VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze

Preambule
Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (dále jen „Senát“)
je podle zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) (dále jen „Zákon“) vnitřním předpisem Fakulty financí a účetnictví (dále jen
„Fakulta“), který upravuje v souladu se Zákonem a Statutem Fakulty (dále jen „Statut“) volby do
Senátu, volby předsednictva Senátu, způsob jednání a rozhodování Senátu a volby kandidáta na
funkci děkana.

ČÁST PRVNÍ
VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článek 1
Vyhlášení voleb
(1) Volby do Senátu vyhlašuje po schválení Senátem předseda Senátu.
(2) Předseda Senátu je povinen vyhlásit volby do Senátu, v případě, že
a) uplyne členu Senátu funkční období s tím, že musí být dodržena lhůta stanovená v odst.
3,
b) se počet nebo struktura členů Senátu dostala do rozporu se Zákonem nebo Statutem
(viz § 26 Zákona a čl. 5, odst. 2 Statutu),
c) Senát na základě posouzení stížnosti rozhodl o vyhlášení nových voleb (viz čl. 6, odst.
10).
(3) V případě odst. 2, písm. a) musí být volby vyhlášeny tak, aby termín jejich konání nastal
nejdříve dva a nejpozději jeden měsíc před tím, než uplyne funkční období člena Senátu.
(4) V případě odst. 2 písm. b) a c) musí být volby vyhlášeny do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
(5) Volby musí být vyhlášeny nejméně jeden měsíc před jejich konáním a termín konání voleb
musí být stanoven nejpozději dva měsíce od jejich vyhlášení.
(6) Jestliže důvody pro vyhlášení voleb dle odst. 2 nastanou v kurii akademických pracovníků
současně jak pro volby do celofakultního, tak i katederního obvodu (viz článek 3), musí
termín voleb do celofakultního obvodu nejméně o 14 dnů předcházet termínu voleb do
katederního obvodu.
(7) Pokud předseda Senátu volby nevyhlásí řádně v termínu stanoveném v odst. 3, je povinen
vyhlásit volby neprodleně děkan. Děkan je rovněž povinen vyhlásit volby dle § 26, odst. 3
Zákona.
(8) Pokud funkční období některého člena Senátu uplyne ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí
řádného funkčního období jiného člena Senátu, Senát může (při zachování platnosti odst. 6)
rozhodnout o vyhlášení voleb v jeden termín, který bude vycházet z konce funkčního období
člena Senátu, kterému uplyne funkční období dříve.
(9) Do lhůt uvedených v tomto článku se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Pokud by
lhůty stanovené v tomto článku nebylo při zachování platnosti ustanovení čl. 5, odst. 1,
možné dodržet, rozhodne Senát o jejich přiměřené úpravě.

Článek 2
Volební komise
(1) Předseda Senátu jmenuje a odvolává po schválení Senátem členy volební komise, jejího
předsedu a místopředsedu. Za činnost komise odpovídá její předseda.
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(2) Pro jmenování volební komise platí stejné lhůty, jaké stanoví čl. 1, odst. 5 pro vyhlášení
voleb. Pokud v této lhůtě předseda Senátu nejmenuje volební komisi, která by byla v
souladu s tímto Volebním a jednacím řádem, je povinen neprodleně jmenovat volební
komisi děkan.
(3) Děkan jmenuje volební komisi i v případě, kdy v souladu s čl. 1, odst. 7 vyhlašuje volby.
(4) Volební komise musí mít nejméně tři členy (včetně předsedy a místopředsedy) a počet jejích
členů musí být lichý. Členem volební komise může být pouze člen akademické obce Fakulty.
Členem volební komise nesmí být člen akademické obce Fakulty, který přijal kandidaturu na
členství v Senátu nebo zastává funkci neslučitelnou s členstvím v Senátu. Pro
usnášeníschopnost a hlasování volební komise platí přiměřeně čl. 10, odst. 1 až 3.
(5) Členství ve volební komisi (včetně funkce předsedy a místopředsedů) zaniká v případě, že
člen volební komise
a) přijme kandidaturu ve volbách do Senátu,
b) se vzdá funkce a oznámí to písemně tomu, kdo jej do této funkce jmenoval,
c) přestane být členem akademické obce Fakulty,
d) je odvolán tím, kdo jej do této funkce jmenoval.
(6) V případě, že se v důsledku zániku členství některého z členů volební komise dostane počet
členů volební komise do rozporu s odst. 4, nebo zanikne členství předsedovi či
místopředsedovi volební komise, je povinen předseda Senátu, resp. děkan, v souladu s odst.
1 jmenovat neprodleně nového člena (členy) volební komise.
(7) Mezi povinnosti volební komise patří zejména
a) organizační zabezpečení a řádný průběh voleb,
b) příprava hlasovacích lístků,
c) stanovení harmonogramu voleb a oznámení o tom, kolik členů Senátu a v jaké struktuře
se volí; tyto informace je volební komise povinna zveřejnit nejpozději do jednoho týdne
od svého jmenování,
d) stanovení způsobu a termínu podávání návrhu na kandidáta. Návrhy musí volební
komise přijímat nejméně po dobu 2 týdnů,
e) zveřejnění seznamu kandidátů nejpozději do dvou dnů po posledním dni pro podání
návrhů,
f) vyhlášení výsledků voleb,
g) vyhotovení písemného Osvědčení o zvolení, které předseda volební komise předá
zvolenému členovi Senátu nejpozději na prvním následujícím zasedání Senátu.
(8) Informace dle odst. 7, písm. c) až f) musí být zveřejněny na úřední desce Fakulty.
Dokumenty ke zveřejnění na úřední desce předá předseda volební komise tajemníkovi
Fakulty, který odpovídá za jejich neprodlené zveřejnění.
(9) Činnost volební komise je ukončena ke dni předání Osvědčení o zvolení novým členům
Senátu.

