VOLEBNÍ ŘÁD KOLEJNÍCH RAD
vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
(1) Volební řád kolejních rad vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen
„Volební řád“) upravuje zásady volby členů kolejních rad.
(2) Volební řád stanoví případy, ve kterých se Kolejní rada může od Volebního řádu odchýlit.
Čl. 2
Počet členů kolejní rady
Kolejní rada je kolektivní orgán, který má 5 členů.
Čl. 3
Volební období
(1) Volební období Kolejní rady je jeden rok, nevyplyne-li z ostatních ustanovení Volebního řádu
jinak.
(2) Volební období Kolejní rady začíná dnem následujícím po vyhlášení výsledku řádných voleb do
Kolejní rady.
(3) Volební období Kolejní rady uplyne
a) dnem vyhlášení výsledků řádných voleb nebo
b) dnem přijetí usnesení Centrální kolejní rady o rozpuštění Kolejní rady nebo
c) dnem vyhlášení výsledků referenda vyslovujícího nedůvěru Kolejní radě,
d) dnem, kdy Kolejní rada přestane být usnášeníschopná.
(4) Přestane-li být Kolejní rada usnášeníschopná, přecházejí její pravomoci a povinnosti na Centrální
kolejní radu.
ČÁST DRUHÁ
VOLBY DO KOLEJNÍ RADY
Čl. 4
(1) Volby do Kolejní rady jsou buď řádné, nebo doplňovací.
(2) Právo volit má každý student ubytovaný na koleji v den konání voleb.
(3) Volič může volit pouze do Kolejní rady na té koleji, na které je ubytován v den konání voleb.
(4) Volby do Kolejní rady se konají tajným hlasováním.
(5) Organizaci voleb na koleji zajistí stávající Kolejní rada této koleje.

Čl. 5
Řádné volby do Kolejní rady
(1) Řádné volby do Kolejní rady vyhlašuje Centrální kolejní rada svým usnesením.
(2) Řádné volby do Kolejní rady se konají první středu následující po 30. říjnu daného akademického
roku, nebo do 30 dnů po uplynutí volebního období Kolejní rady podle čl. 3 odst. 3 písm. b), c), a d),
nerozhodne-li CKR svým usnesením jinak.
Čl. 6
Doplňovací volby do Kolejní rady
(1) Doplňovací volby do Kolejní rady vyhlásí Kolejní rada.
(2) Doplňovací volby do Kolejní rady se uskuteční
a) v případě, že zanikl mandát člena Kolejní rady, na jehož místo nepřipadá žádný náhradník,
b) v případě, že je vytvořena Kolejní rada podle čl. 12 odst. 1 písm. b),
c) v případě, že je Kolejní rada doplněna podle čl. 12 odst. 2 písm. b).
(3) Doplňovací volby do Kolejní rady se uskuteční nejpozději 30. den ode dne
a) kdy zanikl mandát člena Kolejní rady, na jehož místo nepřipadá žádný náhradník,
b) vyhlášení výsledků voleb podle čl. 12 odst. 1 písm. b),
c) vyhlášení výsledků voleb podle čl. 12 odst. 2 písm. b).
(4) Pro doplňovací volby do Kolejní rady platí ustanovení o řádných volbách do Kolejní rady
přiměřeně.
(5) O konání doplňovacích voleb Kolejní rada informuje Centrální kolejní radu nejpozději 3 dny po
vzniku rozhodné skutečnosti pro vyhlášení doplňovacích voleb.
Čl. 7
Kandidatura do voleb do Kolejní rady
(1) Kandidovat do Kolejní rady může ten, kdo je studentem ubytovaným na koleji, do jejíž Kolejní
rady kandiduje a odevzdá řádným způsobem přihlášku.
(2) Kandidátem nemůže být student, který byl vyloučen z ubytování na kolejích Vysoké školy
ekonomické v Praze z důvodů porušení ubytovací smlouvy, kolejního řádu nebo jiného předpisu
vztahujícího se k ubytování.
(3) Kandidátem zároveň nemůže být student, kterému v daném akademickém roce před podáním
přihlášky bylo uděleno podmínečné vyloučení z ubytování.
(4) Způsob odevzdání přihlášky do voleb zveřejní Kolejní rada alespoň dva týdny přede dnem konání
voleb na úřední desce Kolejní rady a na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny.
(5) Přihláška do voleb musí být odevzdána nejpozději 96 hodin před začátkem voleb.
(6) Podstatnými náležitostmi přihlášky jsou
a) jméno,
b) kontakt (telefonní číslo a e-mail),
c) blok koleje a číslo pokoje,
d) fakulta a ročník studia.
(7) Další náležitosti přihlášek může stanovit Centrální kolejní rada nebo Kolejní rada.
(8) Kandidátní listina musí být zveřejněna nejpozději 72 hodin před volbami na úřední desce Kolejní
rady a na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny.
(9) Pořadí kandidátů na kandidátní listině je určeno abecedně podle příjmení.
Čl. 8

