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Článek 1
Vyhlašování voleb do AS FPH VŠE
(1) Volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
v Praze (dále jen "AS FPH VŠE") vyhlašuje předsednictvo AS FPH VŠE usnesením nejpozději 30
kalendářních dnů a maximálně 90 kalendářních dnů před skončením funkčního období tohoto AS
FPH VŠE, neurčí-li odstavec 3 jinak. Usnesení se zveřejňuje na úřední desce AS FPH VŠE a
popřípadě na internetových stránkách AS FPH VŠE, nebo na stránkách Fakulty
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „FPH VŠE“). Skončením
funkčního období končí mandát všem členům AS FPH VŠE, ať už byli zvoleni v řádných či v
doplňujících volbách.
(2) Funkční období senátu je tříleté a začíná den po dni ukončení činnosti předcházejícího
senátu.
(3)

Volby do AS FPH VŠE musí být vyhlášeny do 30 kalendářních dnů, jestliže
a) AS FPH VŠE nekoná po dobu 6 měsíců podle § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů), (dále jen „zákon"), přičemž lhůta 6 měsíců se počítá ode dne
předložení materiálu podle § 27 předsedovi AS FPH VŠE, v takovém případě volby
vyhlašuje děkan podle § 26 odstavce č 3,
b) AS FPH VŠE nedospěje ani po jednání dohadovací komise v případech daných
zákonem (viz článek 13 odstavec 9) k rozhodnutí, v takovém případě volby vyhlašuje
předsednictvo AS FPH VŠE,
c) Se uvolní mandát v AS FPH VŠE, který není podle článku 9 zaplněn, vyhlašuje
předsednictvo AS FPH VŠE doplňovací volby v dané kurii

(4) Nevyhlásí-li ve stanoveném termínu volby předsednictvo AS FPH VŠE podle odstavce 1,
vyhlásí volby děkan, a to bez zbytečného odkladu.
(5) Člen akademické obce, který je studentem v bakalářských, navazujících magisterských a
magisterských programech FPH VŠE a zároveň se podílí na výuce se pro účely tohoto řádu
považuje za studenta.
(6)
Člen akademické obce, který je studentem v doktorských programech FPH VŠE a
zároveň se podílí na výuce na FPH VŠE je dle vlastního rozhodnutí zařazen buď do kategorie
student nebo do kategorie akademický pracovník.
(7) Členy AS FPH VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce
FPH VŠE, tj. akademičtí pracovníci (§ 70 zákona) a studenti (§ 61 zákona), a to tak, že ze svého
středu volí zástupce odděleně:
a) akademičtí pracovníci fakulty,
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b) studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních
programů fakulty,
c) studenti doktorských studijních programů fakulty.
(8) Konkrétní termín a konkrétní místa konání voleb do AS FPH VŠE se stanovují při
vyhlášení voleb tak,
a) aby se volby podle odstavce 1 konaly nejpozději v průběhu posledního měsíce před
skončením funkčního období AS FPH VŠE
b) aby se volby podle odstavce 2 konaly neprodleně
c) vždy musí jít o 1 až 3 po sobě jdoucí dny, kdy se na fakultě koná výuka. Informace o
termínu a místu (místech) voleb musí být zveřejněny na úřední desce AS FPH VŠE a
na jejích internetových stránkách popřípadě na stránkách FPH VŠE nejméně 5
pracovních dnů před konáním těchto voleb. Každý den musí být možno hlasovat na
každém stanoveném místě nejméně 6 hodin.

Článek 2
Volební seznamy
(1) Nejpozději do 7 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkan fakulty, podepíše a
předá předsedovi volební komise:
a) seznamy studentů ke dni vypracování seznamu; v seznamu zvlášť vyznačí studenty
doktorských studijních programů,
b) seznamy akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě ke dni vypracování
seznamu.

Článek 3
Volební komise
(1)

Pro technické zajištění voleb se zřizuje volební komise.

(2) Předsedu, místopředsedu a nejméně dva další členy hlavní volební komise volí
a odvolává AS FPH VŠE z řad členů akademické obce FPH VŠE.
(3)

Volební komise vykonává svou činnost v počtu nejméně 2 členů.

