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1. Úvod 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. je nově vzniklou soukromou vysokou školou, avšak je 

založena Vysokou školou podnikání, a. s. a Vysokou školou manažerské informatiky, 

ekonomiky a práva, a. s. Na základě dlouholeté spolupráce dopěli vlastníci a vedení škol  

k rozhodnutí spojit obě akciové společnosti a vysoké školy do nového vlastního právního 

subjektu se záměrem poskytovat vysokoškolské vzdělávání v akreditovaných studijních 

programech a oborech zmíněných vysokých škol na nové společné Vysoké škole podnikání  

a práva, a. s.  

Vysoká škola podnikání a práva, a. s., působí v souladu s uděleným státním souhlasem jako 

vysoká škola (rozhodnutí č.j. MSMT-2685/2015-3 ze dne 26. května 2015). Toto rozhodnutí 

bylo uděleno MŠMT ČR na základě Žádosti obchodní společnosti s názvem „Vysoká škola 

podnikání, a.s.“ (VŠP), se sídlem Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00,  

IČ 25861271 a obchodní společnosti s názvem „Vysoká škola manažerské informatiky, 

ekonomiky a práva, a.s.“ (VŠMIEP), se sídlem Praha 5, Vltavská 14/585, PSČ 15000,  

IČ 26479800, o udělení státního souhlasu právnické osobě, kterou je obchodní společnost s 

názvem „Vysoká škola podnikání a práva, a. s.“ (VŠPP), se sídlem Praha (dále jen „VŠPP"),  

k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola podle § 39 zákona o vysokých školách.  

V návaznosti na doporučení Akreditační komise, aby nekoexistovaly tři vysoké školy na 

půdorysu téhož zabezpečení, předložila VŠPP MŠMT ČR harmonogram spojení, který 

garantoval MŠMT, že dne 28. 9. 2015 bude rozhodné datum pro ukončení vzdělávací činnosti 

VŠMIEP a VŠP a od 29. 9. 2015 bude rozhodné datum pro zahájení vzdělávací činnosti nově 

vzniklé VŠPP. Z těchto důvodů obsahuje Výroční zpráva za rok 2015 Vysoké školy podnikání 

a práva, a. s., mimo doporučený rámec struktury VZ MŠMT ČR, závěrečné poslední dvě 

kapitoly, ve kterých je ve zjednodušené podobě shrnuta činnost zakládajících škol VŠP a 

VŠMIEP za rok 2015.  

 

 

 
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 

rektor 
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2. Základní údaje o vysoké škole 
a) Název a sídlo soukromé vysoké školy: 

Název Vysoké školy: Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 

Používaná zkratka: VŠPP 

Adresa:  Vltavská 14/585 

Praha 5 – Smíchov 

PSČ: 150 00 

kraj Praha 

Telefon: +420 270 001 111, +420 595 228 111, +420 595 228 140  

E-mail:  info@vspp.cz 

http: www.vspp.cz  

 

Adresy detašovaných pracovišť: 

Ostrava  

Michálkovická 1810/181 

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  

T: +420 595 228 111,  

E: info@vspp.cz, Infolinka: 810 888 800 

 

Brno 
Vzdělávací institut Prometheus 

Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky 

Vedoucí: Ing. Ludmila Sklenářová, MBA 

M: +420 737 215 746, E: info@vspp.cz 

 

Mimo tato pracoviště působí v dalších místech (Olomouc, Pardubice, Sokolov), které slouží jako informační 

střediska VŠPP. Na těchto informačních místech bylo přijímací řízení utlumeno a výuka postupně dobíhá ve 

vyšších ročnících bakalářského studia. 

 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. (VŠPP, a. s.) získala státní souhlas působit jako vysoká 

škola rozhodnutím MŠMT ČR čj. MSMT-2685/2015-3 ze dne 26. května 2015. V současné 

době má akreditovány následující studijní programy a obory: 

Studijní program Typ programu Obor 

Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika 

Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika 

Ekonomika a management Bakalářský Podnikání 

Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách 

Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání 

Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě 

Ekonomika a management Navazující magisterský Podnikání 

Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia 

 

mailto:vsmiep@vsmiep.cz
http://www.vspp.cz/
mailto:info@vspp.cz
mailto:info@vspp.cz
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b) Organizační schéma – základní organizační struktura 

 

c) Složení Akademického senátu a dalších orgánů v roce 2015 
Funkci akademického senátu ve smyslu zákona vykonává představenstvo školy. 

 

Akademická rada VŠPP v roce 2015: 

Jméno a příjmení Funkce Instituce 

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor VŠPP 

Ing. Jaroslav Beneš kvestor VŠPP 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor pro rozvoj školy 
VŠPP 

Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA prorektorka pro studium VŠPP 

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. 
prorektorka pro vědu a výzkum a 

zahraničí 

VŠPP 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 
prorektor pro oblast práva, garant 

programu Právo v podnikání 

VŠPP 

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. 
prorektor pro oblast informatiky, 

garant oboru 

VŠPP 

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. 

Vedoucí katedry Podnikání a 

managementu, Profesor, Akademický 

pracovník, Garant studijního 

programu ekonomika a management, 

Garant studijního oboru podnikání 

VŠPP 

doc. Ing. Václav Nétek, CSc. 
garant oboru Podnikání a 

management v obchodu a službách 

VŠPP 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 
garantka programu Právní 

specializace 

VŠPP 

Dr. Grzegorz Glód 
Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. 

Studiów Niestacjonarnych 

Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach 

Katedra Przedsiębiorczości 

i Zarządzania 

Innowacyjnego 

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. 
prorektorka pro mezinárodní 

spolupráci a vnější vztahy 

Vysoká škola obchodní v 

Praze, o. p. s. 

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 
prorektor pro vědeckovýzkumnou 

činnost, rozvoj a inovace 

Vysoká škola obchodní v 

Praze, o. p. s. 
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Složení Rada studijních programů a oborů: 

Předseda Rady 

studijních 

programů a oborů 

doc. RNDr. 

Vladimír Krajčík, 

Ph.D. 

Studijní program 

Ekonomika a 

management 

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, 

CSc. 

garant programu EaM, 

garant oboru Podnikání 

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. 
garant oboru Aplikovaná 

informatika 

doc. Ing. Václav Nétek, CSc. garant oboru PMOS 

prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 
garant oboru Manažerská 

ekonomika 

Studijního program 

Právní specializace 

 

prof. JUDr. Helena Válková, 

CSc. 

garantka studijního 

programu a oboru Právní 

specializace 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš člen rady 

JUDr. Hana Neštická členka rady 

Studijní program 

Soukromoprávní 

studia 

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 

garant studijního programu 

a oboru Soukromoprávní 

studia 

prof. JUDr. Helena Válková, 

CSc. 
členka rady 

JUDr. Hana Neštická členka rady 

 

d) Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. má zastoupení v České konferenci rektorů (ČKR) a to 

rektorem doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc.  

 

e) Charakteristika poslání, vizí a strategických cílů 
VŠPP je akciovou společností, která své klíčové procesy uskutečňuje formou vzdělávání 

v akreditovaných studijních programech a v souladu se zákonem o vysokých školách a vlastním 

Statutem. Vytváří podmínky pro kontinuitu vzdělávání zaměřenou především na podnikání a 

podnikavost, což je hlavním posláním školy. V rámci strategické změny hledá možnosti 

dosáhnout takové synergie, která povede ke společnému sdílení cíle a hodnot. 

 

f) Změny ve vnitřních předpisech školy  
V roce 2015 se vznikem a s udělením státního souhlasu působit jako vysoká škola došlo 

k registraci nových Vnitřních předpisů VŠPP na MŠMT ČR. Jejich znění je k dispozici všem 

zájemcům na oficiálních webových stránkách školy.  

 

g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

VŠPP plně respektuje a naplňuje § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Na základě písemných žádostí poskytuje zájemcům všechny potřebné informace 

v duchu tohoto zákona.  
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3 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

a) Akreditované studijní programy (tab. 3.1) 
 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. realizuje studium v bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programech. Studijní programy realizuje ve dvou skupinách 

studijních programů (klasifikace KKOV): Ekonomie (62); Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost (68). 

 

 

b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. nemá akreditovány žádné studijní programy a obory 

v cizím jazyce a proto v roce 2015 neuskutečňovala v cizím jazyce výuku. 

 

c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese 
Škola nedisponuje programem joint/double degree. 

 

d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se 
sídlem v ČR 

Škola neuskutečňuje společně s jinou vysokou školou žádný program. 

