
Vnitřní předpisy Vysoké školy technické u ekonomické v Českých Budějovicích 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 

zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), dne 19. března 2009 pod č j. 6 502/2009 - 30 Volební a jednací řád 

Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Změny  Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

 v Českých Budějovicích byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36  

odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách dne 27. dubna 2015 pod čj. MSMT-9859/2015. 
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I. 

Úplné znění 

Volebního a jednacího řádu Akademického senátu  

Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích  

ze dne 27. dubna 2015 

ČÁST PRVNÍ  

VOLEBNÍ ŘÁD 

Článek 1  

Základní ustanovení 

(1) Akademický senát Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

(dále jen „VŠTE") je podle § 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a dopinění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „zákon"), jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. 

(2) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu VŠTE (dále jen „senát") stanoví 

zejména počet členů senátu, způsob jejich volby a způsob volby předsedy senátu, orgány 

senátu a jejich ustanovování a důvody zániku členství v senátu a případnou 

neslučitelnost členství v senátu s výkonem jiných funkcí. 

(3) Senát má jedenáct členů. Členy senátu volí ze svých řad akademická obec VŠTE 

(dále jen „akademická obec"), a to sedm členů z řad akademických pracovníků VŠTE 

(dále jen „komora akademických pracovníků"), čtyři členy z řad studentů VŠTE (dále jen 

„studentská komora"); akademická obec volí zároveň i čtyři náhradníky (dva z řad 

akademických pracovníků a dva z řad studentů). 

(4) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora a prorektorů. Funkční období 

jednotlivých členů senátu je tříleté. 

Článek 2  

Volby do senátu 

(1) Volby, harmonogram voleb, způsob vytváření kandidátní listiny, popřípadě další 

náležitosti přípravy a průběhu voleb vyhlašuje senát svým usnesením zveřejněným na Úřední 

desce VŠTE, a to minimálně třicet dnů před termínem voleb. Od zveřejnění tohoto usnesení 

nelze jeho obsah měnit. 

 

(2) Volby do senátu jsou přímé, s tajným hlasováním. 

(3) Volby do komor senátu probíhají odděleně. Členy komory akademických pracovníků volí 

akademičtí pracovníci a členy studentské komory volí studenti. 

(4) Pro organizaci voleb zřídí senát volební komisi a jmenuje jejího předsedu. 
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(5) Předseda senátu požádá kancelář rektora, aby nejpozději patnáct dnů před volbami do 

senátu odevzdala seznamy oprávněných voličů pro obě komory. 

(6) Členem senátu se stává: 

a) prvních sedm zástupců zvolených za komoru akademických pracovníků,  

b) první čtyři zástupci zvolení za studentskou komoru. 

(7) Náhradníky se stávají členové akademické obce, kteří byli zvoleni na dalších dvou místech za 

místy, stanovenými podle odstavce 6 v jednotlivých komorách, když náhradníka povolává předseda 

senátu, avšak náhradník může povolání písemně odmítnout. 

Článek 3  

Členství v senátu 

(1) Členství v senátu je čestnou funkcí a vzniká přímou volbou z řad členů akademické obce. 

(2) Členství v senátu zaniká: 

a) zánikem členství v akademické obci, 

b) vzdáním se členství v akademické obci, 

c) odvoláním nebo jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle čl. 1 odst. 4 neslučitelný s 

členstvím v senátu, 

d) uplynutím funkčního období senátu nebo jeho skončením dle § 8 odst. 3 zákona. 

