VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze
Rada Kolejí a menz (dále jen „Rada“) se dle čl. 6 odst. 4 písm. h) Řádu pro poskytování ubytovacích
a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Řád služeb“) usnesla na tomto Volebním řádu pro volbu členů kolejních rad:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1. Volební řád pro volbu členů kolejních rad upravuje volby do kolejních rad vysokoškolských
kolejí Univerzity Karlovy v Praze a funkční období těchto kolejních rad.
Čl. 2
Počet členů kolejní rady
1. Kolejní rada vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „KR“ a „univerzita“) je
kolektivní orgán, který má 3 (tři) až 9 (devět) členů; počet členů KR musí být vždy lichý.
2. Počet členů KR se stanoví při vyhlášení řádných či předčasných voleb do KR podle čl. 7
odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3. Změny počtu členů v průběhu funkčního období KR nejsou přípustné.
Čl. 3
Funkční období členů kolejní rady
1. Funkční období členů KR je dvouleté, začíná dnem konání ustavujícího zasedání KR
podle čl. 12.
2. Funkční období všech členů KR končí, pokud:
a. se KR nesejde po dobu 60 dnů v usnášeníschopném stavu podle Jednacího řádu
kolejních rad Univerzity Karlovy v Praze; to neplatí v období od začátku července
do konce září,
b. uplynou dva roky od ustavujícího zasedání KR podle čl. 12; koná-li se ustavující
zasedání nově zvolené KR před uplynutím této dvouleté lhůty, končí funkční období předchozí KR v den konání tohoto zasedání,
c. KR ve stanovené lhůtě nevyhlásí doplňovací volby do KR (čl. 7 odst. 7),
d. je KR vyslovena nedůvěra peticí podepsanou nejméně 30% osob ubytovaných
v příslušné koleji s právem volit kolejní radu této koleje (čl. 8 odst. 2).
3. Funkční období všech členů KR též končí, usnese-li se o tom většinou hlasů všech svých
členů Rada na návrh Grémia předsedů kolejních rad Kolejí a menz Univerzity Karlovy
v Praze (dále jen „Grémium“). Grémium může takovýto návrh podat z důvodu, že KR dlouhodobě řádně neplní svou funkci, nebo pokud KR hrubě porušila tento předpis, Jednací řád kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze či další závazné předpisy. Rada
o návrhu Grémia podaném podle tohoto odstavce rozhodne bez zbytečného odkladu. KR,
o níž je takto rozhodováno, má právo být o tom informována nejméně s týdenním předstihem před zasedáním Rady; toto informování zajistí Grémium zveřejněním oznámení o svém
návrhu na zrušení KR na vývěsní desce příslušné koleje. Rozhodne-li Rada o ukončení funkčního období KR, oznámí to bezodkladně obdobným způsobem jako v předchozí větě a informuje také vedoucí příslušné koleje.
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Čl. 4
Mandát člena Kolejní rady
1. Členem KR se může stát jedině osoba, která
a. je studentem univerzity nebo jiné vysoké školy a
b. je ubytována v příslušné koleji.
2. Mandát člena KR vzniká zvolením nebo povoláním předsedou KR.
3. Členem KR se stává kandidát, který se v celkovém pořadí dle čl. 8 odst. 9 umístil nejhůře
na místě, které svým číselným označením odpovídá počtu členů KR dle usnesení podle čl. 9
odst. 3.
4. Mandát člena KR vzniká náhradníkovi (podle čl. 6) jeho povoláním předsedou KR.
Čl. 5
Zánik mandátu člena KR
1. Mandát člena KR zaniká uplynutím funkčního období podle čl. 3 odst. 2 a 3, nestanoví-li tento
řád jinak.
2. Před uplynutím funkčního období mandát člena KR zaniká
a. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdá členství v KR, předsedovi
příslušné KR,
b. jestliže KR člena svým usnesením přijatým většinou hlasů všech svých členů zbaví
mandátu z důvodu jeho předem neomluvené neúčasti při nejméně třech po sobě
jdoucích řádných zasedáních KR; tento člen KR má právo odvolat se ve lhůtě
sedmi dnů od zveřejnění tohoto usnesení na vývěsní desce koleje ke Grémiu, které
bez zbytečných odkladů rozhodne, zda bylo toto usnesení KR platné,
c. současně se zánikem ubytování v koleji, ve které došlo ke vzniku členství, nebo
ztrátou statutu studenta univerzity či jiné vysoké školy.
