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-17710/2017Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy
polytechnické Jihlava.

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

Jednací řád Akademického senátu
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ze dne 27. června 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava 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“) působnost Akademického
senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava a zásady jeho jednání.
Článek 2
Působnost akademického senátu
(1) Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen „AS VŠPJ“):
a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí
VŠPJ, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených Statutem VŠPJ
jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných
pracovišť součástí VŠPJ,
b) schvaluje
1. Jednací řád AS VŠPJ na návrh člena AS VŠPJ, přičemž AS VŠPJ si k tomuto návrhu
vyžádá stanovisko rektora,
2. ostatní vnitřní předpisy VŠPJ a jejích součástí na návrh rektora,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

schvaluje rozpočet VŠPJ předložený rektorem a kontroluje využívání finančních
prostředků vysoké školy,
schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠPJ předložené
rektorem,
schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VŠPJ předloženou rektorem a dodatky k této zprávě,
dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady VŠPJ
a členů Disciplinární komise VŠPJ,
schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na VŠPJ,
usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ a každoroční plán realizace
strategického záměru předložený rektorem,
na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti VŠPJ
anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon
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v rozporu se zvláštními právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠPJ.
(2) AS VŠPJ se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů VŠPJ,
b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,
c) k právním jednáním, která vyžadují souhlas Správní rady VŠPJ podle § 15 odst. 1 písm.
a) až d) zákona,
d) k podnětům a stanoviskům Správní rady VŠPJ podle § 15 odst. 3 zákona.
(3) Návrhy podle odstavce 1 písm. a) až e), g) a i) a podklady k rozhodnutí podle odstavce 1 písm.
h) je jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit
členům akademické obce VŠPJ prostřednictvím elektronického informačního systému VŠPJ.
Článek 3
Zasedání akademického senátu
(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 třetiny členů AS VŠPJ,
b) rektora.
(3) Žádost o svolání mimořádného zasedání AS VŠPJ se předkládá písemně a toto zasedání
se svolává bezodkladně po předložení žádosti.
Článek 4
Usnášení akademického senátu
(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. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně
vyslovila nadpoloviční 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 jmenování rektora upravuje čl. 5.
(6) Hlasování AS VŠPJ je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvi žením ruky. Tajně se
hlasuje hlasovacími lístky. O způsobu hlasování rozhoduje AS VŠPJ.
(7) Ve výjimečných případech, zejména v období prázdnin, lze hlasovat korespondenčně.
V případě takového hlasování zašle předseda AS VŠPJ, nebo jím pověřený člen AS VŠPJ všem
členům AS VŠPJ návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro
odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové AS VŠPJ zašlou ve stanovené lhůtě
předsedovi, nebo jím pověřenému členu AS VŠPJ, podle zvoleného způsobu hlasování odpověď
„souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí
stanovené lhůty jsou neplatné. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nadpoloviční
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většiny členů AS VŠPJ. Výsledek hlasování sdělí předseda AS VŠPJ členům AS VŠPJ stejným
způsobem, jakým proběhlo hlasování, a na příštím zasedání AS VŠPJ.
(8) Zápis ze zasedání AS VŠPJ je zpravidla zveřejněn do 10 dnů po zasedání AS VŠPJ.
(9) Zasedání AS VŠPJ je veřejně přístupné. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor,
předseda Správní rady VŠPJ nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen Správní rady VŠPJ
mají právo vystoupit na zasedání AS VŠPJ, kdykoliv o to požádají.
Článek 5
Návrh na jmenování rektora
(1) AS VŠPJ se v souladu se zákonem usnáší o návrhu na jmenování rektora, popřípadě
navrhuje jeho odvolání z funkce tajným hlasováním.
(2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh AS VŠPJ prezident republiky. Návrh se podává
prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“).
(3) Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na VŠPJ
nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
(4) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává
rektor.
(5) Termín výběru kandidátů na funkci rektora vyhlašuje AS VŠPJ nejpozději 60 dnů před
datem jeho konání. Pro volbu kandidáta na rektora zřizuje AS VŠPJ volební a mandátovou
komisi ze svého středu, a to tak, že každá z komisí je tříčlenná a vždy jeden z členů je člen
studentské komory AS VŠPJ.
(6) Návrh kandidáta na funkci rektora podává skupina nejméně 20 členů Akademické obce
VŠPJ. Návrh kandidátů se podává prostřednictvím předsedy AS VŠPJ nejpozději 30 dnů před
výběrem kandidáta na funkci rektora. Povinnými náležitostmi návrhu je identifikace kandidáta,
jeho písemný souhlas s kandidaturou a přehled navrhujících s vlastnoručními podpisy. AS VŠPJ
po ověření všech náležitostí, nejpozději však 10 dnů před termínem výběru kandidáta na funkci
rektora zveřejní kandidátskou listinu, životopisy a teze kandidátů, každé v rozsahu nejvýše
dvou stran strojopisu.
(7) Navržení kandidáti na funkci rektora, mají možnost se představit Akademické obci VŠPJ
na veřejném shromáždění organizovaném AS VŠPJ, které se bude konat nejpozději 3 dny před
termínem výběru kandidáta na funkci rektora. Pořadí a podmínky vystoupení jednotlivých
kandidátů určuje volební komise AS VŠPJ.
(8) Při výběru kandidáta na funkci rektora odevzdají členové AS VŠPJ svoje hlasovací
lístky. Za platný se považuje hlasovací lístek se jménem jediného kandidáta. Jména ostatních
kandidátů musí být škrtnuta.
(9) Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci rektora nadpoloviční většinu hlasů všech členů
AS VŠPJ již v prvním kole, pokračuje se druhým kolem hlasování. Pokud se výběru zúčastní
pouze jediný kandidát, který v prvním kole hlasování nezíská nadpoloviční většinu potřebných
hlasů, vyhlásí AS VŠPJ nový výběr kandidátů na funkci rektora.
(10) Do dalšího kola výběru kandidáta na funkci rektora postupují dva kandidáti na funkci
rektora s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů.
(11) Pokud získají kandidáti na funkci rektora ve dvakrát opakovaném hlasování vždy stejný
počet hlasů, vyhlásí předseda volební komise AS VŠPJ přestávku. Pokud v následném hlasování
se poměr hlasů nezmění, vyhlásí předseda AS VŠPJ nový výběr kandidátů na funkci rektora.
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(12) V případě podání návrhu na odvolání rektora musí být rektor seznámen s důvody návrhu
na jeho odvolání a musí mu být poskytnuta možnost se v AS VŠPJ vyjádřit k návrhu.
(13) Návrh na odvolání rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech
členů AS VŠPJ.
Článek 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona AS VŠPJ dne
24. května 2017.
(2) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Minister stvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

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