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Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 8/2020 ze dne 4. listopadu 2020
Přítomni:

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

9 (viz prezenční listina)
0 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Jitka Faltýnová, Pavla Lavingrová, Andriiana Tehza,
Pavlína Tučková

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková,
Ph.D., MBA, prorektor doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek,
Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová (členka užšího vedení)

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
- Návrh změny Investičního plánu VŠPJ pro rok 2020 spočívající v nahrazení položky investiční
akce „Pracovní přenosné lešení“ za investiční akci „Dálkový dohled pro klimatizaci
a vzduchotechniku v rámci nové přístavby Výukového centra“ ve stejné výši 100 tis. Kč – ke
schválení podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona
-

Institucionální plán VŠPJ pro rok 2021 - ke schválení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona

-

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazateli F – ke schválení podle § 9 odst. 1 písm. c)
zákona

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 9. 2020
5. Různé
- Navržení zástupců VŠPJ za akademické pracovníky do předsednictva a Sněmu Rady vysokých
škol
- Seznámení s návrhy novel vnitřních předpisů VŠPJ
- Snížení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazateli I
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

Ve 13:35 jednání opustila dr. Nováková.

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D.
a Mgr. Martinu Černou, Ph.D. a zapisovatelku Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D., a navrhla o tomto
návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:
a)

Změny ve vedení a orgánech školy
- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 14. října 2020 byl
s účinností od 15. října 2020 jmenován Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D., novým interním členem
Akademické rady VŠPJ
-

Po rezignaci doc. Dr. Ing. Jana Voráčka, CSc., k 30. 10. 2020, byl po doporučení Interní
akreditační komise rektorem jmenován doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., novým garantem
studijního oboru a programu Aplikovaná informatika, a to s účinností od 1. listopadu 2020.

3. Materiály předložené rektorem VŠPJ
-

Návrh změny Investičního plánu VŠPJ pro rok 2020
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s tím, že vedení VŠPJ navrhuje změnu Investičního plánu VŠPJ pro
rok 2020 spočívající v nahrazení investiční akce „Pracovní přenosné lešení“ za investiční akci
„Dálkový dohled pro klimatizaci a vzduchotechniku v rámci nové přístavby Výukového centra“
ve stejné výši. 100 tis. Kč, kdy předběžná cenová nabídka od dodavatele je ve výši 73 tis. Kč.
Nově vložená investiční akce tedy nikterak nenavýší celkovou hodnotu investic pro rok 2020.
Jelikož k návrhu změnu Investičního plánu VŠPJ pro rok 2020 nebylo ze strany senátorů dalších
dotazů, připomínek ani návrhu na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení:
Akademický senát projednal a schvaluje Změnu Investičního plánu VŠPJ pro rok 2020
spočívající v nahrazení investiční akce „Pracovní přenosné lešení“ za investiční akci „Dálkový
dohled pro klimatizaci a vzduchotechniku v rámci nové přístavby Výukového centra“ ve
stejné výši. 100 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 8

-

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Institucionální plán VŠPJ pro rok 2021
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ v opatřeních IP pro rok 2021 VŠPJ vychází ze Strategického záměru
ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (dále jen SZ2021+), z Plánu
realizace SZ2021+ a ze strategických cílů VŠPJ, které jsou stanoveny ve Strategickém záměru
VŠPJ na období 2021+. Strategické cíle VŠPJ vycházejí z analýzy slabých a silných stránek VŠPJ
a z analýzy příležitostí. VŠPJ zařadila do svého IP pro rok 2021 konkrétních 5 prioritních cílů,
které vychází ze strategických cílů, které VŠPJ stanovila pro každý pilíř rozvoje školy, a jsou dále
specifikovány v operačních cílech a následně v dílčích cílech.
Pro sledování naplňování stanovených cílů IP pro rok 2021 jsou u každého cíle stanoveny
sledovatelné relevantní ukazatele výkonu a jejich cílové hodnoty, které se VŠPJ zavazuje
dosáhnout k 31. 12. 2021. U každého stanoveného cíle je rovněž uveden předběžný plánovaný
objem finančních prostředků potřebných na jeho realizaci v rámci maximální výše příspěvku
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přiděleného MŠMT pro VŠPJ na rok 2021, který činí 6 862 tis. Kč. Investiční prostředky z toho
činí 200 tis. Kč.
Poté senátory stručně seznámil s popisem jednotlivých cílů, ukazateli výkonu, jejich cílovými
hodnotami a plánovanými objemy finančních prostředků.
Ze strany senátorů byly vzneseny dotazy týkající se upřesnění obsazení plánovaných funkcí
tajemníků pro krizové řízení (dr. Dvořák) a plánovaného složení Oddělení marketingu
a propagace (dr. Kuncová).
Po zodpovězení dotazů k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro rok 2021 bylo přistoupeno
k hlasování o jeho schválení:
Akademický senát projednal a schvaluje Institucionální plán VŠPJ pro rok 2021.
Hlasování:
ANO = 8
−