Čl. 6
Náhradník
1. Náhradníky se rozumějí kandidáti, kteří nebyli zvoleni členy KR, a to v pořadí, ve kterém se
umístili ve volbách (čl. 8 odst. 9).
2. Náhradníkem není kandidát, který ve volbách získal počet hlasů nižší než 10 % (deset procent) z celkového počtu platných odevzdaných hlasovacích lístků.
3. Zanikne-li členovi KR mandát podle čl. 5 odst. 2, na uvolněné místo člena KR povolá předseda KR prvního náhradníka. Předseda KR tak učiní bez zbytečného odkladu; to neplatí, nastane-li situace podle odst. 7 tohoto článku nebo zbaví-li KR svého člena mandátu podle čl. 5
odst. 2 písm. b a tento člen se odvolá ke Grémiu. V prvním případě postupuje předseda KR
podle odst. 7 tohoto článku, ve druhém případě povolá předseda KR prvního náhradníka až
tehdy, rozhodne-li Grémium, že je zbavení mandátu člena KR podle čl. 5 odst. 2 písm. b
platné.
4. Náhradník může své povolání na místo člena KR písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém případě zůstává prvním náhradníkem a za člena KR je povolán další náhradník.
5. Každý se může vzdát svého postavení náhradníka písemným prohlášením předsedovi KR.

2

6. Člen KR, který se vzdal mandátu podle čl. 5 odst. 2 písm. a, může v písemném prohlášení,
v němž tak učinil, prohlásit, že se hodlá stát prvním náhradníkem. Dosavadní první náhradník se tak stane druhým náhradníkem a pořadí ostatních náhradníků se změní obdobně.
7. Člen KR, kterému zanikl mandát podle čl. 5 odst. 2 písm. c, může písemně prohlásit, že se
hodlá stát náhradníkem. Prohlášení musí být doručeno předsedovi KR do čtrnácti dnů
ode dne zániku mandátu člena KR. Tento náhradník je znovu povolán za člena kolejní rady
v okamžiku, kdy opětovně splní podmínky dle čl. 4 odst. 1. Nedojde-li k tomu do čtyř měsíců
ode dne doručení prohlášení podle první věty tohoto odstavce, přestává být tento bývalý
člen náhradníkem a na jeho místo v KR je předsedou KR povolán další náhradník v pořadí.
8. Pokud není náhradníka, který by obsadil uvolněné místo člena KR, nebo všichni náhradníci
povolání odmítli, jsou vypsány doplňovací volby podle čl. 7 odst. 7. Nezvolení kandidáti
v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.
ČÁST DRUHÁ
VOLBY DO KOLEJNÍ RADY
Čl. 7
Vyhlášení voleb
1. Volby do KR vyhlašuje KR nebo Grémium (dále „vyhlašovatel“) svým usnesením.
2. KR vyhlašuje řádné volby, předčasné volby a doplňovací volby svým usnesením, které musí
být schváleno většinou všech členů KR; do toho se počítají také neobsazená místa v KR.
3. Grémium vyhlašuje volby do KR v případě, že v dané koleji KR není nebo není KR z důvodu
nízkého počtu svých členů usnášeníschopná podle odst. 2 tohoto článku. Dozví-li se Grémium o nutnosti vyhlášení voleb, vyhlásí je bez zbytečného odkladu.
4. Vyhlašovatel je povinen volby do KR vyhlásit nejméně patnáct dnů před jejich konáním.
Volby se konají nejpozději třicet dnů po jejich vyhlášení.
5. Řádné volby do KR se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního
období stávajících členů KR podle čl. 3 odst. 2 písm. b a končící dnem jeho uplynutí.
6. Předčasné volby do KR jsou takové volby do KR, které se konají dříve než podle odst. 5 tohoto článku.
7. Doplňovací volby slouží k volbě členů KR do neobsazených míst v KR v případě, že nastala
skutečnost podle čl. 6 odst. 8. KR je povinna je vyhlásit nejpozději do patnácti dnů ode dne,
kdy nastane skutečnost dle čl. 6 odst. 8; to neplatí pro poslední dva měsíce před uplynutím
funkčního období podle čl. 3 odst. 2 písm. b. V případě, že KR není usnášeníschopná
podle odst. 2 tohoto článku, je předseda této KR, popřípadě jiný její člen, povinen nutnost
konání doplňovacích voleb oznámit Grémiu nejpozději při jeho nejbližším zasedání. Nestaneli se tak, má se za to, že nastala situace podle čl. 3 odst. 2 písm. c.