(4) V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách do AS FPH VŠE, jeho
členství v příslušné volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním
(odstavec 2) nebo zánikem členství v akademické obci FPH VŠE. Na uvolněné místo musí být
neprodleně zvolen jiný člen.
(5) Předsednictvo AS FPH VŠE může namátkově kontrolovat činnost volební komise.
V případě zjištění nedostatků navrhne předsednictvo AS FPH VŠE řešení do 24 hodin AS FPH VŠE.
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Článek 4
Kandidáti
(1) Kandidátem na člena AS FPH VŠE může být a kandidáty na člena AS FPH VŠE může
navrhovat jen člen akademické obce FPH VŠE.
(2) Písemné návrhy na kandidáty, které obsahují písemný a kandidátem podepsaný
souhlas, musí být předány volební komisi nejpozději 7 kalendářních dnů před prvním dnem
voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout. Součástí návrhu na kandidáta u
akademických pracovníků musí být i jednoznačné uvedení jedné katedry, kterou reprezentuje.
Další náležitosti podávání návrhů se upravují při vyhlášení voleb.
(3) Volební kampaň nelze provádět ve volebním prostoru. Volební prostor je volební komisí
přesně vymezen a toto vymezení je zveřejněno minimálně 3 pracovní dny před prvním dnem
voleb na úřední desce FPH VŠE a na jejích webových stránkách.

Článek 5
Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb
(1) Volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň čtyři pracovní dny před prvním dnem
voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů seřazený dle abecedy podle
příjmení. Kandidátní listina musí být rozdělena podle jednotlivých kurií, ve kterých se volí.
(2) 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 podle příjmení.
(3) Volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích
lístků.

Článek 6
Průběh voleb
(1) Ve volebním prostoru musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo
zajištěno tajné hlasování.
(2) 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.
(3) Každý může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet
kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen takto:
a) volič z řad akademických pracovníků fakult smí označit nejvýše 11 kandidátů
b) volič z řad studentů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských
studijních programů uskutečňovaných na fakultě smí označit nejvýše 4kandidáty,
c) volič z řad studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných na fakultě
smí označit nejvýše 2 kandidáty.
(4) Je-li označeno více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný. Nelze-li z označení s jistotou
rozpoznat, zdali je kandidátovi dán hlas, je daný hlas neplatný.
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Článek 7
Výsledky voleb
(1) Volební komise zjišťuje výsledky voleb. Vyhodnocení výsledků provede v poslední den
voleb, po jejich skončení.
(2) Ve volbách je zvoleno a členy akademického senátu se stává:
a) 11 akademických pracovníků; při obsazování míst se nejprve obsadí místa zástupců
jednotlivých kateder tak, aby každá katedra, jejíž zástupce kandidoval ve volbách,
získala minimálně jedno křeslo v AS FPH VŠE, zbývající volná místa patří kandidátům
s nejvyššími počty hlasů bez ohledu na to, z které katedry jsou;
b) 4 studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů podle
pořadí, ve kterém se umístili ve volbách
c) 2 studenti doktorského studia, podle pořadí, ve kterém se umístili ve volbách.
(3) Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je
zvolen, los. Losování provede volební komise. Dojde-li k rovnosti hlasů u dalších kandidátů, určí
se jejich výsledné pořadí stejným způsobem.
(4) O výsledcích voleb vyhotoví volební komise bez zbytečného odkladu protokol, který
podepisuje předseda, místopředseda a další členové volební komise. Volební komise předá
protokol nejpozději následující pracovní den členu předsednictva AS FPH VŠE.
(5) Protokoly o výsledcích voleb zveřejňuje volební komise na úřední desce AS FPH VŠE a na
jeho internetových stránkách popřípadě na stránkách FPH VŠE nejpozději do 2 pracovních dnů
po skončení voleb.
(6) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce FPH VŠE podat do
3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Stížnost musí být odůvodněna a podává se volební
komisi.
(7) Při podání stížnosti je volební komise povinna jí projednat do 2 pracovních dnů od jejího
přijetí a nejpozději následující den po projednání ji postoupit předsednictvu AS FPH VŠE včetně
výsledků jejího projednání.
(8) Předsednictvo AS FPH VŠE je povinno do 2 pracovních dnů od přijetí stížnosti
postoupené mu volební komisí o stížnosti rozhodnout, anebo ve stejné lhůtě svolat mimořádné
zasedání AS FPH VŠE, které na tomto mimořádném zasedání o stížnosti rozhodne.
(9) Nebyla-li stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty
pro podání stížnosti předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise na úřední
desce AS FPH VŠE a na jeho internetových stránkách popřípadě na stránkách FPH VŠE platné
výsledky voleb.
(10) Veškeré písemné materiály pro volby, zejména voličské seznamy, kandidátní listiny
a hlasovací lístky, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením "VOLBY AS FPH VŠE" a
rok, podepsané všemi členy volební komise se archivují podle platných zákonů a vnitřních
předpisů VŠE a FPH VŠE, vždy však nejméně 10 let.
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Článek 8
Vyhlášení opakovaných voleb
(1) Pokud rozhodne předsednictvo AS FPH VŠE, případně mimořádně svolaný AS FPH VŠE,
že stížnost, podaná v souladu s čl. 7 odst. 6, je oprávněná, a došlo-li k pochybení, které mohlo
mít vliv na výsledky voleb, vyhlašuje předsednictvo AS FPH VŠE opakované volby v rozsahu
zjištěného a prokázaného pochybení.
(2) Vyhlášení opakovaných voleb z důvodů uvedených v odstavci 1 se nemůže uskutečnit,
pokud byl již učiněn některý z úkonů podle čl. 7 odst. 9.
(3) Pochybení na straně volební komise má za následek její odvolání ze strany AS FPH VŠE.
Pro opakované volby podle odstavce 1 musí být neprodleně zvolena nová volební komise.
(4)

Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách do AS FPH VŠE.

