Volební a jednací řád Sněmu
Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s.
§1

Svolávání Sněmu
1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových
stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a členům Kontrolní komise na jejich e-maily pro oficiální
komunikaci,
2. Sněm svolává předseda Kontrolní komise, nemá-li Unie Předsedu ani Místopředsedu, a to na
nejbližší možný termín od chvíle, kdy zanikly funkce předcházejícímu Předsedovi a
Místopředsedovi,
3. Program Sněmu se zveřejňuje stejným způsobem, jako svolání Sněmu. Program Sněmu sestavuje
pověřený člen Rady, po zveřejnění Programu je možné jej měnit pouze rozhodnutím Sněmu.
Program Sněmu musí obsahovat body jednání a časový harmonogram,
4. Program Sněmu svolávaného dle čl. 13 odst. 3 Stanov musí být zveřejněn zároveň se svoláním
Sněmu,
5. Sněm je řádně svolaný, je-li v oznámení uvedeno alespoň datum a čas začátku Sněmu,
6. Místo konání Sněmu se zveřejňuje nejpozději se zveřejněním programu. Ve výjimečných
případech lze místo konání Sněmu změnit, tato změna musí být zveřejněna stejným způsobem
jako svolání Sněmu.
§2

Organizace Sněmu
1. Jednání Sněmu řídí Předseda, Místopředseda nebo předseda Kontrolní komise (dále jen
„předsedající“),
2. Předsedající určí z řad přítomných zapisovatele, který pořizuje zápis o jednání, rozhodování,
hlasování a volbách. Zápis ověřuje předsedající, zapisovatel a alespoň jeden člen kontrolní
komise, tím vznikne hlasovací komise,
3. Hlasovací komise dohlíží na průběh hlasování a voleb, vyhlašuje jejich výsledky a ověřuje zápis ze
Sněmu. Pro organizaci činnosti vybere Hlasovací komise ze svého středu předsedu.
§3

Jednání Sněmu
1. Předsedající dohlíží na dodržování časového harmonogramu a řádné projednání všech bodů
jednání zveřejněných v programu nebo do programu dodatečně doplněných rozhodnutím
Sněmu,
2. Po uvedení bodu otevře předsedající diskusi. Slovo v diskusi uděluje předsedající podle pořadí
přihlášeným. Pokud se o slovo přihlásí Předseda, Místopředseda nebo člen Kontrolní komise,
udělí se mu slovo přednostně,
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3. Předsedající vyhlašuje organizační přestávky, přiděluje a odebírá slovo a rozhoduje o ukončení
diskuse a projednávání jednotlivých bodů z důvodu dodržení časového harmonogramu,
4. Při překročení časového harmonogramu o více než 45 minut musí Sněm vyslovit souhlas s
pokračováním jednání Sněmu. Odepře-li Sněm souhlas, je předseda povinen zajistit co
nejrychlejší dokončení projednání započatého bodu a ukončit jednání Sněmu. Body, které
nebudou projednány, musí být zařazeny na program následujícího Sněmu.
§4

Delegáti
1. Delegát na Sněmu zastupuje členský spolek,
2. Mandát Delegáta a Zástupce delegáta (dále jen „Delegáta“) vzniká okamžikem předání
zmocňovacích listin Radě. Pokud Stanovy nebo vnitřní předpisy členských spolků nestanoví jinak,
je ke jmenování Delegáta příslušný statutární orgán v případě členského spolku dle čl. 5 odst. 2
písm. a), b) Stanov nebo představitel členského spolku dle čl. 5 odst. 2 písm. c) Stanov. Odchylná
úprava musí být oznámena Radě a Komisi, jinak je vůči Unii neúčinná,
3. Mandát Delegáta zaniká předáním zmocňovacích listin novým Delegátem nebo odvoláním
osobou příslušnou ke jmenování Delegáta.
§5

Rozhodování
1. Sněm rozhoduje usnesením,
2. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných Delegátů,
3. Sněm může rozhodovat pouze, je-li usnášeníschopný. Sněm je usnášeníschopný, jsou-li přítomni
Delegáti alespoň 60 % spolkových členů Unie. Před každým hlasováním konstatuje předsedající
stav usnášeníschopnosti Sněmu, kvorum a počet hlasů potřebných pro schválení usnesení,
4. Hlasování probíhá veřejně, nepožádá-li alespoň 40 % přítomných delegátů, aby se konalo
hlasování tajné,
5. Usnesení Sněmu se poznamená do zápisu, včetně výsledku hlasování. Usnesení jsou evidována
také společně ve sbírce usnesení.
§6

Výroční zpráva
1. Výroční zprávu předkládá Předseda,
2. Po představení zprávy mohou Delegáti předkládat návrhy na pozměnění Výroční zprávy. O
zahrnutí pozměňovacích návrhů rozhoduje Sněm,
3. Na závěr projednávání bodu se schvaluje Výroční zpráva jako celek včetně zahrnutých
schválených pozměňovacích návrhů. Rada zodpovídá za doplnění Výroční zprávy o schválené
pozměňovací návrhy a zveřejnění Výroční zprávy,
4. Hlasování o schválení Výroční zprávy je vždy veřejné,
5. Není-li Výroční zpráva schválena, je Předseda povinný na následujícím Sněmu předložit
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přepracovanou verzi.
§7