 

(3) Ustanovení písm. a) odstavce 2 se nevztahuje na člena senátu zvoleného za studentskou 

komoru, který v důsledku řádného ukončení studia ve studijním programu v průběhu svého 

funkčního období není studentem žádného studijního programu uskutečňovaného VŠTE, pokud 

nejpozději v den, kdy řádně ukončil studium, podal přihlášku ke studiu v dalším bezprostředně 

navazujícím studijním programu uskutečňovaném touto vysokou školou; to však pouze za 

předpokladu, že doba od ukončení jednoho studijního programu a přijetí do navazujícího 

studijního programu není delší nežli čtyři měsíce. Zástupci uvedenému v části věty před 

středníkem zaniká členství v senátu dnem právní moci rozhodnutí o jeho nepřijetí ke studiu 

v dalším studijním programu anebo jiného do studia jej nepřijímacího rozhodnutí, nebo dnem 

následujícím po dni, kdy marně uplyne lhůta stanovená pro jeho zápis do studia v dalším 

studijním programu, anebo z jiného důvodu stanoveného v odstavci 2. 

(4) Uvolní-li se během funkčního období místo člena senátu, nastoupí na jeho místo zvolený 

náhradník. Doplňující volba nového člena senátu z členů akademické obce se koná nejpozději 

do šedesáti dnů od uvolnění tohoto místa. Půjde-li o člena studentské komory, prodlužuje se 

lhůta o dobu prázdnin, pokud k uvolnění dojde později než šedesát dnů před jejich počátkem. 

Nastoupí-li v průběhu funkčního období za člena senátu náhradník, původní funkční období se 

neprodlužuje. 

(5) Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle 

§ 9 zákona. V tomto případě vyhlásí rektor nejpozději do třiceti dnů nové volby. 

Článek 4  

Předseda senátu 

(1) V čele senátu stojí předseda, který řídí činnost a jednání a zastupuje senát navenek. 

Nejméně jednou ročně podává akademické obci zprávu o činnosti senátu. 

(2) Předseda senátu je volený z komory akademických pracovníků, volba je přímá a veřejná. 

Předsedou se stává ten člen komory akademických pracovníků, který získá nadpoloviční 

většinu hlasů všech členů senátu. 
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(3) Předsedu senátu zastupují dva místopředsedové, jeden z řad akademických pracovníků, 

zvolený nadpoloviční většinou hlasů všech členů komory akademických pracovníků, a jeden z 

řad studentů, zvolený nadpoloviční většinou hlasů všech členů komory studentů. 
 

(4) Potřebnou administrativu spojenou s činností senátu zajišťuje určený zaměstnanec 

kanceláře rektora. Náklady na činnost senátu jsou hrazeny z rozpočtu VSTE.  

Článek 5  

Orgány senátu 

(1) Senát v případě potřeby zřizuje svým usnesením stálé nebo dočasné komise jako 

operativní nebo poradní orgány. 

(2) Předsedou komisí senátu uvedených v odstavci 1 je člen senátu, schválený do této funkce 

členy senátu. 

Článek 6  

Práva a povinnosti členů senátu 

(1) Člen senátu má povinnost účastnit se jednání, aktivně se na nich podílet a odpovědně pinit 

uložené úkoly. 

(2) Člen, který nepiní své povinnosti podle odstavce 1, může být navrhnut předsedou senátu, s 

předchozím souhlasem ostatních členů senátu, akademické obci k odvolání.  

(3) Člen senátu má při jednání právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám 

působnosti senátu a požadovat jejich řešení. 

(4) Člen senátu má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných senátem, 

odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce a může být odvolán stejným 

způsobem, jako byl zvolen. 

ČÁST DRUHÁ  

ZÁSADY JEDNÁNÍ SENÁTU 

Článek 7  

Zasedání senátu 

(1) Zasedání senátu připravují předseda a místopředsedové. Zasedání senátu jsou veřejně 

přístupná. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor má právo vystoupit na zasedání senátu, 

kdykoliv o to požádá. 

(2) Řádné zasedání senátu se koná nejméně dvakrát za semestr.  

(3) Mimořádné zasedání senátu svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda, a to na žádost: 

a) nejméně jedné čtvrtiny členů senátu, 

b) rektora. 

