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VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD STUDENTSKÉ RADY 
 
 
Článek 1 – Úvodní ustanovení 
 
1. Studentská rada ARCHIP je samosprávná zastupitelská akademická platforma studentů ARCHIP 
 
2. S odkazem na článek 16 Statutu ARCHIP tento Volební a jednací řád upravuje postavení, působnosti 
a jednání Studentské rady ARCHIP (dále jen „Rada“). Ustanovení tohoto Volebního a jednacího řádu 
mají přednost jen tehdy, není-li ve Statutu uvedeno jinak, anebo není-li ve Statutu uvedeno ničeho. 
 
 
Článek 2 – Volby členů studentské rady 
 
1. Rada  je volena z členů studentské akademické obce, jimiž jsou řádně zapsaní studenti na ARCHIP 
 
2. Rada má  5 členů. Funkční období rady je dvouleté.  
 
3. Členství v Radě je dobrovolné a nezastupitelné. Statut v čl. 16 odst. 2 určuje, které osoby nemohou 
být voleny za člena Rady. 
 
4. Volby do Rady vyhlašuje v prvním roce rektor, poté dosluhující předseda Rady, nejpozději 30 dní 
před ukončením funkčního období stávající Rady, zároveň volby může  vyhlašovat rektor podle  čl.16 
odstavce 3. Statutu. Samotné volby organizuje zástupce Rady (dále pouze volební zástupce), který je 
jmenován předsedou Rady. Kandidáta pro volbu do Rady může navrhnout každý člen studentské 
akademické obce ARCHIP a může jim být každý student ARCHIP. Rada zvolí z řad členů Rady 
předsedu a nejméně dva další členy volební komise, kteří dbají na řádný průběh voleb do Rady, 
v případě vyhlášení voleb rektorem jmenuje rektor volební komisi. 
 
5. Kandidát musí vyjádřit souhlas s kandidaturou, volební zástupce má povinnost zveřejnit seznam 
kandidátů pro volbu do Rady nejpozději jeden kalendářní týden před konáním voleb. Volební komise 
zajistí vytištění hlasovacích lístků v dostatečném množství. Na volebních lístcích jsou uvedena jména 
kandidátů a  příslušný dtudijní ročník kandidáta. 
 
6. Do Rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů v příslušném postupovém pořadí 
kandidátů.  
 
7. Předsedu Rady volí všichni členové Rady. Volba předsedy je tajná a ke zvolení předsedy stačí 
nadpoloviční většina hlasů všech členů Rady. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy Rady 
nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhoduje 
prostá většina hlasů přítomných členů-  
 
 
Článek 3 – Průběh voleb 
 
1. Před zahájením volby se každý volič zaregistruje volebnímu zástupci, který jeho přítomnost označí  
do připravených seznamů a vydá mu jeho hlasovací lístek. Volič označí na hlasovacím lístku pět 
kandidátů do Rady. Není-li možné jednoznačně určit, které kandidáty vybral, je hlasovací lístek 



 
 
 

  2 

 

neplatný. O platnosti nebo neplatnosti hlasovacího lístku rozhodne volební komise. 
 
2. Volby do Rady jsou přímé s tajným hlasováním. Hlasovací lístky se vhazují do zapečetěné volební 
schránky. Volební schránka je rozpečetěna po ukončení hlasování volebním zástupcem. 
 
3. Volební zástupce veřejně vyhlašuje výsledek volby členů Rady a volby předsedy Rady. O průběhu a 
výsledcích voleb a potvrzení platnosti voleb se vyhotovuje písemný protokol, který podepisuje volební 
zástupce. Výsledky jsou uveřejněny na IS ARCHIP. 
 
4. Volební zástupce prohlásí volby do Rady, nebo volbu předsedy Rady, za neplatné, pokud 
a/ se voleb zúčastnilo méně než 20% členů studentské části akademické obce, resp. méně jak tři 
zvolení členové Rady.  
 
5. V případě opakování volby z důvodu uvedeného v odst. 4 písm. a/ je volba platná tehdy, pokud se 
voleb zúčastnilo více než 10% členů studentské části akademické obce, resp. alespoň tři zapsaní 
volitelé. 
 
6. Pokud zanikne členství v Radě vyhlásí předseda doplnující volby.. 
 
 
Článek 4 – Funkční období Studentské Rady 
 
1. Funkční období Rady je dvouleté. 
 
2. Členství v Radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období 
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v Rady, předsedovi Rady 
c) odvoláním na shromáždění členů studentské části akademické obce, pokud se tak většinově 
usnesou 
d) společně se zánikem členství v akademické obci 
e) rozpuštěním Rady 
 
 
Článek 5 – Jednání Studentské Rady 
 
1. Rada zasedá zpravidla jednou za semestr. Zasedání Rady svolává jeho předseda z vlastní iniciativy; 
na žádost alespoň jedné třetiny členů Rady; na podnět alespoň 20% členů studentské části 
akademické obce nebo na žádost rektora. Nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti. 
 
2. Předsedu Rady zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti nebo po dobu, po kterou není schopen 
vykonávat svou funkci, jím pověřený člen Rady, pokud Rada nerozhodla většinově jinak. Předseda 
Rady se účastní všech  setkání Rady. 
 
3. Rada svoji působnost a pravomoc uplatňuje v záležitostech vymezených v článku 16 Statutu 
ARCHIP, a to v rozsahu a za podmínek tam uvedených. 
 
4. Rada se svolává prostřednictvím pozvánky zveřejněné na úřední desce ARCHIP ( IS ) s uvedením 
místa a času jeho konání všech tří zasedání uvedených v odst. 2 písm. a) a s návrhem programu jeho 
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prvního setkání nejpozději 2 týdny před zasedáním.  
 
5. Z jednání rady je vždy pořizován zápis, který je do 7 dnů předán prorektorovi pro studijní záležitosti 
ARCHIP. Prorektor do 30 dnů doručí zprávu o způsobu řešení případných návrhů a připomínek rady. 
 
 
Článek 6 – Závěrečná a přechodná ustanovení 
 
1. Do doby ustavení Rady a zvolení jeho členů a předsedy, vykonává působnost a pravomoc Rady a 
jeho předsedy, i podle tohoto Volebního řádu, statutární orgán ARCHIP 
 
2. Změny nebo doplňky či rušení (jednotlivých částí) tohoto Volebního a jednacího řádu mohou být 
činěny Radou jen za podmínek stanovených Statutem ARCHIP. 
 
3. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu ARCHIP. 
 
4. Tento Volební a jednací řád studentské rady nabývá platnosti podle § 36  zákona o vysokých 
školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
 
Schváleno Akademickou radou ARCHIP dne 22. 10. 2015 
 
Za Akademickou radu: Regina Loukotová 
           

      
 