Článek 3
Kurie a volební obvody
(1) Volby do Senátu se pořádají odděleně do kurie akademických pracovníků a do kurie
studentské.
(2) Kurie akademických pracovníků se rozkládá do katederních volebních obvodů tvořených dle
jednotlivých kateder Fakulty a volebního obvodu celofakultního. O přiřazení akademických
pracovníků Fakulty, kteří nejsou členy žádné katedry nebo jsou členy více kateder, do
katederního volebního obvodu, rozhodne děkan. V každém katederním volebním obvodu se
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volí jeden člen Senátu, který je volen pouze členy příslušné katedry, popř. akademickými
pracovníky přiřazenými děkanem do daného katederního volebního obvodu. V celofakultním
volebním obvodu se volí tolik členů Senátu, kolik činí rozdíl mezi číslem 10 a počtem
katederních volebních obvodů. Tyto členy Senátu volí všichni akademičtí pracovníci Fakulty.
(3) Ve studentské kurii volí všichni studenti Fakulty 5 členů Senátu. Pokud student Fakulty
nabude práva volit v kurii akademických pracovníků, pozbývá tímto práva volit do
studentské kurie.
(4) Děkan je povinen nejpozději tři dny před konáním voleb předat předsedovi volební komise
volební seznamy členů akademické obce Fakulty s právem volit ve vyhlášených volbách dle
jednotlivých kurií a volebních obvodů. Pokud děkan zjistí, že do začátku voleb došlo ke
změně ve volebním seznamu, je povinen to neprodleně písemně oznámit předsedovi volební
komise.

Článek 4
Návrh na kandidáta
(1) V každé kurii, popř. volebním obvodu, může kandidovat a navrhovat kandidáta pouze člen
akademické obce Fakulty, který má právo v dané kurii, popř. volebním obvodu volit.
(2) Návrh na kandidáta musí být podán písemně a musí obsahovat alespoň:
a) jméno a příjmení navrhovatele,
b) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
c) u akademických pracovníků katedru případně jiné fakultní pracoviště,
d) u studentů obor a studijní program,
e) písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
f) kurii, popř. volební obvod, ve které navrhovaný kandidát kandiduje.
Návrhy kandidátů, které nebudou obsahovat veškeré požadované náležitosti nebo nebudou
řádně podány, nebudou zařazeny do seznamu kandidátů.
(3) Návrh musí být podán způsobem a ve lhůtě, které jsou vyhlášeny na úřední desce Fakulty.
Pokud do stanoveného termínu bylo ve studentské kurii nebo v některém z volebních
obvodů kurie akademických pracovníků navrženo méně kandidátů, než kolik se v daných
volbách volí do studentské kurie nebo příslušného volebního obvodu akademických
pracovníků, může volební komise tuto lhůtu maximálně o jeden týden prodloužit.
Prodloužení lhůty musí být oznámeno shodně, jak stanoví čl. 2, odst. 8.
(4) Předseda volební komise předá seznam kandidátů nejpozději do dvou pracovních dnů po
posledním dni pro podání návrhů tajemníkovi Fakulty, který neprodleně zajistí jeho
zveřejnění na úřední desce Fakulty.

Článek 5
Průběh voleb
(1) Volby probíhají jednokolově v jeden pracovní den nejméně po dobu 6 hodin. Volby do kurie
akademických pracovníků se nesmí konat v měsících červenci a srpnu. Volby do studentské
kurie se musí konat v den, ve kterém probíhá výuka na Fakultě.
(2) Volební místnost musí být vybavena tak, aby při vyplňování hlasovacích lístků bylo zajištěno
tajné hlasování. Ve volební místnosti je zakázáno provádět jakoukoli propagaci kandidátů.
(3) Volič je povinen prokázat svoji totožnost volební komisi a podepsat se u svého jména v
příslušném volebním seznamu členů akademické obce Fakulty.
(4) Po provedení úkonů dle odst. 3 je voliči vydán jeden hlasovací lístek pro příslušnou kurii (a
popř. volební obvod), ve které je volič oprávněn volit.
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(5) Odevzdaný hlasovací lístek je platný, pokud je na něm označen maximálně takový počet
kandidátů, kolik se v dané kurii, resp. v daném volebním obvodu volí členů Senátu.

