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  ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.  
 

VOLEBNÍ ŘÁD 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Akademický senát ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen “senát”) je 

akademickým orgánem ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen 
“vysoká škola”) podle čl. 3 odst. 3 statutu vysoké školy (dále jen “statut”). 

 
(2) Senát má jedenáct členů volených z řad akademické obce vysoké školy, z toho 

pět členů z řad studentů. Členové senátu jsou voleni akademickou obcí. Členem 
senátu nemohou být rektor a prorektoři vysoké školy a akademičtí pracovníci 
vysoké školy v pracovním poměru s celkovou týdenní pracovní dobou nižší než 
odpovídající polovině stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku 
práce. 

 
(3)  Senát má dvě komory. Členové senátu z řad akademických pracovníků tvoří 

komoru akademických pracovníků, členové senátu z řad studentů tvoří 
studentskou komoru. 

 
(4) Funkční období obou komor senátu je dvouleté. 
 
(5) Nově zvolený senát volí většinou hlasů svého předsedu a místopředsedu. 

Předsedou je zvolen člen senátu z řad akademických pracovníků, 
místopředsedou se stane člen senátu z řad studentů. 

 

 
Článek 2 

Organizace voleb 
 
(1) Volby do senátu vyhlašuje předseda senátu nebo v jeho zastoupení 

místopředseda senátu nejpozději dva měsíce před koncem funkčního období 
senátu. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. 

 
(2) Volby organizuje předseda senátu1), který 
 

a) stanoví místo a datum konání voleb, 
 

                                            
1) Případně se postupuje dle odstavce 1 obdobně. 
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b) jmenuje tříčlennou volební komisi z řad členů senátu k organizačnímu zajištění 
voleb, dohledu na provedení voleb a vyhlášení výsledků voleb, přičemž 
alespoň jeden člen volební komise je z řad členů studentské komory, 
 

c) nejméně tři týdny před datem konání voleb zveřejní oznámení o jejich konání; 
oznámení obsahuje datum konání voleb, složení volební komise, výzvu 
k podávání návrhů kandidátů, způsob provedení voleb a další organizační 
pokyny. 

 

 
Článek 3 
Kandidáti 

 
(1) Návrhy kandidátů může podávat každý člen nebo skupina členů akademické 

obce. 
 
(2) Návrhy se podávají písemně členům volební komise. Kandidáta nelze navrhnout 

bez jeho písemného souhlasu, který si volební komise vyžádá. 
 
(3) Kandidátem může být každý člen akademické obce. 
 
(4) Jmenné seznamy kandidátů z řad akademických pracovníků a z řad studentů 

musí být zveřejněny nejméně dva pracovní dny před datem konání voleb. 

 
 

Článek 4 
Průběh a výsledky voleb 

 
(1) Volby do senátu probíhají tajným hlasováním on-line prostřednictvím 

akademického informačního systému vysoké školy. 
 
(2) Akademičtí pracovníci volí kandidáty z řad akademických pracovníků; studenti 

volí kandidáty z řad studentů. 
 
(3) Při volbách hlasuje každý člen akademické obce osobně, zastoupení není 

možné. 
 
(4)  O výsledku voleb rozhodne pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 
 
(5)  Výsledky voleb se zveřejňují na úřední desce vysoké školy a v akademickém 

informačním systému vysoké školy. 
 
(6)  Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období senátu 

náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. 
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Článek 5 
Zánik členství v senátu 

 
(1) Členství v senátu zaniká 

 
a) uplynutím funkčního období senátu, 

 
b) zánikem členství v akademické obci vysoké školy, 

 
c) písemným oznámením o odstoupení adresovaným předsedovi senátu, 

 
d) jmenováním do funkce rektora nebo prorektora,  

 
e) při plánované nepřítomnosti na vysoké škole delší než šest měsíců, 

 
f) je-li neplánovaná nepřítomnost člena na vysoké škole delší než šest měsíců, 

 
g) odvoláním na základě usnesení senátu, které bylo schváleno dvoutřetinovou 

většinou všech členů senátu. 
 
(2) Místo uvolněné zánikem členství podle odstavce 1 písm. b) až f) se obsazuje 

dalším náhradníkem na základě pořadí v posledních volbách, pokud nenastane 
situace dle odstavce 4. 

 
(3) Člen studentské komory senátu, který byl zvolen v bakalářském stupni studia a 

bezprostředně po ukončení bakalářského stupně studia pokračuje ve studiu 
magisterském, zůstává členem senátu bez přerušení mandátu.  

 
(4) Při odstoupení více než poloviny původně zvolených členů senátu během 

jednoho funkčního období se tento senát rozpouští a jsou vypsány nové volby. 
Organizaci voleb přebírají v tomto případě zbylí členové senátu jako celek. 

 
 

Článek 6 
Zrušovací ustanovení 

 

(1) Tento Volební řád akademického senátu ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. 
nahrazuje Volební a jednací řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. 
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-
36454/2013-1 dne 16. 9. 2013. 

 
(2) Volební a jednací řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. registrovaný 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-36454/2013-1 dne 
16. 9. 2013 se zrušuje. 
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Článek 7 
Platnost volebního řádu akademického senátu 

  
(1) Tento volební řád akademického senátu byl schválen senátem dne 3. 4. 2017. 

 
(2) Tento volební řád akademického senátu nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a 

§ 41 odst. 2 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