 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Doktorské 

studium CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 1 1 1 1 4

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 1 1 1 3

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 2 2 2 1

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty)**

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium
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e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou 
Škola neorganizuje žádný společný program s vyšší odbornou školou. 

 

f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje 
mimo obec, ve které má sídlo 

 

V roce 2015 realizovala VŠPP akreditovaný studijní program Ekonomika a management  

v bakalářském stupni studia na 2 detašovaných pracovištích v Ostravě a v Brně. Mimo tato 

pracoviště působí v dalších městech: v Olomouci, Pardubicích a v Sokolově, které slouží jako 

informační střediska VŠPP. Na těchto informačních místech bylo přijímací řízení utlumeno a 

výuka postupně dobíhá ve vyšších ročnících bakalářského studia. 

Navazující magisterské studium je realizováno pouze v sídle VŠPP v Praze a v Ostravě, která 

byla sídlem zakládající VŠ. 

 

 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Název studijního programu 1 Ekonomika a management

Skupina KKOV 62

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde 

probíhá výuka akreditovaných studijních 

programů nebo jejich částí 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. – Ostrava

(konzultační středisko)

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční + kombinovaná

Délka studia (semestry) 6 Bc. / 4 NMS

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský; navazující magisterský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 

ANO/NE ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 

kvalifikačních prací? ANO/NE ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 39

Název studijního programu 1 Ekonomika a management

Skupina KKOV 62

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde 

probíhá výuka akreditovaných studijních 

programů nebo jejich částí 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. – Brno

(konzultační středisko)

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná

Délka studia (semestry) 6

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 

ANO/NE NE

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 

kvalifikačních prací? ANO/NE NE

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0

Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola 

uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)

Pozn.: *Pobočka = jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, 

ve kterém má vysoká škola své sídlo
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g) Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s 
Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. 

Akreditované studijní programy, tj. Ekonomika a management, Právní specializace, 

Soukromoprávní studia; (všechny akreditované obory) jsou plně (tzn. na 100 %) vymezeny a 

popsány ve shodě (souladu) s metodikou Národního referenčního rámce terciárního vzdělávání. 

 

h) Kreditní systém studia na vysoké škole 
Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je 

vytvoření jasně definovaného předpokladu pro prostupnost studia a mezinárodní mobility 

studentů. 

 

Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia na škole se užívá jednotný kreditní systém, jehož 

znaky jsou: 

 

a) Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době 

prezenčního studia tj. v průměru celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za 

akademický rok. 

 

b) Každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže 

studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu/dílčí části modulu/celého 

modulu. 

 

c) Zakončením předmětu/dílčí části modulu/celého modulu získává student počet kreditů 

přiřazený danému předmětu/ dílčí části modulu/celému modulu. 

 

d) Kredity získané v rámci jednoho studijního programu (oboru) se sčítají. 

 

e) Získaný počet kreditů je nástrojem kontroly studia. 

 

f) Student kombinované formy studia se řídí počtem kreditů stanovených v platném 

studijním plánu. Kreditní systém VŠPP u jednotlivých předmětů/dílčích částí 

modulu/celého modulu nečiní žádné rozdíly mezi prezenční a kombinovanou formou 

studia (odlišná je jen vnitřní struktura zátěže studenta prezenční a kombinované formy 

studia, nikoli celková zátěž). 

 

g) Za daný předmět/dílčí část modulu/modul lze získat kredity v průběhu studia pouze 

jednou. 

 

Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku 

počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním 

plánem. Vysoká škola podnikání a práva, a. s. vydává absolventům společně s diplomem 

certifikát – dodatek k diplomu - Diploma Supplement Label, jehož účelem je poskytnout údaje, 

které přispějí ke zlepšení transparentnosti a spravedlivosti akademického a profesního uznávání 

kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.) v mezinárodním kontextu. Shrnuje údaje o 

absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech absolvovaných zkoušek a dosaženého 

hodnocení, ať již byly vykonány na VŠPP, a. s. či v rámci studia v zahraničí.  
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i) Další vzdělávací aktivity na vysoké škole 
Škola ve sledovaném roce realizovala řadu akci mimo akreditovaný studijní program, 

podporující samotné zaměření studentů v jejich studovaných oborech, například: 

 

 Přednášku zástupce firmy Hyundai na téma „Nákup a prodej v praxi, vyjednávání při 

obchodním jednání“. 

 Přednášku zástupce firmy Hyundai na téma „Specifika náboru a personální kapitál“. 

 Exkurze v Britském centru KMO. 

 Přednášku na téma „Digitalizace ve světě financí aneb Chceme banku, která je ohromně 

chytrá, domýšlí věci za nás, umí nás překvapit a je proaktivní“. 

 Besedu s odborníkem v oblasti inovačního podnikání. 

 Přednáška na téma: „IT audit“. 

 Přednáška odborníka Radka Lisa, ze společnosti Keen Software House, a. s na téma 

„Grafické enginy pro počítačové hry“. 

 Přednáška odborníka Ing. Ptáčka z MPO na téma „Rizikový kapitál (pojem, fungování 

v EU, systémy v eř. podpory v ČR, rizikový kapitál v ČR). 

 

Vysoká škola podnikání realizovala také dva typy kurzů celoživotního vzdělávání, doplňkové 

kurzy zaměřené na rozvoj znalostí v předmětech akreditovaného studijního programu a kurzy 

zacílené na vzdělávání dospělých formou univerzity třetího věku. Vzdělávání dospělých 

poskytuje pro občany Sdružení Hlučínska či Bohumínska. 

Pro naplňování cílů internacionalizace výuky na Vysoké školy podnikání a práva, a. s.,  

je v maximální možné míře využíván program LLP/Erasmus.  
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4 STUDENTI 

a) Studenti v akreditovaných studijních programech 
V zimním semestru 2015/2016 nastoupilo na VŠPP celkem 2028 uchazečů, do konce roku 

zanechalo studium 18 studentů. Celkový počet studentů tedy k 31. 12. 2015 činil 2010. Z tohoto 

počtu je celkem 1 682 studentů studujících v bakalářském studijním programu a 328 studentů 

v magisterském studijním programu. 

 

b) Studenti – samoplátci  
Škola v rámci studijního programu eviduje pouze samoplátce. Rozdělení podle typu a formy 

studia je uvedeno v tabulce 4.2. 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 262 1220 50 260 1792

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 46 154 18 218

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 308 1374 68 260 2010

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium
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Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 262 1220 50 260 1792

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 46 154 18 218

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 308 1374 68 260 2010

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji  nevykazuje v 

počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

Tab. 4.2: Studenti - samoplátci** (počty)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium
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c) Studenti ve věku nad 30 let 

 

Na kombinovanou formu se hlásí převážně starší ročníky, ale lze pozorovat trend, že 

kombinovanou formu studia studují stále častěji mladší ročníky.   

 

d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech 

Jelikož Vysoká škola podnikání a práva, a. s. zahájila svou vysokoškolskou činnost v roce 2015, 

nebyl ve studiu nikdo ukončen, proto je počet neúspěšných roven nule.  

e) Opatření uplatňující se pro snížení studijní neúspěšnosti 

Nerelevantní.  

 

 

 

 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 4 629 160 793

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 97 6 103

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 4 726 166 896

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let 

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium
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5 ABSOLVENTI 

a) Absolventi akreditovaných studijních programů 

V návaznosti na skutečnost, že rok 2015 je v podstatě prvním rokem působení VŠPP, 

nedisponuje tak VŠPP zatím žádnými absolventy, kteří by v roce 2015 úspěšně ukončili 

studium.  

b) Spolupráce a udržování kontaktů se svými absolventy 

Nerelevantní v návaznosti na nulový počet absolventů. 

c) Zjišťování zaměstnatelnosti svých absolventů 

Nerelevantní v návaznosti na nulový počet absolventů. 

d) Spolupráce se zaměstnavateli 
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. aktivně spolupracuje s budoucími zaměstnavateli a pořádá 

přednášky či neformální setkání pro studenty, zprostředkovává kontakty, pracovní stáže, ve 

spolupráci se zaměstnavateli vypisuje témata kvalifikačních prací, které odpovídají 

studovanému oboru a tím je i podporován transfer znalostí mezi vysokou škola a praxí. 
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6 ZÁJEM O STUDIUM                                                                          

a) Zájem o studium  

 

 

b) Charakter přijímacích zkoušek 

Uchazeči o studium na VŠPP procházejí procesem přijímacího řízení. Pro bakalářské studium 

má přijímací řízení formu motivačního pohovoru s poradcem pro studium. Pro navazující 

magisterské studium má přijímací řízení formu ústní zkoušky před zkušební komisí tvořenou 

dvěma pedagogy. Témata ústní zkoušky jsou v rozsahu státní závěrečné zkoušky na 

bakalářském studiu oboru. Současně se přijímací řízení opírá o výsledky studia a výsledky 

státních zkoušek dosažených při předchozím studiu.  