(4) Žádost o svolání mimořádného zasedání senátu se předkládá písemně; toto zasedání se 

svolává do deseti dnů po jejím předložení. 
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Článek 8  

Zásady jednání senátu 

(1) Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, pokud 

zákon nestanoví jinak. 

(2) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se 

hlasuje zdvihnutím ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky.  

(3) U návrhů uvedených v § 9 odst. 1 písm. h) zákona se senát usnáší vždy tajným 

hlasováním, v ostatních případech pouze pokud se tak senát dohodne. 

(4) O návrzích senátu se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.  

(5) Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina 

všech členů senátu, návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři 

pětiny všech členů senátu. 

(6) K přijetí usnesení, týkajících se vnitřních předpisů, je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů 

přítomných členů senátu, nejméně však poloviny hlasů všech členů senátu.  

(7) K přijetí ostatních usnesení, která nejsou uvedena v odstavcích 5 a 6, je zapotřebí 

nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů senátu. 

(8) Není-li usnesení přijato potřebným počtem hlasů senátu, je možné opakovat projednávání 

návrhu nejdříve za šedesát dní. 

(9) Usnesení senátu, s níž rektor nesouhlasí, rektor neprovede, a oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu předsedovi senátu s odůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, hlasuje 

senát bez zbytečného odkladu o věci znovu, a to nejpozději do třiceti dnů od oznáme ní 

skutečnosti předsedovi senátu. Přijetí takového usnesení pak vyžaduje souhlas dvoutřetinové 

většiny hlasů všech členů senátu. Není-li však usnesení přijato dvoutřetinovou většinou hlasů 

všech členů senátu, je možno opakovat projednávání návrhu v souladu  s odstavcem 8. 

)10)Zápis ze zasedání senátu je zveřejněn do 10 dnů po zasedání na Úřední desce VŠTE.  

ČÁST TŘETÍ  

NÁVRH SENÁTU NA JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ REKTORA 

Článek 9  

Volba kandidáta na rektora 

(1) Senát se v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona usnáší o návrhu na jmenování rektora a to 

tajným hlasováním. 
 

(2) Volby kandidáta na funkci rektora vyhlašuje senát. Termín voleb vyhlašuje senát nejpozději 

dva měsíce před datem volby.“.  

(3) Kandidáty na funkci rektora předkládají ředitelé ústavů nejpozději ve lhůtě tří týdnů před 

termínem voleb předsedovi senátu. Každý ředitel navrhne nejvýše jednoho kandidáta. 

(4) Návrh kandidáta na funkci rektora může podat také skupina dvaceti členů akademické 

obce. Písemné podání s vlastnoručními podpisy navrhovatelů musí být doručeno předsedovi 

senátu nejpozději tři týdny před termínem voleb. 

(5) Navrhovaní kandidáti na funkci rektora odevzdají předsedovi senátu nejpozději dva týdny 
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před termínem voleb svůj životopis a svůj volební program v celkovém rozsahu nejvýše dvou 

stran strojopisu. Tyto materiály jsou zveřejněny na Úřední desce VŠTE nejméně deset dnů 

před volbou kandidáta na funkci rektora. 

 

(6) Navržení kandidáti na funkci rektora se představí akademické obci na veřejném 

shromáždění organizovaném senátem. 

(7) Při volbě kandidáta na funkci rektora odevzdají členové senátu hlasovací lístky. Za platný 

se považuje hlasovací lístek se jménem jediného kandidáta. Ostatní jména musí být škrtnuta.  

(8) Kandidáta na funkci rektora, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu již 

v prvním kole, jmenuje na návrh senátu do funkce rektora prezidentem republiky. Návrh se 

podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

(9) Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci rektora nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

senátu již v prvním kole, volba se opakuje. Do druhého kola postupují dva kandidáti na funkci 

rektora, kteří získali nejvíce hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů).  

Článek 10  

Návrh na odvolání rektora 

(1) Senát se v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona usnáší o návrhu na odvolání rektora a to 

tajným hlasováním. 

