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
11. července 2006 pod čj. 17 592/2006-30 Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy
polytechnické Jihlava.

..........................................
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

Volební a jednací řád Akademického senátu
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ze dne 11. července 2006
Část první
Volební řád
Článek 1
(1) Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „AS VŠPJ“) volí Akademická
obec Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“).
(2) Funkce člena AS VŠPJ je neslučitelná s funkcí rektora a prorektora.
(3) Členy AS VŠPJ volí Akademická obec VŠPJ a to 10 členů z řad akademických pracovníků,
5 členů z řad studentů a 4 náhradníky (dva z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů).
(4) Volby, harmonogram voleb, způsob vytváření kandidátní listiny, popřípadě další náležitosti
přípravy a průběhu voleb vyhlašuje AS VŠPJ svým usnesením zveřejněným na úřední desce VŠPJ
minimálně 30 dnů před termínem voleb. Od zveřejnění tohoto usnesení jeho obsah nelze měnit.
(5) Volby do AS VŠPJ jsou přímé, s tajným hlasováním.
(6) AS VŠPJ má komoru akademickou a komoru studentskou. Volby členů obou komor probíhají
odděleně. Členy akademické komory volí akademičtí pracovníci a členy studentské komory volí studenti.
(7) Pro organizaci voleb zřídí AS VŠPJ volební komisi a jmenuje jejího předsedu.
(8) Předseda AS VŠPJ požádá určené zaměstnance rektorátu, aby nejpozději 15 dnů před volbami do
AS VŠPJ odevzdali seznamy oprávněných voličů pro obě komory.
(9) Členy AS VŠPJ se stávají:
a) prvních deset zástupců zvolených za akademickou komoru,
b) prvních pět zástupců zvolených za studentskou komoru,
c) náhradníky se stávají členové Akademické obce VŠPJ, kteří byli zvoleni na dalších místech.
(10) Členství v AS VŠPJ je čestnou funkcí.
(11) Členství v AS VŠPJ zaniká:
a) ukončením členství v Akademické obci VŠPJ,
b) vzdáním se členství v Akademickém senátu VŠPJ,
c) odvoláním,
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d) jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle odstavce 2 neslučitelný s členstvím v AS VŠPJ,
e) uplynutím funkčního období AS VŠPJ nebo jeho skončením podle § 8 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).
(12) Uvolní-li se během funkčního období místo člena AS VŠPJ, nastoupí na jeho místo zvolený
náhradník. Jinak se koná, nejpozději do 60 dnů, doplňující volba nového člena z členů Akademické obce
VŠPJ. Půjde-li o člena AS VŠPJ z řad studentů, prodlužuje se tato lhůta o dobu prázdnin, pokud
k uvolnění dojde později než 60 dnů před jejich počátkem.
(13) Skončí-li funkční období všech členů AS VŠPJ z důvodu uvedených v § 8 odst. 3 zákona,
vyhlásí rektor nejpozději do 30 dnů nové volby.
(14) Funkční období člena AS VŠPJ je tříleté.
(15) Nastoupí-li v průběhu funkčního období za člena AS VŠPJ náhradník, původní funkč ní období
se neprodlužuje.
Článek 2
(1) V čele AS VŠPJ stojí předseda. Je volený z řad akademických pracovníků nadpoloviční většinou
všech členů AS VŠPJ. Předseda řídí činnost a jednání AS VŠPJ a zastupuje AS VŠPJ navenek. Nejméně
jednou za rok podává Akademické obci VŠPJ zprávu o činnosti AS VŠPJ.
(2) Předsedu AS VŠPJ zastupují dva místopředsedové, a to jeden z řad akademických pracovníků,
zvolený nadpoloviční většinou všech členů komory akademických pracovníků a jeden z řad studentů,
zvolený nadpoloviční většinou všech členů komory studentů.
(3) Předseda a místopředsedové připravují zasedání AS VŠPJ.
(4) Potřebnou administrativu spojenou s činností AS VŠPJ zajišťuje určený zaměstnanec rektorátu.
Náklady na činnost AS VŠPJ jsou hrazeny z rozpočtu VŠPJ.
Článek 3
(1) AS VŠPJ v případě potřeby zřizuje svým usnesením stálé nebo dočasné komise jakožto operativní
nebo poradní orgány.
(2) Předsedou komise zřízené podle odstavce 1 je člen AS VŠPJ, schválený do této funkce AS VŠPJ.

