Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z mimořádného zasedání
č. 1/2006
Akademického senátu VŠPJ

Termín zasedání:
26. leden 2006
Přítomni:
za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)

8
2

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni: za AK - Hurych, Kubišová, za SK - Bartoň, Kornová, Zadina
Celkem přítomno 10 členů (66,7 %), zasedání je usnášeníschopné.
Hosté:

Ing. Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora

Zasedání zahájil ing. Jakub Novotný a navrhl hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu ( za
AK ing. Matoušek a za SK p.Kratěna).
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: SOUHLAS
Předseda senátu zdůvodnil svolání mimořádného zasedání požadavkem minimálně ¼ členů
AS v souladu s Volebním a jednacím řádem AS a navrhl program jednání:
1) projednání nedodržení harmonogramu voleb kandidáta na rektora
2) projednání zásahu do kompetencí senátu a formulování stanoviska k tomuto
Bod jednání č. 1
Předseda senátu krátce zopakoval proceduru voleb kandidáta na rektora podle vyhlášení
senátu z 16.11.2005 a seznámil přítomné s tím, že nebyl dodržen termín a formální postup.
Kandidát nepředal předsedovi senátu včas svůj životopis a program, a proto nebyl dodržen
termín zveřejnění těchto údajů na webových stránkách. Dále v rozporu s požadovanou
procedurou byl na nástěnce senátu zveřejněn životopis a program kandidáta, přestože tyto
podklady nebyly předem a včas písemně s podpisem kandidáta předány předsedovi senátu.
Důsledkem je možnost zpochybnění voleb kandidáta na rektora z důvodu netransparentního
postupu, případně negativní pohled veřejnosti na VŠPJ, a narušení samosprávných
kompetencí Akademického senátu VŠPJ.
V následující diskusi členové AS vyjádřili své názory na vzniklou situaci a vedoucí kanceláře
rektora podala vysvětlení k výše uvedenému postupu ( vedoucí kanceláře rektora je podřízená

Zápis AS_1_2006

1/2

rektorovi, a proto plnila jeho pokyn, aby 20.1. t.r. životopis a program kandidáta vyvěsila na
nástěnku senátu a současně oba materiály odeslala e-mailem předsedovi senátu).

NÁVRH na hlasování k bodu 1):
vzhledem k tomu, že do 17.ledna 2006 nebyly v náležité formě předsedovi Akademického
senátu VŠPJ předány podklady kandidátů na rektora a nebylo možné dodržet termín
zveřejnění do 20.ledna 2006 (jak vyplývá z Jednacího a volebního řádu AS a Vyhlášení voleb
kandidáta na funkci rektora ze dne 16.11.2005) rozhodl Akademický senát VŠPJ na svém
mimořádném zasedání o z r u š e n í voleb kandidáta na funkci rektora a navrhuje připravit a
vyhlásit nové volby na řádném zasedání AS dne 1. února 2006.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: SOUHLAS

Bod jednání č. 2
NÁVRH na hlasování k bodu 2):
Akademický senát VŠPJ vyjadřuje svůj nesouhlas se zásahem do svých kompetencí a
upozorňuje na nutnost respektování pravomocí a postavení akademického senátu jako
samosprávného orgánu VŠPJ.
PRO 10
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: SOUHLAS
Jiné body jednání - nebyly navrženy.

Řádné zasedání AS se uskuteční ve středu 1. února 2006 od 11.00 hodin v aule VŠPJ
(představení kandidátů od 9.00 hodin se z důvodu zrušení voleb nekoná)

Zapsala:
Ing. Hana Pospíchalová
Za správnost:
Ing. David Matoušek
Aleš Kratěna
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