Pokyny k uspořádání voleb do kolejní rady
Tyto pokyny vycházejí z Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských
kolejí Univerzity Karlovy v Praze (všechny dále uvedené odkazy se vztahují k němu, proto již
není jmenován), který je k dispozici na internetových stránkách Grémia předsedů kolejních rad
(dále jen Grémium). Důrazně doporučujeme tento předpis dodržovat, jinak hrozí zrušení voleb
Radou Kolejí a menz UK, v krajním případě též ukončení funkčního období kolejní rady.
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1) Základní pojmy:
 řádné volby:

Volby do celé kolejní rady, které se musejí konat v posledních třiceti dnech jejího funkčního období (čl. 7 odst. 5). To je dvouleté
a počítá se ode dne ustavujícího zasedání kolejní rady (čl. 3 odst. 1).

 předčasné volby:

Volby do celé kolejní rady, které se konají dříve než v posledních třiceti dnech jejího funkčního období (čl. 7 odst. 6).

 doplňovací volby: Volby do uvolněného místa/míst v kolejní radě. Musejí být vyhlášeny nejpozději 15 dní od okamžiku, kdy se v kolejní radě uvolnilo
místo a už není žádný náhradník, který by je zaplnil (čl. 7 odst. 7).
Pokud je kolejní rada v určeném termínu nevyhlásí, skončí jí
funkční období (čl. 3 odst. 2 písm. c).
 vyhlašovatel:

Orgán, který vyhlašuje volby. Ve většině případů je to kolejní rada,
ale není-li toho schopná, vyhlašuje volby Grémium (čl. 7 odst. 1, 2
a 3).

 vyhlášení voleb:

Přijetí usnesení podle čl. 9 odst. 3.

 volební komise:

Orgán nezbytný pro zabezpečení řádného průběhu voleb, jmenovaný
vyhlašovatelem. Náleží mu odměna 1500 Kč, vyplácená ředitelstvím KaM UK (pro bližší informace kontaktujte pana ředitele na adrese jiri.macoun@kam.cuni.cz).

2) Vyhlášení voleb:
 Usnesení o vyhlášení voleb musí kolejní rada přijmout většinou hlasů všech svých
členů. Do toho se započítávají také neobsazená místa v kolejní radě (čl. 7 odst. 2).
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 Pokud kolejní rada nemá dostatek členů k přijetí usnesení o vyhlášení voleb, vyhlašuje volby Grémium. Tomu k přijetí usnesení o vyhlášení voleb stačí prostá většina přítomných členů (čl. 7 odst. 3). V případě doplňovacích voleb musí kolejní rada informovat
Grémium o nutnosti jejich vyhlášení nejpozději při nejbližším zasedání Grémia. Neučiní-li
tak, má se za to, že doplňovací volby nevyhlásila (čl. 7 odst. 7).
 Usnesení o vyhlášení voleb musí obsahovat (čl. 9 odst. 3):
 přesný termín konání voleb: Volby se konají ve dvou po sobě následujících
pracovních dnech, každý z těchto dní musí být umožněno hlasování nejméně
4 hod. v čase 7.00 – 22.00 hod. Volby se nesmějí konat v měsících červnu, červenci, srpnu a září a od 20. do 31. prosince (čl. 9 odst. 2). Volby lze vyhlásit nejméně 15 a nejvýše 30 dní před jejich konáním (čl. 7 odst. 4).
 složení volební komise: Není možné komisi sestavovat až dodatečně,
po vyhlášení voleb. Kandidát ale může předsedu volební komise požádat
o jmenování dalšího člena, tento člen má poté poradní hlas (čl. 10 odst. 5). Pokud
volby vyhlašuje kolejní rada, jmenuje členy komise z nekandidujících osob ubytovaných v příslušné koleji. Je-li vyhlašovatelem Grémium, jmenuje členy komise
z nekandidujících osob ubytovaných v libovolné koleji Univerzity Karlovy (čl. 10
odst. 3). Volební komise má nejméně 3 členy.
 náležitosti přihlášky: Přihláška ke kandidatuře musí obsahovat identifikační
údaje kandidáta (zpravidla celé jméno, titul, škola a fakulta, ročník studia a číslo
pokoje), doporučuje se též fotografie ve vhodném formátu. Někdy je volitelnou
součástí přihlášky také volební program v maximálním rozsahu formátu A4. Přihlášku lze zaslat elektronicky, ale každý kandidát musí vlastnoručně podepsat
souhlas se svou kandidaturou (čl. 8 odst. 3). Přihláška se podává nejpozději tři
dny před dnem konání voleb, nestanoví-li vyhlašovatel pozdější termín (čl. 8 odst.
3). Kandidovat smí kdokoli, kdo je studentem Univerzity Karlovy či jiné vysoké školy a je ubytován v dané koleji (čl. 4 odst. 1).
 počet členů volené kolejní rady: Kolejní rada může mít 3, 5, 7 nebo 9 členů (čl. 2
odst. 1). Změna počtu členů kolejní rady v průběhu funkčního období není
přípustná.
 další potřebné podrobnosti voleb: např. místo konání voleb, informace o tom,
jak bude vypadat zveřejněný seznam kandidátů, apod.

