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Evropský polytechnický institut, s.r.o. (dále jen "EPI, s.r.o.") vydává v souladu s § 17 odst.  

1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), (dále jen "zákon"), tento volební a jednací řád akademického senátu, jako 

vnitřní předpis EPI, s.r.o. 

 

Čl. 1 

Systém voleb a zastoupení akademické obce 

  

1. Vyhlašování voleb do AS EPI, s.r.o. 

a) Volby do Akademického senátu Evropského polytechnického institutu, s.r.o. (dále jen 

"EPI, s.r.o.") vyhlašuje rektor EPI, s.r.o. zveřejněním nejpozději 1 měsíc před skončením 

funkčního období stávajícího AS EPI, s.r.o. Usnesení se zveřejňuje na úřední desce AS 

EPI, s.r.o. a na intranetových stránkách AS EPI, s.r.o. Skončením funkčního období končí 

mandát  všem  členům AS EPI, s.r.o., ať už byli zvoleni v řádných či v doplňujících 

volbách. 

b) Členy AS EPI, s.r.o. volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické 

obce EPI, s.r.o., tj. akademičtí pracovníci dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů a studenti dle § 61 zákona zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

c) Konkrétní termín a konkrétní místa konání voleb do AS EPI, s.r.o. stanoví AS EPI, s.r.o. 

tak, aby se volby konaly nejpozději v průběhu posledního měsíce před skončením 

funkčního období AS EPI, s.r.o. Informace o termínu, formě a místu (místech) musí být 

zveřejněny (na úřední desce EPI, s.r.o. a na jeho internetových stránkách) nejméně 2 dny 

před konáním těchto voleb.  

d) Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví AS EPI, s.r.o. tak, aby šlo 

nejméně o dva a nejvýše o tři po sobě následující dny, kdy se na EPI, s.r.o. koná výuka 

tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně dvě 

hodiny. 

 

1. Volební seznamy 

a) Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje prorektor pro pedagogickou 

činnost, podepíše a předá předsedovi akademického senátu: 

- seznamy studentů ke dni vypracování seznamu;  

- seznamy akademických pracovníků ke dni vypracování seznamu. 

 

2. Volební komise 

a) Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje 

b) pro každý kampus. 

c) Předsedu, místopředsedu a dva další členy hlavní volební komise jmenuje a odvolává 

předsednictvo senátu z řad členů akademické obce EPI, s.r.o. 

d) Členy dílčí volební komisi jmenuje a odvolává akademický senát školy, jejich počet 

stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování, tak, aby na každém místě 

byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise.  

e) V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve 

volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo spolu se 

zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně 

jmenován jiný člen.  
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f) Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. 

Kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů 

 

3. Kandidáti 

a) Senát vyzve 14 dní před konáním voleb do Akademického senátu EPI, s.r.o. akademickou 

obec, aby předložila návrh na členy nového AS EPI, s.r.o., který předloží stávajícímu 

senátu, na doplnění stanoví jeden týden. 

b) Kandidátem na člena AS EPI, s.r.o. může být a kandidáty na člena AS EPI, s.r.o. může 

navrhovat jen člen akademické obce EPI, s.r.o. nebo student EPI, s.r.o. 

c) Seznam kandidátů, musí být předán volební komisi jeden týden před prvním dnem voleb. 

K později podaným návrhům nelze přihlédnout. 

d) Ode dne vyhlášení voleb až do 06:00 hod. prvního dne voleb lze konat předvolební 

kampaň. 

 

4. Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb 

a) Volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň dva pracovní dny před prvním dnem 

voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů z řad akademických 

pracovníků nebo kandidátů z řad studentů. 

b) Volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků tak, aby pro každého voliče byl 

připraven hlasovací lístek pouze se jmény jemu příslušných kandidátů. Údaje na 

hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. 

Jména kandidátů na hlasovacích lístcích jsou řazena abecedně. 

c) Volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích 

lístků. 

 

5. Průběh voleb 

a) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 

úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

b) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a vlastnoručně se 

před nimi podepíše u svého jména v příslušném voličském seznamu. Teprve pak obdrží 

příslušný hlasovací lístek. 

c) Každý může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet 

kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen takto: 

- volič z řad akademických pracovníků fakult smí označit nejvýše 5 kandidátů 

- volič z řad studentů smí označit nejvýše 2 kandidáty, 

d) Je-li označeno více kandidátů, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas 

neplatný. 

