Vnitřní předpisy Vysoké školy polytechnické Jihlava
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
dne 27. června 2017 pod čj. MSMT-17710/2017 Volební řád Akademického senátu Vysoké školy
polytechnické Jihlava.

..........................................
Mgr. Karolina Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Volební řád Akademického senátu
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ze dne 27. června 2017
Článek 1
Akademický senát
(1) Volební řád Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „řád“) upravuje
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů, (dále jen „zákon“) způsob volby členů AS VŠPJ, zánik
členství v AS VŠPJ a orgány AS VŠPJ.
(2) Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „AS VŠPJ“) je samosprávným
zastupitelským akademickým orgánem Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále též „VŠPJ“).
(3) AS VŠPJ má 15 členů z čehož jednu třetinu tvoří studenti VŠPJ.
(4) Členy AS VŠPJ volí ze svých řad Akademická obec VŠPJ a to 10 členů z řad akademických
pracovníků, 5 členů z řad studentů a 6 náhradníků (tři z řad akademických pracovníků VŠPJ a tři z řad
studentů VŠPJ).
(5) Funkční období člena AS VŠPJ je tříleté.
Článek 2
Členství v akademickém senátu
(1) Funkce člena AS VŠPJ je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora.
(2) Volby do AS VŠPJ vyhlašuje rektor VŠPJ.
(3) Harmonogram voleb, způsob tvorby kandidátní listiny, popřípadě další náležitosti přípravy
a průběhu voleb vyhlašuje AS VŠPJ svým usnesením zveřejněným ve veřejné části internetových stránek
VŠPJ minimálně 30 dnů před termínem konání voleb.
(4) Volby do AS VŠPJ jsou přímé, s tajným hlasováním.
(5) AS VŠPJ má komoru akademickou a komoru studentskou. Volby členů obou komor probíhají
odděleně. Členy akademické komory volí akademičtí pracovníci VŠPJ a členy studentské komory volí
studenti VŠPJ.
(6) Pro organizaci voleb zřizuje AS VŠPJ volební komisi a mandátovou komisi a jmenuje jejího
předsedu. Členové volební a mandátové komise nesmí být zároveň na seznamu kandidátů do AS VŠPJ.
(7) Předseda AS VŠPJ požádá určené zaměstnance VŠPJ, aby nejpozději 15 dnů před volbami do
AS VŠPJ poskytli seznamy oprávněných voličů Akademické obce VŠPJ pro konání voleb do obou komor
AS VŠPJ.
(8) Členy AS VŠPJ se stává:
a) prvních deset zástupců zvolených za akademickou komoru AS VŠPJ,
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b) prvních pět zástupců zvolených za studentskou komoru AS VŠPJ.
Náhradníky se stávají členové Akademické obce VŠPJ, kteří byli zvoleni na dalších místech v souladu
s čl. 1 odst. 4.
(9) Členství v AS VŠPJ zaniká:
a) ukončením členství v Akademické obci VŠPJ,
b) vzdáním se členství v AS VŠPJ,
c) jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle odstavce 1 neslučitelný s členstvím v AS VŠPJ,
d) uplynutím funkčního období AS VŠPJ nebo jeho skončením podle § 8 odst. 3 zákona.
(10) Uvolní-li se během funkčního období místo člena AS VŠPJ, nastoupí na jeho místo zvolený
náhradník, který vykonává tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období AS VŠPJ.
(11) V případě neexistence dalšího náhradníka je nutno nejpozději do 60 dnů uskutečnit doplňující
volby nových členů do studentské komory AS VŠPJ (nebo akademické komory AS VŠPJ) z členů
Akademické obce VŠPJ. V případě volby nových členů AS VŠPJ z řad studentů se tato lhůta prodlužuje
o dobu prázdnin, pokud k uvolnění člena studentské komory AS VŠPJ dojde později než 60 dnů před
jejich počátkem.
(12) Skončí-li funkční období všech členů AS VŠPJ z důvodu uvedených v § 8 odst. 3 zákona,
vyhlásí rektor nejpozději do 30 dnů nové volby.
(13) Členství ve studentské komoře AS VŠPJ nezanikne u studenta, který v průběhu funkčního
období řádně ukončí svá studia, a je přijat do studia bezprostředně navazujícího studijního programu
uskutečňovaného VŠPJ.
(14) Člen AS VŠPJ má právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám působnosti
a činnosti AS VŠPJ a požadovat jejich řešení.
(15) Člen AS VŠPJ odpovídá za výkon své funkce členům Akademické obce VŠPJ.
(16) Proti porušení zákona, Statutu VŠPJ nebo tohoto řádu při přípravě voleb, průběhu volební
kampaně, organizaci voleb a proti jejich výsledkům má právo podat člen Akademické obce VŠPJ stížnost
volební a mandátové komisi AS VŠPJ. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti dnů od vyhlášení
výsledku.
(17) Stížnost podle odstavce 16 musí být písemná a odůvodněná. Volební a mandátová komise AS
VŠPJ stížnost na volby posoudí do pěti pracovních dnů ode d ne jejího přijetí. Rozhodnutí o stížnosti se
připojí k zápisu o průběhu voleb.
(18) Námitky proti rozhodnutí o stížnosti se podává AS VŠPJ. Námitky nemají odkladný účinek.
(19) Volby se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít
vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy. Pokud se takové pochybení vztahuje k pořadí
náhradníků, nejsou náhradníci zvoleni od toho místa v pořadí, kterého se pochybení týká, včetně.
(20) O opakování voleb rozhoduje volební komise AS VŠPJ.
(21) Pro opakované volby se přiměřeně vztahují ustanoveni o volbách.
Článek 3
Orgány akademického senátu
(1) V čele AS VŠPJ stojí předseda, který je volený z řad členů akademické komory AS VŠPJ
nadpoloviční většinou všech členů AS VŠPJ. Předseda řídí činnost a jednání AS VŠPJ a zastupuje jej
navenek.
(2) Předsedu AS VŠPJ zastupují dva místopředsedové, a to jeden z řad akademické komory AS
VŠPJ, zvolený nadpoloviční většinou všech jejích členů a jeden z řad studentů, zvolený nadpoloviční
většinou všech členů studentské komory AS VŠPJ.
(3) Předseda a místopředsedové připravují zasedání AS VŠPJ.
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(4) Potřebnou administrativu spojenou s činností AS VŠPJ zajišťují určení zaměstnanci kanceláře
rektora. Náklady na činnost AS VŠPJ jsou hrazeny z rozpočtu VŠPJ.
(5) AS VŠPJ v případě potřeby zřizuje svým usnesením stálé nebo dočasné komise jako své poradní
orgány. V čele jednotlivých komisí stojí předseda z řad členů AS VŠPJ.
Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Funkční období členů AS VŠPJ zvolených před účinností tohoto řádu končí nejpozději d ne
19. listopadu 2017.
(2) Akreditované studijní obory, v nichž VŠPJ uskutečňuje podle dosavadních předpisů
vysokoškolské studium, které je uvedeno v tomto řádu, jsou považovány za studijní programy podle
zákona po dobu trvání jejich akreditace.
(3) Zrušuje se Volební a jednací řád AS VŠPJ zaregistrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 11. července 2006 pod čj. 17 592/2006-30.
(4) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona AS VŠPJ dne 24. května 2017.
(5) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(6) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., v. r.
rektor
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