Článek 6
Výsledky voleb
(1) Volební komise sečte bezprostředně po skončení voleb platné hlasy u jednotlivých kandidátů
v každé z kurií a volebních obvodů a sestaví pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů.
(2) Ve volebních obvodech kurie akademických pracovníků a ve studentské kurii jsou zvoleni
kandidáti v počtu stanoveném v souladu s čl. 2, odst. 7, písm. c), kteří získali nejvyšší počet
hlasů.
(3) V případě, že více kandidátů obdrží stejný počet hlasů, rozhodne o jejich pořadí los. Losování
provede na veřejném zasedání volební komise její předseda za účasti nadpoloviční většiny
členů volební komise. Termín a místo případného losování musí být stanoveno v
harmonogramu voleb.
(4) O výsledcích voleb vypracuje předseda volební komise nejpozději do následujícího
pracovního dne po skončení voleb protokol, který předá tajemníkovi Fakulty, jenž je povinen
jej neprodleně vyvěsit na úřední desku Fakulty; kopii protokolu doručí děkanovi a předsedovi
Senátu. V protokolu musí být uvedeni podle počtu právoplatných hlasů všichni kandidáti,
kteří se zúčastnili voleb, rozdělení dle jednotlivých kurií, resp. volebních obvodů, do tří
skupin:
a) kandidáti zvolení do Senátu (viz. odst. 2);
b) kandidáti, kteří získali alespoň 10 % hlasů z počtu členů příslušné studentské kurie,
resp. příslušného volebního obvodu kurie akademických pracovníků, kteří se zúčastnili
voleb. Tito kandidáti se stávají náhradníky kandidátů zvolených v daných volbách do
Senátu v příslušné kurii, resp. volebním obvodu;
c) ostatní kandidáti.
(5) Zveřejnění výsledku voleb musí obsahovat i poučení o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě
lze proti výsledku voleb vznést stížnost.
(6) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může podat pouze člen akademické obce Fakulty, a
to do tří pracovních dnů od vyhlášení jejich výsledků.
(7) Stížnost, která musí být odůvodněná, se podává písemně předsedovi volební komise a
současně na vědomí předsedovi Senátu.
(8) Volební komise je povinna stížnost projednat a nejpozději do tří pracovních dnů od podání
stížnosti výsledky jejího projednání předat písemně předsedovi Senátu.
(9) Předseda Senátu je povinen neprodleně po přijetí výsledku projednání stížnosti volební
komisí svolat mimořádné zasedání Senátu, které o stížnosti bez zbytečného odkladu
rozhodne. Na pozvání předsedy Senátu jsou na toto zasedání povinni se dostavit pozvaní
členové volební komise.
(10) Pokud Senát rozhodne, že stížnost je oprávněná a současně napadené pochybení mohlo
mít vliv na výsledek volby, vyhlásí předseda Senátu v příslušné kurii, popř. volebním obvodu
nové volby. Výsledky voleb v kurii a volebních obvodech, které nebyly napadeny oprávněnou
stížností, jsou platné.
(11) Pokud není k termínu předání výsledku projednání stížnosti (odst. 7) Senát
usnášeníschopný, pravomoci Senátu dle odst. 8 až 10 přecházejí na předsednictvo Senátu.
Není-li usnášeníschopné ani předsednictvo Senátu, přecházejí pravomoci Senátu a jeho
předsedy dle odst. 8 až 10 na děkana.
(12) Platnost voleb potvrzuje volební komise oznámením na úřední desce Fakulty. Nebyla-li
podána stížnost proti řádnému průběhu voleb, platnost voleb potvrdí volební komise
okamžitě po marném uplynutí lhůty pro podání stížnosti proti výsledku voleb. V případě, že
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byla podána stížnost proti řádnému průběhu voleb a předsednictvo Senátu nebo Senát
nerozhodl o vyhlášení nových voleb, platnost voleb potvrdí volební komise do následujícího
pracovního dne po rozhodnutí o poslední stížnosti. Potvrzení o platnosti voleb předá
neprodleně po vystavení předseda volební komise tajemníkovi Fakulty, který zabezpečí její
zveřejnění na úřední desce Fakulty.
(13) Veškeré písemné materiály týkající se voleb, tj. voličské seznamy, kandidátní listiny
a hlasovací lístky, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením „VOLBY“ a roku
jejich konání, podepsané všemi členy volební komise uloží tajemník Fakulty do trezoru. Tyto
materiály se archivují nejméně tři roky od data svého uložení.

