VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA

Volební a jednací řád Akademického senátu
Část první
Základní ustanovení

Článek 1

Akademický senát Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (dále jen „senát“)
má 19 členů, z toho je 8 studentů. Členové senátu jsou voleni z členů akademické obce.
Volby se uskutečňují v sídle VŠMVV a Institutů VŠMVV podle organizační směrnice
projednané v Kolegiu rektora – rektorky (dále jen „rektor“). Volby do senátu jsou tajné
a uskutečňují se přímým hlasováním. První senát jmenuje správní rada na dobu do ustanovení
voleného senátu.

Část druhá
Volební řád senátu

Článek 1
Vyhlášení voleb
1. Volby do senátu se vyhlašují nejpozději 70 dnů před ukončením funkčního období
odstupujícího senátu, který je za řádné vyhlášení voleb odpovědný. Konají se nejpozději
30 dnů před ukončením funkčního období odstupujícího senátu. Vyhlášení voleb
se zveřejní na úřední desce Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (dále jen
„VŠMVVP“) společně se jmény členů volební komise a jménem pracovníka rektorátu
VŠMVVP, který je zapisovatelem volební komise.
2. Volby do senátu jsou platné, pokud se jich zúčastnilo 20% členů akademické obce.
V případě, kdy účast členů akademické obce ve volbách bude nižší než 20 %, opakují se
volby do 10 dnů. Nebude-li ani v opakovaných volbách účast členů akademické obce činit
alespoň 20 %, budou se volby opakovat do 10 dnů bez ohledu na účast členů akademické
obce.
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Článek 2
Volební komise
1. Odstupující senát zvolí šestičlennou volební komisi. Tvoří ji tři akademičtí pracovníci a tři
studenti. Současně zvolí tři náhradníky z řad akademických pracovníků a tři náhradníky
z řad studentů. Volební komise připravuje volby a dohlíží na jejich průběh.
2. Volební komise volí ze svých řad předsedu. U volební komise pracuje zapisovatel, který
je zaměstnancem rektorátu VŠMVVP.
3. Volební komise rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů se hlasování po rozpravě
opakuje. Pokud i v opakovaném hlasování nastane rovnost hlasů, rozhoduje předseda
volební komise.
4. Náhradníci se účastní práce ve volební komisi v případě, že zvolený člen volební komise
se z jakéhokoli důvodu práce volební komise nemůže účastnit. O takové situaci vyrozumí
náhradníka předseda volební komise. Paritní zastoupení studentů a akademických
pracovníků ve volební komisi musí být zachováno.

Článek 3
Navrhování kandidátů
1. Kandidátem na člena senátu může být pouze člen akademické obce VŠMVVP. Voličem je
každý člen akademické obce VŠMVVP. Členem senátu nemůže být rektor a prorektoři.
2. Dnem vyhlášení voleb může každý volič navrhovat kandidáty na členy senátu. Kandidáti
se zapisují u zapisovatele volební komise. Příjem návrhů na kandidáty senátu končí pět
dnů před volbami.
3. Volební komise je povinna dotázat se všech navržených kandidátů, zda se svou
kandidaturou souhlasí.
4. Den před volbami sestaví volební komise z kandidátů, kteří souhlasili se svou
kandidaturou, dvě kandidátky. Na jedné jsou uvedena jména kandidátů z řad studentů
(dále jen „kandidátka studentů“) na druhé jména kandidátů z řad akademických
pracovníků (dále jen „zaměstnanecká kandidátka“). Volební komise přiřadí každému
kandidátu kontrolní číslo.
5. V případě, že kandidátka studentů podle odstavce 4 obsahuje méně než 8 jmen, volby
se musí opakovat do 10 dnů, jestliže zaměstnanecká kandidátka podle odstavce 4 obsahuje
méně než 11 jmen, volby se také musí opakovat do 10 dnů. Funkční období stávajícího
senátu se prodlužuje o dobu, která uplynula do opakovaných voleb podle věty první.