 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet 

zapsaných 

ke studiu

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet 

zapsaných 

ke studiu

Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 399 291 236 119 109 98

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 95 70 54 24 19 15

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium Navazující magisterské studium
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c) Studenti navazujícího magisterského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ 
studia na jiné VŠ 

 

 

d) Spolupráce se středními školami 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. spolupracuje se středními a vyššími odbornými školami 

v celém Moravskoslezském kraji a na území města Prahy, v rámci akviziční činnosti 

informujeme studenty a pedagogy o studiu na VŠPP a pořádáme dny otevřených dveří. 

  

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Navazující magisterské 

studium Doktorské studium

42 0

CELKEM za celou vysokou 

školu 42 0

Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského 

studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné 

vysoké škole

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských 

studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní 

program/obor
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7 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

a) – c) Počty akademických pracovníků   
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. naplňuje požadavek kladený na vysokoškolské 

vzdělávání, který se týká personálního zabezpečení výuky kvalifikovanými akademickými 

pracovníky. Na VŠPP, a. s. nejsou uzavírány pracovní smlouvy v kategorii „vědecký 

pracovník“, výzkumné činnosti jsou součástí smluvních povinnosti akademického pracovníka 

školy. Následující přehledy personálního zabezpečení výuky na VŠPP v roce 2015 jsou 

uvedeny v tabulkách č. 7.1 až 7.3.  

 

 

CELKEM

CELKEM Profesoři Docenti

Odborní 

asistenti Asistenti Lektoři

Vědečtí, 

výzkumní a 

vývojoví 

pracovníci 

podílející se 

na pedagog. 

činnosti 

Vysoká škola 

podnikání a práva, a. s.
67 12 19 27 7 2 0 0 67 

CELKEM 67  12  19  27  7  7  0  0  67

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního 

fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

Vědečtí 

pracovníci

***

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle § 70 zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách)

Akademičtí pracovníci

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s. CELKEM

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let

30-39 let 1 1 11 7 5 2 17

40-49 let 1 1 3 1 8 4 2 1 14

50-59 let 3 6 3 1 1 10

60-69 let 8 3 7 2 2 2 1 18

nad 70 let 3 5 2 8
CELKEM 12 4 19 6 27 16 7 3 2 1 67

Vědečtí, výzkumní a 

vývojoví pracovníci 

podílející se na 

pedagog. činnosti

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem 

(dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vědečtí 

pracovníci***Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři

Akademičtí pracovníci
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d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím  
VŠPP v roce 2015 zaměstnávala pouze jednoho akademického pracovníka s cizím státním 

občanstvím, viz tabulka č. 7.4.  

 

e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2015 
V roce 2015 žádný akademický pracovním nebyl jmenován docentem ani profesorem.  
 

f) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy  
VŠPP nerealizovala v roce 2015kurzy dalšího vzdělávání určené pro akademické pracovníky.  

 

g) Kariérní řád  
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. nemá přijat Kariérní řád na úrovni školy jako celku. 

Kariérní a odborný růst akademických pracovníků analyzuje VŠPP pomocí personálního auditu 

(v jednoročním cyklu) dle standardizované metodiky. Audit je zaměřen převážně na plnění 

požadavků kladených na akreditované programy a obory, které jsou v souladu se standardy 

vysokých škol v ČR a sousedních zemích. Vyhodnocení staví na teoretické a praktické 

zkušenosti akademika, včetně specializačních kompetencí daného akademického pracovníka 

pro vyučovaný předmět v daném oboru.  

S kariérním růstem a hodnocením akademických pracovníků úzce souvisí motivační mzdové 

ohodnocení, ve kterém je stanovena řada odměn na podporu vědecko-výzkumné činnosti, 

publikační činnosti, získání titulu Ph.D., docent nebo profesor.  

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s. CELKEM

Fakulta 1 (název)*

Rozsahy úvazků prof. doc.

DrSc., CSc., Dr., 

Ph.D., Th.D. ostatní

do 0,3

do 0,5  2  10  3  1  16

do 0,7  1  3  4

do 1,0  10  8  16  13  47
CELKEM  12  19  19  17  67

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu 

pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

(počty fyzických osob)

Akademičtí pracovníci

Pozn.: * = Vyplní se název fakulty nebo jiné součásti vysoké školy uskutečňující 

akreditovaný studijní program/obor

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Fakulta 2 (název)*
CELKEM

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** 

s cizím státním občanstvím (počty 

fyzických osob)

1

1
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8 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ 

a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali 
v daném roce  

 

 

b) Vlastní stipendijní programy  

Vysoká škola krom státem podporovaných sociálních a ubytovacích stipendií, uděluje stipendia 

prospěchové a mimořádné.  

Prospěchové stipendium je poskytováno studentům prezenčního studia za studijní výsledky 

dle studijních výsledků v minulém akademickém roce při splnění všech studijních povinností.  

Individuálně mohou studenti získat mimořádné stipendium formou slevy ze školného např. 

za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení 

znalostí, zejména působení jako pomocná vědecká síla, účast na řešení projektů, v mimořádné 

tíživé sociální situaci či v případech hodných zvláštního zřetele, zejména za mimořádnou 

činnost, za úspěšnou sportovní nebo jinou reprezentaci VŠPP.  

 

c) Úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole  

Ve sledovaném roce pokračovala činnost Centra kariérního poradenství. Centrum je určeno pro 

všechny studenty a absolventy školy, jeho služby jsou bezplatné. Zaměřuje se především na 

zprostředkování odborných stáží, nabízí pomoc při řešení otázek kariérního rozvoje a uplatnění 

na trhu práce. Ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem poskytuje pomoc začínajícím 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Účel stipendia Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 0

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 0

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 0

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 5

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 123

z toho ubytovací stipendium 123

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 5

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 0

jiná stipendia 0

CELKEM 133

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia 

(počty studentů)
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podnikatelům. Další oblastí je pořádání seminářů, workshopů, exkurzí a podobných akcí, 

které jsou výsledkem odborné spolupráce s řadou partnerů.  

Efektivnosti poradenství ve všech jeho podobách dokládá nízký nárůst neúspěšných studentů a 

studentů končících studium, stejně tak vysoká úroveň ekonomicky aktivních absolventů.  

 

d) Přistup ke studentům se specifickými potřebami  

Škola soustavně vytváří podmínky pro rovnoprávný přístup a rovné příležitosti ke studiu. 

Například se jedná o podporu studentů limitovaných různými formami sociální a kulturní 

exkluze. Významná pozornost je věnována rovněž zahraničním studentům.  

V Ostravě je škola je plně přístupný zdravotně handicapovaným studentům a splňuje veškeré 

hygienické a zdravotní normy. Prostory školy jsou bezbariérové, studenti tak mají možnost 

přístupu do všech prostor nezbytných pro vzdělávací proces.  

 

e) Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty  

Pro aktivní a kreativní studenty bude VŠPP, a.s. opět realizovat řadu možností vedoucí k 

uplatnění jejich talentu. Za krátké období v roce 2015, ve kterém VŠPP působila, nebyly 

realizovány žádné aktivity, avšak škola počítá s jejích realizací v roce 2016. Bude uspořádána 

soutěž MY COUNTRY, MY TOWN  která rozvíjí jazykové kompetence a podporuje integrační 

proces zahraničních studentů či Zlatý sejf. Rovněž budou vyhlášeny soutěže o nejlepší 

bakalářskou a diplomovou práci, v rámci kterých budou oceněny obzvláště inovativní a 

kreativní kvalifikační práce. Studenti se zúčastnili zahraničních studijních stáží prostřednictvím 

programu Erasmus.  

 

f) Ubytovací a stravovací služby vysoké školy 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. zajišťuje stavování ostravských studentů v bufetu přímo 

v budově školy v Ostravě. V Praze je studentům zajištěno za zvýhodněné ceny stravování 

v restauraci v bezprostřední blízkosti školy. 