8. Současně s vyhlášením voleb vyhlašovatel určí a zveřejní všechny náležitosti dle čl. 9 odst. 3.
Čl. 8
Průběh a výsledky voleb
1. Volby do KR se konají tajným a rovným hlasováním způsobem předepsaným příslušnou volební komisí.
2. Právo volit má každá osoba ubytovaná v příslušné koleji, která je ubytována v rámci
dlouhodobého ubytování podle čl. 11 odst. 1 písm. a Řádu služeb.
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3. Právo být volen do KR má ten, kdo splňuje podmínky dle čl. 4 odst. 1 a odevzdá alespoň tři
dny před konáním voleb podepsanou písemnou přihlášku, nestanoví-li vyhlašovatel termín
pozdější.
4. Kandidátní listina a předepsaný způsob hlasování dle odst. 1 tohoto článku musejí být
zveřejněny nejpozději 24 hodin před zahájením voleb.
5. Každý volič smí vhodit do volební urny pouze jeden hlasovací lístek, v němž jsou uvedena
jména všech kandidátů podle odst. 3 tohoto článku. V tomto hlasovacím lístku smí volič způsobem předepsaným volební komisí přidělit hlas nejvýše takovému počtu kandidátů, jaký je
počet členů KR stanovený v usnesení podle čl. 9 odst. 3.
6. Hlasovací lístek je neplatný, zejména pokud:
a. volič přidělí hlas vyššímu počtu kandidátu, než je uvedeno v druhé větě odst. 5 tohoto článku,
b. není možné rozlišit, kterým kandidátům volič přidělil hlas,
c. volič provede volbu na jiném než volební komisí vydaném lístku.
7. Volební komise je povinna kontrolovat, zda je volič oprávněn volit. To provádí porovnáním
voličem předloženého kolejního průkazu, průkazu studenta vysoké školy či jiného dokladu,
z něhož je možné ověřit totožnost voliče, se seznamem osob aktuálně ubytovaných v koleji,
který volební komise obdrží v ubytovací kanceláři.
8. V době voleb, kdy neprobíhá hlasování, je volební komise povinna zabezpečit volební urnu
tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s hlasy. To učiní např. přelepením její štěrbiny lepicí
páskou s podpisy členů volební komise a uzamčením volební urny na bezpečném místě.
9. Výsledné pořadí kandidátů ve volbách je stanoveno dle počtu získaných hlasů sestupně.
10. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losování provádí volební komise. Kandidáti,
o jejichž pořadí bude losem rozhodováno, mají právo být u tohoto losování přítomni a volební komise je povinna informovat je o tomto losování před jeho počátkem.
11. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění jejich výsledků podat volič stížnost Grémiu, které bez zbytečných odkladů rozhodne o platnosti voleb
usnesením přijatým většinou hlasů všech členů Grémia. Grémium shledá volby neplatnými
zejména z důvodu závažného porušení právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity či
tohoto předpisu. Oznámení o svém rozhodnutí podle první věty tohoto odstavce zveřejní
Grémium na vývěsní desce příslušné koleje, a shledalo-li volby neplatnými, informuje o tom
také vedoucí této koleje. Volební komise, která organizovala volby, o jejichž platnosti Grémium rozhodovalo, nebo stěžovatel podle první věty tohoto odstavce mohou ve lhůtě sedmi
dnů od zveřejnění rozhodnutí Grémia podat odvolání k Radě, která bez zbytečného odkladu
definitivně rozhodne o platnosti voleb; výsledek svého rozhodnutí Rada oznámí obdobným
způsobem jako v předchozí větě. Jsou-li volby shledány neplatnými, má se za to, že nastal
případ dle čl. 3 odst. 3. Rozhodnutí Rady podle tohoto odstavce je konečné.
12. Volební komise archivuje hlasovací lístky tak, aby nemohlo dojít k jejich manipulaci (obdobně jako podle odst. 8 tohoto článku), nejméně do uplynutí lhůty pro podání stížnosti
proti průběhu voleb podle odst. 11 tohoto článku. Je-li tato stížnost podána, archivuje volební komise hlasovací lístky nejméně do doby, než je definitivně rozhodnuto o platnosti voleb.
Čl. 9
Organizace voleb
1. Organizaci voleb zabezpečuje jejich vyhlašovatel podle čl. 7 odst. 1. Průběh voleb zajišťuje
volební komise (viz čl. 10).