Volební a jednací řád AS VŠMVVP

2

Článek 4
Volby senátu
1. Místo a čas voleb jsou zveřejněny současně s vyhlášením voleb na úřední desce
VŠMVVP.
2. Volební komise zajistí volební místnosti, volební urny, seznam kandidátů a oprávněných
voličů, hlasovací lístky a dále zajistí podmínky pro tajnou volbu. Kandidátka studentů
a zaměstnanecká kandidátka musí být zveřejněny ve volební místnosti.
3. Pro účely voleb se voliči rozdělí do dvou skupin (dále jen „skupina voličů“) skupiny
studentů a skupiny akademických pracovníků. Volič má vždy pouze jeden hlas.
V případě, že patří do obou skupin voličů, zvolí si tu skupinu voličů, ve které bude volit.
4. Hlasovací lístky jsou dvojího typu:
a) lístky akademických pracovníků
b) lístky studentů
Lístky musí být zřetelně odlišeny.
5. Pro účely voleb se použijí dvě volební urny, každá pro volbu jedné skupiny voličů. Urny
musí být zřetelně odlišeny stejným způsobem jako hlasovací lístky.
6. Volební komise je povinna zjistit, zda je volič oprávněn volit, a je povinna označit
v seznamu, že svého práva volit využil. V případě pochyb požádá volební komise o
předložení průkazu totožnosti.
7. Volbu musí provést volič osobně a nesmí se dát zastoupit.
8. Volič ze studentské skupiny voličů obdrží od volební komise studentský hlasovací lístek
a zapíše na něj maximálně osm jmen a kontrolních čísel kandidátů ze studentské
kandidátky. Takto upravený hlasovací lístek pak vhodí do urny pro studentskou skupinu
voličů.
9. Volič ze skupiny akademických pracovníků obdrží od volební komise hlasovací lístek
akademických pracovníků a zapíše na něj maximálně jedenáct jmen a kontrolních čísel
kandidátů z kandidátky akademických pracovníků. Takto upravený hlasovací lístek pak
vhodí do urny pro voliče ze skupiny akademických pracovníků .
10. Bezprostředně po skončení voleb volební komise překontroluje hlasovací lístky. Hlasovací
lístek studenta, který obsahuje více než 8 jmen, nebo jinak zřetelně nevyjadřuje volbu, je
vyřazen. Hlasovací lístek akademického pracovníka, který obsahuje více než 11 jmen,
nebo jinak zřetelně nevyjadřuje volbu, je vyřazen. Následně volební komise vyhotoví
protokol o výsledku voleb podle odstavce 11, který je doplněn počtem celkem
odevzdaných hlasovacích lístků, počtem platných hlasovacích lístků, datem voleb,
procentem účasti akademické obce ve volbách a podpisy členů volební komise. Předseda
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volební komise předá protokol do dvou dnů po konání voleb rektorovi a zakladateli
VŠMVVP.
11. Protokol o výsledku voleb má podobu seznamu, kde jsou kandidáti v každé skupině
seřazeni sestupně podle počtu hlasů, které obdrželi ve volbách. Záznam obsahuje tyto
údaje:
a) počet akademických pracovníků VŠMVVP a počet akademických pracovníků
přítomných na volbách.
b) počet studentů VŠMVVP a počet studentů přítomných na volbách.
c) seznam kandidátů akademických pracovníků, seřazený sestupně podle odevzdaných
hlasů.
d) seznam studentských kandidátů, seřazený sestupně podle odevzdaných hlasů.
e) počet odevzdaných hlasovacích lístků, z toho platných nebo neplatných.
f) výpočet procenta účasti akademické obce na volbách, datum konání voleb, vyjádření
o regulérnosti voleb, podpisy členů volební komise.
12. Členy senátu se stává jedenáct nejúspěšnějších kandidátů ze seznamu akademických
pracovníků a osm nejúspěšnějších kandidátů ze seznamu studentů, pokud tito se svým
zvolením vyjádřili souhlas.
13. V případě rovnosti hlasů na jedenáctém místě v seznamu akademických pracovníků
či osmém místě v seznamu studentů rozhoduje los.
14. V případě, že se nepodaří obsadit stanovený počet míst v senátu podle odstavce 12,
doplňují se neobsazená místa podle téhož odstavce o další nejúspěšnější kandidáty
z příslušných seznamů.
15. Zpravidla do 14 dnů od ukončení voleb, ale ne dříve než skončí funkční období
odstupujícího senátu, svolává volební komise první zasedání nově zvoleného senátu.