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazateli F
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ provedla interní rozpočtové opatření, z důvodu dalšího navýšení
neinvestičního příspěvku MŠMT v ukazateli F (Fond vzdělávací politiky MŠMT) ve výši 269 tis.
Kč, kde navýšení běžných prostředků bude zahrnuto v oblasti spotřeby materiálu, cestovného,
osobních nákladů a služeb.
Jelikož k předloženému materiálu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů ani připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku
MŠMT) pro rok 2020 v ukazateli F ve výši 269 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 9. 2020
Kvestor seznámil senátory s aktuálním čerpáním rozpočtu VŠPJ k 30. 9. 2020.
K tomuto bodu programu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů, návrhů či připomínek.
Akademický senát bere na vědomí čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 9. 2020.
5. Různé
-

Hlasování o navržených zástupcích VŠPJ za akademické pracovníky do předsednictva
a Sněmu Rady vysokých škol

-

Předsedkyně AS VŠPJ navrhla hlasování o nominaci doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D., jako
zástupce z řad akademických pracovníků VŠPJ (AP VŠPJ) do předsednictva Rady vysokých škol
(RVŠ) a o nominaci PhDr. Vlasty Dvořákové, PhD., jako zástupci z řad AP VŠPJ do Sněmu RVŠ.
Oba navržení kandidáti vyslovili se svojí nominací souhlas.

-

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. – do předsednictva RVŠ
Hlasování:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D. – do Sněmu RVŠ
Hlasování:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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-

Seznámení s návrhy novel vnitřních předpisů VŠPJ
Rektor seznámil senátory s návrhy novel vnitřních předpisů VŠPJ:
o
o

Jednací řád Akademické rady VŠPJ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ

Dr. Vojáčková seznámila s novelou VŘ:
o

Jednací řád Akademického senátu VŠPJ

Rektor uvedl, že do těchto vnitřních předpisů VŠPJ byly zapracovány změny týkající se online
distanční formy zasedání a přípustnosti tajného hlasování v případě takové formy jednání,
pokud budou k dispozici takové technické prostředky, které zabezpečí tajnost daného
hlasování. Návrhy novel vnitřních předpisů byly odsouhlaseny ze strany MŠMT.
Materiály již byly poskytnuty senátorům, projednání a schvalovací proces proběhne formou
per rollam v termínu 5.-6.listopadu 2020.
-

Snížení rozpočtu VŠPJ pro rok 2020 v ukazateli I
Kvestor seznámil senátory s tím, že došlo ke snížení dotace MŠMT v ukazateli I na řešení
Centralizovaného rozvojového programu o 83 tis., o kterou VŠPJ zažádala. Vše bude popsáno
ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2020.

-

Volby do Akademického senátu vyhlášené na listopad 2020
Akademický senát byl seznámen s důvody pro zrušení vyhlášených voleb do Akademického
senátu rektorem VŠPJ rozhodnutí rektora RR č. 41/2020 a připojuje se k této změně a ruší
Harmonogram voleb.
Hlasování:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO

-

Informace rektora k budoucím změnám dokumentů VŠPJ

-

Dr. Vojáčková položila dotaz od akademických pracovníků, zda bude 16. 11. 2020 probíhat
online výuka nebo bude vyhlášeno rektorské volno. Pan rektor odpověděl, že bude probíhat
výuka.

-

Bylo vysloveno poděkování všem studentům a akademických pracovníků za jejich příkladnou
pomoc v současné těžké době.

Pan rektor poděkoval senátorům, že se sešli v hojném počtu i za těchto nepříznivých podmínek a bylo
projednáno to, co bylo potřeba.
Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: stanoven na středu 18. listopadu 2020 od 13.30 hod.
Zapsala:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Petr Scholz, DiS, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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