 

6. Výsledky voleb 

a) Výsledky voleb zjišťuje hlavní volební komise. Vyhodnocení výsledků provede 

v poslední den voleb, po jejich skončení. 

b) Jsou zvoleni těch pět z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených 

studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  

c) Dojde-li k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede hlavní volební 

komise.  

d) O výsledcích voleb vyhotoví hlavní volební komise bez zbytečného odkladu protokol,  

e) Protokol o výsledcích voleb zveřejní hlavní volební komise na úředních deskách EPI, 

s.r.o. na jednotlivých kampusech a na internetových stránkách EPI, s.r.o. nejpozději do 2 

pracovních dnů po skončení voleb. 
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f) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce EPI, s.r.o. podat do 3 

pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Stížnost musí být odůvodněná a podává se hlavní 

volební komisi. 

g) Při podání stížnosti je hlavní volební komise povinna ji projednat do 2 pracovních dnů od 

jejího přijetí a nejpozději následující den po projednání ji postoupit předsednictvu AS 

EPI, s.r.o. včetně výsledků jejího projednání. 

h) Předsednictvo AS EPI, s.r.o. je povinno do 2 pracovních dnů od přijetí stížnosti 

postoupené mu hlavní volební komisí o stížnosti rozhodnout, anebo ve stejné lhůtě svolat 

mimořádné zasedání AS EPI, s.r.o., které na tomto mimořádném zasedání o stížnosti 

rozhodne. 

i) Nebyla-li stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro 

podání stížnosti předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební 

komise na úřední desce AS EPI, s.r.o. a na internetových stránkách AS EPI, s.r.o. platné 

výsledky voleb. 

j) Každému zvolenému členovi AS EPI, s.r.o. předá předseda hlavní volební komise nebo 

jím pověřený člen hlavní volební komise písemné "Osvědčení o volbě" zpravidla na 

prvním zasedání nově zvoleného AS EPI, s.r.o. 

k) Veškeré písemné podklady pro volby, zejména voličské seznamy, kandidátní listiny 

a hlasovací lístky se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením "VOLBY AS 

EPI, s.r.o.", a rok, podepsané všemi členy hlavní volební komise k uložení do archivu 

EPI, s.r.o. 

 

7. Vyhlášení opakovaných voleb 

a) Pokud rozhodne AS EPI, s.r.o. že stížnost, podaná v souladu s bodem 7 písm. f), je 

oprávněná, a došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, vyhlašuje 

předseda AS EPI, s.r.o. opakované volby v rozsahu zjištěného a prokázaného pochybení. 

b) Vyhlášení opakovaných voleb z důvodů uvedených v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, 

pokud byl již učiněn některý z úkonů podle bodu 14 písm. i) nebo j). 

c) Pochybení na straně dílčí volební komise má za následek její odvolání AS EPI, s.r.o. Pro 

opakované volby podle písm. a) musí být příslušným AS EPI, s.r.o. neprodleně zvolena 

nová dílčí volební komise. 

d) Pochybení na straně hlavní volební komise má za následek její odvolání AS EPI, s.r.o. 

Pro opakované volby podle písm. a) musí být AS EPI, s.r.o. neprodleně zvolena nová 

hlavní volební komise. 

e) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách do AS EPI, s.r.o. 

 

8. Doplňovací volby 

a) Pro opakování volby v případě, kdy některý člen Senátu požádá o uvolnění z funkce, platí 

stejná pravidla, jako u řádné volby. 

b) Obsah odstavce 8a platí přiměřeně též pro další situace, kdy člen Senátu nemůže 

vykonávat svoji funkci. 

 

Čl. 2 

Ustavující zasedání 

 

1. Předseda stávajícího akademického senátu svolává nově zvolené členy k ustanovujícímu 

zasedání nově zvoleného akademického senátu. Je povinen tak učinit do deseti dnů po 

obdržení výsledků voleb, avšak nejpozději jeden měsíc před ukončením funkčního období 

akademického senátu.  
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2. Akademický senát má tyto orgány: 

a) předsedu, 

b) předsednictvo. 

 

Čl. 3 

Předseda 

 

1. Na ustavujícím zasedání nově zvoleného akademického senátu se volí předseda ze členů – 

akademických pracovníků.  Volbu řídí předseda odstupujícího akademického senátu. 

