
 

Interní předpis Studentské rady č. 01 

Volební řád 

 

Článek 1 

Vyhlašování voleb 

1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen „VŠEM“) 

vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní před skončením funkčního období stávající 

Studentské rady VŠEM.  

2) Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce a na webových stránkách 

VŠEM. 

3) Nedojde-li k Vyhlášení volby ve stanoveném termínu podle odstavce 1, vyhlásí volby 

předseda stávající Studentské rady VŠEM. 

4) Vyhlášení voleb musí obsahovat tyto údaje: 

a) termín a způsob podávání kandidátek 

b) termín uzavření kandidátek 

c) termín, způsob a pravidla voleb 

d) termín zveřejnění výsledků voleb 

 

Článek 2 

Kandidáti 

1) Kandidátem na člena Studentské rady VŠEM může být každý student VŠEM. 

2) Kandidáta na člena Studentské rady VŠEM může navrhnout skupina deseti členů 

akademické obce VŠEM. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého 

kandidáta. 

3) Kandidát kandiduje ve volebním okrsku. Volební okrsky určuje další Interní předpis 

Studentské rady VŠEM. 

4) Kandidatura musí obsahovat: 

a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu, …) 

b) stručný volební program 

c) fotografii 

d) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas 

navrženého kandidáta 

5) Kandidátky přijímá v elektronické formě předseda Volební komise a to nejpozději do 

termínu uzavření kandidátek.  



 

6) Za neplatnou je považována kandidatura: 

a) bez všech předepsaných náležitostí v odstavci 4 tohoto článku 

b) odevzdaná v jiné než elektronické formě 

c) odevzdaná po termínu uzavření kandidátek 

7) Po uzavření kandidátek je sestaven kompletní seznam kandidátů, který je zveřejněn 

na úřední desce a na webových stránkách VŠEM. Zveřejnění kompletního seznamu 

kandidátů probíhá do 48 hodin od uzavření kandidátek. 

8) Po uveřejnění kompletního seznamu kandidátů může být zahájena volební kampaň. Ta 

končí 48 hodin před začátkem voleb. 

 

Článek 3 

Průběh voleb 

1) Právo volit má každý student VŠEM. 

2) Volby do Studentské rady VŠEM probíhají elektronickou formou. 

3) Každý volič může volit pouze ve svém volebním okrsku a to pouze jednou. 

4) Volby probíhají v termínu (termínech) stanovených Volební komisí, která dohlíží na 

jejich regulérnost a hladký průběh. Činnost a kompetence Volební komise upravuje 

další Interní předpis Studentské rady VŠEM. 

 

Článek 4 

Výsledky voleb 

1) Výsledky voleb zjišťuje Volební komise. Vyhodnocení výsledků voleb provádí 

neprodleně po skončení voleb. 

2) Pro zvolení je třeba získat, alespoň 5 % hlasů z celkového počtu odevzdaných hlasů 

v daném volebním okrsku. 

3) Za každý volební okrsek je zvolen předepsaný počet členů Studentské rady. Počet 

volených členů v jednotlivých okrscích upravuje další Interní předpis Studentské rady 

VŠEM. 

4) Pokud podmínku uvedenou v bodě 2 splní více kandidátů, než je počet obsazovaných 

míst, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. 

5) Pokud bude z jakýchkoliv příčin zvoleno méně kandidátů, než je počet obsazovaných 

míst, jsou tyto místa doplněna. 

6) Neobsazená místa doplňují kandidáti z jiných okrsků a to podle počtu získaných hlasů. 

První neobsazené místo doplní kandidát s nejvyšším počtem hlasů, který ještě 

neobsadil žádné místo ve Studentské radě. Stejným způsobem se pokračuje až do 

naplnění celkového počtu obsazovaných míst. 



 

7) Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je 

zvolen, los. Losování provede předseda Volební komise. 

8) Volební komise vyhotoví Protokol o výsledku voleb. Protokol musí obsahovat souhlas 

Volební komise s regulérností voleb, kompletní výsledky voleb a seznam zvolených 

členů Studentské rady VŠEM. 

9) Protokol o výsledku voleb je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách 

VŠEM. Zveřejnění Protokolu o výsledku voleb probíhá do 48 hodin od skončení voleb. 