Ubytovací služby jsou poskytovány v Ostravě na kolejích v dceřiné společnosti Studentská 

Residence Slezská. Objekt prošel velmi náročnou a komplexní rekonstrukcí v roce 2008. Díky 

realizované přestavbě je stávající kapacita 157 lůžek převážně ve 2-lůžkových pokojích (52 

pokojů=104 lůžek). Rovněž je k dispozici 10 dvoulůžkových apartmá (20 lůžek), 10 

třílůžkových pokojů (30 lůžek), jeden bezbariérový jednolůžkový pokoj (1 lůžko) a jeden 

dvoulůžkový bezbariérový pokoj (2 lůžka). Všechny pokoje a apartmány mají vlastní sociální 

zařízení a kuchyňský kout vybavený elektrospotřebiči (lednička, varná deska, mikrovlnná 

trouba). K vybavení pokojů patří internetové přípojky a přípojky na digitální TV a rozhlas.  

O ubytovací služby v Praze evidujeme nulový zájem. Studenti preferují vlastní pronájmy 

bydlení. Pokud ale studenti projeví zájem o tyto služby, je VŠPP schopna zajistit pro své 

studenty ubytování ve spolupráci se Správou účelových zařízení na Strahově a s dalšími 

soukromými subjekty. 
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g) Péče o zaměstnance  

Vysoká škola podnikání a práva a, a.s. pečuje o své zaměstnance nadstandardním způsobem. 

Zaměstnanec po dvou odpracovaných letech má možnost čerpat příspěvek na kapitálové životní 

pojištění v rozpětí 250 - 650,- Kč dle počtu odpracovaných let a příspěvek na penzijní 

připojištění v rozpětí 240 - 1.500,- Kč v závislosti na výši základní hrubé měsíční mzdy.  

Nepedagogičtí zaměstnanci mají 1 týden dovolené nad rámec zákonem stanovené délky – 

celkem tedy 5 týdnů (25 dnů).  

Každému zaměstnanci, který odpracuje více než 3 hodiny denně, škola poskytuje stravenku v 

hodnotě 80,- Kč. Příspěvek zaměstnavatele činí 44,- Kč.  

  

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 157

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 

31/12/2015 30

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování 

k 31/12/2015 30

Počet lůžkodnů v roce 2015 13621

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 

studentům 0

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 

zaměstnancům vysoké školy 0
Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 

ostatním strávníkům 0

Tab. 8.2: Ubytování, stravování
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9 INFRASTRUKTURA 

a) Fondy knihoven  

 

 

b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační 
infrastruktury  

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. disponuje kvalitní, pravidelně obnovovanou výpočetní 

technikou (v současné době cca 150 PC a notebooků v Ostravě a 160 v Praze a Sokolově), 

stacionárními i mobilními data/videoprojektory, vizualizéry, interaktivními tabulemi, zpětnými 

projektory a ostatní didaktickou technikou.  

Všichni interní akademičtí pracovníci jsou vybaveni notebooky s potřebným softwarem.  

Celá budova je pokryta bezdrátovou Wi-Fi technologií, která zajišťuje on-line připojení VT k 

síti (i Internetu) z kteréhokoliv místa v budově. Tuto možnost využívají jak zaměstnanci,  

tak studenti či ostatní návštěvníci školy.  

K dispozici je v Ostravě i v Praze kompletně ozvučená aula vybavená data/videoprojektorem, 

PC stanovištěm včetně přístupu k Internetu, 12 standardních učeben (s připojením k Internetu), 

ve kterých je k dispozici mimo obvyklého vybavení, zpětný projektor a data/videoprojektor  

a 4 učebny VT s celkem 67 PC připojenými k Internetu. 

V roce 2010 byla v Ostravě vybudována tzv. Interaktivní laboratoř pro rozvoj podnikavosti. 

Jedná se o komplex vzájemně propojených prostor zajišťující použití nejmodernějších metod  

a přístupů při výuce podnikavosti. Rovněž se v budově vysoké školy nachází moderně vybavená 

knihovna, studovna s 10 ks PC připojenými k Internetu, reprografické studio a zázemí pro 

aktivity studentů ve volném čase. 

Vysoká škola podnikání a práva, a. 

s. Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 154

Knihovní fond celkem 7000
Počet odebíraných titulů 

periodik:

- fyzicky

- elektronicky (odhad)*

6

6

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které 

knihovna sama předplácí (resp. získává darem, 

výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; 

nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé 

knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové 

zdroje.
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V Praze naopak jsou s pomocí společností CISCO, Microsoft a Oracle vybudovány dvě 

špičkově vybavené laboratoře s moderní síťovou technikou. Ty slouží k praktické výuce 

počítačových sítí. 

Obnova a údržba budovy vysoké školy je řádně zabezpečována převážně vlastními 

zaměstnanci, tak aby byly dodržovány veškeré platné normy a budova splňovala nároky na 

nejmodernější formy výuky a bezpečný a plynulý provoz vysoké školy. Pro zajištění odborných 

činností při údržbě a správě objektu jako např. revize elektro, údržba kotelny, bezpečnost práce 

a požární ochrana apod. jsou najímány specializované externí firmy.  

Pro realizaci výuky v Ostravě jsou rovněž využívány plně vybavené učebny v budově 

Podnikatelského inkubátoru a kolejích. Výuka ve všech konzultačních střediscích je zajištěna 

v pronajatých plně vybavených učebnách ve spolupráci s místními institucemi (převážně 

školy). V těchto institucích je rovněž k dispozici dostatečné informační zajištění a provozní 

zázemí.   
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10 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                                                                   

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. realizovala dva typy kurzů celoživotního vzdělávání, 

doplňkové kurzy zaměřené na rozvoj znalostí v předmětech akreditovaného studijního 

programu a kurzy zacílené na vzdělávání dospělých formou univerzity třetího věku.  

 

Vzdělávání dospělých zůstává nadále atraktivní pro občany Sdružení Hlučínska či Bohumínska. 

Vzdělávání formou univerzity třetího věku je podpořeno některými městskými úřady 

zainteresovanými na zkvalitnění životního stylu svých občanů. 

 

  

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

do 15 

hod

do 100 

hod více

do 15 

hod

do 100 

hod více

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 3 3

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 3 3

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

do 15 

hod

do 100 

hod více

do 15 

hod

do 100 

hod více

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65 66 66

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
CELKEM 66 66

Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Z toho počet účastníků, jež 

byli přijímaní do 

akreditovaných studijních 

programů podle § 60 zákona 

o vysokých školách
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11 VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ činnost (ve 

smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)      

Jak již bylo zmíněno ve Výroční zprávě za rok 2015, Vysoká škola podnikání a práva, a. s., 

zahájila svou vzdělávací činnost dne 29. září 2015. Proto její vykazovaná výzkumná, vývojová, 

umělecká a další tvůrčí činnost je v počátcích, avšak navazuje na činnosti svých zakládajících 

VŠ.  

a) Způsob vlastního naplňování a naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT  

Aktivita VŠPP, a. s. v oblasti vědy, výzkumu a inovací v hodnoceném období navazuje na 

zakladatelské školy VŠP a VŠMIEP.  

Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na VŠPP byl v roce 2015 

realizován v souladu s cíli a východisky aktualizovaného Dlouhodobého záměru MŠMT a 

adekvátně navazoval na Dlouhodobou strategii rozvoje svých zakládajících vysokých škol v 

oblasti systematické podpory tvůrčí činnosti (vědy, výzkumu a inovací), zaměřené primárně na 

studijní obory, které jsou na tomto pracovišti dlouhodobě úspěšně rozvíjené v rámci 

bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia, přičemž pozornost byla věnována 

také širší odborné oblasti, vytvářející podporu realizovaným a připravovaným studijním 

oborům. Rozvoj je realizován především na podkladě dlouhodobě vytýčených stěžejních 

záměrů a cílů a to prostřednictvím schválených ročních plánů této činnosti. K těmto stěžejním 

záměrům a cílům patří zejména: 

a) Orientace na aplikovaný výzkum a to hlavně v úzké návaznosti na studijní obory 

akreditované na vysoké škole. 

 

b) Intenzivní zapojení do konkurenčního prostředí v oblasti výzkumu a další tvůrčí 

činnosti a to prostřednictvím účasti na konkursních řízeních vyhlašovaných na různé 

typy projektů v oblasti výzkumu, které jsou blízké odbornému zaměření školy a pro něž 

má škola materiální a personální předpoklady. 

 

c) Další prohlubování spolupráce na řešení výzkumných a dalších tvůrčích úkolů se 

zahraničními partnerskými vysokými školami. 

