
Jednací řád Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Jednací řád Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále
jen „Řád“) je podle čl. 4 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy
univerzity v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a se
Statutem Masarykovy univerzity vnitřním předpisem Studentské komory Akademického
senátu Masarykovy univerzity (dále jen „SKAS MUNI“).

(2) Tento Řád upravuje v souladu s předpisy uvedenými v odstavci 1 uspořádání a
jednání SKAS MUNI.

Článek 2

Zasedání

(1) V čele SKAS MUNI stojí  předseda SKAS MUNI (dále jen „předseda“), který
organizuje činnost SKAS MUNI, svolává a řídí její zasedání a zastupuje ji navenek.
 Místopředseda SKAS MUNI (dále jen „místopředseda“), pokud byl zvolen, zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly, které mu předseda svěří a o jejichž plnění
předsedu průběžně informuje.

(2) Řádná zasedání SKAS MUNI se konají nejméně  dvakrát  za semestr.

(3) Mimořádné zasedání SKAS MUNI svolává předseda podle svého uvážení, nebo
bez zbytečného odkladu na žádost nejméně  třetiny všech  členů SKAS MUNI.

(4) Program řádného zasedání a příslušné materiály k jednotlivým bodům zpřístupní
členům SKAS MUNI předseda nejméně  tři dny před jeho konáním; v případě
mimořádného zasedání pak nejméně  jeden den  předem.

Článek 3

Jednání

(1) Zasedání SKAS MUNI je možné zahájit, pokud je přítomna nejméně  třetina všech
členů SKAS MUNI.



(2) SKAS MUNI je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční  většina všech
členů SKAS MUNI.

(3) Návrh je přijat, pokud pro něj v hlasování SKAS MUNI vyslovila souhlas
nadpoloviční  většina přítomných  členů SKAS MUNI, není-li dále uvedeno jinak.
(4) O návrzích se ve SKAS MUNI hlasuje zpravidla  veřejně .  Tajně se hlasuje  vždy ,
když SKAS MUNI rozhoduje o personálním obsazení určité pozice; jinak se  tajně hlasuje
 na návrh kteréhokoliv člena SKAS MUNI, souhlasí-li s tím nejméně  pětina přítomných 
členů SKAS MUNI.

(5) O návrzích může mimo svá zasedání SKAS MUNI rovněž hlasovat  per rollam ; v
takovém případě je k přijetí návrhu zapotřebí souhlasu nadpoloviční  většiny všech  členů
SKAS MUNI.

Článek 4

Komise

(1) SKAS MUNI svým usnesením zřizuje komise, přičemž v tomto usnesení vymezí
jejich  složení a jim svěřené úkoly . Komise za svou činnost  odpovídají SKAS MUNI a
průběžně ji o svých aktivitách  informují .

(2) Komise vznikají  dnem svého  zřízení  a zanikají  splněním jim svěřených  úkolů ,
pokud není stanoveno jinak; nejpozději však zanikají  dnem ustavujícího zasedání SKAS
MUNI v novém volebním období podle čl. 5 odst. 2.

(3) Předseda komise organizuje a řídí činnost příslušné komise, přičemž jej SKAS
MUNI vybírá ze svých členů.

(4) Pro jednání v komisích se  obdobně použijí  pravidla platná pro jednání na zasedání
SKAS MUNI podle čl. 3.

Článek 5

Ustavující zasedání a volba předsedy

(1) Ustavující zasedání SKAS MUNI svolává a do zvolení nového předsedy i řídí
 předseda z předchozího volebního období , případně  místopředseda z předchozího
volebního období; v případě nepřítomnosti obou pak předsedou  pověřená osoba .

(2) Ustavující zasedání SKAS MUNI se svolává nejpozději  dva měsíce po začátku
volebního období .

(3) Volba předsedy je  tříkolová  a hlasuje se v ní  vždy tajně .



