
 

Klub Hlávkova kolej 
Jenštejnská 1966/1, Praha, CZ 
http://www.hk.cvut.cz 

I N T E R N Í  P Ř E D P I S  
Klubu Hlávkova kolej 

 
HK01/2 

Jednací řád Kolejní rady K lubu Hlávkova kolej  

 

Interní předpis Klubu Hlávkova kolej 1/3 

§ 1 

Obecná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej upravuje podmínky svolávání a průběhu schůzí Kolejní rady klubu 

Hlávkova kolej, pravidla hlasování na schůzích, podmínky volby předsedy a místopředsedy klubu a pravidla 

zpracovávání zápisů z těchto schůzí. 

2. Pro účely tohoto předpisu jsou použity následující pojmy a zkratky: 

a) klub \ HK - klub Hlávkova kolej; 

b) KR - Kolejní rada klubu Hlávkova kolej; 

c) předseda - předseda klubu Hlávkova kolej; 

d) místopředseda - místopředseda klubu Hlávkova kolej; 

e) host - účastník schůze, který není členem KR. 

§ 2 

Ustavující schůze KR 

1. Řádně zvolení členové KR se sejdou na ustavující schůzi. 

2. Ustavující schůze se koná nejdříve 1 den a nejpozději 14 dní po vyhlášení výsledků voleb do KR. 

3. Ustavující schůzi svolává odstupující předseda, příp. osoba pověřená funkcí předsedy. 

4. Na ustavující schůzi proběhne volba předsedy a místopředsedy podle § 3 tohoto předpisu. 

§ 3 

Volba předsedy a místopředsedy 

1. Předseda a místopředseda jsou voleni KR. Kandidát na funkci předsedy musí být voleným zástupcem klubu. Kandidát 

na funkci místopředsedy musí být členem KR. 

2. Volby předsedy a místopředsedy řídí volební komisař, který musí být nejprve určen. Volební komisař nesmí 

kandidovat na žádnou funkci. 

3. Volby předsedy a místopředsedy probíhají samostatně. Nejprve proběhne volba předsedy, potom proběhne volba 

místopředsedy. 

4. Kandidáti na předsedu a místopředsedu se přihlašují písemně volebnímu komisaři. 

5. Volba předsedy (místopředsedy) je vícekolová a probíhá tajně. Každý člen KR má v každém kole voleb 1 hlas, kterým 

vybírá jednoho z kandidátů. Zvolen je kandidát, který obdrží alespoň 3/5 všech hlasů. Do prvního kola volby nastupují 

všichni kandidáti. Pokud žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, následuje další kolo volby, do kterého 

postupují 2 kandidáti (v případě rovnosti počtu obdržených hlasů více), kteří v předchozím kole volby obdrželi nejvíce 

hlasů. Pokud není nikdo zvolen ani po třikrát opakovaném kole se stejnými kandidáty, volba se odkládá na další schůzi. 

6. Při volbě rozdá volební komisař všem členům KR volební lístky pro příslušné volební kolo. Volí se jednoznačným 

vyznačením volby na volební lístek, na kterém musí být uvedeny informace o volbě a jména všech kandidátů v 

příslušném volebním kole. Volební komisař shromáždí hlasovací lístky do volební urny a následně je zkontroluje. 

Nevyplnění volebního lístku se považuje za zdržení se volby. Nakonec volební komisař oznámí výsledek volebního 

kola. 
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7. Stížnost na průběh volby předsedy nebo místopředsedy se podává volebnímu komisaři do konce volební schůze. 

Rozhodnutí volebního komisaře ve věci stížnosti je konečné. 

§ 4 

Svolání schůze KR 

1. Schůzi KR svolává předseda, v případě nutnosti místopředseda. Požádají-li alespoň 3 členové KR o svolání schůze 

KR, musí být schůze KR svolána bez zbytečného odkladu. 

2. Konání schůze KR musí být oznámeno alespoň 1 den před termínem schůze. Vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej 
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3. Pozvánka na schůzi KR musí obsahovat: 

a) místo a čas konání schůze; 

b) program schůze. 

4. Návrhy bodů programu se předkládají předsedovi. Návrh bodu programu může předložit kterýkoli člen klubu. 

§ 5 

Průběh schůze KR 

1. Schůze KR je usnášeníschopná, je-li přítomný nadpoloviční počet členů KR. Není-li schůze KR usnášeníschopná ani 

15 minut po začátku schůze uvedeném na pozvánce, schůze se ruší. 

2. Schůzi KR řídí předseda, příp. místopředseda. 

3. Schůze KR jsou obvykle veřejné. V odůvodněných případech může být na základě rozhodnutí KR schůze nebo její 

část prohlášena za neveřejnou. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové KR a hosté, jejichž 

přítomnost byla schválena rozhodnutím KR. 

