
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 14. 1. 2010 
 

Zasedání se konalo dne 14. 1. 2010 v 16.15 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání 

řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Martin Gebauer, Lucie Králová, Erika Temerová, Jakub Velkoborský, Marek Vyšinka 

Program 
1) Schválení programu 
2) Schválení zápisů 
3) Volební řád KR 
4) Různé 

Jednání 

1) Schválení programu 

- Program schválen 5-0-0. 

2) Schválení zápisů 

- Zápis ze dne 6. 11. 2009 schválen 3-0-2. 

- Zápis ze dne 2. 12. 2009 schválen 5-0-0. 

3) Volební řád 

- Byl projednán návrh Volebního řádu KR Jakuba Velkoborského ze dne 4. 1. 2010 a 

pozměňovací návrh Oldřicha Řeháčka ze dne 5. 1. 2010. 

- K pozměňovacímu návrhu se grémium vyjadřuje následovně:  

a) čl. 2 odst. 2 - použít „vyhlašovatel“ (dle čl. 8 odst. 1) 

b) čl. 3 odst. 2 - proti (nejasné období mezi zvolením a ustavujícím zasedáním, existovali by 

členové s mandátem v neexistující KR) 

c) čl. 3 odst. 3 - pro 

d) čl. 4 odst. 1 písm. a – lhůta musí být delší (3 měsíce) 

e) čl. 4 odst. 1 písm. c – proti 

f) čl. 4 odst. 1 písm. e – změny vedou k menší flexibilitě 

g) čl. 6 odst. 1 písm. c původního návrhu – proti zrušení, není zřejmý rozdíl proti ostatním 

způsobům ztráty mandátu 

h) čl. 6 odst. 1 písm. d, e – proti změně (původní návrh je jasnější) 

i) čl. 8 odst. 5 – proti zrušení, protože původně navržené znění přispívá srozumitelnosti 

j) čl. 10 odst. 2 – navržená změna nevyhovuje kolejním radám, ani voličům 

k) čl. 11 odst. 2, 3 – změna jmenování na volbu komplikuje situaci 

l) čl. 11 odst. 6, 7 – proti vypuštění (zvyšuje srozumitelnost) 

m) čl. 11 odst. 8 – bylo plánováno jako součást jednacího řádu, pokud bude ve volebním 

řádu, je třeba zmínit případ, kdy předseda volební komise zasedání nesvolá 

n) čl. 12 odst. 2 – navrhovaná změna je nesrozumitelná 

o) čl. 13 odst. 1 původního návrhu  - proti vypuštění, protože všechny lhůty s tímto 

odstavcem počítají 



p) čl. 13 odst. 2 – proti změně, alternativní návrh grémia: volby do neexistujících kolejních 

rad musí být vyhlášeny nejpozději do 1. 5. 2010, do existujících KR nejpozději do data 

shodného se současným datem konce funkčního období 

- Dále grémium navrhuje doplnit čl. 9 odst. 6 písm. d – „není členem volební komise“. 

- Usnesení: „ Grémium souhlasí s navrženým zněním volebního řádu ze dne 4. 1. 2010 

po případném zapracování pozměňovacích návrhů přijatých výše.“ - přijato 5-0-0. 

 

 

 

zapsala: Lucie Králová 


