
 

 

 

Volební a jednací řád Studentského senátu 

Vysoké školy obchodní a hotelové 

 

 

 

Článek 1 
 

Volební řád 
 

I.   Všeobecné informace 

II.   Volba   členů   Studentského   senátu   (dále   jen   „Senát“)   Vysoké školy Obchodní a hotelové  

(dále jen „VŠOH“) 

III.   Odvolání členů Senátu 
 

 

I.         Všeobecné informace 
 

 

 

a)   Senát tvoří členové, kteří jsou voleni v přímých volbách studenty VŠOH. Tvoří jej nejvíce 

6 členů, z nichž každý obdržel alespoň 5 % hlasů z celkového počtu voličů. 

b)   Funkční období člena Senátu (senátora) je nejméně  jeden akademický rok (dále jen „AR“) v 

délce trvání 1. 9. – 31. 8. a nejdéle doba studia na VŠOH. 

c)   Každý ze  studentů  školy  má  vždy jeden  hlas,  který může  dát  některému  z   kandidátů     na  

funkci senátora. 

d)   Členem  Senátu  se  může  stát  pouze  student  Vysoké  školy  obchodní a hotelové, 

kterému nebyla udělena sankce v rámci disciplinárního řízení. 
 

 

II.        Volba členů Studentského senátu Vysoké školy obchodní a hotelové 
 

 

 

a)   Studenti jsou informováni přes IS MOGGIS vždy alespoň 14 dní předem o možnosti kandidovat 

do Senátu VŠOH. 

b)   Volby mohou probíhat i elektronicky. 

c)   Volby probíhají alespoň 14 dní. 

d)   Výsledky voleb jsou vyhlašovány do 14 dnů od ukončení voleb. 
 

 

III.      Zánik mandátu 
 

 

 

Mandát člena Senátu zaniká v případě: 

a)   řádného ukončení studia (absolvent), 

b)   zanechání studia, ukončení studia, vyloučení ze studia, 

c)   vzdáním se mandátu, 

d)   uplynutím volebního období. 

 
 

 

 
Článek 2 

 



 

 

Jednací řád 
 

I. Funkce Senátu (v bodech) 

II.  Schůze Senátu 

      III.  Struktura Senátu 
 

 

I.         Funkce Senátu a povinnosti senátorů 
 

 

 

a)   Nápomoc studijnímu oddělení a rektorátu při organizaci školních aktivit: přijímací řízení, dny   

otevřených dveří, úvody do studia, imatrikulace, promoce VŠOH. 

b)   Komunikace se studenty ohledně administrace studia (odpovědi na dotazy či přesměrování na 

kompetentní osobu). 

c)   Komunikace se studenty prostřednictvím sociálních sítích a propagace událostí pořádaných 

VŠOH. 

d)   Formulace návrhů na zlepšení fungování studia, praktických aplikací a dalších aktivit na 

VŠOH. 

e)   Záštita Studentské konference. 

 
 

 

II.        Schůze Senátu 
 

 

a)   Schůze Senátu jsou pořádány minimálně jednou za semestr. 

b)  V případě, že bude senátorem navržena mimořádná schůze, je senátor povinen uvést důvod 

schůze a obeznámit s návrhem ostatní členy Senátu.  Jednání o problému, který přednese člen 

Senátu, se bude konat v případě, že ho schválí nadpoloviční většina senátorů. 

c)   Senát má právo přizvat si k jednání zástupce  studijního oddělení  nebo rektorátu, v případě 

potřeby též jiné zaměstnance  školy  nebo  studenty. 

d)   Členové Senátu jsou povinni z každé schůze Senátu vytvořit zápis a zaslat jej nejpozději do dvou 

týdnů od data konání schůze  rektorátu. 

e)   Členové Senátu jsou povinni účastnit se každé schůze Senátu, která se bude konat, pokud pro 

svou nepřítomnost nebudou mít závažné důvody (např. nemoc). 

f)   Schůze Senátu by se měly plánovat vždy alespoň dva týdny dopředu, s tím, že mimořádné schůze 

mohou být oznámeny pouze dva dny předem. 
 

 

III.      Struktura členů Senátu 
 

 

 

a)   Senát  tvoří  předseda  Senátu  a  ostatní  senátoři,  kdy předseda  Senátu  jedná  za  Senát  a  za 

členy Senátu se studijním oddělením, rektorátem a vedením školy. 

b)   Předseda  Senátu  předkládá informace a informuje o činnostech Senátu  orgány školy. 

c)   Předseda  Senátu  svolává  schůze  Senátu,  zodpovídá  za  zápisy  se  schůzí  Senátu  a  dále 

informuje orgány VŠOH o činnosti senátorů. 

d)   Předseda Senátu je volen  nejméně  na  jeden akademický rok v délce trvání 1. 9. – 31. 8. a  

nejdéle  na dobu  studia na VŠOH. 

e)   Volba předsedy Senátu probíhá na první schůzi senátorů v jejich funkčním období. 

f)   Pozice předsedy Senátu je volena všemi  členy, a to i kandidáty na předsedu Senátu. Volba 

probíhá  anonymním  hlasováním,  kdy  podmínkou  pro  zvolení  je  získání  nadpoloviční většiny 



 

 

hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, probíhají další kola 

hlasování, dokud není předseda Senátu zvolen. 

g)   Předseda  Senátu  může  být  odvolán  stejným  způsobem  a  za  stejných  podmínek,  jako    je 

odvolán člen Senátu. 
 

 

 

Článek 3 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Volební a jednací řád Studentského senátu Vysoké školy obchodní a hotelové, byl  schválen  

v Brně  dne 30. 4. 2017. 

 

Tímto datem nabývá platnosti. 

 

 

PhDr. Ludmila Bartoňová 

Rektorka  
 


