Zpráva z jednání Disciplinární komise VŠPJ
ze dne 7. 4. 2008
Celkem přítomno pět z šesti členů komise (omluven Ing. Fiala), jednání bylo tedy podle čl. 5 odst. (4)
Disciplinárního řádu pro studenty VŠPJ právoplatné.
Program:
Projednání návrhu rektora VŠPJ na zahájení disciplinárního řízení se studentem 2. semestru oboru
Aplikovaná informatika, který převzala předsedkyně DK dne 10. 3. 2008.
Průběh jednání:
1. Předsedkyně komise informovala přítomné o obsahu návrhu rektora VŠPJ na zahájení
disciplinárního řízení. Návrh byl podán na základě podnětu vedoucí menzy ze dne 7. 3. 2008.
Student softwarovou manipulací v elektronickém systému objednávání obědů v menze VŠPJ
způsobil přímou škodu krádeže za nezaplacenou, ale odebranou stravu. Tato částka činí 270,- Kč.
Další nepřímé náklady byly spojeny s hledáním příčiny rozdílu mezi odebranou a zaplacenou
stravou a úpravou softwarové aplikace, která další obdobný postup znemožní. Tyto nepřímé
náklady byly kvestorkou VŠPJ stanoveny ve výši 2788,- Kč. Jde o náklady spojené s časem
vynaloženým vedoucí menzy p. Chudobovou (12 hodin) a Bc. Kubišem (5 hodin) při zjišťování
vzniklého problému, dohledání osoby, která se přestupku dopustila a zablokování
objednávkového systému pro studenta. Zneužitím elektronického systému pod vlastní identitou se
student jednoznačně dopustil úmyslného hrubého porušení provozních pravidel počítačové sítě
VŠPJ (odstavec 8 a 9) a tím také porušení vnitřních předpisů školy dle § 64 zák. č.111/1998 Sb.
2. Ze strany DK bylo navrženo, aby v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých
školách) a Disciplinárním řádem VŠPJ byla za disciplinární přestupek uložena tato sankce:
Podmínečné vyloučení ze studia po standardní dobu studia, tj. do 31. 8. 2010, při splnění
následujících podmínek:
1) Do 30. 4. 2008 bude na pokladně školy uhrazena částka 3058,- Kč za způsobenou škodu,
2) během studia nedojde k dalšímu disciplinárnímu přestupku studenta.
Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, bude student vyloučen ze studia.
3. Členové DK přistoupili k tajnému hlasování o návrhu sankce (viz bod 2), které probíhalo
v uzavřené části jednání komise.
Výsledek hlasování: PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE
0
Na základě výsledků tajného hlasování podává DK návrh na rozhodnutí rektora (viz bod 2) ve
věci disciplinárního řízení.

V Jihlavě dne 7. dubna 2008
RNDr. Eva Janoušková
předsedkyně DK VŠPJ