Místo a čas konání voleb
(1) Místo konání voleb musí být zveřejněno spolu s datem a časem konání voleb na úřední desce
Kolejní rady a na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny.
(2) Dobu otevření volebních místností stanoví jednotlivé Kolejní rady. Volební místnost však musí být
otevřena alespoň po dobu dvou hodin v čase od 19:00 do 22:00.
(3) Volební místnost musí být v průběhu voleb řádně označena.
(4) Volební místnost musí být vhodně umístěna na příslušné koleji, s ohledem na snadnou přístupnost.
(5) Ve volební místnosti musí být k dispozici volební řád a kandidátní listina.
(6) V době konání voleb nesmí v budově koleje ani jejím bezprostředním okolí probíhat volební
kampaň.
Čl. 9
Volební komise
(1) Členem volební komise se stává každý kandidát do Kolejní rady, který o to požádá, nebo jím
pověřený zástupce.
(2) Členem volební komise se dále může stát student ubytovaný na příslušné koleji. Zájemce se
přihlásí u Kolejní rady ve lhůtě určené pro přihlašování do voleb členů Kolejní rady. Přihlásí-li se více
zájemců, stávající Kolejní rada losem vybere tři a jmenuje je za členy volební komise. Dále svého
zástupce do volební komise může vyslat vedoucí koleje, ředitel Správy účelových zařízení nebo
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze.
(3) Členové volební komise si ze svého středu zvolí předsedu.
(4) Volební komise je povinna vyhotovit volební protokol podle čl. 11 Volebního řádu, nebo sepsat a
vydat zprávu o nekonání voleb, či o vyhlášení nových voleb, kterou zveřejní na úřední desce Kolejní
rady a na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny. Tyto informace také neprodleně
předá Centrální kolejní radě.
(5) Volební komise vydá zvoleným kandidátům osvědčení o zvolení, pro náhradníky vyhotoví
osvědčení o pozici náhradníka.
(6) Volební komise končí svou činnost ustavujícím zasedáním nové Kolejní rady.
Čl. 10
Způsob a průběh hlasování
(1) Každý volič může dát svůj hlas nejvýše třem různým kandidátům. Každý kandidát, pro kterého
volič hlasuje, získává právě jeden hlas.
(2) Hlasovací lístek se považuje za neplatný, hlasuje-li volič pro více kandidátů než kolik mu je
umožněno.
(3) V případě, že je některý z kandidátů na hlasovacím lístku označen nesprávným způsobem, je tento
hlas považován za neplatný. Ostatní hlasy z tohoto hlasovacího lístku se považují za platné.
(4) Volič je povinen se volební komisi prokázat kolejním (ubytovacím) průkazem, případně jiným
průkazem totožnosti. Volební komise zjistí oprávněnost voliče a vydá voliči právě jeden hlasovací
lístek.
(5) Oprávněnost voliče zjistí volební komise prostřednictvím seznamu ubytovaných studentů platného
v den konání voleb.
(6) Členem Kolejní rady se stává ten kandidát, který se v pořadí podle počtu obdržených hlasů umístil
alespoň na takovém místě, kolik členů Kolejní rady se volí. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí
členů ve volbách los. Losování provádí předseda volební komise, nebo jím pověřená osoba za
přítomnosti nejméně tří pětin členů volební komise.
(7) Další náležitosti způsobu hlasování stanoví Kolejní rada.