Článek 7
Členství v Senátu
(1) Nabudou-li výsledky voleb platnosti, vystaví předseda volební komise každému nově
zvolenému členu Senátu písemné „Osvědčení o zvolení“. Osvědčení o zvolení musí
obsahovat datum vzniku mandátu a podpis předsedy volební komise.
(2) Vznik mandátu uvedený v „Osvědčení o zvolení“ se musí shodovat s datem, ke kterému
nabyly výsledky voleb platnosti, nejdříve se však musí jednat o den bezprostředně
následující po dni, ke kterému skončil mandát člena Senátu, jenž byl dle čl. 1, odst. 2
důvodem pro vyhlášení voleb.
(3) Osvědčení o zvolení předseda volební komise předá členovi Senátu nejpozději na prvním
zasedání následujícím poté, kdy nabyly výsledky voleb platnosti.
(4) Na každého náhradníka (viz čl. 6, odst. 4, písm. b) vystaví předseda volební komise písemné
jmenovité „Osvědčení o postavení náhradníka“ a uloží je prostřednictvím tajemníka Fakulty
v zalepené obálce podepsané všemi členy volební komise označené „Náhradníci“ do trezoru
Fakulty.
(5) V případě, že mandát člena Senátu zanikne dle čl. 5, odst. 6, písm. b) až e) Statutu,
nastoupí na jeho místo ten z jeho platných náhradníků, který obdržel ve volbách nejvyšší
počet hlasů.
(6) Náhradníka povolává k výkonu uvolněného mandátu předseda Senátu neprodleně poté, kdy
nastane skutečnost dle odst. 5. Na nejbližším zasedání Senátu předá novému členu Senátu
předseda Senátu jeho „Osvědčení o postavení náhradníka“ s dodatkem: „Povolán k výkonu
mandátu dne“ a svým vlastnoručním podpisem. Datum zde uvedené se musí shodovat s
bezprostředně následujícím dnem po dni, kdy nastala skutečnost dle odst. 5.
(7) V případě, že by současně došlo k doplnění Senátu o náhradníky v celofakultní a katederní
kurii akademických pracovníků, je nejprve dle pořadí náhradníků doplněna kurie
celofakultní a následně kurie katederní.
(8) Funkční období náhradníka, který se stal členem Senátu, se shoduje s řádným funkčním
obdobím člena Senátu, kterého nahradil.
(9) Pro zánik statutu náhradníka platí přiměřeně ustanovení o zániku mandátu člena Senátu
dle čl. 5, odst. 6 Statutu.
(10) Člen Senátu i náhradník, u kterého nastala některá ze skutečností uvedená v čl. 5, odst. 6,
písm. b) až d) Statutu, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit předsedovi
Senátu.
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ČÁST DRUHÁ
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článek 8
Orgány Senátu
(1) Orgány Senátu tvoří:
a) předseda Senátu,
b) místopředsedové Senátu,
c) tajemník Senátu,
d) předsednictvo Senátu.
(2) Předseda Senátu zejména
a) zastupuje Senát navenek a odpovídá ze jeho činnost,
b) připravuje, svolává a řídí zasedání Senátu a zasedání předsednictva Senátu,
c) vyhlašuje volby do Senátu a volby kandidáta na funkci děkana,
d) podepisuje zápisy ze zasedání Senátu.
(3) Senát má dva místopředsedy, jeden je volen z členů Senátu – akademických pracovníků,
druhý z členů Senátu – studentů.
(4) Místopředseda zvolený z členů – akademických pracovníků v plném rozsahu zastupuje
předsedu Senátu v době jeho nepřítomnosti, pokud předseda písemně nestanoví jinak. V
ostatních případech zastupují místopředsedové předsedu v rozsahu a oblastech stanovených
předsedou.
(5) Tajemník Senátu vykonává administrativní a organizační úkony spojené s činností Senátu
dle pokynů předsedy Senátu.
(6) Předsednictvo Senátu tvoří předseda, místopředsedové a tajemník. Předsednictvo senátu
může v situacích, kdy nelze z časových či technických důvodů svolat Senát, přijímat platná
rozhodnutí v otázkách, které nejsou vymezeny Zákonem. Taková rozhodnutí musí být
schválena na nejbližším zasedání Senátu, jinak ztrácejí platnost.
(7) Pro zajištění své činnosti může Senát zřizovat pracovní komise. Činnost komise řídí a za její
činnost odpovídá předseda, kterého ze svých členů volí Senát. Členy komisí mohou být
členové akademické obce Fakulty, popř. i jiní odborníci.

