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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU  
VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
ZE DNE 17. ŘÍJNA 2017 

 
ČÁST PRVNÍ 

Článek 1  
Základní ustanovení 

(1) Akademický senát Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále 
jen „VŠTE") je podle § 8 odst. 1 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"), jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem . 

(2) Tento Volební 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, důvody a den 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 , prorektora, kvestora, tajemníka 
vysokoškolského ústavu a ředitele vysokoškolského ústavu. 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.  

(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.  
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(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) ke dni zániku členství v akademické obci, 

b) ke dni vzdání se členství v akademické obci, 

c) ke dni odvolání nebo jmenování do funkce, jejíž výkon je podle čl. 1 
odst. 4 neslučitelný s členstvím v senátu, 

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

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) 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 VŠTE; to však 
pouze za předpokladu, že doba od ukončení jednoho studijního programu a přijetí do 
navazujícího studijního programu není delší než 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, 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, a to k poslednímu dni této lhůty. V tomto případě vyhlásí rektor 
nejpozději do třiceti dnů nové volby. 
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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. 

(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 VŠTE. 

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 
plnit uložené úkoly. 

(2) Člen, který neplní 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. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 7 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu VŠTE registrovaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 6 502/2009-30 dne 19. března 2009, ve znění 
pozdějších změn.  

(2) Tento Volební řád Akademického senátu VŠTE byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 
zákona Akademickým senátem dne 27. června 2017.  
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(3) Tento Volební řád Akademického senátu VŠTE nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 
zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

(4) Tento Volební řád Akademického senátu VŠTE nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 
 

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

 