 

b) Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 

Systematicky koncipovaná VŠPP, a. s., zahrnuje odborníky v širokém odborném spektru 

počínaje specialisty na ekonomii, podnikání, právo, inovace, finance, management atd. až po 

odborníky v oblasti sociologie, psychologie, pedagogiky, ekologie, výrobních procesů a 

technologii se promítá i do individuální vědecko-výzkumné, publikační a další tvůrčí aktivity. 

Různorodost tvůrčích aktivit se individuálně odlišuje, někteří pedagogové se více soustřeďují 

na výzkumné aktivity, jiní na tvorbu učebních textů a pomůcek, další publikují formou 

monografií, recenzovaných či registrovaných příspěvků a článků ve Scopus, Web of Science 

apod., případně realizující další formy tvůrčí činnosti.  
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Řada pedagogů patří k významným expertům, kteří působí jako soudní znalci, hodnotitelé 

(registrovaní ministerstvy) projektů apod. nebo jsou členy vědeckých a akademických rad 

vysokých škol v ČR i zahraničí atd. Pedagogové VŠPP, a. s. nepodceňují rovněž význam 

odborně populárních a obecně prospěšných tvůrčích činností (publikují v novinách, vystupují 

v rozhlase, televizi aj., působí v nadačních fondech apod.).  

 

c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na vysoké škole 

Studenti jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu, jsou zapojování do tvůrčí 

činnosti přímo ve specializovaných předmětech formou semestrálních a podobných prací. 

Nadaní studenti jsou nadto přibíráni ke spolupráci na běžících výzkumných projektech, 

řešených především kmenovými pracovníky školy. Pro příklad můžeme uvést zapojení studentů 

do mezinárodního výzkumného projektu „Analýza současného stavu a vývoje MSP v ČR a 

SR“, který je realizován s VŠEM v Bratislavě a první etapa projektu byla zakončená monografií 

„Rodinné podnikání – teorie a příklady z praxe“, na které se taktéž podíleli vybraní studenti 

VŠPP. 

d) Vynaložené účelové finanční prostředky 

V roce 2015 Vysoká škola podnikání a práva, a. s. nezískala žádné účelové finanční prostředky 

na výzkum, vývoj a inovace. 

 

e) Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou 

Za své krátké působení stihla v listopadu 2015 pořádat VŠPP odbornou právnickou konferenci 

na téma Ochrana slabší strany v českém právu. Nad konferencí převzal záštitu JUDr. Jaromír 

Tejc, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Uskutečnila se za účasti pedagogů VŠPP, členů Katedry práva VŠPP, řady významných 

právníků, vysokoškolských pedagogů a osobností. Hlavní referát přednesl JUDr. Josef Baxa, 

předseda Nejvyššího správního soudu, prof. JUDr. Karel Eliáš, prorektor VŠPP, JUDr. Jaromír 

Tejc, předseda ÚPV PS PČR, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a JUDr. 

Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze. V diskuzi vystoupili JUDr. Jan Bárta, ředitel 

Ústavu státu a práva AV ČR, prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., vysokoškolská pedagožka, 

soudce Ústavního soudu, předsedové právnických profesních komor, exekutorů, insolvenčních 

správců, soudců. V diskuzi aktivně vystoupili členové katedry práva VŠPP a další významní 

odborníci a pedagogové. Z této odborné právní konference byl vydán recenzovaný sborník. 

 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. CELKOVÝ 

počet

S počtem 

účastníků vyšším 

než 60 (z CELKEM)

S mezinárodní 

účastí (z CELKEM)
CELKEM 1 1 0

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou 

školou (počty)
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f) Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. post-
doktorandských pozicích  

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. nemá akreditovány doktorské studijní programy, tudíž 

podporu studentům nevykonává. 

 

g) Spolupráce aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. ve výuce svých studijních oborů využívá i externí 

vyučující patřící ke špičkovým vysokoškolským pracovníkům nebo k uznávaným expertům 

z praxe s patřičnou autoritou v odborné a podnikatelské veřejnosti. 

 

h) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací 

Spolupráce s praxí patří k dalším pilířům vzdělávacího procesu školy. Práce kateder a výuka 

předmětů je auditovaná a podporována předními experty z praxe a podniky, aby teoretické 

poznání školy a pedagogický proces byly bezprostředně ověřovány soudobou praxí.  

 

i) Uzavřené smlouvy se subjekty z aplikační sféry  

VŠPP neuzavřela v roce 2015 žádnou smlouvu se subjekty aplikační sféry, která by se týkala 

přenosu poznatků a využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Otevírá prostor pro spolupráci 

s firmami, personálními agenturami a institucemi. VŠPP navázala spolupráci se 14 

partnerskými společnostmi, které převzala do svých zakladatelských VŠ a se kterými má 

uzavřenou Smlouvu o spolupráci. 

j) Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních 
programech  

V roce 2015 se podílelo na výuce v rámci přednášek a cvičení celkem 17 externích pedagogů. 

 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s. Počty osob

Fakulta 1 (název)* 17

CELKEM 17

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce 

v akreditovaných studijních programech** (počty)

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom 

předmětu

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný 

studijní program/obor
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k) Počet studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování 
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce 

Studijní obory a jejich předměty jsou orientovány na poskytnutí znalostí a dovedností 

posluchačů adekvátně ke studovanému oboru. U studijního programu Ekonomika a 

management je provázání teoretického studia s praxí podloženo zejména předmětem Odborná 

praxe v rozsahu 40 dnů. Studijní program Právní specializace provazuje teoretické studium s 

praxí prostřednictvím praxe v rozsahu 8 týdnů. 

 

l) Příjmy, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 2015 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. v roce 2015 neměla žádné příjmy z prodeje licencí v roce 

2014. 

 

m) Příjmy vysoké školy ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního 
(kontrahovaného) výzkumu a vývoje 

Ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje 

neinkasovala VŠPP v roce 2015 žádné příjmy. 

 

n) Příjmy vysoké školy za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci 
zaměstnanců subjektů aplikační sféry (podnikové vzdělávání) v roce 2014 

V roce 2015 VŠPP nerealizovala placené kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů 

aplikační sféry.  

o) Celkové příjmy za provedené činnosti v rámci odborných konzultací a poradenství  

V roce 2015 VŠPP nevykazovala žádné příjmy. 

  

 

 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. Počty studijních oborů

VŠPP 5

CELKEM 5

Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni 

povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce 

(počty)

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní 

program/obor
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p) Počet spin-off/start-up podniků podpořených vysokou školou v roce 2014  

V roce 2015 nebyly podpořené na vysoké škole žádné Spin-off/start-up. 

 

 

q) Strategie pro komercializaci 

V roce 2015 nebyla vysokou školou zpracována strategie pro komercionalizaci výzkumu a 

vývoje. 

r) Působení v regionu, spolupráce s institucemi 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. jako jediná vysoká škola v ČR nabízí komplexní 

vzdělávání zaměřené na podnikání, právo a informatiku a poskytuje teoretické znalosti 

i praktické dovednosti požadované praxí. VŠPP tak připravuje odborníky, kteří rozumí 

podnikání, právu či informatice jako celku ve všech jeho souvislostech, včetně sociální 

dimenze. Pro zvýšení dostupnosti studia a vytvoření co nejlepších časových i ekonomických 

podmínek pro studenty nabízí studium ve městech Ostrava a Brno. 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. spolupracuje s Krajským úřadem MSK, s Krajskou 

hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, se Sdružením pro rozvoj MSK, ARR a 

dalšími institucemi, se kterými spolupracuje na rozvojových strategiích, podporuje rozvoj 

regionu apod. 

  

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s. Počet spin-off/start-up podniků
CELKEM 0

Tab. 11.4: Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou 

školou v roce 2015 (počty)
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15  INTERNACIONALIZACE 
Pro naplňování cílů internacionalizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s. byl v maximální 

možné míře využit program Erasmus+. Zájem studentů a zaměstnanců o realizaci mobilit 

potvrzují atraktivitu programu.  

 

Vzhledem k nové skutečnosti, tj. vzniku Vysoké školy podnikání a práva, a.s. došlo k několika 

výrazným změnám, z nichž některé jsou přechodného rázu. Pro 2015 zůstávají v platnosti 

Erasmus Charter for Higher Education under the Erasmus+ Programme pro období 2014-2020, 

udělený jak Vysoké škole podnikání, a.s., tak Vysoké škole manažerské informatiky, 

ekonomiky a práva, doplněný o tzv transistory accreditation opravňující dokončit všechny 

projekty na evropské úrovni. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. tak mohla nadále pokračovat 

v aktivitách se stávajícími partnery, a připravovat spolupráci s partnery novými. 