Část druhá
Práva a povinnosti členů AS VŠPJ
Článek 4
(1) Člen AS VŠPJ má povinnost zúčastnit se jednání AS VŠPJ, aktivně se na nich podílet
a odpovědně plnit uložené úkoly. Člena AS VŠPJ, který neplní své povinnosti, může AS VŠPJ navrhnout
Akademické obci VŠPJ k odvolání.
(2) Člen AS VŠPJ má při jednání AS VŠPJ právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky
k otázkám působnosti AS VŠPJ a požadovat jejich řešení.
(3) Člen AS VŠPJ má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných AS VŠPJ.
Článek 5
(1) Člen AS VŠPJ odpovídá za výkon své funkce členům Akademické obce VŠPJ.
(2) Člen AS VŠPJ může být odvolán stejným způsobem, jakým byl zvolen.
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Část třetí
Zásady jednání AS VŠPJ
Článek 6
(1) Řádné zasedání AS VŠPJ se koná nejméně dvakrát za semestr.
(2) Mimořádné zasedání AS VŠPJ svolává jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda,
a to na žádost:
a) nejméně jedné čtvrtiny členů AS VŠPJ,
b) rektora.
(3) Žádost o svolání mimořádného zasedání AS VŠPJ se předkládá písemně a toto zasedání se svolává
do deseti dnů po jejím předložení.
Článek 7
(1) AS VŠPJ je způsobilý se usnášet, nestanoví-li zákon jinak, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů.
(2) O každém návrhu rozhoduje AS VŠPJ hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly
předloženy. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů, pokud není
zákonem a tímto řádem stanoveno jinak.
(3) U návrhů uvedených v § 9 odst. 1 písm. h) zákona se AS VŠPJ usnáší vždy tajným hlasováním,
v ostatních případech jen pokud se tak dohodne.
(4) V usneseních týkajících se vnitřních předpisů VŠPJ a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak AS
VŠPJ rozhodne, je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů AS VŠPJ, nejméně však
poloviny všech členů, pokud zákon nestanoví jinak.
(5) Způsob projednání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora upravuje část čtvrtá.
(6) Usnesení AS VŠPJ, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a oznámí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu předsedovi AS VŠPJ s odůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, jedná AS VŠPJ
bez zbytečného odkladu v přítomnosti rektora o věci znovu a to nejpozději do 30 dnů.
(7) Pro přijetí usnesení AS VŠPJ ve věci uvedené v odstavci 6 se vyžaduje souhlas dvoutřetinové
většiny všech členů AS VŠPJ.
(8) Hlasování AS VŠPJ je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje
hlasovacími lístky. Pokud není stanoveno zákonem a tímto řádem jinak, o způsobu hlasování rozhoduje
AS VŠPJ.
(9) Opakované projednávání návrhu, o kterém AS VŠPJ již hlasoval, je možné nejdříve za 2 měsíce.
(10) Zápis ze zasedání AS VŠPJ je zveřejněn do 10 dnů po zasedání.
Článek 8
Jednání AS VŠPJ je veřejně přístupné. Rektor nebo v jeho zastoupení příslušný prorektor má právo
vystoupit na zasedání AS VŠPJ, kdykoliv o to požádá.

Část čtvrtá
Volby kandidáta na funkci rektora
Článek 9
(1) AS VŠPJ se v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona usnáší o návrhu na jmenování a odvolání
rektora tajným hlasováním.
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(2) Volby kandidáta na funkci rektora vyhlašuje AS VŠPJ v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) a § 10
odst. 2 a 3 zákona. Termín voleb vyhlašuje AS VŠPJ nejpozději dva měsíce před datem volby. Současně
vyzve členy kateder k předložení návrhů kandidátů.
(3) Kandidáty na funkci rektora předkládají vedoucí katedry nejpozději tři týdny před termínem voleb
předsedovi AS VŠPJ. Každá katedra navrhne nejvýše jednoho kandidáta. O způsobu výběru kandidátů
rozhodují členové katedry samostatně.
(4) Návrh na kandidáta na funkci rektora může podat kromě případu uvedeného v odstavci 3 skupina
20 členů Akademické obce VŠPJ. Písemné podání s vlastnoručními podpisy navrhovatelů musí být
doručeno předsedovi AS VŠPJ nejpozději tři týdny před termínem voleb.
(5) Navrhovaní kandidáti na funkci rektora odevzdají předsedovi AS VŠPJ nejpozději dva týdny
před termínem voleb svůj životopis a svůj volební program v celkovém rozsahu nejvýše dvě strany
strojopisu. Tyto materiály budou zveřejněny nejméně deset dnů před volbou kandidáta na funkci rektora.
(6) Navržení kandidáti na funkci rektora se představí Akademické obci VŠPJ
shromáždění organizovaném AS VŠPJ.

na veřejném

(7) Při volbě kandidáta na funkci rektora odevzdají členové AS VŠPJ hlasovací lístky. Za platný se
považuje hlasovací lístek se jménem jediného kandidáta. Ostatní jména musí být škrtnuta.
(8) Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci rektora nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu
členů AS VŠPJ již v prvním kole, pokračuje se druhým kolem hlasování. Pokud se voleb zúčastní pouze
jediný kandidát, který v prvním kole hlasování nezíská nadpoloviční většinu potřebných hlasů, vyhlásí
akademický senát volby nové.
(9) Do dalšího kola postupují dva kandidáti na funkci rektora s nejvyšším počtem hlasů (v případě
rovnosti počtu hlasů i více kandidátů).
(10) Pokud získají postoupivší kandidáti na funkci rektora ve dvakrát opakovaném hlasování vždy
stejný počet hlasů, nastupuje dohodovací řízení s opakováním hlasování.
(11) V případě podání návrhu na odvolání rektora musí být rektor seznámen s důvody návrhu
na odvolání a musí mu být poskytnuta možnost se před AS VŠPJ hájit.

Část pátá
Závěrečná ustanovení
Článek 10
(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy p olytechnické Jihlava
zaregistrovaný ministerstvem dne 9. prosince 2005 pod čj. 34 666/2005-30.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠPJ dne
4. května 2006.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
PaedDr. Ladislav Jirků, v. r.
rektor
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