Článek 5
Náhradníci
1. Všichni kandidáti, kteří obdrželi ve volbách alespoň jeden hlas a nebyli zvoleni za členy
senátu, se stávají náhradníky.
2. Jestliže členu senátu zanikne jeho členství v senátu, nastupuje na jeho místo náhradník,
který je v pořadí náhradníků první v pořadí, pokud s tím vyjádří souhlas. Za člena senátu akademického pracovníka nastupuje náhradník - akademický pracovník, za člena senátu studenta nastupuje náhradník - student.
3. Pořadí náhradníků se určuje podle protokolu o výsledku voleb dle čl. 4 odst. 11 písm. c)
a písm. d) tohoto volebního řádu.
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Článek 6
Doplňkové volby
V případě, že nebude zvoleno všech jedenáct míst akademických pracovníků nebo všech osm
míst studentů ani podle článku 5, vypíše senát doplňkové volby. Pro doplňkové volby platí
ustanovení tohoto volebního řádu přiměřeně.

Část třetí
Jednací řád senátu

Článek 7
Předsednictvo senátu
1. Předseda senátu a dva místopředsedové tvoří předsednictvo senátu.
2. Předseda senátu je volen z řad akademických pracovníků na prvním zasedání senátu
tajnou volbou.
3. Členové senátu - akademičtí pracovníci volí v tajných volbách akademického
místopředsedu.
4. Členové senátu – studenti volí v tajných volbách studentského místopředsedu.
5. Předsednictvo senátu připravuje program zasedání senátu a reprezentuje senát ve vztahu
k dalším osobám. Dále určuje procedurální otázky jednání senátu, pokud vnitřní předpisy
nestanoví jinak.
6. Administrativu senátu zajišťuje v úzké spolupráci s předsednictvem senátu zapisovatel.
7. Zapisovatel je pracovníkem rektorátu VŠMVVP.