Pro období 2014-2020 zůstaly v platnosti bilaterální smlouvy obou výše uvedených vysokých 

škol, pro rok 2015/2016 je však typická aktualizace všech bilaterálních dohod tak, aby bylo 

možno pokračovat v mezinárodních aktivitách v plném rozsahu. 

V roce 2015 vyjeli studenti a pedagogové na své zahraniční působení do Chorvatska, Německa, 

Polska, Rumunska, Slovenska a Španělska. 

Vysoká škola podnikání a 

práva, a. s.

Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo

Jean 

Monnet

Erasmus 

Mundus Tempus Další Ceepus Aktion

Rozvojové 

programy 

MŠMT Ostatní

Počet projektů 1

Počet vyslaných studentů* 12

Počet přijatých studentů** 5

Počet vyslaných 

akademických 

pracovníků*** 8

Počet přijatých 

akademických 

pracovníků**** 4

Počet vyslaných ostatních 

pracovníků

Počet přijatých ostatních 

pracovníků

Dotace v tis. Kč 33858 EUR 33858 EUR

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i  ti  pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. 

Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i  jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli  v roce 2015; započítávají se i  ti  pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze 

pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i  jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

CELKEM

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i  ti  studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze 

studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i  jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli  v roce 2015; započítávají se i  ti  studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval 

více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i  jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
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Ze zahraničí jsme zatím odborníky pedagogy a nepedagogy nepřijali, plánované mobility 

proběhnou v letním semestru., a to ze Slovenska, Portugalska a Španělska. Studenty přijmeme 

z Turecka a Chorvatska. 

Mezinárodní prostředí se snažíme utvářet vyrovnaně z hlediska oboru i geografie a zejména 

zajištěním oboustranně aktivního přístupu. Prioritou pro rok 2015 zůstala publikační činnost v 

zahraničí. Propagace a publicita aktivit na poli internacionalizace a modernizace vzdělávání 

patří ke strategickým cílům Vysoké školy podnikání; angažovanost zaměstnanců v této oblasti 

podléhá internímu personálnímu auditu. 

  

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Země 

Počet 

vyslaných 

studentů*

Počet 

přijatých 

studentů**

Počet vyslaných 

akademických 

pracovníků***

Počet přijatých 

akademických 

pracovníků****

Chorvatsko 2

Německo 2

Polsko 5 2

Rumunsko 2

Slovensko 2 4 4

Španělsko 2

Turecko 1 3
CELKEM 12 5 8 4

Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí*****         

(vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)
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12 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

a) Zajišťování vnitřního hodnocení kvality vzdělávání  

V minulém období využívala VŠPP systém managementu kvality jako nedílné součásti řízení 

VŠ. Bylo navázáno na vymezené kompetence a odpovědnosti pomocí mapování procesů uvnitř 

vysoké školy, které byly převzaty od svých zakládajících VŠ. Své zaměstnance postupně 

nasměrovala ke zkoumání a uspokojování reálných potřeb zákazníků, tzv. všech 

zainteresovaných stran, a posléze hledala východiska vedoucí k úsporám nákladů na provoz a 

zejména ke zkvalitnění výukového procesu.  

V rámci zabezpečení kvality na  VŠ je podrobně zpracován i mechanismus odhalování 

plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací. Bylo provedeno hodnocení kvality výuky, tzn. 

ověřování standardů kvality výuky v akreditovaných oborech z pohledu studentů 

(prostřednictvím EFQM sebehodnocení). 

 

b) Provádění vnější hodnocení kvality 

Vnější hodnocení kvality výukového procesu bylo prováděno v roce 2015 několika způsoby, 

které byly převzaty od svých zakládajících škol: 

1. Kontrola výuky s ohledem na harmonogram studia a rozvrhu. Provádí pravidelně týdně 

pověřený koordinátor studia 

2. Kontrola realizace konzultací poskytovaných studentům – formální kontrola prováděna 

pravidelně měsíčně pověřeným koordinátorem studia. 

3. Kontrola obsahu a didaktiky výuky v souladu s přijatými akreditačními dokumenty je 

prováděna ve více stupních: 

a. Garantem předmětu – minimálně 1x měsíčně 

b. Vedoucím katedry – jednou za 3 měsíce 

c. Garantem oboru – minimálně 1x za semestr 

c) Provádění finanční kontroly v roce 2015 

Finanční kontrola na Vysoké škole podnikání, a. s. je prováděna auditorskou společností vždy 

po skončení účetního období. Jelikož účetní období je na VŠPP od 1. 9. do 31. 8. následujícího 

roku a VŠPP je nově vzniklou VŠ, finanční kontrola v roce 2015 nebyla prováděna.   

 

d) Získané certifikáty kvality 

V roce 2015 nezískala VŠPP, a. s. žádné certifikáty. 

d) Benchmarking  

Za své krátké působení VŠPP nerealizovala žádné porovnávání s obdobně zaměřenými 

vysokými školami v ČR. 
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e) Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy 

Mimo sídlo vysoké školy je vzdělávací činnost jak personálně, materiálně a technicky 

zabezpečena, a je obdobná, jako v samotném sídle školy. VŠPP apeluje na kvalitu výuky v jak 

v prezenční tak kombinované formě studia. Posluchači dlouhodobě využívají ke studiu celou 

řadu materiálů, dostupných prostřednictvím informačního systému ŠIS.  

Pro všechny studenty, tj. i pro studující mimo sídlo školy byly zpracovány nebo aktualizovány 

metodické materiály a studijní opory pro předměty jak bakalářských, tak navazujících 

magisterských studijních oborů, které jsou zpracovány na základě jednotné metodiky, zahrnují 

metodické pokyny, průvodce studiem, informace o průběhu tutoriálů, kontrolní otázky a 

možnosti konzultací jednotlivých problémů. 

Kontakty a komunikace se studenty byly a jsou zajištěny VŠPP, a. s., po mnoha liniích. Studenti 

disponují v dostatečném předstihu před zahájením výuky veškerými potřebnými informacemi 

k organizaci akademického roku, manuály ke studiu, rozvrh se seznamem vyučujících s 

kontakty na ně, rovněž je zajištěn přístup k on-line výukovému systému na internetu. Každý 

student je účastníkem informačního portálu, kde získává všechny potřebné informace k obsahu  

i organizaci výuky s možností zpětné vazby na vyučující či příslušná pracoviště školy. 
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13 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY 

a) Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. v roce 2015 neměla zastoupení v žádných mezinárodních 

asociacích, organizacích a sdruženích. 

 

b) Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích 

VŠPP, a. s. byla v roce 2015 členem v následujících asociacích, organizacích či sdruženích: 

 Česká konference rektorů 

 KHK Moravskoslezského kraje 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

 partner Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, 

 Moravský lesnický klastr, o.s. 

 

c) Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy 

V roce 2015 nedosáhla VŠPP žádných národních či mezinárodních oceněních.  

 

d) Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem mezinárodních 
expertů 

V roce 2015 neprošla VŠPP žádným hodnocením provedeným týmem mezinárodních expertů. 
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14  Výroční zpráva za rok 2015 – zakládající Vysoká škola manažerské 

informatiky, ekonomiky a práva, a. s. 

a) Základní údaje o VŠMIEP 

Název vysoké školy:  Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. 

Adresa:  Vltavská 585/14, Praha 5 - Smíchov 

Nejvyšší představitelé:  prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor, 

 Radek Řechka, předseda představenstva. 

Střediska výuky: 5. května 655, 356 01 Sokolov – studijní program Ekonomika a management 

v kombinované formě studia. 

