VNITŘNÍ PŘEDPISY
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Volební a jednací řád Kolejní rady ČZU v Praze
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Kolejní rada v souladu s Kolejním řádem vysokoškolských kolejí České zemědělské univerzity
v Praze (dále jen „ČZU“) vydává tento Volební a jednací řád Kolejní rady vysokoškolských
kolejí ČZU (déle jen „KR“).
(2) Volební a jednací řád KR upravuje složení, zásady voleb do KR, její zasedání a jednání jménem
KR.
(3) KR je oprávněna upravit usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla zasedání KR a
jejích členů v souladu s vnitřními předpisy ČZU, zejména v souladu s Kolejním řádem.
Článek 2
Složení KR
(1) KR je kolektivní orgán, který má nejméně 5 členů.
(2) Funkční období člena KR je tříleté. Funkční období všech členů KR bude předčasně ukončeno,
jestliže se KR po dobu delší tří měsíců v příslušném akademickém roce nesejde.
(3) Uvolní-li se místo v KR, je obsazeno kandidátem, který při volbách obsadil v pořadí další místo
(náhradník).
(4) V případě, že klesne počet členů KR pod minimální počet dle odst. 1 tohoto článku a zároveň
není možné doplnit počet členů KR z řad náhradníků dle odst. 3 tohoto článku, je KR povinna
vypsat doplňovací volby.
Článek 3
Volby do Kolejní rady
(1) Členy KR volí ze svých řad studenti ČZU ubytovaní na kolejích ČZU.
(2) Organizaci voleb zabezpečí KR nebo volební komise.
(3) Volební komise musí být nejméně tříčlenná. Členy volební komise volí KR; v případě
předčasného ukončení funkčního období všech členů KR dle čl. 2 odst. 2, volí členy volební
komise Akademický senát ČZU. Předsedu volební komise volí ze svých řad volební komise.
Volba předsedy volební komise se řídí stejnými zásadami jako volba předsedy KR.
(4) Přesný termín konání voleb a přesný počet aktuálně volených členů KR zveřejní volební
komise nebo KR alespoň 2 týdny předem. KR nebo volební komise určí usnesením další
podrobnosti a zveřejní je současně s vypsáním termínu voleb.
(5) Právo být volen členem KR má student ČZU, který je ubytován na kolejích ČZU a odevzdá
alespoň tři dny před konáním voleb písemnou přihlášku.
(6) Náležitosti přihlášky oznámí KR nejpozději v den vypsání voleb.
(7) Kandidátní listina musí být zveřejněna nejpozději 24 hodin před volbami.

(8) Volby jsou vždy tajné a jednokolové. Volby do KR se konají tajným hlasováním. Právo volit má
každý student ČZU ubytovaný na kolejích ČZU.
(9) Volby musí trvat celkem alespoň 6 hodin maximálně ve dvou po sobě jdoucích dnech, kdy
probíhá standardní výuka v akademickém roce a nesmějí se konat v pátek, během víkendu
nebo ve státem uznaný svátek.
(10)Volební urna musí být zapečetěna takovým způsobem, aby bylo znemožněno její otevření
bez známek poškození pečeti. Otvor pro vhoz lístků do volební urny musí mít maximálně
takové rozměry, které umožňují bezproblémový vhoz hlasovacího lístku do volební urny.
(11)Bezprostředně po ukončení voleb musí být otvor pro vhoz hlasovacích lístků zapečetěn.
Obdobně se postupuje, pokud volby probíhají ve více dnech. Na konci volebního dne je
volební urna bezprostředně po ukončení voleb v daném dni zapečetěna, její odpečetění musí
být provedeno až ve volební místnosti v následujícím dni voleb.
(12)Zpracování výsledků voleb probíhá v přítomnosti všech členů volební komise.
(13)Výsledky voleb jsou zveřejněny ve volebním protokolu. Volební protokol přijímá volební
komise prostou většinou hlasů. Pokud člen volební komise hlasuje proti přijetí, musí do
protokolu uvést své důvody. Volební protokol zveřejní volební komise nejpozději do 24 hodin
od ukončení voleb na internetových stránkách KR.
(14)Volební protokol musí obsahovat alespoň:
a. datum konání voleb,
b. počet oprávněných voličů,
c. počet odevzdaných hlasů,
d. počet odevzdaných neplatných hlasů,
e. pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdržených hlasů, přičemž nově
zvolení členové KR musí být graficky odlišeni,
f. počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi,
g. jména a podpisy členů volební komise,
h. datum přijetí volebního protokolu.

