
Návrh procedury volby předsedy a místopředsedy 

Rady vysokých škol  

na zasedání Sněmu Rady VŠ dne 25. ledna 2018 

 

1. Projednání a schválení procedury volby předsedy a místopředsedů 

Rady VŠ 

Podle čl. IX Statutu Rady VŠ (dále jen Statutu) sněm jako vrcholný orgán Rady VŠ volí tajným 

hlasováním předsedu Rady VŠ a k jeho návrhu místopředsedy Rady VŠ. Sněm je podle čl. XVIII Statutu 

způsobilý se usnášet, je-li přítomna jedna pětina všech členů Rady VŠ a rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných členů. 

2. Volba volební komise 

Podle čl. XIX odst. 3 Statutu zvolí plénum před zahájením volby zpravidla tříčlennou volební komisi, 

která zejména 

a) připraví volbu a řídí její průběh, 

b) navrhne kandidátku a případně ji doplní o návrhy předložené z pléna, 

c) navrhne skrutátory a po jejich schválení a ukončení volby jim předá zapečetěnou volební 

urnu, 

d) vyhlásí výsledek volby na základě písemného protokolu skrutátorů a ukončí volbu. 

Členy volební komise navrhuje předsednictvo, návrh předsednictva je možné na sněmu doplnit. 

Navrhuje se provést volbu volební komise veřejným hlasováním, souborně o komisi jako celku. 

3. Návrh kandidátky pro volbu předsedy a místopředsedů Rady VŠ 

Podle čl. XIX odst. 2 Statutu mohou návrhy kandidátů písemně podat se stručným odůvodněním 

a) akademické senáty veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult, jakož i zastupitelské 

akademické orgány soukromých vysokých škol a jejich fakult, pro volbu předsedy Rady VŠ  

a místopředsedy Rady VŠ, 

b) členové Rady VŠ, pro volbu předsedy Rady VŠ a místopředsedy Rady VŠ. 

  

4. Předložení kandidátky na předsedu Rady VŠ 

Volební komise předloží kandidátku sestavenou z návrhů akademických senátů veřejných a státních 

vysokých škol a jejich fakult, jakož i zastupitelských akademických orgánů soukromých vysokých škol  

a jejich fakult a požádá členy Rady VŠ o případné další písemné návrhy. Navrženým kandidátům, 

seřazeným v abecedním pořadí, se přiřadí vzestupně čísla počínaje číslem 1 a toto přiřazení se 

zveřejní. Předseda volební komise požádá kandidáty o vystoupení v tomto pořadí, ve kterém 

informují sněm  

o své dosavadní činnosti, zaujmou stanovisko k návrhu programu Rady VŠ a zdůrazní své priority.  



Délka vystoupení nesmí přesáhnout dobu 10 minut. Po představení kandidátů je otevřena diskuze, ve 

které se členové Rady VŠ mohou k jednotlivým kandidátům vyjádřit, případně jim klást otázky. 

5. Návrh a schválení skrutátorů 

Volební komise navrhne skrutátory (předpokládaný počet 4) a požádá sněm o jejich schválení 

veřejným hlasováním. Pokud některý z navržených skrutátorů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, 

podá volební komise návrh potřebného počtu dalších kandidátů. 

6. Vydání volebních lístků 

Pracovníci Agentury Rady VŠ vydají proti podpisu v seznamu členů Rady VŠ ověřeného mandátovou 

komisí obálky s volebními lístky: pro 1. kolo, 2. kolo a 3. kolo volby předsedy, pro volbu 

místopředsedů a pro případnou doplňovací volbu místopředsedů. Archy s podpisy členů Rady VŠ 

dokumentující převzetí volebních lístků jsou podkladem volební komise pro stanovení počtu 

vydaných volebních lístků. 