Zakládající VŠMIEP poskytovala vysokoškolské vzdělání od roku 2002, kdy jí byl udělen státní 

souhlas působit jako vysoká škola. Jako správná se ukázala orientace VŠMIEP na seznámení 

posluchačů se základními aspekty fungování ekonomických subjektů v tržním hospodářství, 

zvládnutí myšlení a jednání v ekonomických souvislostech, získání přehledu a konkrétních 

znalostí a aplikačních schopností v oblasti manažerské informatiky a získání schopností k 

samostatnému řešení dílčích praktických problémů především operativního charakteru v 

podmínkách zrychlujícího se inovačního procesu. V roce 2014 byl navázán kontakt s Vysokou 

školou podnikání v Ostravě, jejíž studijní programy výrazně korespondovaly se zaměřením  

VŠMIEP. Byla proto zahájena jednání, směřující k vytvoření nového vysokoškolského subjektu 

na základě sloučení obou vysokých škol. Tento záměr se podařilo realizovat v první polovině 

r. 2015 vznikem nástupnické školy, tj. Vysoké školy podnikání a práva, a. s. 

b) Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva měla v roce 2015 akreditovány 

následující obory ve dvou bakalářských studijních programech: 

 Ekonomika a management – akreditováno do 30. 12. 2015 

o Aplikovaná informatika: prezenční i kombinovaná forma 

o Manažerská ekonomika: prezenční i kombinovaná forma 

 

 Právní specializace – akreditováno do 30. 4. 2016: 

o Právo v podnikání: prezenční i kombinovaná forma 

o Právo ve veřejné správě: prezenční i kombinovaná forma 

VŠMIEP v roce 2015 organizovala řadu workshopů, seminářů, odborných kurzů pro veřejnost, 

přednášky externistů apod. Významné místo v činnosti školy měly specializační kursy v oblasti 

IT technologií. 

c) Studenti 
K 31. 8. 2015 studovalo na VŠMIEP celkem 779 studentů ve všech formách studia, kteří byli 

z principu samoplátci. 
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d) Absolventi 
V období od 1. 1. do 30. 9. 2015 měla VŠMIEP 143 absolventů. VŠMIEP spolupracovala a 

byla v kontaktu se svými absolventy. Všichni absolventi měli přístup do školního informačního 

systému, kde mohli o sobě poskytovat různé kontaktní informace nejen škole samotné, ale i 

ostatním absolventům. VŠMIEP rovněž pracovala s absolventy i v rámci sociálních sítí 

(Facebook a LinkedIn) a pravidelně je informovala o dění na škole. VŠMIEP dlouhodobě 

vykazovala jednu z nejnižších nezaměstnaností u svých absolventů v porovnání s ostatními 

vysokými školami, jak soukromými, tak i veřejnými. 

e) Akademičtí pracovníci 
Rok 2015 se oproti předchozímu roku 2014 co do počtu pedagogických pracovníků výrazně 

nelišil. Ve věkové struktuře se oproti předchozímu roku neprojevila žádná podstatná změna. 

Svědčí toto mimo jiné i tom, že fluktuace pedagogických pracovníků na VŠMIEP byla 

minimální. 

f) Infrastruktura 
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva disponovala jak knihovnou, tak 

studovnou. Studovna byla studentům přístupná dvanáct hodin denně a bylo zde umístěno osm 

pracovišť s MS Windows. Knihovna VŠMIEP byla průběžně doplňována v tištěné formě o 

učebnice a publikace z jednotlivých právních oborů dle požadavků vyučujících a výuky. 

Veškeré počítače a veškerá další technika byla umístěna v budově školy a byla v majetku školy. 

Kromě těchto počítačů měla škola k dispozici další čtyři velmi výkonné servery umístěné v 

hostingovém sále společnosti Casablanca připojené k propojovacímu centru NIX.CZ – uzel 

Želivského, kde v současné době funguje i oficiální webová aplikace školy. 

g) Celoživotní vzdělávání 
VŠMIEP měla ve svém dlouhodobém programu organizaci kurzů v rámci programu 

celoživotního vzdělávání. Jednalo se o krátkodobé kurzy ve vybraných oblastech, jako jsou 

specializované kurzy pro management podniků, přenosy dat a počítačové sítě, operační 

systémy, databázové systémy, grafické systémy a vzdělávání pracovníků státní správy. Vedle 

specializovaných kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání bylo možné studovat 

samostatně jednotlivé předměty standardního studijního programu. Pro tyto studenty platily 

stejné požadavky pro zakončení předmětu jako pro řádné studenty. Takto absolvované 

předměty bylo možné uznat v případě nástupu do studia. Uznávání se řídilo příslušnými 

zákonnými předpisy a vnitřními předpisy VŠMIEP. 

h) Vědecká, vývojová a další tvůrčí činnost 
V rámci naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT, VŠMIEP  škola jasně definovala své 

odborné zaměření a od roku 2012 je zapracovávala jak do náplně a struktury podávaných 

grantových projektů, tak zejména do náplně a zaměření akreditačních žádostí. Tím byla 

naplněna jedna z podmínek kvality a relevance - jasně definovat své poslání a obecné cíle a 

zohlednit je při vytváření dlouhodobých strategií svého rozvoje.  

Zlepšit odbornostní strukturu pracovníků VŠMIEP se podařilo jednak díky cílenému náboru, 

jednak v důsledku přijetí významné skupiny odborníků pod vedením prof. Eliáše v předchozím 

období. V rámci přípravy akreditací, o které VŠMIEP v roce 2015 žádala znovu, byly 

připraveny smlouvy s dalšími pracovníky s vědeckými a vědecko-pedagogickými hodnostmi 

profesor, docent a Ph.D. VŠMIEP vždy kladla důraz na to, aby z prestižních důvodů byly do 
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oficiálního Rejstříku informací o výsledcích RIV zavedeny veškeré vědecké a výzkumné 

výsledky, vytvořené pracovníky působícími na VŠMIEP. 

 

i) Internacionalizace 
VŠMIEP považovala vždy internacionalizaci za jednu ze svých nejvýznamnějších priorit,  

za cestu k růstu konkurenceschopnosti jak samotné VŠMIEP na trhu vzdělávání, tak i jejích 

absolventů na trhu práce. Proto bylo úsilí školy zaměřeno na posilování všech způsobů 

internacionalizace a to jak vazeb ze zahraničními univerzitami, posilování jazykové výuky, 

výměna pedagogů a studentů, účasti na mezinárodních konferencích i zapojování do 

mezinárodních programů a výzkumných projektů a mezinárodních organizačních struktur.   
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15 Výroční zpráva za rok 2015 – zakládající Vysoká škola podnikání, a. s. 
a) Základní údaje o vysoké škole 

 

Název vysoké školy:   Vysoká škola podnikání, a. s. 

 

Adresa: Michálkovická 1810/181, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00 

Nejvyšší představitelé: doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., rektor 

Ing. Radan Jünger, předseda představenstva 

Místa výuky: v Brně, Pardubicích a Olomouci, kde vzdělávací činnost 

probíhala v pronajatých prostorách, které splňovala kritéria 

vysokoškolského prostředí. Byl nabízen pouze bakalářský obor 

Podnikání v kombinované formě studia. 

 

Organizační schéma VŠP, Vnitřní předpisy školy, složení Akademické rady, neprošly v roce 

2015 žádnou změnou. 

b) Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) působila a poskytovala vysokoškolské vzdělávání  

od 29. května 2000, kdy jí byl udělen státní souhlas působit jako vysoká škola. Od svého začátku 

se zaměřovala na podnikání, podnikovou ekonomiku a management, a kladla hlavní důraz na 

problematiku podnikání. VŠP proto již od začátku své vzdělávací činnosti měla akreditovaný 

bakalářský obor Podnikání, ve studijní programu Ekonomika a management. V nadcházením 

roce dále akreditovala dva bakalářské obory: Informatika a internet v podnikání a obor 

Podnikání a management v obchodu. V roce 2005 byla VŠP udělena akreditace navazujícího 

magisterského studia oboru Podnikání, v rámci studijního programu Ekonomika a management. 

