Příprava na ustavení Rady vysokých škol pro další funkční období
Krok 1 - USTAVENÍ RADY
Akademické senáty veřejných a státních vysokých škol, jakož i zastupitelské akademické orgány
soukromých vysokých škol (dále jen „akademické senáty“) byly podle čl. XX. Statutu v dostatečném
předstihu před ukončením funkčního období Rady vyzvány k písemnému oznámení, které své
zástupce do Rady delegují.
Písemné oznámení je formou delegačního lístku se základní charakteristikou delegáta a s vyznačením,
zda se jedná o delegáta do předsednictva, do sněmu (za vysokou školu nebo její fakultu), do
Studentské komory nebo náhradníka do Studentské komory, zda je delegát navržen jako kandidát
pro volbu předsedy Rady a místopředsedy Rady, jako člen stálé pracovní komise Rady.

Krok 2 – USTAVENÍ ORGÁNŮ RADY
Delegováním zástupců podle kroku 1 bude ustaven sněm RVŠ, Studentská komora RVŠ
a předsednictvo RVŠ, prozatím s výjimkou zástupců Studentské komory.
Uvedené zástupce doplní předsednictvo až poté, co Studentská komora provede podle čl. XIV. odst.
3. volbu svého předsedy a místopředsedů a deleguje členy pro členství v předsednictvu a po
potvrzení volby předsedy a místopředsedů Studentské komory předsednictvem (čl. X. odst. 2.).
Studentská komora je v předsednictvu zastoupena předsedou a dvěma místopředsedy a dalšími členy
v souladu se Statutem RVŠ.

Krok 3 – VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ RADY
Na začátku funkčního období volí sněm tajným hlasováním předsedu Rady a k jeho návrhu
místopředsedy Rady.
Rada má zpravidla čtyři místopředsedy, z nichž jeden je student navržený Studentskou komorou
z jejích zvolených funkcionářů.
Návrhy kandidátů pro volbu předsedy a místopředsedy Rady mohou písemně podat se stručným
odůvodněním akademické senáty na delegačních lístcích (viz krok 1) a členové Rady (čl. XIX. odst.2.).
Před zahájením volby zvolí plénum zpravidla tříčlennou volební komisi, která podle čl. XIX. odst. 2.:





připraví volbu a řídí její průběh
navrhne kandidátku, v souladu s čl. IX. odst. 2. písm. c)
navrhne skrutátory a po jejich schválení a ukončení volby jim předá zapečetěnou volební
urnu
vyhlásí výsledek volby na základě písemného protokolu skrutátorů a ukončí volbu.