Přijímání členů
1. Před hlasováním o schválení žádosti o spolkového člena má žadatel možnost se představit a
podpořit svou žádost,
2. Před hlasováním o schválení žádosti sdělí Rada Sněmu své stanovisko a přijetí spolkového člena
doporučí nebo nedoporučí. Rada vždy musí sdělit Sněmu své stanovisko,
3. Hlasování o přijetí člena je vždy veřejné,
4. O přijetí každého člena musí být rozhodováno samostatně.
§8

Volby funkcionářů Unie
1. Kandidáta na funkci Předsedy navrhuje navrhovatel nejpozději 21 kalendářních dní před dnem
konání Sněmu, na jehož programu je bod jednání volba Předsedy,
2. Kandidáta na funkci člena Kontrolní komise navrhuje navrhovatel nejpozději 21 kalendářních dní
před dnem konání Sněmu, na jehož programu je bod jednání volba členů Kontrolní komise.
Navrhovatel může navrhnout kandidáta na funkci člena Kontrolní komise také na Sněmu před
začátkem volby, je-li kandidát přítomen. Předsedající v takovém případě přeruší jednání Sněmu a
umožní hlasovací komisi řádně připravit volbu,
3. Seznam kandidátů se zveřejňuje nejpozději sedmý kalendářní den před dnem konání Sněmu, na
jehož programu je bod jednání volba Předsedy nebo členů Kontrolní komise. Seznam kandidátů
se zveřejňuje stejným způsobem jako svolání Sněmu,
4. Návrh kandidáta se doručuje e-mailové konferenci vyhrazené pro volby funkcionářů Unie. Návrh
je možné doručit také poštou nebo osobně na podatelně do schránky Unie,
5. Kandidát může navrhnout sám sebe. V případě, že je osoba kandidáta a navrhovatele odlišná,
ověří Rada nebo Kontrolní komise souhlas kandidáta s návrhem,
6. Do začátku volby může kandidát svou kandidaturu stáhnout, o této skutečnosti se pořídí záznam
do zápisu,
7. Volba funkcionářů Unie je tajná. Pokud se volby účastní pouze jeden kandidát, může se konat
volba veřejná, nepožádá-li alespoň 40 % přítomných Delegátů, aby se konala volba tajná.
§9

Zvláštní ustanovení o volbě Předsedy Unie
1. Předsedou může být zvolen pouze fyzický člen Unie, který je v době volby studentem VŠE,
2. Pokud kandidaturu podá osoba, která není fyzickým členem Unie, je kandidatura považována za
řádně podanou pouze, pokud je její součástí žádost o schválení fyzického členství. Pokud Rada
neprojedná tuto žádost, nebo ji zamítne, rozhoduje o této žádosti v úvodu jednání Sněm. Pokud
Sněm žádost odmítne, kandidát je vyřazen z volby,
3. Předsedou je v prvním kole zvolen ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech Delegátů.
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Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech Delegátů, koná se druhé kolo
volby,
4. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů a kandidáti, kteří získali
stejný počet hlasů jako druhý kandidát v pořadí,
5. Předsedou je ve druhém kole zvolen ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech Delegátů.
Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech Delegátů, koná se třetí kolo
volby,
6. Do třetího kola postupuje kandidát, který ve druhém kole získal nejvyšší počet hlasů. V případě,
že nejvyššího počtu hlasů dosáhlo více kandidátů, postupují všichni tito kandidáti,
7. Předsedou je ve třetím kole postupující kandidát zvolen v případě, že získá nadpoloviční většinu
hlasů všech Delegátů.
§10

Zvláštní ustanovení o volbě členů Kontrolní komise
1. Sněm nejdříve rozhodne o počtu členů Kontrolní komise, tedy jestli komise bude sestávat z 3, 5
nebo 7 členů,
2. Při volbě členů Kontrolní komise má každý Delegát počet hlasů o jeden nižší, než je určený počet
členů Kontrolní komise podle čl. 10, odst. 1 tohoto řádu. Každému kandidátovi je možné
odevzdat nejvíce jeden hlas,
3. Členem Kontrolní komise je zvolen počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů o jeden nižší, než je
určený počet členů Kontrolní komise podle čl. 10, odst. 1 tohoto řádu. Ke zvolení členem
Kontrolní komise je potřeba alespoň jeden hlas.
4. Jeden člen Kontrolní komise je zástupcem Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento člen není
volený, ale jmenovaný na základě pověření rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze.
§11

Přechodná a závěrečná ustanovení
Volební a jednací řád Sněmu Unie studentů Vysoké školy ekonomické, z.s. byl schválen Sněmem Unie
studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. dne 22. 4. 2014 a nabývá účinnosti dnem
následujícím po dni schválení.
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