 

2. Návrhy na předsedu mají právo podávat všichni nově zvolení členové akademického senátu. 

 

3. Volba předsedy je tajná a může se konat, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů 

akademického senátu. Za předsedu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných voličů. 

 

Čl. 4 

Předsednictvo 

 

1. Z členů akademického senátu je ustaveno předsednictvo, které je tříčlenné a skládá se  

z předsedy, místopředsedy a tajemníka akademického senátu.  

 

2. Členy předsednictva jmenuje předseda. 

 

3. Základním úkolem předsednictva je připravovat zasedání akademického senátu a operativně 

zabezpečovat úkoly, které vychází z těchto zasedání, případně i ty, které vyplývají  

z delegované pravomoci. Předsednictvo předjednává a konzultuje zejména materiály, které 

mají být nebo již byly postoupeny členům pro zasedání akademického senátu. Za tímto účelem 

lze do předsednictva přizvat osoby kompetentní podávat informace a zodpovídat dotazy, 

související s předjednávanou problematikou. 

 

4. Předsednictvo svolává podle potřeby a řídí předseda akademického senátu, v nepřítomnosti 

místopředseda. 

 

Čl. 5 

Pravidla pro zasedání, výsledky z jednání a hlasování 

  

1. Zasedání akademického senátu svolává a řídí jeho předseda. 

 

2. V průběhu kalendářního roku se zasedání akademického senátu koná nejméně jednou za 

semestr. Mimořádné zasedání je předseda povinen svolat, pokud o to požádá nejméně jedna 

třetina členů akademického senátu a neodkladně na žádost rektora. 

 

3. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná a rektor má právo vystoupit na zasedání, 

kdykoliv o to požádá. 

 

4. Účast na všech zasedáních akademického senátu je pro každého člena povinná. 

 

5. Zasedání akademického senátu se svolává předseda senátu pozvánkou elektronickou formou  

s uvedením programu jednání a předpokládané doby jeho trvání, a to nejméně jeden týden 
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předem. Společně s pozvánkou obdrží každý člen materiály, které mají být projednávány. Do 

programu zasedání akademického senátu mohou být zařazeny i dodatečně předkládané 

materiály, jestliže s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. 

 

6. Člen akademického senátu má právo předkládat prostřednictvím předsedy nebo jeho zástupce 

návrhy s požadavkem na jejich projednání na nejbližším zasedání. Návrhy se musí týkat 

okruhu působnosti akademického senátu, předkládají se písemně a nemohou být zamítnuty, 

aniž by se jimi akademický senát zabýval a rozhodl, jak bude s nimi nakládáno. 

 

7. Akademický senát se usnáší hlasováním: 

a) návrh je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů akademického 

senátu, 

b) hlasování o volbě předsedy je upraveno v čl. 3. 

 

8. Hlasování je veřejné. 

 

9. Hlasovací právo mají pouze členové akademického senátu a při hlasování jsou nezastupitelní. 

 

10. Členové akademického senátu mají právo předkládat k projednávanému návrhu 

pozměňovací návrhy, o kterých se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. 

   

11. Projednaný dokument, který nebyl hlasováním přijat, se na základě stanoviska akademického 

senátu zamítne definitivně nebo se vrátí předkladateli k dopracování s tím, že bude projednán 

na nejbližším zasedání akademického senátu. 

 

12. Na každém zasedání akademického senátu se jeho účastníci, t.j. včetně hostů, zapisují do 

předem připravené prezenční listiny a z jednání se pořizuje zápis, jehož věrohodnost 

potvrzuje svým podpisem předseda. Zápis je dostupný členům akademického senátu  

z dokumentace vedené tajemníkem a zasílá se rektoru. 

 

13. Předseda je povinen alespoň jednou v akademickém roce svolat shromáždění akademické 

obce, na němž informuje o činnosti akademického senátu. 

 

14. Dokumentace o činnosti akademického senátu se archivuje v souladu s Archivačním řádem 

EPI, s.r.o.  

 

Čl. 6 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se Volební a jednací řád akademického senátu EPI, s.r.o. registrovaný ministerstvem 

dne 1. června 2006 pod čj. 14 600/2006 – 30. 

 

2. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. 

v platném znění dnem registrace ministerstvem.  
 