Článek 9
Náhradníci, doplňovací volby
(1)

Kandidáti z řad
a) studentů, kteří nebyli zvoleni v řádných volbách, jsou pro příslušné funkční období
náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů,
b) akademických pracovníků, kteří nebyli zvoleni v řádných volbách, jsou pro příslušné
funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů až na výjimku, kdy
ztratil mandát jediný zástupce katedry. Je-li mezi náhradníky zástupce stejné katedry,
potom nastupuje na uvolněné místo tento náhradník bez ohledu na pořadí
náhradníků. Příslušnost ke katedře se určuje podle návrhu kandidáta k volbám, kde
je uvedena katedra, kterou zastupuje.

(2) Náhradníkem podle odstavce 1 tohoto článku se nestává kandidát, který nezískal hlasy
alespoň 10 % příslušných voličů, kteří se dostavili k volbám.
(3)

Náhradníka povolává k výkonu uvolněného mandátu předseda AS FPH VŠE.

(4) Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje
předsedovi AS FPH VŠE. Účinky nastávají dnem doručení.
(5) Uvolní-li se mandát a nedojde-li k naplnění AS FPH VŠE podle odstavců 1 až 3, vyhlašuje
předsednictvo AS FPH VŠE bezodkladně doplňovací volby.
(6) Pro doplňovací volby platí ustanovení čl. 2 a čl. 4 až 7 obdobně, ustanovení čl. 3
přiměřeně.

Článek 10
Mandáty členů AS FPH VŠE
(1) Mandát člena AS FPH VŠE nebo náhradníka vzniká dnem, který je uveden v dokumentu
„Osvědčení o volbě“, nebo „Osvědčení o postavení náhradníka“, na jméno nového člena AS FPH
VŠE nebo náhradníka, podepsaném předsedou volební komise nebo jím pověřeným zástupcem.
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(2) Náhradníci musí být povolání k výkonu mandátu okamžitě poté, co se uvolnilo místo
v AS FPH VŠE.
(3) Nově zvolení členové AS FPH VŠE, kteří vzešli z doplňovacích voleb, musí být povolání
k výkonu mandátu okamžitě poté, co byly vyhlášeny platné výsledky těchto doplňovacích voleb.
(4) Výkon mandátu člena AS FPH VŠE je neslučitelný s výkonem mandátu člena
akademického senátu jiné vysoké školy, nebo fakulty mimo VŠE.
(5)

Mandát člena AS FPH VŠE zaniká o půlnoci dne:
a) kdy uplynulo funkční období, nebo
b) ve kterém bylo doručeno předsedovi nebo místopředsedovi AS FPH VŠE písemné
prohlášení o rezignaci člena AS VŠE na výkon mandátu; toto prohlášení zpravidla
doručuje rezignující člen AS FPH VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v
přítomnosti předsedy či místopředsedy AS FPH VŠE. V případě, kdy toto není možné,
musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen; nebo
c) ve kterém nabylo právní moci ukončení pracovní smlouvy akademického pracovníka,
který je členem AS FPH VŠE, s FPH VŠE; nebo
d) ve kterém člen AS FPH VŠE z řad studentů bakalářských a magisterských studijních
programů přestal být studentem VŠE, není-li možno použít ustanovení odstavce 6
tohoto článku; nebo
e) ve kterém člen AS FPH VŠE z řad studentů doktorských studijních programů přestal
být studentem tohoto studijního programu na VŠE; nebo
f) úmrtím člena AS FPH VŠE.

(6) Mandát člena AS FPH VŠE z řad studentů bakalářských studijních programů, který řádně
dokončil svá studia, trvá ještě 90 dnů od ukončení studia. Pokud se takový člen v této době
zapíše do studia navazujícího magisterského studijního programu na FPH VŠE, jeho mandát
nezaniká.

Tento Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
v Praze byl schválen AS FPH VŠE dne 14. 12. 2011 a AS VŠE dne XX. XX. 20XX a nabývá platnosti
dnem schválení AS VŠE.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., v.r.
děkan FPH VŠE
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doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., v.r.
předsedkyně AS FPH VŠE

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., v.r.
předsedkyně AS VŠE
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