Článek 9
Zasedání Senátu
(1) Zasedání Senátu mohou být řádná a mimořádná. Zasedání Senátu pro volbu kandidáta na
funkci děkana dále upravuje čl. 16.
(2) Řádné zasedání svolává předseda Senátu nejméně dvakrát za semestr mimo období
hlavních prázdnin. Řádné zasedání musí být svoláno nejpozději sedm dnů před jeho
konáním.
(3) Mimořádné zasedání je povinen neprodleně svolat předseda Senátu, pokud
a) o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů Senátu,
b) o to písemně požádá alespoň třetina členů akademických pracovníků Fakulty nebo
čtvrtina studentů Fakulty,
c) o to požádá děkan, v jeho zastoupení proděkan,
d) obdržel od volební komise výsledek projednání stížnosti proti řádnému průběhu voleb,
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e) to vyžadují závažné okolnosti.
(4) O svolání řádného nebo mimořádného zasedání musí být vhodnou formou informováni
všichni členové Senátu a děkan. Součástí informace o svolání zasedání musí být i jeho
program.
(5) Jsou-li podkladem pro jednání Senátu písemné materiály, musí být předány členům Senátu
a děkanovi v případě řádného zasedání nejpozději sedm dnů před zasedáním, v případě
mimořádného zasedání nejpozději tři dny před zasedáním. V případě nedodržení těchto lhůt
může Senát rozhodnout, že nebude takový materiál projednávat.
(6) Z jednání pořizuje tajemník (v jeho nepřítomnosti pověří předseda Senátu jiného člena
Senátu) zápis. Přijatá usnesení a rozhodnutí, o kterých probíhá hlasování, jsou v zápisu
obsažena v doslovném znění návrhu s počtem hlasů pro, proti, zdržel se.
(7) Tajemník (popř. jiný člen Senátu pověřený předsedou k pořízení zápisu) je povinen doručit
zápis do dvou pracovních dnů od zasedání předsedovi Senátu. Zápis musí být podepsán
předsedou. Předseda Senátu odpovídá za to, že nejpozději týden po zasedání Senátu obdrží
zápis všichni členové Senátu a děkan. Originál zápisu podepsaný předsedou Senátu musí
být nejméně po tři roky uložen v archivu Senátu.
(8) Podněty pro jednání Senátu mohou předkládat jeho členové, děkan a prostřednictvím členů
Senátu všichni členové akademické obce.
(9) V případě, že se jednání Senátu dostane do situace, kdy nebylo přijato usnesení, může být
přerušeno nebo ukončeno z rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů Senátu.
Předseda senátu rovněž může vyhlásit přestávku v jednání v délce maximálně třiceti minut
pro dohodovací řízení.
(10) V případě, že dle čl. 5, odst. 6 Statutu zanikne mandát předsedy Senátu, je povinen do
jednoho měsíce svolat místopředseda Senátu z akademických pracovníků zasedání Senátu.
Pokud zanikl i mandát tohoto místopředsedy, je povinen svolat zasedání nejstarší člen
Senátu. Nebyl-li ve lhůtě stanovené ve větě první počet právoplatných členů Senátu alespoň
osm, počíná běžet tato lhůta dnem, kdy tohoto počtu členů Senát v důsledku potvrzených
výsledků voleb dosáhl.
(11) Na zasedání dle odst. 10 je povinným bodem programu volba předsedy Senátu, popř.
místopředsedů a tajemníka, nejsou-li ustanoveni. Zasedání řídí do doby než je zvolen
předseda Senátu, ten, kdo jej svolal. Pokud nebyla volba předsedy Senátu úspěšná,
postupuje se jako při zániku mandátu předsedy Senátu.
(12) Nebylo-li zasedání Senátu v souladu s odst. 10 svoláno, svolá neprodleně zasedání Senátu
děkan.
(13) V případě, že dle čl. 5, odst. 6 Statutu zanikne mandát místopředsedy nebo tajemníka
Senátu, je povinným bodem programu na nejbližším zasedání Senátu volba místopředsedy
nebo tajemníka. To platí do té doby, než jsou funkce obou místopředsedů a tajemníka
obsazeny.

Článek 10
Ustanovení o hlasování
(1) Zasedání Senátu je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina z celkového
počtu členů Senátu stanovených v čl. 5, odst. 2 Statutu.
(2) Hlasování je mimo případů uvedených v Zákoně, v tomto Volebním a jednacím řádu nebo v
případech, kdy o tom ve veřejném hlasování rozhodne Senát, prováděno veřejně a k přijetí
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů členů přítomných na zasedání.
(3) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasování probíhá nejdříve: pro
návrh, proti návrhu, zdržel se. V případě, kdy se hlasováním rozhoduje mezi více variantami a
ani jedna nezíská počet hlasů dostatečný pro přijetí, lze rozhodovat ve druhém kole. Do
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dalšího kola postupují dvě varianty (v případě rovnosti hlasů více variant), které získaly
nejvyšší počet hlasů.
(4) Senát se usnáší vždy tajným hlasováním:
a) o návrhu na jmenování děkana a o návrhu na jeho odvolání z funkce,
b) o vyjádření k záměru rektora odvolat děkana z funkce,
c) o návrhu děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady Fakulty,
d) o návrhu děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise,
e) o volbě předsedy, místopředsedů a tajemníka Senátu.
(5) K přijetí návrhu na odvolání děkana z funkce a k přijetí vyjádření Senátu k záměru rektora
odvolat děkana z funkce, které obsahuje doporučení nebo souhlas Senátu s odvoláním
děkana z funkce, je zapotřebí, aby se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů
akademického senátu.
(6) Nadpoloviční většina hlasů všech členů Senátu je zapotřebí k přijetí usnesení o návrhu
děkana:
a) na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) vnitřních předpisů Fakulty,
c) na jmenování a odvolání členů vědecké rady Fakulty a disciplinární komise Fakulty,
(7) Jestliže na jednání Senátu nedojde v některé věci k rozhodnutí, může tato být předložena
k novému projednání na některém z dalších zasedání.