Článek 4
Členství v KR
(1) Mandát člena KR vzniká zvolením.
(2) Novým členem KR se stává kandidát, který se v pořadí podle počtu obdržených hlasů umístil
alespoň na takovém místě, kolik je členů KR stanovených dle čl. 3 odst. 4. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje o pořadí los.
(3) Výkonu funkce se zvolený člen KR ujímá na ustavujícím zasedání nové KR.
(4) Mandát člena KR zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. písemným vzdáním se mandátu,
c. pokud nejméně dvě třetiny členů KR vysloví nedůvěru KR,
d. okamžikem, kdy člen KR přestane být volitelný do KR.
(5) Za náhradníky členů KR se považují kandidáti, kteří nebyli zvoleni členy KR, a to v pořadí
podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
(6) Náhradník nabývá mandát okamžikem zániku mandátu člena KR, za nějž
náhradník nastupuje.
(7) Náhradník může členství v KR odmítnout. V takovém případě členství přechází na
následujícího náhradníka.
(8) Není-li náhradníka, KR vypíše doplňovací volby.
(9) Funkční období náhradníka končí nejpozději koncem volebního období člena KR, kterého
nahradil.

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD KOLEJNÍ RADY VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ

STRANA

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

2/4

Článek 5
Ustavující zasedání KR
(1) Ustavující zasedání KR se musí sejít nejpozději do týdne po volbách.
(2) Ustavující zasedání KR svolá, zahájí a až do zvolení nového předsedy KR ji řídí předseda
volební komise.
(3) Prvním bodem programu ustavujícího zasedání KR je volba předsedy KR.
(4) Volba předsedy KR je tajná. Předsedou KR se stává člen, který obdržel nadpoloviční většinu
hlasů všech členů KR a souhlasí se svým zvolením předsedou KR.
(5) Není-li takové většiny dosaženo, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují kandidáti,
kteří obdrželi první a druhý nejvyšší počet hlasů v prvním kole. Předsedou KR se stává
kandidát, který obdržel větší počet hlasů ve druhém kole volby.
(6) Místopředseda KR je tajně volen z řad členů KR stejným způsobem jako předseda KR.

Článek 6
Zasedání KR
(1) KR se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
(2) KR je povinna se zabývat individuálními podněty studentů ČZU ubytovaných na koleji ČZU
a přiměřeným způsobem na ně odpovídat.
(3) KR je povinna se sejít do jednoho týdne po předložení petice alespoň 5 % ubytovaných
studentů ČZU a projednat její obsah.
(4) KR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
(5) Každý člen KR má jeden hlas.
(6) KR rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů KR.
(7) Zasedání KR svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li přítomen
ani ten, řídí zasedání KR předsedou pověřený člen.
(8) Předseda KR svolá zasedání KR vždy, požádá-li o to nejméně třetina všech členů KR.
(9) Na konci zasedání KR oznámí předsedající předběžný termín příštího zasedání.
(10)Pozvánka na zasedání KR se doručuje členům KR a zástupci vedení ČZU nejpozději týden před
zasedáním elektronickou poštou.
(11)Zasedání KR jsou veřejná.
(12)Disciplinární záležitosti se projednávají neveřejně, avšak za přítomnosti osoby, které se
disciplinární řízení týká. Požádá-li osoba, které se disciplinární řízení týká, o veřejné
projednání svého případu, musí jí být vyhověno.
(13)KR vyhotoví ze zasedání KR zápis. S jeho předběžným zněním seznámí členy KR na konci
zasedání. Nejpozději do týdne od konání zasedání KR předloží KR konečnou podobu zápisu
všem členům KR.
(14)Zápis musí KR zveřejnit po konání zasedání KR na internetových stránkách KR.
(15)Případné námitky členů KR vůči zápisu musí být projednány jako první bod zasedání KR
následujícího po zveřejnění předmětného zápisu.
Článek 7
Jednání jménem KR
(1) Předseda KR jedná jménem KR sám, nebo spolu se svým zástupcem.
(2) KR může svým usnesením pověřit jednáním s KaM jiného svého člena KR.
(3) Pověření zástupce podle odst. 2 tohoto článku může KR svým usnesením kdykoliv změnit
nebo zrušit.
(4) O pověření KR podle odst. 2 tohoto článku vystaví KR svému zástupci písemné potvrzení.
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Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Řešení sporných situací provádí Akademický senát ČZU.
(2) Tento volební a jednací řád je možné měnit jen souhlasem 2/3 všech členů KR.
(3) Kolejní rada zvolená před přijetím tohoto řádu se považuje za Kolejní radu zvolenou podle
tohoto řádu.
(4) Tento řád nahrazuje všechny dosavadní volební a jednací řády KR.
(5) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti po schválení AS ČZU od 4. 4. 2013

V Praze dne 3. 4. 2013

Bc. Michal Hladík
předseda Kolejní rady
v. r.
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