 Po vyhlášení voleb jejich vyhlašovatel v příslušné koleji neprodleně zajistí zveřejnění informací o jejich konání (čl. 7 odst. 8).

3) Organizace voleb:
1.

Volební komise si ze svého středu tajným hlasováním zvolí předsedu (čl. 10 odst. 4). Ten
poté slouží jako mluvčí komise, spolupracující s vyhlašovatelem voleb.

2.

Volební komise či vyhlašovatel shromažďují přihlášky ke kandidatuře (záleží to
na vzájemné dohodě a textu usnesení, týkajícího se náležitostí přihlášky).
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3.

Seznam kandidátů je zveřejněn nejpozději 24 hod. před konáním voleb (čl. 8 odst.
4). Tento seznam obsahuje údaje o kandidátech, které byly součástí přihlášky. Zároveň
s ním je zveřejněn předepsaný způsob voleb.

4.

Volby se konají na předem určeném místě.

5.

Během voleb musejí být vždy přítomni alespoň dva členové volební komise (čl. 10
odst. 2).

6.

Hlasovací lístky se shromažďují do volební urny, která během hlasování nesmí být otvírána a v čase, kdy hlasování neprobíhá, musí být zabezpečena proti manipulaci
s hlasovacími lístky (čl. 8 odst. 8). To se provede např. přelepením hlasovací štěrbiny
páskou s podpisy členů volební komise a uložením urny na bezpečném místě.

7.

Hlasovací lístek obsahuje seznam všech kandidujících osob. Volič je oprávněn v něm
předepsaným způsobem označit (a tím jim přidělit hlas) nejvýše tolik kandidátů,
kolik členů kolejní rady je voleno.

8.

Právo volit má každá osoba s dlouhodobým ubytováním v příslušné koleji (čl. 8 odst. 2).
Volební komise je povinna kontrolovat, zda je volič oprávněn volit. To učiní porovnáním voličem předloženého kolejního průkazu, průkazu studenta vysoké školy či jiného dokladu se seznamem osob aktuálně ubytovaných v koleji. Tento seznam volební
komise obdrží v ubytovací kanceláři (čl. 8 odst. 7).

9.