Čl. 11
Volební protokol
(1) Volební protokol obsahuje
a) jména členů volební komise,
b) jména kandidátů a pořadová čísla jednotlivých kandidátů na kandidátní listině,
c) den a čas konání voleb,
d) popis způsobu hlasování ve volbách,
e) počet oprávněných voličů,
f) počet zúčastněných voličů,
g) celkový počet odevzdaných platných a neplatných hlasů,
h) počet odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty,
i) jména kandidátů zvolených do Kolejní rady a jména náhradníků,
j) podpisy členů volební komise a
k) další náležitosti vyplývající z Volebního řádu.
(2) Volební komise schválí volební protokol usnesením.
(3) Pro přijetí usnesení volební komise je třeba souhlasu nejméně tří pětin všech členů volební komise.
Hlasuje-li člen volební komise proti přijetí volebního protokolu, své rozhodnutí v něm odůvodní.
(4) Volební protokol zveřejní volební komise do 24 hodin od ukončení voleb na úřední desce Kolejní
rady a internetových stránkách Kolejní rady, pokud jsou zřízeny, a předá jej Centrální kolejní radě.
Čl. 12
Nekonání voleb
(1) Řádné volby se nekonají a členy Kolejní rady se stávají všichni kandidáti v případě, že
a) se do řádných voleb přihlásilo právě tolik kandidátů, kolik členů Kolejní rady se volí, nebo
b) je počet kandidátů nižší než počet mandátů, které se obsazují, a zároveň je vyšší než dva.
(2) Doplňovací volby se nekonají a členy Kolejní rady se stávají všichni kandidáti v případě, že
a) se do doplňovacích voleb přihlásilo právě tolik kandidátů, kolik členů KR se volí, nebo
b) je počet kandidátů nižší než počet mandátů, které se obsazují.
(3) V případě, že počet kandidátů pro řádné volby není vyšší než dva, jsou volby zrušeny, nový mandát
nevzniká a stávající Kolejní rada vypíše nové řádné volby do 21 dnů od původního termínu řádných
voleb.
(4) V případě zrušení voleb podle odst. 3 pokračuje mandát stávající Kolejní rady, a to do dne
vyhlášení výsledku nových řádných voleb do Kolejní rady.
(5) Volební komise vydává zprávu o nekonání voleb podle čl. 9.

