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čÁsr pnvNí

zÁl<lltoNí u TAI\ovBNí

čHnek 1

úvodní ustanovení
:

1) Volebni ajednací ád Studentského senátu Akademie HUSPOL s.r.o. (dále je, ,,Volební
a jednací ád Studentského senótu"), upravuje postavení, prisobnost a zp sob jednání

Sfudentského senátu Akademie HUSPOL s.r.o. (dále jen,senát"), vznik azánikčlenství, práva

a povinnosti člen .

2) Volební ajednací ád senátu je vnitním p edpisem podle 17 odst. 1 písm. k) zákona
č. l 1 tll998 Sb., o vysok;ich školách a o,změně a doplnění dalších zákonri (zákon o vysok}ch
školách) ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon").

čUnek 2

poslání senátu

1) Senát slouží studentrim k prosazování návrhri tykaJicích se sfudia na vysoké škole,

k efektivnéjši vzaJemné informovanosti studentti a akademick;ich a dalších orgánri vysoké
školy, pop ípadě jednatele, k reprezentaci vysoké školy, a podílí se na zlepšování podmínek

studia a celkovémrozvoji vysoké školy.

2) Senát zprost edkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty vysoké školy a samosprávn mi
akademick mi a dalšími orgány vysoké školy.

3) Senát spolupracuje na organizování mimo vzdéIávací činnosti student,i, zejména kulturních,
sportovních, osvětově-vzd éIáv acích a j inych akcí.

čHnek 3

postavení a složení senátu

1) Postavení senátu a jejich ělenri vymezuje čl. 8 Statutu vysoké školy a tento Volební a jednací

ád studentského senátu.

2) Senát má nejméně 11 členri. Členy senátu volí ze sqich ad studenti ze všech
uskuteěňovanych studijních programťr a forem studia, nazákladě individuální nominace. Volby
do senátu (dál jen ,,volby") jsou p ímé, s tajn m hlasováním.



3) Členem senátu se stává sfudent, kteú získa| mandát podle po adí v celkovém počtu

ziskanych platn;ich hlasri ve volbách.

4) Funkční období ělenri senátu je omezeno standardní dobou studia p íslušného studijního
programu.

čÁsr DRuHÁ
,Yf,

VOLEBNI RAD SENATU

Clánek 4

, volba členri senátu

1) Informace o podmínkách, pravidlech a organizacinavrhování kandidátti do senátu (dále jen

,,kandidál") jsou zve ejněny prost ednictvím informačního systému vysoké školy nejpozději
tfi t; dny p ed termínem vyhlášení voleb.

z)Vyhlášení voleb se zve ejňuje na ri ední desce vysoké školy a prost ednictvím informačního
systému vysoké školy, nejpozději 14 dní p ed termínem konání voleb a jeho souěástí je

zve ejnění termínu a místa konání voleb, seznam volen}ch kandidátri, jména členri volební
komise spolu se jménem pracovníka vysoké školy, ktery je zapisovatelem volební komise.

3) Volby mohou probíhat i elektronicky, prost ednictvím informačního systému vysoké školy.

4) V sledky voleb jsou vyhlášeny do 24hodin po ukončení voleb.

5) Voličem je student vysoké školy zapsany nejpozději v den voleb do studia v p íslušném
studijním programu (dále jen,, volič"). Volby jsou p ímé, zastoupení voliče není p ípustné.

6) Volby zpravidla probíhasí, sídle vysoké školy.

čHnek S

Navrhování kandidátri

1) Dnem vyhlášení voleb m že každy volič navrhovat kandidáty. Navržené kandidáty zapisuje
stanoveny zapisovatel volební komise. P íjem návrhri na kandidáty senátu končí nejpozději
7 kalendá ních dní p ed stanoven m termínem voleb.

2) Navržení kand idári musí se svou kandidaturou písemně souhlasit. Písemny souhlas od

navrhovan ch kandidátťr zajišt'uje volební komise.



3) Nejpozději 3 dny p ed volbami sestaví a meíqní volební komise seznam kandidátri

sestávající z kandidátťr, kte í vyslovili písemny souhlas se svou kandidaturou. Seznam

kandidátri obsahuje abecedně se azeny jmenn;i seznam kandidátri, ridaje o typu a néavujimi
studovaného studijního programu, roěníku a formě studia, p ípadně další informace p edané

volební komisi ke zve ejnění samotn}m kandiďátem, pokud nejsou vrozporu s vyhlášen mi
pravidly navrhování kandidát podle č1. 3 odst. 1 tohoto ádu.