Po skončení voleb volební komise otevře hlasovací urnu, sečte přidělené hlasy (čl. 10
odst. 1) a neplatné volební lístky (takové, kde je označeno více kandidátů, než je volených členů kolejní rady, není možné rozlišit, kterým kandidátům volič přidělil hlas či
hlasování provedl na jiném než předepsaném hlasovacím lístku – čl. 8 odst. 6). Volební
komise také spočítá procentuální podíl hlasů, které příslušný kandidát obdržel:
(% hlasů) =

x 100

10. Po spočítání hlasů seřadí volební komise jednotlivé kandidáty sestupně podle počtu
hlasů (čl. 8 odst. 9). V případě, že někteří kandidáti obdrželi shodný počet hlasů, rozhodne o jejich pořadí los. Kandidáti, o nichž je takto rozhodováno, mají právo být
při losování přítomni (čl. 8 odst. 10).
11. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístili nejvýše na tom místě, kolik je voleno členů kolejní rady (čl. 4 odst. 3).
12. Volební lístky jsou následně uchovávány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi, nejméně do ustavujícího zasedání nově zvolené kolejní rady (čl. 8 odst. 12).
13. Volební komise zveřejní výsledek voleb jako volební protokol. Ten se vyhotoví ve třech
kopiích, podepsaných všemi členy volební komise. Jednu obdrží vedoucí koleje,
druhý předseda Grémia, třetí archivuje kolejní rada (čl. 11 odst. 2 a 3). Volební protokol musí obsahovat (čl. 11 odst. 5):


datum konání voleb,



počet oprávněných voličů,



počet vydaných hlasovacích lístků,



počet odevzdaných hlasovacích lístků,



počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků,
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pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdržených hlasů, nově zvolení členové
KR musejí být vyznačeni,



počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi, doporučuje se též jejich procentuální podíl,



datum podpisu volebního protokolu a



poučení o možnosti podání stížnosti dle čl. 8 odst. 11.

14. Volič smí do jednoho týdne od zveřejnění výsledků voleb podat námitku ke Grémiu
předsedů kolejních rad (čl. 8 odst. 11). V případě řádných či předčasných voleb se ustavující zasedání nové kolejní rady koná teprve po uplynutí této lhůty, nebo jestliže
jsou po podání námitky volby uznány za platné. Ustavující zasedání svolává předseda
volební komise (čl. 12 odst. 3), v okamžiku ustavujícího zasedání činnost volební komise
končí (čl. 10 odst. 6).
15. Pokud jsou po podání námitky volby prohlášeny za neplatné, musejí se zopakovat.

4) Usnesení Grémia o vyhlášení voleb v Koleji Švehlova:
Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních
rad (zejména čl. 7 odst. 3 a čl. 9) volby do Kolejní rady Švehlova. Tyto volby proběhnou v
úterý 17. 12. 2013 v čase 18:00 až 22:00 a ve středu 1. 12. 2013 v čase 17:00-21:00.
Kandidovat do Kolejní rady Švehlova smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu kdokoli, kdo je studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je ubytován v této koleji.
Přihláška ke kandidatuře se podává do rukou některého z členů volební komise nejpozději do 15.
12. 2013. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, v němž je
ubytován, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), studijní obor, ročník a typ studia, emailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis, který musí být shodný s podpisem uvedeným na kandidátem předloženém dokladu, z něhož je možné ověřit jeho totožnost (např. na kolejním průkazu, občanském průkazu, apod.).
Kandidát je dále povinen zaslat předsedovi volební komise svou fotografii v elektronickém formátu čitelném v běžně dostupných programech a kromě toho je oprávněn předat předsedovi
volební komise svůj stručný program, nepřesahující stránku formátu A4. Volební komise tento
program zveřejní na vývěsní desce koleje společně se seznamem kandidátů podle čl. 8 odst. 4
Volebního řádu.
Počet členů kolejní rady volené podle tohoto usnesení Grémia se stanovuje na pět.
Grémium předsedů kolejních rad dále jmenuje volební komisi složení Jan Švadlenka, Oldřich Nerad, Dominik Škrabal a Veronika Martinovská.

V Praze dne 11. 11. 2013 sepsal Mgr. Jan Švadlenka, předseda Grémia předsedů kolejních rad.
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