Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2017 ze dne 8. listopadu 2017
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Petra Horáčková, Mgr. Martina Černá, Ph.D., Johana Jarošová, Lenka Sadílková

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
prorektor pro studium JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Změna Organizační struktury VŠPJ – k rozhodnutí podle § 9 odst. 1a) zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),



Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019 – ke schválení podle § 9 odst. 1c)
zák.

3. Zhodnocení činnosti Akademického senátu VŠPJ za jeho celé funkční období
4. Příprava voleb do Akademického senátu VŠPJ
5. Různé:


Informace rektora o akci Vánoce na VŠPJ dne 13. prosince 2017



Informace rektora o konání 4. Reprezentačního plesu VŠPJ dne 6. dubna 2018

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 Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D.
a Alenu Krejčovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Změna Organizační struktury VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory se změnou Organizační struktury VŠPJ spočívající ve vytvoření
„Referátu kvality“ (útvaru na úrovni oddělení spadajícího pod rektora) za nějž zodpovídá

referentka kvality Dr. Cimbálníková a „Oddělení marketingu a propagace“, spadajícího pod
Kancelář rektora.
Jelikož k předkládanému návrhu změny Organizační struktury VŠPJ nebylo ze strany senátorů
dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností od
8. 11. 2017.
Hlasování:
ANO = 10


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019
Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019 byl zaslán senátorům v elektronické
podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil členy AS s obsahem Střednědobého výhledu rozpočtu VŠPJ na roky
2018 – 2019, který byl zpracovaný kvestorem školy v souladu se Zákonem o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb.
Jelikož k projednávanému dokumentu nebylo ze stran senátorů dalších dotazů, připomínek
ani návrhů na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování:
Akademický senát projednal a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky
2018 – 2019.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Zhodnocení činnosti Akademického senátu VŠPJ za jeho celé funkční období
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s činností AS VŠPJ za celé jeho funkční období, tj. od
listopadu 2014 do dnešního dne, jakož i s personálními změnami v AS VŠPJ a poděkovala senátorům
za jejich aktivní činnost.
Rektor v rámci diskuse k projednávanému bodu rovněž poděkoval všem senátorům za jejich činnost,
vstřícnost a aktivní přístup k plnění úkolů.
Místopředseda AS VŠPJ Dr. Šíp poděkoval předsedkyni AS VŠPJ Ing. Fatrové za její činnost v senátu.
Akademický senát bere na vědomí zprávu o činnosti AS VŠPJ za celé jeho funkční období.
4. Příprava voleb do Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s rozhodnutím rektora VŠPJ o zrušení voleb do AS VŠPJ,
o které požádala z důvodu zjištění nesouladu jejich vyhlášení se zněním vnitřního předpisu VŠPJ
„Volební řád AS VŠPJ“. Dále seznámila senátory s harmonogramem voleb, způsobem tvorby
kandidátní listiny a způsobem průběhu voleb do AS VŠPJ, jakož i se zřízením volební a mandátové
komise.
Jako předsedu volební komise navrhla Mgr. Markétu Dubnovou, PhD., a jako předsedu mandátové
komise Ing. Romana Fialu, Ph.D.
Rektor v této souvislosti uvedl, že o zrušení konání voleb do AS VŠPJ ve dnech 7. - 8. 11. 2017 rozhodl
po konzultaci s právníkem z důvodu možných pochybností o procedurální správnosti vyhlášení voleb.
Dále senátory informoval, že svým rozhodnutím ze dne 7. 11. 2017 vyhlásil nové volby do
Akademického senátu VŠPJ na dny 12. 12. a 13. 12. 2017.
Prorektorka Mgr. Štěrbová poděkovala panu rektorovi a předsedkyni AS VŠPJ za rychlé vyřešení
vzniklé situace.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů, návrhů ani
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování:
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Akademický senát projednal a vyhlásil harmonogram a způsob voleb do Akademického senátu
VŠPJ a současně schválil složení volební a mandátové komise a jmenoval předsedou volební komise
Mgr. Markétu Dubnovou, PhD., a předsedou mandátové komise Ing. Romana Fialu, Ph.D.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Harmonogram voleb a složení volební a mandátové komise jsou přílohou zápisu.
Ve 14.30 hod. se z dalšího jednání AS VŠPJ omluvila senátorka Dr. Vojáčková.
5. Různé
Rektor informoval členy akademického senátu o přípravě akcí:


Vánoce na VŠPJ, která se uskuteční dne 13. prosince 2017 od 15.00 hod., přičemž její součástí
bude charitativní sbírka. V současné době vedení VŠPJ vybírá vhodného příjemce.



4. Reprezentačního plesu VŠPJ, který se uskuteční dne 6. dubna 2018 v DKO Jihlava. V této
souvislosti zmínil, že by vedení školy přivítalo aktivní zapojení studentské komory AS VŠPJ při
přípravě a organizaci plesu.



Předsedkyně AS VŠPJ informovala členy akademického senátu o jednání „Fóra předsedů
akademických senátů“, kterého se účastnila ve dnech 26. a 27. října 2017.

Na závěr poděkovali předsedkyně AS VŠPJ a rektor všem senátorům za jejich vstřícnost
a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: nestanoven
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Alena Krejčová

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS VŠPJ: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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