4) Volební komise p i adí každémukandidátu po adové číslo.

ČHnek 6

zánik členství

1) Mandát ě|ena senátu zaniká v p ípadě:

a) ádného ukončení studia,

b) zanechání studia, ukončení studia, vyloučení ze studia,

c) vzdání se členství písemně,

d) uplynutím volebního období.

čÁsr rŘnrí

JEDNACÍ ŘÁU SENÁTU

ČHnetr Z

struktura senátu

1) Senát tvo í:

a) p edseda,

b) ostatní členové senátu.

ČHnek 8

Volba p edsedy senátu

1) Volba p edsedy senátu probíhá na první schrizi senátu svolané po proběhlych volbách

z minimálně dvou kandidátri navrženych členy senátu.
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2) P edseda senátu je volen všemi jeho členy s v jimkou kandidát na p edsedu senátu. Volba
probíhá tajn m hlasováním. Podmínkou pro zvolení p edsedou senátu je získání nadpoloviČní

většiny hlasri volících členri senátu.

3) Pokud žádny z kandidátinap edsedu senátu neziskáp i volbě nadpoloviční většinu hlasťr,

probíhají další kola hlasování, dokud není p edseda senátu zvolen.

{) P edseda senátu zejména:

a) jedná jménem senáfu s orgány vysoké školy,

b) p edk\ádák projednání informace obdržené od orgánri vysoké školy ostatním ělenrim

senátu a současně informuje orgány vysoké školy o činnosti a v sledcích jednání senátu,

c) svoláv á jednání senátu a odpoví dá za vyhotov ertt zápisu z jednáni,

d) prijím ánáméty od studentri vysoké školy a souěasně informuje studenty vysoké Školy

o činnosti senátu.

5) Funkční období p edsedy senátu je omezeno standardní dobou studia p íslušného studijního

programu.

Clánek 9

Jednání senátu

1) Jednání senátu se svolává písemnou elektronickou pozvánkou prost ednictvím informačního

systému vysoké školy s uvedením termínu konání jednání, programu jednání a p edpokládané

doby jednání, a to nejméně 14 kalendá ních dní p ed termínem jeho konání. Společně

s pozvánkou obdržíkažd člen senáfu podklady k jednání.

2) Jeďnání senátu se svolává podle pot eby, nejméně však jednou za4kaLendá ní měsíce.

3) V p ípadě, že bude členem senátu navržerto p edsedovi senátu mimo ádné jednání, je tento

člen senátu povinen uvést drivod takového jednání a obeznámit s návrhem mimo ádného

j ednání senátu i ostatní členy senátu. Mimo ádné j ednání senátu v otéakách, které p ednese Člen

senátu, se bude konat pouze v p ípadě schválení jeho konání nadpoloviční většinou všech člen

senátu.

4) Senát mtňe píizvatk jednání akademické a další orgány vysoké školy, jednatele, pop ípadě

další zaměstnance vysoké školy nebo sfudenty.

5) Zkaždehojednání senátu musí b t vyhotoven zíryis, ktery je nejpozději do 14 kalendá ních

dní od data konání jednání v kopii zas|án rektorovi.

6) Členové senáfu jsou povinni ričastnit se každého jednání senátu, které se bude konat.

Ve v}jimečn;ich p ípadech lze omluvit jejich nep ítomnost z váňnych drivodri (nap . nemoc)

písemně k rukám p edsedy senátu.



čÁsr črvnrÁ
Y.fYYaf

ZRUSOVACI A ZAYERECNA USTANOVENI

Čtánek 10

zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se Volební a jednací íád Akademického senátu Evropského polytechnického
institutu, s.r.o. registrovan} Ministerstvem školství, mládeže a těloqichovy (dále jen
,,ministerstvo ") dne 5. dubna 201t pod ěj .918812011-30.

čtánek 11

zt.vérečná ustanovení

l) Otazky v;islovně neupravené p íslušn;imi právními p edpisy, Statutem a tímto Volebním
ajednacím ádem Sfudentského senáfu, mohou b.t upraveny dalšími vnitními normami
(p ikazy, směrnicemi, opat eními a metodikami) vysoké školy.

2) Tento Volební a jednací íád Studentského senátu nabyvá podle 36 odst. 4 a 4l odst. 2
zákonaPlatnosti dnem registrace ministerstvem a ričinnosti dnem následuj icimpo dni registrace
ministerstvem.

Mgr. Pavel Polián, jednatel, rektor