Článek 11
Volby členů předsednictva Senátu
(1) Volbu členů předsednictva Senátu zabezpečuje volební komise volená Senátem. Volební
komise musí mít nejméně tři členy a počet jejích členů musí být lichý. Pro
usnášeníschopnost a hlasování volební komise platí přiměřeně čl. 10, odst. 1 až 3.
(2) Na funkci předsedy a tajemníka může kandidovat kterýkoliv člen Senátu. Na funkci
místopředsedy za akademické pracovníky, resp. studenty, pouze člen Senátu z řad
akademických pracovníků, resp. studentů. Kandidát musí se svojí kandidaturou vyslovit před
volbou souhlas.
(3) Volby do každé z funkcí v předsednictvu Senátu se konají odděleně.
(4) Volby mohou probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout
na tomtéž zasedání v jednom dni.
(5) Do funkce předsedy, místopředsedy nebo tajemníka Senátu je zvolen ten kandidát, který
získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů Senátu.
(6) Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Senátu žádný
kandidát, potom postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého
kola. Jestliže tři a více kandidátů dosáhne shodného nejvyššího počtu hlasů nebo nejvyšší
počet hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet více kandidátů, postupují do
druhého kola všichni takoví kandidáti.
(7) Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Senátu žádný
kandidát, potom postupují do třetího kola dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných
hlasů. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na prvním místě, postupují všichni tito
kandidáti. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na druhém místě, se hlasuje tajně mezi
těmito kandidáty o postup do třetího kola. Do třetího kola voleb postupuje ten z kandidátů,
který získá nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na prvním místě postupují všichni takoví
kandidáti.
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ČÁST TŘETÍ
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA
Článek 12
Vyhlášení voleb
(1) Volby kandidáta na funkci děkana vyhlašuje po schválení Senátem předseda Senátu.
(2) Předseda Senátu je povinen vyhlásit volby kandidáta na funkci děkana v případě, že:
a) uplyne funkční období děkana s tím, že musí být dodržena lhůta stanovená v odst. 3,
b) rektor přijme písemnou rezignaci děkana na výkon jeho funkce,
c) rektor v souladu se Zákonem děkana odvolá,
d) ve volbách nebyl právoplatně zvolen žádný kandidát na funkci děkana.
(3) Předseda Senátu je povinen vyhlásit volby
a) v případě odst. 2, písm. a) tak, aby termín konání voleb nastal nejdříve dva a nejpozději
jeden měsíc před uplynutím funkčního období děkana,
b) v případě odst. 2 písm. b) a c) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala,
c)

v případě odst. 2 písm. d) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala,

(4) Volby musí být vyhlášeny nejméně jeden měsíc před jejich konáním a termín konání voleb
musí být stanoven nejpozději dva měsíce od jejich vyhlášení. V případě opakovaných voleb
se tyto lhůty zkracují na polovinu.
(5) Do lhůt uvedených v tomto odstavci se nezapočítávají měsíce červenec a srpen.
(6) Vyhlášení voleb musí obsahovat termín a způsob podávání přihlášek do voleb, termín
veřejné prezentace a termín zasedání Senátu, na kterém budou probíhat volby.

Článek 13
Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
(1) Předseda Senátu jmenuje a odvolává po schválení Senátem členy volební komise, jejího
předsedu a místopředsedu. Za činnost komise odpovídá její předseda.
(2) Volební komise musí mít nejméně tři členy (včetně předsedy a místopředsedy) a počet jejích
členů musí být lichý. Členem volební komise nesmí být člen akademické obce, který podal
přihlášku do voleb kandidáta na funkci děkana a dále členové akademické obce zastávající
funkce neslučitelné s členstvím v Senátu (čl. 5, odst. 3 Statutu). Pro usnášeníschopnost a
hlasování volební komise platí přiměřeně čl. 10, odst. 1 až 3.
(3) Členství ve volební komisi (včetně funkce předsedy a místopředsedů) zaniká v případě, že
člen volební komise
a) podá přihlášku do voleb kandidáta na funkci děkana,
b) se vzdá funkce a oznámí to písemně předsedovi Senátu,
c) přestane být členem akademické obce Fakulty,
d) je v souladu s odst. 1 odvolán předsedou Senátu.
(4) V případě, že se v důsledku zániku členství některého z členů volební komise dostane počet
členů volební komise do rozporu s odst. 3 nebo zanikne členství předsedovi či
místopředsedovi volební komise, je povinen předseda Senátu v souladu s odst. 1 jmenovat
neprodleně nového člena volební komise.
(5) Mezi povinnosti volební komise patří zejména
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a) organizační zabezpečení a řádný průběh voleb kandidáta na funkci děkana,
b) příprava hlasovacích lístků,
c) stanovení harmonogramu voleb; volební komise je povinna zveřejnit harmonogram
nejpozději do jednoho týdne od svého jmenování,
d) stanovení způsobu a termínu podávání přihlášek do voleb kandidáta na funkci děkana.
Přihlášky musí volební komise přijímat nejméně po dobu 2 týdnů,
e) zveřejnění seznamu uchazečů nejpozději do dvou dnů po posledním dni pro podání
přihlášek do voleb kandidáta na funkci děkana,
f) vyhlášení výsledků voleb.
(6) Informace dle odst. 5, písm. c) až f) musí být zveřejněny bezodkladně na úřední desce
Fakulty. Dokumenty ke zveřejnění na úřední desce předá předseda Senátu tajemníkovi
Fakulty, který odpovídá za jejich neprodlené zveřejnění.
(7) Činnost volební komise je ukončena ke dni, ke kterému potvrdí platnost voleb.

