Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2009
ze dne 4. 3. 2009
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK) 10 členů
za studentskou komoru (dále jen SK)
3 členové
Omluveni: studenti Reiteman, Czebe (zahraniční studium)

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: rektor L.Jirků, prorektor A.Šterbová, kancléř Pospíchalová, mzdový odbor Válková

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatelů zápisu
Doplnění disciplinární komise školy
Mzdový předpis VŠPJ
Termín příštího zasedání
Různé

1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Fuchs, stud. Riedl
Hlasování:
ANO-11
NE-0 zdržel se-2 => schváleno
2) Na návrh rektora byli schváleni do disciplinární komise školy studenti Zdeněk Jirků
(AI), Hana Moravcová (CR), jako náhradník Vendula Schejbalová (CR)
Hlasování
ANO-13
NE-0 zdržel se-0 => schváleno
3) Schválení nového mzdového předpisu VŠPJ
a) Rektor VŠPJ PaedDr. Jirků Ladislav předložil a zdůvodnil mzdový předpis.
Zdůraznil tyto myšlenky:
Na vědu se dává mnohem více než na samotné školy
Snaha o srovnání platů na stejnou úroveň
b) Diskuse k návrhu:
Předseda senátu RNDr. Kružík Miroslav požádal o podrobné vysvětlení listin jako dílčích
částí návrhu: Zařazování do mzdových tříd, Kvalifikační předpoklady, Katalog prací-tento
dokument přepracovat, je moc složitý
- Pan rektor souhlasil s přepracováním Katalogu prací, kdy se ve spolupráci s
Akademickým Senátem připraví novela, ve které budou platové třídy rozděleny podle
titulů, ale všichni mohou dělat určitou tvůrčí činnost.
- Stanoví se tyto výjimky pro postoupení do vyšší platové třídy: délka praxe přes 20 let,
věková hranice 55 let, publikační činnost, vykonávání určité funkce, např. vedoucí
katedry nebo pokud dá k postoupení do vyšší platové třídy podnět vedoucí
katedry,výjimka je udělena na rok.

-

Ostatní (neakademičtí) pracovníci, budou zařazování a jim udělovány výjimky podle:
vzdělání, praxe, pozice, kam jsou zařazováni, je to proto, aby je to motivovalo
k setrvání ve funkci
Senátor Fiala: O kolik tříd maximálně pracovník postoupí, když mu bude udělena výjimka?
Odpověď rektora:O 2 třídy.
Rektor a prorektor jsou zařazeni do manažerských pozic, jak se přesně určuje kvantifikace?
Odpověď rektora:Rektor má plat určen od ministra, prorektoři mají učitelské
platy, ale nelze to přesně určit, bude se to muset přizpůsobit
Rektor jako manažer?
Odpověď rektora:Rektor i prorektoři budou akademickými pracovníky v těch
požadavcích na vzdělání a kvestorka také
Senátor Kvasnička: Pokud je někomu okolo padesáti a má i publikační činnost, má nárok taky
na výjimku?
Odpověď rektora:Ano, a šlo by to od září, existuje zde 3 měsíční lhůta na schválení od
Ministerstva školství
Senátor Kvasnička: Šlo by navýšit balík financí např. vědeckou činností nebo získáváním
financí odjinud?
Odpověď rektora:Tento návrh je možný, neboť se již jeden projekt podařil, ale
budou se muset vytvářet další projekty
Senátorka Ryšková: Mohli by se i ostatní pracovníci odměňovat funkčními příplatky a
zároveň zařadit podle vzdělání?
Odpověď rektora:Funkční příplatky by byly možné, ale dohromady se
vzděláním to dost dobře nelze
Senátorka Ryšková: Na jiných vysokých školách je rozřazení jen podle praxe, ne podle
vzdělání, která je důležitější, ale jak je to s rozdíly mezi platy? Je možné celkový rámec tříd
respektovat a pak pro konzistentnost provést potřebné úpravy, existují zde i motivační
příplatky? Jak dlouho bude tabulka platit?
Odpověď rektora:Nelze přesně určit
Senátor Přibyl:Proč nepsaná pravidla nejsou součástí mzdového předpisu, proč by to
Ministerstvo neschválilo?
Odpověď rektora: Nelze, nemělo by to efekt
Prorektorka Štěrbová vyjádřila názor, že se nepostupuje systematicky, tabulka je
nesrozumitelná, střetávají se požadavky různých lidí, celkově se platy nezvýší, jedná se o
rozvoji celé organizace, ne o postavení jednotlivců
Senátor Vošta: Jak bude paní kvestorka nakládat s osobními příplatky?
Odpověď rektora:Nemůže se vyjádřit, neboť není přítomna
Senátor Vošta: Neuškodí změna osobních příplatků některým pracovníkům?
Ano, těm na nejnižších neakademických pozicích
Senátor Kvasnička:Budou si moci učitelé vydělat víc?
Odpověď prorekt. Štěrbové: Je možnost u vědeckých projektů, je to na každém
jednotlivci a škola se snaží o co nejvíc projektů.
Návrh předsedy Kružíka na přestávku:
Hlasování: ANO-12 NE-O zdržel se-1 => schváleno

Druhé kolo diskuze:
Každý senátor se vyjadřuje k návrhu a uvádí svůj postoj, pozitivní i negativní myšlenky. Část
senátorů vyjadřuje nesouhlas zejména s navrženým katalogem prací.
Senátor Kružík: Zůstane stejný objem peněz, jen se to přesune mezi tarifem a osobním
příplatkem?
Odpověď rektora:Ano
Senátor Kružík: Zůstane stejný objem peněz do jednotlivých úseků (katedry, správní odbory)?
Odpověď rektora:Ano
Senátor Vošta: Jak to bude vypadat s osobními příplatky ? Osobní příplatek je na úkor výše
hrubé mzdy. Čím větší je hrubá mzda, tím menší bude osobní příplatek.
Pan rektor vyjádřil myšlenku, že katalog prací by si zasloužil přepracování ve spolupráci se s
Akademickým Senátem, slabina školy je publikační činnost, ta by mohla být jednou
z pravidel. Dále na dotaz slíbil, že výjimky ze zařazování do tarifních tříd písemně specifikuje
vhodným vnitřním dokumentem školy.
V závěru svého proslovu sdělil, že se rozhodl návrh mzdového předpisu stáhnout
z jednání, přepracovat a v budoucnu předložit senátu ke schválení novou verzi.

Předseda senátu Kružík:
Zastavil projednávání návrhu na mzdový předpis.
Senát sestaví sumář požadavků a návrhů ke změně v mzdovém předpisu, který bude poslán
rektorovi.
Termín příštích zasedání
1) Středa 1/4 ve 14:00 téma: úpravy v jednacím řádu
2) Středa 13.května
zpráva školy 2008)

ve 14:00 hodin v zasedací místnosti VŠPJ (téma: závěrečná

Příloha: prezenční listina, projednávané dokumenty z vedení školy
Zapsala: Kontríková Kamila …………………………………………
Za správnost: …J.Fuchs………………………………..
…J.Riedl……………………………………….
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík
………………………………………………………