 

Článek 5 

Stížnosti proti výsledku voleb, Opakované volby, Doplňkové volby 

1) Stížnost proti průběhu nebo výsledku voleb může podat jakýkoli člen akademické obce 

VŠEM do 2 pracovních dnů od zveřejnění Protokolu o výsledku voleb. 

2) Stížnost musí být podána písemně nebo elektronicky předsedovi Volební komise a 

musí obsahovat odůvodněn stížnosti. Volební komise je povinna takovou stížnost 

projednat a přezkoumat a do 2 pracovních dnů ode dne doručení vydat rozhodnutí 

(stanovisko) k takové stížnosti. 

3) Pokud rozhodne Volební komise, že stížnost podaná podle odstavce 1 a 2 článku 6 je 

oprávněná, volby se opakují v rozsahu zjištěného a prokázaného pochybení. 

Opakované volby se konají v termínu, který stanoví Volební komise. Při opakovaných 

volbách se vychází z původního kompletního seznamu kandidátů. 

4) Pochybení na straně Volební komise má za následek její odvolání. V takovém případě 

musí být zvolena neprodleně nová Volební komise.  

5) Výsledky voleb se považují za definitivní a není možnost se proti nim odvolat 

v případě, že: 

a) volební komise neobdrží podle odstavce 1 a 2 článku 6 žádnou stížnost, 

b) veškeré podané stížnosti budou zamítnuty, 

c) řádně proběhnou opakované volby. 

6) Na ustavující schůzi je zvolen za každý volební okrsek náhradník, který zaujme místo 

člena Studentské rady, kterému by zanikl mandát. Náhradníka jmenuje předseda 

Studentské rady VŠEM řádným členem Studentské rady po uvolnění mandátu. 

7) Náhradníky jmenuje předseda Volební komise a to podle výsledků voleb. Náhradníkem 

se stává ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů z těch, kteří nebyli zvoleni do 

Studentské rady VŠEM.  



 

8) Náhradník se může svého postavení vzdát, a to písemně do rukou předsedy 

Studentské rady VŠEM. 

9) Uvolní-li se mandát a nedojde-li k naplnění podle odstavců 7 až 9, vyhlašuje předseda 

Studentské rady VŠEM doplňkové volby. Pro doplňkové volby platí stejná pravidla jako 

pro řádné volby. 

Článek 6 

Ustavující schůze Studentské rady 

1) Nově zvolení členové Studentské rady VŠEM se schází na ustavující schůzi, a to 

nejpozději do 30 dnů od vydání Protokolu o výsledku voleb, avšak nejdříve jeden den 

po uplynutí předchozího volebního období. 

2) Ustavující schůzi svolá bývalý předseda Studentské rady VŠEM, je-li znovu zvolen 

jejím členem. Jestliže ne, svolá ustavující schůzi nejstarší člen nově zvolené 

Studentské rady VŠEM. 

3) Ustavující schůzi zahájí a až do zvolení nového předsedy ji řídí člen, který ji svolal. 

4) Předsedající ustavující schůze složí slib před shromážděním členů Studentské rady 

VŠEM. Slib zní: 

 

„Slibuji, že budu zachovávat Statut studentské rady, stejně tak jako další Vnitřní předpisy 

Vysoké školy ekonomie a managementu. Slibuji na svou čest, že budu zachovávat 

veškeré akademické zásady a svůj mandát budu vykonávat podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí.“ 

 

5) Ostatní členové Studentské rady VŠEM složí slib do rukou předsedajícího ustavující 

schůze. Následně převezmou jmenovací dekret od předsedy Volební komise. 

6) Studentská rada VŠEM zvolí svého předsedu. Poté se nově zvolený předseda 

Studentské rady ujímá řízení schůze. 

7) Studentská rada VŠEM zvolí své místopředsedy. 

8) Studentská rada VŠEM zřídí vlastní výbory a pracovní skupiny, stanoví počty jejich 

členů a zvolí jejich členy. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

Veškeré písemné materiály pro volby, zejména Vyhlášení voleb, jednotlivé kandidatury, 

kompletní seznam kandidátů, Protokol o výsledku voleb a další budou archivovány. 


