Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2017 ze dne 29. března 2017
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

9 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D., Alena Krejčová, Jana Šťastná, Sandra Vítková

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů akademického senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Senátorka PhDr. Lenka Görnerová, PhD., se dostavila v průběhu projednávání 2. bodu programu od
13.05 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2016 (VZČ VŠPJ 2016) s Tabulkovou přílohou VZČ VŠPJ
2016 – ke schválení podle § 9/1d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),



Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2016 (VZH VŠPJ 2016) včetně Souboru tabulek VZH
VŠPJ 2016 – ke schválení podle § 9/1d) zák.,



Návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2017 – ke schválení dle § 9/1c) zák.

3. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu jednání připomínek, předsedkyně AS VŠPJ o něm
navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu RNDr. Jitku Ryškovou a Alenu Koblicovou
a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2016
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.

Rektor v úvodu poděkoval přítomným za pomoc s organizací 3. reprezentačního plesu VŠPJ
a za účast na plese.
Poté seznámil senátory s Výroční zprávou o činnosti VŠPJ pro rok 2016 (dále též
„VZČ VŠPJ 2016“), která se nově skládá ze tří částí – Hlavní části, Textové přílohy VZČ VŠPJ
2016 a z Tabulkové přílohy VZČ VŠPJ 2016. Zejména stručně okomentoval druhý bod
„Vyhodnocení činnosti VŠPJ“ Hlavní části VZČ VŠPJ, kdy uvedl, že hodnocení činnosti VŠPJ za
rok 2016 probíhalo formou porovnání údajů a informací v této výroční zprávě se sedmi
prioritními cíli uvedenými v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické
Jihlava pro rok 2016.
Závěrem uvedl, že VŠPJ není nově zahrnutá do hodnocení ukazatele „K“ (kvalita
a výkon), který byl pro VŠPJ značně nevýhodný, neboť škola tím přicházela ročně o 2,5 mil. Kč
ve svém rozpočtu.
V průběhu projednávání se dostavila senátorka PhDr. Lenka Görnerová, PhD.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se spuštění nového elektronického systému řízení výkonnosti a kvality, kdy uvedl, že
systém je již vyvinut a v nebližší době bude přistoupeno k jeho pilotnímu ověření. Na další
dotaz předsedkyně AS VŠPJ týkající se dostupnosti výsledků studentské ankety rektor
odpověděl, že poslední studentská anketa proběhla v zimním semestru 2015/2016, přičemž
její spouštění je plně v kompetenci prorektora pro studium, který má k dispozici i výstupy.
Dr. Vojáčková upozornila na formální chybu v procentuálním vyčíslení počtu studentů VŠPJ
(zaokrouhlení na jedno desetinné místo) na str. 2 VZČ VŠPJ 2016.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Výroční zprávu o činnosti
VŠPJ pro rok 2016.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2016
Rektor uvedl, že škola se v průběhu roku 2016 držela schváleného rozpočtu a hospodařila
vyrovnaně. Kvestor v této souvislosti doplnil, že škola v hlavní hospodářské činnosti dosáhla
výsledku hospodaření po zdanění 1 910 tis. Kč a v doplňkové činnosti dosáhla výsledku
hospodaření po zdanění ve výši 734 tis. Kč.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se realizace schválených projektů v rámci veřejné soutěže TRIO vyhlášené
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kdy uvedl, že VŠPJ realizuje jeden projekt s firmou
ERILENS, s. r. o. a druhý projekt s firmou JIHLAVAN, a. s. Dále zmínil, že snahou vedení VŠPJ je
získání co nejvíce finančních prostředků na rozvoj školy. Na další dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se přebytku na „Sociálním fondu VŠPJ“ ve výši 857 tis. Kč rektor uvedl, že se jedná
o určitou rezervu na pokrytí všech nevyčerpaných nároků zaměstnanců.
Dr. Kuncová upozornila na formální chyby v tabulce 6 na str. 10 Výroční zprávy o hospodaření
VŠPJ za rok 2016, kde je nutno zaměnit číslice „0“ za „x“.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
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Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření
VŠPJ za rok 2016.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2017
Rektor seznámil senátory, že rozpočet VŠPJ na rok 2017 je stanoven jako vyrovnaný, přičemž
je plánováno navýšení fondu reprodukce investičního majetku o 6 mil. Kč z fondu provozních
prostředků.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz Mgr. Horáčkové týkající se
plánované investice 6 995 tis. Kč, kdy uvedl, že tyto finanční prostředky jsou plánované na
opravu vnitřní fasády školy, zabezpečení parkoviště v areálu Legionářů, rozšíření vozového
parku atd. Na druhý dotaz Mgr. Horáčkové týkající se syntetického účtu 642 Ostatní pokuty a
penále, kvestor odpověděl, že se jedná o finanční prostředky (penále), které platí studenti
škole. Na další dotaz Mgr. Horáčkové týkající se nákupu nového informačního systému (IS)
rektor odpověděl, že vedení VŠPJ skutečně poptávalo dodání nového IS. Na podkladě došlých
nabídek by škola zakoupila nový IS, který by následně spravovala dodavatelská firma, přičemž
náklady na pořízení nového IS by činily cca 2,5 mil. Kč a roční správa 1,5 mil. Kč. Vzhledem
k této skutečnosti je pořízení nového IS pro školu naprosto neekonomické a vedení VŠPJ se
nyní přiklání k doplňování a dalším vyvíjení našeho stávajícího IS, který na základě
provedeného auditu má zcela zdravé jádro. Mgr. Horáčková vznesla požadavek, aby o tomto
rozhodnutí informovalo vedení školy zaměstnance.
Dr. Vojáčková upozornila na formální chybu v procentuálním vyčíslení výše celkové dotace na
str. 8 návrhu Rozpočtu VŠPJ na rok 2017.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Rozpočet VŠPJ na rok 2017.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Různé


Předsedkyně AS VŠPJ informovala senátory, že dne, že 5. dubna 2017 od 13.00 hod. proběhne
v jednací místnosti kanceláře rektora schůzka senátorů za účelem zpracování návrhu Volebního
řádu Akademického senátu VŠPJ a Jednacího řádu Akademického senátu VŠPJ.



Na závěr poděkoval rektor senátorům za účast a kladné projednání předložených materiálů,
rovněž tak i předsedkyně AS VŠPJ.

Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: nestanoven
V Jihlavě dne 29. 3. 2017
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

RNDr. Jitka Ryšková

.……………………………………………………….….

Alena Koblicová

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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