Čl. 13
Protest proti výsledku voleb
(1) Protest proti výsledku voleb do Kolejní rady může podat jakákoliv osoba, která se domnívá, že
volby neproběhly řádně, čímž byl závažným způsobem narušen volební proces a některý
z kandidátů tím mohl být poškozen.
(2)Protest je možné podat do pěti dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb. Protest se podává Centrální
kolejní radě, která je povinna jej projednat nejpozději do sedmi dnů od doručení spolu s příslušnou
volební komisí. O oprávněnosti protestu hlasuje Centrální kolejní rada a volební komise odděleně.
Protest je prohlášen za oprávněný, vysloví-li se pro jeho oprávněnost:
a) třípětinová většina kolejních rad přítomných na zasedání CKR, nebo
b) nadpoloviční většina kolejních rad přítomných na zasedání CKR a nadpoloviční většina
členů volební komise.
(3) Z hlasujících na Centrální kolejní radě je vyloučena kolejní rada působící na koleji, na které byl
podán protest proti výsledku.
(4) V případě oprávněnosti protestu vydá Centrální kolejní rada rozhodnutí o neplatnosti voleb a
vyhlásí volby nové, které se uskuteční nejpozději 15. den po vydání rozhodnutí o neplatnosti
voleb.
ČÁST TŘETÍ
ČLEN KOLEJNÍ RADY
Čl. 14
Mandát člena Kolejní rady
(1) Mandát člena Kolejní rady vzniká zvolením.
(2) Zvolený člen Kolejní rady složí slib ve znění Přílohy č. 1 na ustavující schůzi nové Kolejní rady do
rukou předsedy dosavadní Kolejní rady.
(3) Mandát člena Kolejní rady zaniká
a) uplynutím volebního období,
b) písemným vzdáním se mandátu do rukou předsedy Centrální kolejní rady,
c) odmítnutím složení slibu nebo jeho složením s výhradou,
d) porušením slibu,
e) ukončením ubytování člena Kolejní rady na dané koleji, s výjimkou uvedenou v odstavci 4.
(4) V době od 31. května do uplynutí volebního období Kolejní rady v následujícím akademickém
roce mandát člena Kolejní rady nezaniká ukončením ubytování na dané koleji.
(5) O zániku mandátu člena Kolejní rady podle odst. 3 písm. d) rozhoduje na návrh příslušné Kolejní
rady Centrální kolejní rada svým usnesením.
Čl. 15
Náhradník
(1) Náhradníkem se stává kandidát do Kolejní rady, který se umístil na takovém místě, které nestačilo
na zvolení. Pořadí náhradníků je stejné jako pořadí, v jakém se umístili ve volbách do Kolejní rady.
(2) V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Losování provádí předseda volební komise, nebo jím
pověřená osoba za přítomnosti nejméně tří pětin členů volební komise.

(3) Náhradník může členství v Kolejní radě odmítnout; toto odmítnutí musí mít písemnou formou do
rukou předsedy Centrální kolejní rady. V takovém případě členství v Kolejní radě přechází na
následujícího náhradníka.
(4) Náhradník přestane být náhradníkem dnem uplynutí volebního období Kolejní rady, do které
kandidoval, nebo odmítnutím členství v Kolejní radě podle odst. 3.
ČÁST ČTVRTÁ
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY
Čl. 16
(1) Členové Kolejní rady se sejdou po řádných volbách na ustavujícím zasedání Kolejní rady.
(2) Ustavující zasedání Kolejní rady se musí uskutečnit nejpozději patnáctý den po vyhlášení výsledků
řádných voleb.
(3) Ustavujícího zasedání se musí zúčastnit všichni členové nové Kolejní rady.
(4) V případě, že se ustavující zasedání Kolejní rady neuskuteční ve lhůtě stanovené v odst. 2,
rozhodne Centrální kolejní rada svým usnesením o jejím rozpuštění.
Čl. 17
(1) Ustavující zasedání Kolejní rady svolává a řídí člen Kolejní rady, který se v řádných volbách
umístil na prvním místě.
(2) Na ustavujícím zasedání si Kolejní rada volí své orgány, a to předsedu Kolejní rady a v případě
potřeby také místopředsedu, zapisovatele a další funkce.
(3) Není-li na ustavujícím zasedání Kolejní rady zvolen předseda Kolejní rady, stává se jím
automaticky člen Kolejní rady, který se v řádných volbách umístil na prvním místě.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 18
Výklad volebního řádu a řešení sporných situací provádí Centrální kolejní rada.
Čl. 19
Volební řád může být měněn pouze usnesením Centrální kolejní rady.
Čl. 20
(1) Volební řád byl schválen Centrální kolejní radou dne 7. 10. 2009.
(2) Volební řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení Centrální kolejní radou.

Hana Lovecká, v. r.
Předsedkyně Centrální kolejní rady

Příloha č. 1

Slib člena kolejní rady

Slibuji, že budu hájit zájmy studentů ubytovaných na kolejích podle svých nejlepších představ a
svého svědomí a během svého působení v kolejní radě budu dodržovat veškeré závazné předpisy.

Zároveň slibuji, že během svého volebního období budu aktivně působit v kolejní radě i Centrální
kolejní radě a respektovat veškerá rozhodnutí Centrální kolejní rady.

Svým podpisem tento slib stvrzuji.