(2) V případě podání návrhu na odvolání rektora musí být rektor seznámen s důvody návrhu 

na odvolání a musí být poskytnuta možnost se před senátem hájit.  

Článek 11  

Situace po odstoupení či odvolání rektora 

(1) Senát, jakožto nejvyšší samosprávný orgán, je zodpovědný za řešení situace školy 

v přechodném období od okamžiku odstoupení či odvolání rektora do okamžiku jmenování 

rektora nového (dále jen „přechodné období") tak, aby byla zajištěna kontinuita výkonu 

funkce statutárního orgánu VSTE. 

(2) Senát zajistí výkon funkce statutárního orgánu VŠTE pro přechodné období pověřením 

určité osoby. Současně senát bez zbytečných odkladů učiní veškeré kroky k vyhlášení řádné 

volby nového rektora. 

(3) Osoba pověřená výkonem funkce statutárního orgánu VŠTE (dále jen „pověřená osoba") 

je určena volbou senátu. 

(4) Kandidáty na funkci pověřené osoby předkládají vedoucí kateder v určeném termínu 

předsedovi senátu. Každá katedra navrhne nejvýše jednoho kandidáta. O způsobu výběru 

kandidátů rozhodují členové kateder samostatně. 

(5) Navrhovaní kandidáti na funkci pověřené osoby odevzdají předsedovi senátu v určeném 

termínu svůj životopis a svůj program pro přechodné období v celkovém rozsahu nejvýše 

dvou stran strojopisu. 

(6) Při volbě kandidáta na funkci pověřené osoby odevzdají členové senátu hlasovací lístky. 

Za platný se považuje hlasovací lístek se jménem jediného kandidáta. Ostatní jména musí být 

škrtnuta. 

(7) Kandidát na funkci pověřené osoby, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

senátu již v prvním kole, je pověřen výkonem funkce pověřené osoby.  
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(8) Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci pověřené osoby nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů senátu již v prvním kole, volba se opakuje. Do druhého kola postupují dva kandidáti na 

funkci pověřené osoby, kteří získali nejvíce hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více 

kandidátů). 

 

(9) Kandidát na funkci pověřené osoby, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

senátu v druhém kole, je pověřen výkonem funkce pověřené osoby.  

(10) Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci pověřené osoby nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů senátu ani ve druhém kole, volba se opakuje. Do třetího kola postupují dva kandidáti na 

funkci pověřené osoby, kteří získali nejvíce hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více 

kandidátů). 

(11) Kandidát na funkci pověřené osoby, který získá ve třetím kole nejvíce hlasů, je 

předsedou senátu pověřen výkonem funkce pověřené osoby.  

(12) Pověření zvolené osoby výkonem funkce statutárního orgánu školy pro přechodné 

období je platné ke dni, ke kterému je toto pověření uděleno. 

(13) Pověření zvolené osoby výkonem funkce statutárního orgánu školy pro přechodné 

období je účinné ke dni převzetí tohoto pověření pověřenou osobou od předsedy senátu.  

(14) Pověření zvolené osoby výkonem funkce statutárního orgánu školy pro přechodné 

období zaniká dnem nabytí právní moci jmenování nového rektora prezidentem republiky.  

ČÁST ČTVRTÁ  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 12 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích registrovaný ministerstvem pod č. j. 26 328/2006-30 

dne 22. prosince 2006. 

(2) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(3) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích nabývá účinnosti dnem platnosti.  

 
 

*** 
Změny Volebního jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 

Akademickým senátem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích dne  

17. března 2015. 

 

Změny Volebního jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách dnem 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
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Změny Volebního jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy s výjimkou bodu č. 5 změn č. 1 registrovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 27. dubna 2015 pod čj. MSMT-9859/2015, které nabývají účinnosti dnem 

1. července 2015. 

 

 

Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA, v. r. 
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