Článek 14
Přihlášky do voleb kandidáta na funkci děkana
(1) Přihlášku do voleb kandidáta na funkci děkana může podat pouze akademický pracovník
Fakulty.
(2) Přihláška musí být podána písemně způsobem a ve lhůtě, které vyhlásila volební komise na
úřední desce Fakulty. V přihlášce musí uchazeč uvést alespoň tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a vědecko-pedagogické tituly,
b) odborný životopis,
c) vlastnoruční podpis.
(3) Přihlášky, které nebudou v souladu s odst. 2 obsahovat požadované náležitosti nebo
nebudou řádně podány, volební komisí nebudou zařazeny do seznamu kandidátů.
(4) Volební komise je povinna na požádání uchazeče potvrdit úplnost přihlášky a její řádné
převzetí.
(5) Předseda volební komise předá nejpozději do dvou dnů po posledním dni pro podání
přihlášek seznam osob právoplatně přihlášených do voleb kandidáta na funkci děkana
tajemníkovi Fakulty, který zajistí jejich neprodlené zveřejnění na úřední desce Fakulty.

Článek 15
Veřejná prezentace uchazečů přihlášených do voleb kandidáta na funkci děkana
(1) Volební komise zabezpečí nejpozději tři dny před konáním voleb společnou veřejnou
prezentaci všech uchazečů řádně přihlášených do voleb kandidáta na funkci děkana.
(2) O veřejné prezentaci je volební komise povinna nejpozději 7 dnů před jejím konáním
přiměřenou formou informovat všechny uchazeče a akademickou obec Fakulty.
(3) Prezentaci řídí předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise.
(4) Uchazeči přihlášení do voleb kandidáta na funkci děkana si vylosují pořadí svých vystoupení,
ve kterých prezentují svůj program rozvoje Fakulty. Maximální časová délka stanovená pro
jednotlivá vystoupení musí být shodná a musí být určena předem osobou řídící prezentaci.
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Článek 16
Zasedání Senátu pro volbu kandidáta na funkci děkana
(1) Na zasedání Senátu, na kterém bude probíhat volba kandidáta na funkci děkana, pozve
předseda Senátu vhodnou formou alespoň 7 dnů před jeho konáním všechny uchazeče
řádně přihlášené do voleb kandidáta na funkci děkana a členy volební komise.
(2) Na zasedání Senátu je před každým kolem oprávněn každý z uchazečů vystoupit. Maximální
časová délka stanovená pro jednotlivá vystoupení musí být shodná a musí být určena řídícím
zasedání předem. Pořadí vystoupení se určí losováním.

Článek 17
Průběh a výsledky voleb
(1) Volební místnost musí být vybavena tak, aby při vyplňování hlasovacích lístků bylo zajištěno
tajné hlasování.
(2) Volby kandidáta na funkci děkana probíhají na zasedání Senátu v termínu, který byl
stanoven ve vyhlášení voleb.
(3) Volby mohou probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout
na tomtéž zasedání v jednom dni.
(4) Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu.
(5) Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu žádný uchazeč,
potom postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Jestliže
tři a více uchazečů dosáhne shodný nejvyšší počet hlasů nebo nejvyšší počet hlasů získá
jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů postupují do druhého kola všichni
takoví uchazeči.
(6) Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu žádný
uchazeč, potom postupují do třetího kola dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů.
V případě rovnosti hlasů více uchazečů na prvním místě, postupují všichni tito uchazeči. V
případě rovnosti hlasů více uchazečů na druhém místě, se hlasuje tajně mezi těmito
uchazeči o postup do třetího kola. Do třetího kola voleb postupuje ten z kandidátů, který
získá nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na prvním místě postupují všichni takoví
uchazeči.
(7) Pokud některý z uchazečů v průběhu voleb odstoupí, z hlediska průběhu a výsledků
jednotlivých kol voleb se na tuto skutečnost pohlíží, jakoby se nestala.
(8) O výsledcích voleb vypracuje předseda volební komise nejpozději do následujícího
pracovního dne po skončení voleb protokol, který předá tajemníkovi Fakulty, jenž je povinen
jej neprodleně vyvěsit na úřední desku Fakulty. V protokolu musí být uvedeny výsledky
všech kol voleb.
(9) Zveřejnění výsledku voleb musí obsahovat datum a čas vyhlášení i poučení o tom, jakým
způsobem a v jaké lhůtě lze proti průběhu voleb vznést stížnost.
(10) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může podat pouze člen Senátu, uchazeč nebo člen
volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana, a to do 24 hodin od vyhlášení jejich
výsledků. Stížnost, která musí být odůvodněná, se podává písemně předsedovi Senátu a
současně na vědomí předsedovi volební komise.
(11) Volební komise je povinna stížnost neprodleně projednat a nejpozději do tří pracovních dnů
od podání stížnosti výsledky jejího projednání předat písemně předsedovi Senátu.
(12) Předseda Senátu je povinen neprodleně svolat mimořádné zasedání Senátu, které o
stížnosti bez zbytečného odkladu rozhodne.
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(13) Pokud Senát rozhodne, že stížnost je oprávněná a současně napadené pochybení mohlo
mít vliv na výsledek voleb, rozhodne o zrušení výsledků voleb a předseda Senátu je povinen
vyhlásit nové volby.
(14) Platnost voleb potvrzuje volební komise oznámením na úřední desce Fakulty. Nebyla-li
podána stížnost proti řádnému průběhu voleb, platnost voleb potvrdí volební komise
okamžitě po marném uplynutí lhůty pro podání stížnosti proti výsledku voleb. V případě, že
byla podána stížnost proti řádnému průběhu voleb a Senát nerozhodl o vyhlášení nových
voleb, platnost voleb potvrdí volební komise do následujícího pracovního dne po rozhodnutí
Senátu o poslední stížnosti. Potvrzení o platnosti voleb předá neprodleně po vystavení
předseda volební komise tajemníkovi Fakulty, který zabezpečí jeho zveřejnění na úřední
desce Fakulty.
(15) Jakmile volební komise potvrdí platnost voleb a zvolení kandidáta na funkci děkana,
předseda Senátu bez zbytečného odkladu předá v souladu s výsledkem voleb návrh na
jmenování děkana rektorovi VŠE.
(16) Veškeré písemné materiály týkající se voleb, tj. voličské seznamy, kandidátní listiny
a hlasovací lístky, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením „VOLBY
KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA“ a roku jejich konání, podepsané všemi členy volební
komise uloží tajemník Fakulty do trezoru. Tyto materiály se archivují nejméně tři roky od
data svého uložení.