Článek 8
Zasedání senátu
1. Senát svolává k jednání jeho předseda. Pozvánka k zasedání senátu s uvedeným
programem se zveřejňuje na úřední desce VŠMVVP alespoň pět dní předem. První
zasedání nového senátu svolává volební komise zpravidla do 14 dnů od ukončení voleb,
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ne však dříve, než skončí funkční období odstupujícího senátu. Jednání senátu se
uskutečňuje zpravidla v sídle VŠMVV, zasedání může probíhat i formou videokonference.
2. Jednání senátu řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda.
3. Zápis z jednání senátu pořizuje zapisovatel.
4. Senát je usnášeníschopný, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Předsedající může zahájit jednání senátu pouze v případě, že je senát usnášeníschopný.
Není-li senát usnášeníschopný, určí předsedající nový termín zasedání, který oznámí
zapisovatel nepřítomným členům senátu.
5. Program zasedání senátu má zpravidla tuto strukturu:
a) seznámení s programem jednání,
b) kontrola zápisu z minulého zasedání senátu,
c) zpráva o plnění usnesení senátu,
d) vystoupení rektora,
e) vystoupení prorektorů,
f) hlavní program,
g) různé.
6. Ke každému bodu jednání předsedající zahájí diskusi, jejímž cílem je formulace textu
celkového návrhu dokumentu nebo usnesení, případně jeho variant. Průběh diskuse řídí
předsedající, který má právo omezit délku diskusního příspěvku nebo stanovit časový limit
platný pro každý následující diskusní příspěvek. Diskusi nelze ukončit, hlásí-li se o slovo
člen senátu.
7. V případě, že rektor nesouhlasí s usnesením senátu, hlasuje senát o usnesení znovu. Pokud
nové hlasování potvrdí původní usnesení senátu, zůstává v platnosti.
8. Členové senátu mohou ze závažných důvodů rozhodnout o odročení zasedání, zejména
tehdy, je-li zapotřebí dalších podkladů pro zasedání.
9. Před ukončením zasedání předsedající seznámí přítomné s předpokládaným termínem
příštího zasedání.
10. Zápis ze zasedání senátu se zveřejňuje do pěti dnů na úřední desce VŠMVVP a dále se
zveřejňuje obvyklým způsobem.
11. Dle pokynů předsedajícího zapisovatel sdělí písemně rozhodnutí senátu i jiným osobám,
kterých se rozhodnutí týká.
12. Jestliže některý z hostů narušuje průběh zasedání, může jej předsedající z jednání vykázat.
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Článek 9
Hlasování senátu
1. Senát se usnáší hlasováním. Hlasování může být veřejné nebo tajné.
2. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
3. Je-li předmětem hlasování více návrhů, může každý člen senátu hlasovat nejvýše pro
jeden z nich.
4. Před výzvou k hlasování předsedající zopakuje usnesení senátu, o kterém se hlasuje, a dále
se dotáže členů senátu a zapisovatele, zda mají před hlasováním ještě nějaké otázky,
týkající se hlasování.
5. Před tajným hlasováním senátu senát veřejným hlasováním zvolí volební komisi, která
dohlíží na průběh hlasování, sčítá hlasy a oznamuje výsledek hlasování na jednání senátu.
Volební komise je zpravidla tříčlenná.
6. Předseda senátu vždy před tajnou volbou stanoví a seznámí senát se způsobem, jakým
se upravuje hlasovací lístek. Pokud je hlasovací lístek upraven jiným způsobem, než je
stanoveno pro dané hlasování, je neplatný.
7. Hlasovací lístky a urnu pro tajnou volbu připravuje zapisovatel.
8. Pro usnesení o návrhu na jmenování rektora je třeba, aby se pro něj vyslovila nadpoloviční
většina všech členů senátu. Pro usnesení o návrhu na odvolání rektora je třeba, aby se pro
něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu. Pro schválení vnitřních předpisů
VŠMVVP je třeba, aby se pro ně vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu. Ve
všech ostatních případech je usnesení přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina
všech přítomných, nejméně však jedna třetina všech členů senátu.