Volbu řídí volební komise navržená na 1. zasedání předsednictva, doplněna na sněmu a zvolená
sněmem.
Volba předsedy Rady
Komise navrhne kandidátku sestavenou z návrhů akademických senátů a ze zastupitelských
akademických orgánů soukromých vysokých škol.
Poté požádá kandidáty o vystoupení, ve kterém informují sněm o své dosavadní činnosti a zaujmou
stanovisko k programu Rady VŠ.
1. kolo volby předsedy
Do prvního kola vstupují všichni navržení kandidáti a každý člen Rady má právo zakroužkovat pouze
číslo jednoho kandidáta. Jinak upravené hlasy jsou neplatné.
Odevzdané hlasy sečtou skrutátoři navržení volební komisí a po sečtení hlasů vyhlásí výsledek voleb.
Pokud některý z kandidátů obdrží více než 50 % odevzdaných hlasů, je zvolen předsedou. Komise
ukončí volbu a předá předsedovi osvědčení o zvolení.
Pokud není nikdo v 1. kole zvolen, připraví komise 2. kolo. Do 2. kola postupuje polovina kandidátů
z 1. kola (zaokrouhleno nahoru) s největším počtem hlasů.
V případě rovnosti počtu hlasů u posledního postupujícího kandidáta dle předchozí věty, postupují
všichni kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů, jako kandidát, který měl podle tohoto pravidla
postoupit.
2. kolo volby předsedy
Pokud některý z kandidátů obdrží ve 2. kole více než 50 % odevzdaných hlasů, je zvolen předsedou.
Komise ukončí volbu a předá předsedovi osvědčení o zvolení.
Neobdrží-li nikdo z kandidátů ve 2. kole více než 50 % hlasů, proběhne 3. kolo s dvěma kandidáty,
kteří dostali největší počet hlasů. Pokud dojde k tomu, že nejvyšší počet hlasů získalo více kandidátů,
postupují právě tito kandidáti do 3. kola. Pokud nejvyšší počet hlasů získal jediný kandidát, postupují
do 3. kola i všichni kandidáti s druhým nejvyšším počtem hlasů.
3. kolo volby předsedy
Pokud některý z kandidátů obdrží ve 3. kole více než 50 % odevzdaných hlasů, je zvolen předsedou.
Komise ukončí volbu a předá předsedovi osvědčení o zvolení.
Pokud neobdrží nikdo více než 50 % hlasů, proběhne opakované 3. kolo voleb, podle pravidel pro
3. kolo (může dojít případně i ke snížení počtu kandidátů, pokud se 3. kola účastnili více než dva
kandidáti).
Nezíská-li žádný z kandidátů více než 50 % hlasů přítomných členů Rady, vyhlásí předsedající
přestávku a poté otevře diskusi, ve které mohou být navrženi další kandidáti.
Volební komise po ukončení diskuse předloží kandidátku sestavenou z návrhů akademických senátů
a z návrhů přednesených členy Rady na sněmu. Navrženým kandidátům, seřazeným v abecedním
pořadí, se přiřadí vzestupně čísla počínaje číslem 1 a toto přiřazení se zveřejní. Všichni navržení
kandidáti mají právo vystoupit před sněmem. Délka vystoupení je omezena 5 minutami. Poté
proběhne opakovaná volba počínaje prvním kolem.
Volba místopředsedů Rady
Místopředsedy Rady navrhuje nově zvolený předseda Rady. Dle čl. XII. odst. 2 Statutu Rady má Rada
zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student navržený Studentskou komorou.

Předseda navrhne právě tolik kandidátů na místopředsedy, kolik jich má být zvoleno. Kandidáty
vybírá z členů Rady delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a) Statutu RVŠ, kteří byli delegujícím
orgánem dle č. IV. Statutu určeni pro členství v předsednictvu.
Delegáti vyjadřují souhlas s navrženými kandidáty zakroužkováním čísel jednotlivých kandidátů.
Platný je pouze takový volební lístek, na kterém je zakroužkováno maximálně tolik kandidátů, kolik
jich bylo navrženo nebo méně. Zvoleni jsou ti, kteří získají hlas na více než 50 % odevzdaných
volebních lístků.
Pokud potřebný počet hlasů nezískají všichni navržení kandidáti, navrhne předseda další kandidáty
a volby se opakují stejným způsobem jako v 1. kole. Tento postup se opakuje až do zvolení
požadovaného počtu místopředsedů.

Krok 4 – USTAVENÍ STÁLÝCH PRACOVNÍCH KOMISÍ RADY
Návrhy na členy stálých pracovních komisí Rady podávají akademické senáty na delegačních lístcích
(viz krok 1) a dále členové Rady, zejména na prvním zasedání sněmu.
Předseda a místopředseda pracovní komise jsou jmenováni z členů Rady, o výjimkách rozhoduje na
návrh předsednictva sněm.
Předsedy a místopředsedy pracovních komisí jmenuje předsednictvo, které také k jejich návrhu bere
na vědomí a eviduje členy těchto orgánů (čl. X. odst. 2).
Předseda pracovní komise obdrží od Agentury návrhy na členy pracovní komise a svoláním prvního
řádného zasedání orgán ustaví.
Pracovní komise zasedají zpravidla před zasedáním sněmu a dále dle potřeby.

