
 

Interní předpis Studentské rady č. 04 

Volební komise 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1) Volební komise řídí volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu 

(dále jen „VŠEM“). 

2) Volební komise má tři členy. Členy Volební komise mohou být studenti VŠEM, 

akademičtí pracovníci VŠEM a administrativní pracovníci VŠEM. 

3) Nejvyšším představitelem Volební komise je předseda. 

 

Článek 2 

Činnost Volební komise 

1) Volební komise vykonává činnosti vyplývající z Volebního řádu, zejména pak: 

a) vyhlašuje volby do Studentské rady VŠEM; 

b) zodpovídá za převzetí Kandidátek; 

c) zodpovídá za zveřejnění Kandidátek na webu školy; 

d) dohlíží na regulérnost a hladký průběh voleb; 

e) zjišťuje výsledky voleb a provádí vyhodnocení výsledků voleb; 

f) vyhotovuje Protokol o výsledku voleb; 

g) přijímá stížnosti proti průběhu voleb; 

h) projednává a přezkoumává stížnosti proti průběhu voleb; 

i) dohlíží na průběh Ustavující schůze Studentské rady VŠEM; 

j) předává jmenovací dekret všem nově zvoleným členům Studentské rady VŠEM; 

k) jmenuje náhradníky do Studentské rady VŠEM. 

 

Článek 3 

Ustavení Volební komise 

1) Členy Volební komise volí a odvolává stávající Studentská rada VŠEM. 

2) Členy Volební komise jmenuje předseda stávající Studentské rady VŠEM. 

3) Informace o ustavení Volební komise je zveřejněna na webových stránkách VŠEM. 



 

4) Volební komise se ustanovuje nejpozději 14 dní před skončením funkčního období 

stávající Studentské rady VŠEM.  

5) V případě, že Vyhlášení voleb provádí podle Volebního řádu předseda stávající 

Studentské rady VŠEM, Volební komise se ustavuje až po Vyhlášení voleb a to podle 

bodu 1 až 4. 

 

Článek 4 

Vznik a zánik mandátu členů Volební komise 

1) Mandát člena Volební komise vzniká zvolením. 

2) Člen Volební komise se může svého mandátu vzdát, a to písemně do rukou předsedy 

stávající Studentské rady VŠEM. 

3) Mandát člena Volební komise zaniká rozpuštěním Volební komise, vzdáním se 

mandátu, střetem zájmů nebo úmrtím. Na uvolněné místo musí být neprodleně zvolen 

jiný člen. 

4) K rozpuštění Volební komise dochází po řádné Ustavující schůzi nově zvolené 

Studentské rady VŠEM a po zvolení předsedy Studentské rady VŠEM. 

5) Střet zájmů nastává v případě, že člen Volební komise přijme kandidaturu do 

Studentské rady VŠEM.  

 

Článek 5 

Schůze Volební komise 

1) První schůzi Volební komise svolává předseda stávající Studentské rady VŠEM. 

2) Na první schůzi zvolí členové Volební komise svého předsedu. 

3) Další schůze svolává předseda Volební komise. 

4) Z každé schůze je pořizován písemný záznam o jejím konání a průběhu. Záznam 

obsahuje tyto údaje: datum a čas schůze; kdo schůzi svolal; prezenci členů Volební 

komise; projednávané body; usnesení; datum a místo; podpisy přítomných členů 

Volební komise. 

 

Článek 6 

Hlasování Volební komise 

1) Volební komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti alespoň dvou členů. 

2) K platnému usnesení je třeba souhlas dvou třetin všech členů Volební komise. 

3) Pro zvolení předsedy je třeba získat dvě třetiny hlasů všech členů Volební komise. 