7. Volba předsedy Rady VŠ 

Volba předsedy Rady VŠ probíhá v jednom nebo více kolech. Jednotlivá kola volby připraví a vyhlašuje 

volební komise. Předseda volební komise před každým kolem volby vyzve k odevzdání vyplněných 

volebních lístků.  Za počet členů Rady VŠ přítomných při hlasování v každém jednotlivém kole volby 

se považuje počet odevzdaných volebních lístků.  

 
Odevzdané hlasy sečtou skrutátoři schválení sněmem a po sečtení hlasů vyhlásí předseda volební 

komise výsledek příslušného kola volby. 

Do prvního kola volby vstupují všichni navržení kandidáti.  
 

V každém kole volby zakroužkuje volič na volebním lístku číslo nejvýše jednoho kandidáta, kterému 

dává hlas, jinak je volební lístek neplatný. V příslušném kole volba končí zvolením kandidáta, který 

obdržel více než 50 % hlasů ze všech odevzdaných volebních lístků. Tento kandidát obdrží od volební 

komise osvědčení o zvolení. Není-li kandidát v příslušném kole zvolen, volba pokračuje podle 

následujících pravidel: 

 
1) Jsou-li v příslušném kole volby více než 2 kandidáti a není-li v příslušném kole kandidát zvolen,  

do dalšího kola volby 

 

a) postupuje polovina kandidátů (zaokrouhleno nahoru) s největším počtem hlasů získaných 

v příslušném kole, pokud příslušné kolo volby je první, 

b) postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů v příslušném kole, pokud příslušné kolo 

volby není první. 

 

2) Jsou-li v příslušném kole volby 2 kandidáti a není-li v příslušném kole volby kandidát zvolen, 

postupuje do dalšího kola volby jeden kandidát s největším počtem hlasů získaných v příslušném 

kole. 

 



3) Je-li v příslušném kole volby jediný kandidát a není zvolen, je volba ukončena a dále se postupuje 

podle odstavce 5. 

4) U pravidel pro postup do dalšího kola volby uvedených v odstavcích 1 až 3 platí, že při rovnosti 

hlasů na postupovém a následujícím nepostupovém místě postupují do dalšího kola volby také 

všichni kandidáti, kterých se tato rovnost hlasů týká. Pokud kvůli rovnosti hlasů je v příslušném kole 

stejný počet kandidátů jako v předchozím kole volby a kvůli rovnosti hlasů by znovu postoupil stejný 

počet kandidátů, nepostupuje do dalšího kola žádný kandidát, kterého se rovnost hlasů týká. Týká-li 

se  

v takovém případě rovnost hlasů na postupovém a nepostupovém místě všech kandidátů, volba je 

ukončena a dále se postupuje podle odstavce 5. 

 5) Nebyl-li při postupu kol volby podle pravidel uvedených v odstavcích 1 až 4 kandidát zvolen, 

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 VŠ 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. 

8. Volba místopředsedů Rady VŠ 

Místopředsedy Rady VŠ navrhuje nově zvolený předseda Rady VŠ. Dle čl. XII. odst. 2 Statutu má  

Rada VŠ zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student navržený Studentskou komorou.  

Způsob volby místopředsedů: 

Předseda navrhne právě tolik kandidátů na místopředsedy, kolik jich má být zvoleno. Kandidáty 

vybírá z členů Rady VŠ delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a) Statutu, kteří byli delegujícím 

orgánem dle č. IV. Statutu určeni pro členství v předsednictvu. Jedním z  místopředsedů je kandidát 

navržený Studentskou komorou. Tento místopředseda není volen sněmem Rady VŠ; volí jej 

Studentská komora a je potvrzen předsednictvem Rady VŠ. 

Delegáti vyjadřují souhlas s navrženými kandidáty zakroužkováním čísel jednotlivých kandidátů. 

Platný je pouze takový volební lístek, na kterém je zakroužkováno maximálně tolik čísel kandidátů, 

kolik jich bylo navrženo. Zvolení jsou ti kandidáti, jejichž čísla byla zakroužkována na více než 50 % 

odevzdaných hlasovacích 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. 