Článek 18
Jednání o návrhu na odvolání děkana
(1) Senát může v souladu s § 27, odst. 3 Zákona podat rektorovi návrh na odvolání děkana.
(2) Návrh na odvolání děkana musí být zařazen na zasedání Senátu jako řádný bod jednání,
který byl obsažen v programu jednání a byl v souladu s čl. 9, odst. 4 součástí informace o
svolání zasedání Senátu.
(3) Na zasedání Senátu před hlasováním o podání návrhu na odvolání děkana má děkan právo
na vystoupení.
(4) Návrh na odvolání děkana, o kterém v souladu s čl. 10, odst. 5 hlasuje Senát, musí
obsahovat zdůvodnění.
(5) V případě, že Senát v souladu s § 27, odst. 3 Zákona přijme návrh na podání návrhu na
odvolání děkana, je předseda Senátu povinen tento návrh neprodleně předložit rektorovi
VŠE.

Článek 19
Jednání o záměru rektora na odvolání děkana Fakulty
(1) V případě, že rektor požádá Senát o vyjádření ke svému záměru odvolat děkana, je předseda
Senátu povinen neprodleně svolat zasedání s tímto bodem jednání.
(2) Na zasedání Senátu před hlasováním o vyjádření k záměru rektora odvolat děkana má
děkan právo na vystoupení.
(3) V případě, že vyjádření Senátu bude obsahovat doporučení nebo souhlas Senátu s
odvoláním děkana, je třeba, aby se k jeho přijetí vyslovily alespoň tři pětiny všech členů
Senátu.
(4) Vyjádření Senátu k záměru rektora odvolat děkana, na kterém se Senát usnesl, je předseda
povinen neprodleně předat rektorovi VŠE.

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

13/14

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 20
Přechodná ustanovení
(1) Do doby, než budou všichni členové Senátu zvoleni do Senátu dle tohoto Volebního a
jednacího řádu platí, že v případě, kdy zanikne mandát člena Senátu dle čl. 5, odst. 6, písm.
b) až e) Statutu, může být nahrazen náhradníkem pouze pokud zůstane zachováno
ustanovení čl. 5, odst. 2 Statutu.
(2) V případě vyhlášení voleb dle odst. 1, se v kurii akademických pracovníků zaniklý mandát
považuje za mandát v příslušném katederním volebním obvodu a nový člen Senátu je volen
v tomto volebním obvodu. V případě zániku dalšího mandátu člena Senátu, který je členem
téže katedry, se zaniklý mandát považuje za mandát v celofakultním volebním obvodu.

Článek 21
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Volební a jednací řád je třeba vykládat ve smyslu příslušných ustanovení Zákona,
Statutu VŠE, Statutu Fakulty a dalších vnitřních předpisů VŠE.
(2) Vznikne-li pochybnost o smyslu nebo obsahu některého ustanovení tohoto Volebního a
jednacího řádu, bude zřízena dohodovací komise, jejíž 3 členy jmenuje děkan a 3 členy
Senát. Podnět ke zřízení komise může dát děkan nebo předseda Senátu. Neprodleně poté
musí děkan i Senát jmenovat členy komise. První zasedání komise svolává ten, kdo inicioval
její vznik. Komise na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu, pokud tak neučiní,
předsedu určí rektor.
(3) Zrušuje se dosavadní Volební a jednací řád Senátu.
(4) Tento Volební a jednací řád nabývá platnosti dnem, kdy jej schválí Senát, a účinnosti dnem,
kdy jej schválí Akademický senát VŠE.

doc. Ing. Petr Marek, CSc.

doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.

předseda Akademického senátu
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

děkan
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Tento Volební a jednací řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty financí a účetnictví dne
17. května 2007.
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
předseda Akademického senátu
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Tento Volební a jednací řád byl schválen Akademickým senátem VŠE v Praze dne 28. května 2007.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D..
předsedkyně Akademického senátu
Vysoké školy ekonomické v Praze
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