Část čtvrtá
Volba kandidáta na rektora

Článek 10
Vyhlášení volby
Volbu kandidáta na funkci rektora vyhlašuje senát tak, aby se konala nejméně devadesát dní
před uplynutím funkčního období rektora. Termín a místo volby se zveřejní na úřední desce
VŠMVVP nejméně třicet dní před termínem jejího konání. Zároveň se zveřejní kontakt
na zapisovatele senátu, který shromažďuje návrhy na kandidáty na funkci rektora.
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Článek 11
Návrh na jmenování rektora
1. Návrh kandidáta na rektora může podat člen senátu nebo skupina nejméně dvaceti členů
akademické obce nebo zakladatel.
2. Návrhy kandidátů na rektora se přijímají u zapisovatele senátu ode dne zveřejnění termínu
volby do deseti dnů před jejím konáním.
3. Návrh kandidáta na rektora musí být podán písemnou formou a musí obsahovat:
a) jméno kandidáta včetně titulů
b) pracoviště kandidáta
c) jména a podpisy dokumentující splnění podmínek podle odstavce 1.
4. Zapisovatel do sedmi dnů před volbou zajistí písemný souhlas navržených kandidátů
na rektora s jejich kandidaturou. Pokud některý z navržených kandidátů nesouhlasí se svou
kandidaturou nebo neposkytne písemný souhlas se svou kandidaturou, nesmí být uveden
na kandidátském lístku.
5. Senát může vyzvat navržené kandidáty na rektora, aby vystoupili na veřejném zasedání
senátu a představili sebe a své volební programy.
6. Hlasovací lístky pro volbu kandidáta na rektora musí obsahovat:
a) jména všech navržených kandidátů na rektora, kteří s kandidaturou souhlasili podle
odstavce 4, uspořádaná v sestupném abecedním pořadí,
b) razítko VŠMVVP a podpis předsedy senátu.
7. Členové senátu upraví hlasovací lístek zakroužkováním nejvýše jednoho jména kandidáta,
kterému dávají svůj hlas.
8. Volba kandidáta na rektora probíhá tajným hlasováním nejvýše ve třech kolech.
Ke zvolení kandidáta je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu.
9. V případě dvou či více kandidátů, z nichž o žádném nebylo v prvním kole rozhodnuto
podle odstavce 8, proběhne ve druhém kole hlasování o dvou či více kandidátech, kteří
shodně dosáhli nejvyššího počtu hlasů, nebo mezi jediným kandidátem s nejvyšším
získaným počtem hlasů a všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů.
V případě nezvolení kandidáta dojde po rozpravě k opakovanému hlasování podle téhož
pravidla uplatněného na výsledky druhého kola.
10. Písemný návrh na jmenování rektora společně se zápisem ze zasedání senátu předá
předseda senátu zakladateli do pěti dnů po volbě. Výsledek volby se zveřejní společně
se zápisem z jednání senátu. Rektora do funkce jmenuje správní rada po projednání a se
souhlasem zakladatele.
11. V případě, že správní rada rektora nejmenuje nebo zakladatel neschválí volbu rektora nebo
nedošlo - li ke zvolení kandidáta na rektora ve třech hlasovacích kolech, vyhlásí senát do
30 dnů novou volbu. Pokud v době do zvolení nového rektora skončilo volební období
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odstupujícího rektora, pověří zakladatel na období do nového jmenování rektora výkonem
jeho funkce některého z řídících akademických pracovníků VŠMVVP, případně ředitele
VŠMVVP
12. Funkční období rektora začíná dnem ukončení funkčního období předcházejícího rektora
a trvá tři roky.

Článek 12
Návrh na odvolání rektora z funkce
1. Senát může ze závažných důvodů přijmout usnesení o návrhu na odvolání rektora z
funkce. Jednání o návrhu na odvolání rektora senát zahájí, požádá-li o to s uvedením
konkrétního odůvodnění alespoň osm jeho členů.
2. K usnesení o návrhu na odvolání rektora z funkce je zapotřebí souhlasu nejméně třetiny
všech členů senátu.
3. K návrhu na odvolání rektora z funkce je zapotřebí, aby se pro něj vyslovily nejméně
tři pětiny všech členů senátu.
4. O návrhu na odvolání rektora z funkce informuje předseda senátu správní radu a
zakladatele a rektora nejpozději do pěti dnů. Zároveň předá správní radě a zakladateli
příslušný protokol o hlasování a zápis ze zasedání senátu.
5. Rozhodne-li správní rada se souhlasem zakladatele o odvolání rektora z funkce, vyhlásí
senát neprodleně volbu nového rektora. Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, je senát
oprávněn dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů senátu zkrátit termíny stanovené
článkem 11 odst. 11.

Část pátá
Závěrečná ustanovení
Článek 13
1. Tento předpis byl schválen dne 1. dubna 2010 akademickým senátem a zakladatelem.
2. Tímto předpisem se zrušuje Volební a jednací řád akademického senátu registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2002 pod č.j. 15 035/2002
– 30.
3. Tento předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Volební a jednací řád AS VŠMVVP
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