4. Jednání probíhá volnou diskusí při respektování pravidel slušného chování. Je-li to nutné, může řídící schůze odejmout 

řečníkovi slovo. Řídící schůze může diskusi k projednávanému tématu ukončit nebo přerušit (odročit na další schůzi). 

5. Host může být ze schůze vykázán řídícím schůze, narušuje-li svým chováním průběh schůze. 

6. Program schůze uvedený na pozvánce je závazný a nemůže být měněn. Pořadí projednávání bodů lze měnit. 

§ 6 

Hlasování 

1. KR o návrzích usnesení rozhoduje vždy hlasováním. 

2. Hlasovací právo na schůzích KR mají pouze členové KR. 

3. Hlasování probíhá obvykle veřejně (aklamačně). Řídící schůze může rozhodnout, že hlasování proběhne tajně. 

Hlasování o personálních záležitostech s výjimkou určování pracovních orgánů (zapisovatel, volební komisař, 

skrutátor apod.) probíhá vždy tajně. 

4. Pokud je ke stejnému tématu více návrhů usnesení, hlasuje se postupně o všech návrzích v pořadí, v jakém byly 

navrženy. 

5. Při hlasování má každý člen KR 1 hlas. Při hlasování může hlasovat „pro návrh“, „proti návrhu“, příp. se zdržet 

hlasování. 

6. Usnesení je přijato, hlasovalo-li pro návrh nadpoloviční počet přítomných členů KR. V některých zvláštních případech 

podle Stanov HK nebo Stanov SU ČVUT je potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení určen příslušnými ustanoveními 

Stanov HK nebo Stanov SU ČVUT. 

7. Veřejné hlasování řídí řídící schůze. Řídící schůze nejprve přednese celé znění návrhu usnesení a potom postupně 

spočítá hlasy pro návrh, hlasy proti návrhu a členy, kteří se hlasování zdrželi. Hlasuje se viditelným a jednoznačným 

zdvižením ruky. Řídící schůze nakonec oznámí výsledek hlasování a oznámí, jestli bylo usnesení přijato. Výsledek 

hlasování se uvede do zápisu ze schůze. 
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8. Tajné hlasování řídí skrutátor, který musí být nejprve určen. Skrutátor rozdá všem členům KR hlasovací lístky pro 

příslušné hlasování. Hlasuje se jednoznačným vyznačením volby na hlasovací lístek, na kterém musí být uvedeno celé 

znění návrhu a vymezen prostor pro vyjádření názoru voliče (obvykle slova „pro“ a „proti“, příp. „ano“ a „ne“). 

Skrutátor shromáždí hlasovací lístky do hlasovací urny a následně je zkontroluje. Nevyplnění hlasovacího lístku je 

považováno za zdržení se hlasování. Nakonec skrutátor oznámí výsledek hlasování a oznámí, jestli bylo usnesení 

přijato. Výsledek tajného hlasování se uvede do zápisu ze schůze. 

9. Proti průběhu hlasování lze podávat námitky. Námitku proti průběhu hlasování může podat kterýkoli člen KR 

přítomný na schůzi. Námitku proti průběhu hlasování lze podat nejpozději do ukončení schůze, na které hlasování 

proběhlo. Oprávněnost námitky posuzuje řídící schůze. Pokud je podaná námitka uznána jako oprávněná, hlasování 

se opakuje. 

§ 7 

Zápisy 

1. Z každé schůze KR se pořizuje zápis. 

2. Zápis zpracovává místopředseda klubu, případně určený zapisovatel. Vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej 3/3 

3. Zápis musí obsahovat: 

a) číslo zápisu; 

b) údaj o místě a času konání schůze; 

c) prezenční listinu; 

d) program schůze; 

e) stručný záznam průběhu schůze vč. usnesení; 

f) výpis přijatých usnesení; 

g) jméno a podpis volebního komisaře (pokud na schůzi pracoval); 

h) jméno a podpis skrutátora (pokud na schůzi pracoval); 

i) jméno a podpis řídícího schůze; 

j) jméno a podpis zapisovatele. 

4. Zápis musí být zpracován nejdéle do 5 dní od konání schůze a zaslán do e-mailové konference KR. Následně lze k 

zápisu ve lhůtě 7 dní podávat připomínky. Poté je zápis na základě podaných připomínek do 2 dnů upraven a vydána 

jeho konečná verze. 

5. Originály zápisů se ukládají do archivu klubu. Stejnopisy zápisů musí být zveřejněny. 

§ 8 

Platnost 

1. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení KR HK. 

2. Tento interní předpis zrušuje interní předpis HK01/1 a v plném rozsahu jej nahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Předseda klubu Hlávkova kolej 