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2. Volby se konají ve dvou po sobě následujících pracovních dnech. Každý z těchto dnů musí
být umožněno hlasování nejméně čtyři hodiny v čase mezi 7.00 a 22.00. Volby se nesmějí
konat v měsících červnu, červenci, srpnu a září a v období od 20. do 31. prosince. Období
podle předchozí věty, kdy se nesmějí konat volby, se nezapočítává do termínu podle druhé
věty čl. 7 odst. 4.
3. Vyhlašovatel určí usnesením:
a. přesný termín konání voleb,
b. složení volební komise,
c. náležitosti přihlášky,
d. počet členů volené KR
e. a další potřebné organizační podrobnosti voleb.
Čl. 10
Volební komise
1. Volební komise zabezpečuje řádný průběh voleb. Po jejich skončení volební komise
bez zbytečných odkladů sečte odevzdané hlasy.
2. Volební komise je nejméně tříčlenná. Během hlasování musejí být u volební urny přítomni
alespoň dva členové volební komise.
3. Je-li vyhlašovatelem voleb podle čl. 7 odst. 1 KR, jmenuje členy volební komise
z nekandidujících osob ubytovaných v dané koleji. Je-li vyhlašovatelem Grémium, jmenuje
členy volební komise z nekandidujících osob ubytovaných v libovolné koleji Univerzity Karlovy v Praze. Každý člen volební komise musí se svým členstvím vyslovit souhlas.
4. Členové volební komise si ze svého středu tajným hlasováním zvolí předsedu. Předseda je
zvolen, získá-li většinu hlasů všech členů volební komise.
5. Kandidát do KR má právo kdykoli před ukončením sčítání hlasů požádat předsedu volební
komise, aby do volební komise jmenoval jednu osobu dle volby tohoto kandidáta. Předseda
volební komise tuto osobu do volební komise jmenuje, je-li ubytována v příslušné koleji
a není-li zároveň kandidátem do KR. Tato osoba má poradní hlas.
6. Volební komise končí svou činnost v den ustavujícího zasedání nové KR podle čl. 12, popřípadě v den zveřejnění oznámení o neplatnosti voleb podle čl. 8 odst. 11.
Čl. 11
Volební protokol
1. Výsledky voleb se zaznamenávají ve volebním protokolu.
2. Volební protokol se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které podepisují všichni členové volební komise. Pokud člen volební komise odmítne volební protokol podepsat, musí do něj
uvést důvody, které ho k tomu vedly.
3. Jeden stejnopis volebního protokolu podle odst. 2 tohoto článku předá volební komise
vedoucímu příslušné koleje nejpozději v den konání ustavujícího zasedání KR, druhý stejnopis předá předseda KR předsedovi Grémia společně s evidenčním listem KR nejpozději
při zasedání Grémia nejblíže následujícího po ustavujícím zasedání KR podle čl. 12, třetí
stejnopis archivuje KR.
4. Kopii volebního protokolu zveřejní předseda volební komise bez zbytečného odkladu
po ukončení voleb na vývěsní desce koleje.
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5. Volební protokol musí obsahovat
a. datum konání voleb,
b. počet oprávněných voličů,
c. počet vydaných hlasovacích lístků,
d. počet odevzdaných hlasovacích lístků,
e. počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků podle čl. 8 odst. 6,
f. pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdržených hlasů (přičemž nově zvolení členové KR musejí být vyznačeni),
g. počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi,
h. datum podpisu volebního protokolu a
i. poučení o možnosti podání stížnosti dle čl. 8 odst. 11.
Čl. 12
Ustavující zasedání kolejní rady
1. Ustavující zasedání KR je první zasedání nově zvolené KR.
2. Během ustavujícího zasedání si KR zvolí předsedu, popřípadě místopředsedu.
3. Ustavující zasedání svolá předseda volební komise po marném uplynutí lhůty pro podání
stížnosti dle čl. 8 odst. 11. Byla-li stížnost dle čl. 8 odst. 11 podána, svolá předseda volební komise ustavující zasedání až tehdy, jsou-li volby definitivně uznány za platné. Pokud předseda volební komise ustavující zasedání nesvolá do čtrnácti dní ode dne, kdy
byly splněny předpoklady pro jeho svolání, svolá zasedání libovolný člen KR.
4. Průběh ustavujícího zasedání se řídí Jednacím řádem kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze.
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 13
1. Výklad tohoto řádu podává Rada.
2. Tento volební řád byl schválen Radou dne 23. 4. 2013. Tímto nabývá platnosti a účinnosti.

Bc. Jan Šimek, MSc.,
předseda Rady

Mgr. Jan Švadlenka,
předseda Grémia
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