Tyto obory nabízela dále po celou dobu svého působení a to jak v prezenční, tak i kombinované 

formě studia. Studijní program Ekonomika a management byl úzce provázán na kreditní systém 

ECTS. Žádný obor nebyl realizován ve spolupráci s jinou VŠ či s vyšší odbornou školou, ani 

nebyl uskutečňován v cizím jazyce. 

c) Studenti 
Do AR 2014/2015 bylo zaspáno celkem 1100 studentů, kteří byli zapsáni do studijního 

programu Ekonomika a management. Jelikož VŠP je soukromou vysokou školou, všichni její 

studenti jsou samoplátci, studující ve skupině KKOV „Ekonomie - 62,65“.  

d) Absolventi 
V AR 2014/2015 řádně ukončilo studium na VŠP celkem 443 studentů, z toho 281 ukončilo 

bakalářské studium a 162 studentů ukončilo navazující magisterské studium, ve skupině 

akreditovaných studijních programů KKOV „Ekonomie - 62,65“. Absolventi byli s VŠP ve 

spojení prostřednictvím Klubu absolventů, jehož prostřednictvím byli absolventi informování 

o životu své alma mater. VŠP v návaznosti na svá vlastní i externí nezávislá hodnocení 

uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, mohla VŠP konstatovat, že její absolventi z 98% 

nacházejí uplatnění na trhu práce. Těchto výsledků bylo dosáhnuto i díky spolupráci 

s budoucími zaměstnavateli, kteří se určitými formami podíleli na výukovém procesu (témata 

kvalifikačních prací, praxe studentů, přednášky firemních odborníků apod.). 
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e) Akademičtí pracovníci 
V roce 2015 VŠP pokračovala v naplňování požadavku kladeného na vysokoškolské 

vzdělávání, který se týká personálního zabezpečení výuky kvalifikovanými akademickými 

pracovníky a omezila tak počet externích pracovníků podílejících se na výuce. V roce 2015 se 

na výuce podílelo 35 interních pedagogických zaměstnanců, z toho 4 profesorů, 14 docentů a 

17 odborných asistentů. Interní pedagogičtí zaměstnanci procházeli, jako každý rok interním 

auditem, dle standardizované metodiky. S kariérním růstem a hodnocením akademických 

pracovníků úzce souvisí motivační mzdové ohodnocení, ve kterém je stanovena řada odměn na 

podporu vědecko-výzkumné činnosti, publikační činnosti, získání titulu Ph.D., docent nebo 

profesor. 

f) Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
VŠP poskytla svým studentům v roce 2015, na základě podaných žádostí, sociální a ubytovací 

stipendia, dále pak stipendia prospěchová, věrnostní a mimořádné. Studenti VŠP mohli využít 

nabízených poradenských služeb v rámci Centra kariérního poradenství. Budova kde VŠP 

působila, je bezbariérová, takže studenti mají možnost přístupu do všech nezbytných prostor, 

kde vzdělávací proces probíhal. Studenti také mohli využít vlastních studentských kolejí, které 

nabízejí zrekonstruované bydlení a taktéž disponují bezbariérovými pokoji. Pro aktivní a 

kreativní studenty byly školou pořádány nejrůznější soutěže, studenti mohli využít zahraničních 

studijních stáží s využitím programu ERASMUS. V sociální záležitostech VŠP nezapomínala 

ani na své interní zaměstnance. Zaměstnanci po dvou odpracovaných letech měli možnost 

čerpat příspěvek na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění. Všem interním 

zaměstnancům, kteří odpracovali více než 3 hodiny denně, škola poskytla stravovací poukázky. 

Nepedagogičtí zaměstnanci mají 1 týden dovolené navíc, nad rámec zákonem stanovené délky. 

VŠP neopomněla ani podpořit společenské a sportovní aktivity svých zaměstnanců. 

g) Infrastruktura 
VŠP disponovala v roce 2015 vysokou úrovní své infrastruktury. Knihovní fond v roce 2015 

byl rozšířen celkem o 24 přírůstků, odepsány z knihovního fondu byly již neaktuální časopisy 

a celkem tedy disponoval počtem 6061. Výpočetní technika byla pravidelně obnovována, byly 

pořízeny nové datavideoprojektory, vizualizéry, stolní PC i notebooky. Budova kde VŠP 

působila, je pokryta bezdrátovou Wi-Fi technologií, která zajišťuje on-line připojení VT k síti 

(i Internetu) z kteréhokoliv místa v budově. Tuto možnost využívají jak zaměstnanci, tak 

studenti či ostatní návštěvníci školy. K dispozici VŠP měla kompletně ozvučenou aula 

vybavenou datavideoprojektorem, PC stanovištěm včetně přístupu k Internetu, 12 standardních 

učeben (s připojením k Internetu), ve kterých bylo k dispozici mimo obvyklého vybavení, 

zpětný projektor a datavideoprojektor a 4 učebny VT s celkem 67 PC připojenými k Internetu. 

h) Celoživotní vzdělávání 
Rok 2015 byly VŠP realizovány dva typy kurzů celoživotního vzdělávání, doplňkové kurzy 

zaměřené na rozvoj znalostí v předmětech akreditovaného studijního programu a kurzy zacílené 

na vzdělávání dospělých formou univerzity třetího věku. 

i) Vědecká, vývojová a další tvůrčí činnost 
VŠP v roce 2015 pokračovala v plnění filosofie Dlouhodobého programu, který byl definován 

pro období 2014-2018, reflektující s naplňováním Dlouhodobého záměru MŠMT. 

Východiskovou základnou strategie rozvoje V+V+I na VŠP, pro hodnocené období se proto 

stal dostatečně kvalifikovaný a dostatečně rozsáhlý výzkum, zaměřený především na výzkum 
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aplikovaný. To odpovídá charakteru a profesionální skladbě pracovníků školy, ale stejně tak i 

požadavkům MSK, který tímto směrem orientuje své výzkumné potřeby a v jehož 

časoprostorovém teritoriu VŠP, a. s. působí. VŠP pokračovala v roce 2015 realizací projektu 

"Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského 

kraje" v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Pokračovala i aktivita na výzkumném projektu 

„Analýza současného stavu a vývoje MSP v ČR a SR“ ve spolupráci VŠEM v Bratislavě. Dále 

VŠP pokračovala v zapojení do mezinárodního projektu expertů vysokých škol z Polska, 

Španělska, Finska, Slovenska a ČR s názvem „BAROMETR 24“. V roce 2015 byl dokončen 

projekt „Poznej tajemství vědy“ v rámci výzvy č. 45 vyhlášené MŠMT. 

Studenti vedle teoretických poznatků, praktických dovedností byli zapojování do různých 

tvůrčích aktivit školy, aby byly naplňovány principy kreativnosti a inovátorství v duchu odkazu 

Tomáše a Jana Antonína Baťů a dalších předních podnikatelů z České republiky, resp. 

Československa. VŠP ve výuce svých studijních oborů využívala i externí vyučující patřící ke 

špičkovým vysokoškolským pracovníkům nebo k uznávaným expertům z praxe s patřičnou 

autoritou v odborné a podnikatelské veřejnosti. Spolupracovala také např. s Krajským úřadem 

MSK, s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, se Sdružením pro rozvoj 

MSK, ARR a dalšími institucemi, se kterými spolupracovala na rozvojových strategiích MSK. 

j) Internacionalizace 
Internacionalizace a jejímu naplňování cílů bylo v maximální možné míře kontinuálně využito 

programu LLP/Erasmus. Studenti i zaměstnanci v roce 2015 vyjeli na své zahraniční působení 

do Finska, Německa, Turecka, Španělska, Portugalska, a na Slovensko. 

k) Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
VŠP pokračovala ve využívání systému managementu kvality jako nedílné součásti řízení VŠ. 

I nadále byl využíván systém Theses - mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních 

a dalších prací. V roce 2015 na VŠP bylo provedeno hodnocení kvality výuky, tzn. ověřování 

standardů kvality výuky v akreditovaných oborech z pohledu studentů (prostřednictvím EFQM 

sebehodnocení). Finanční kontrola byla v roce 2015 provedena auditorskou společností na 

konci svého účetního období, tj. 31. 8. 2015. Výuka mimo sídlo vysoké školy byla personálně, 

materiálně a technicky zabezpečena, a byla obdobná, jako v samotném sídle školy.  

l) Národní a mezinárodní excelence školy 
VŠP v roce 2015 nebyla členem žádné mezinárodní asociace, organizace či sdružení. Byla však 

členem v tuzemských organizacích: KHK Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, z.s., partner Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska,  

Moravský lesnický klastr, o.s. VŠP v roce 2015 neprošla žádným hodnocením týmem mez. 

expertů, ani neobdržela žádná ocenění (národní ani mezinárodní). 
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16  ZÁVĚR 

Předložená výroční zpráva sumarizuje podstatné informace o činnosti školy v požadované 

struktuře, zvýrazňuje plnění strategických cílů i plnění plánu hlavních úkolů. Jak bylo úvodem 

řečeno, je vysoká škola řízená dle osvědčených principů strategického managementu. Vysoká 

škola podnikání a práva, a. s. pokračovala v roce 2015 v rozvíjení aktivit svých zakládajících 

škol tak, aby posilovala svou značku ve veřejnosti, aby byla vysoce kvalifikovaným centrem 

terciárního vzdělávání, institucí rozvíjející vědu, výzkum, inovace, zároveň také subjektem 

uskutečňujícím poradenství, projektovou i jinou vzdělávací činnost, obdobně jako své 

zahraniční vztahy.  

 