(4) Volba předsedy začíná tím, že předsedající zasedání vyzve přítomné členy SKAS
MUNI, aby oznámili svou kandidaturu , příp. aby  navrhli jiného člena  SKAS MUNI, který
následně se svou kandidaturou musí vyjádřit  souhlas ; posléze předsedající zasedání
podnikne kroky nezbytné pro organizaci vlastního hlasování. Pokud se  předsedající
zasedání sám stane kandidátem ,  předá řízení  zasedání jiné osobě v pořadí podle
odstavce 1.

(5) Před hlasováním vyhradí předsedající zasedání v každém kole  přiměřený prostor
pro prezentaci kandidátů  či diskusi s nimi.

(6) Prvního kola volby se účastní  všichni navržení kandidáti; pokud pro žádného z
nich nehlasuje nadpoloviční  většina všech členů SKAS MUNI a předseda tak není zvolen,
koná se kolo druhé.

(7)  Druhého kola volby se účastní ti  dva kandidáti z prvního  kola, kteří v tomto kole
obdrželi nejvyšší počty hlasů  (pokud dostalo více kandidátů stejný počet hlasů, postupují
všichni) a se svou účastí v kole druhém  souhlasí ; pokud pro žádného z nich nehlasuje
nadpoloviční většina všech  členů SKAS MUNI a předseda tak není zvolen, koná se kolo
třetí.

(8)  Třetího kola volby se účastní ti  dva kandidáti z druhého kola, kteří v tomto kole
obdrželi  nejvyšší počty hlasů (pokud dostalo více kandidátů stejný počet hlasů, postupují
všichni) a se svou účastí v kole třetím  souhlasí ; předsedou je zvolen ten kandidát, který
obdrží hlasy nadpoloviční  většiny všech  členů SKAS MUNI.

(9) Pokud ve volbě  není předseda zvolen , volba se  opakuje . SKAS MUNI svým
 usnesením rozhodne, kdy se bude opakovaná volba konat. Pokud není předseda zvolen
ani ve  druhé volbě , SKAS MUNI opět svým  usnesením rozhodne, kdy se bude  další
opakovaná volba konat;  nesmí se však konat ve  stejný den jako přecházející volba
neúspěšná. Pro  opakovanou volbu se obdobně použijí odstavce 3 až 8 s tím, že ve
 třetím kole  třetí a případně i další  opakované volby postačí ke zvolení kandidáta
předsedou souhlas nadpoloviční  většiny přítomných  členů SKAS MUNI.

(10) Funkce předsedy  zaniká :

a)   odstoupením ,

b)   odvoláním  nadpoloviční  většinou všech  členů SKAS MUNI,

c)   zánikem mandátu  v Akademickém senátu Masarykovy univerzity.

(11) Při zániku funkce předsedy se koná  nová volba předsedy; odstavce 3 až 9 se
uplatní obdobně .

(12)  Předseda může datum svého  odstoupení v předstihu členům SKAS MUNI  písemně
oznámit ; toto oznámení je  neodvolatelné . Následně může odstupující předseda na
některém zasedání SKAS MUNI následujícím po tomto oznámení vyhlásit  volbu nového



předsedy ; tato volba se však nesmí konat dříve než  jeden měsíc před oznámeným datem
odstoupení. Předseda svůj úmysl vyhlásit volbu nového předsedy členům SKAS MUNI
sdělí  přiměřeně dlouhou dobu před konáním zamýšleného volebního zasedání SKAS
MUNI,  nejpozději však ve lhůtě pro zveřejnění programu řádného zasedání SKAS MUNI
podle čl. 2 odst. 4.; jinak se uplatní odstavec 11. Pokud je nový předseda zvolen nejpozději
v  den odstoupení předsedy , ujímá se funkce  den následující po tomto dni; zároveň,
pokud v den jeho zvolení není  funkce místopředsedy obsazena, zastává ji až do
okamžiku, kdy se sám ujme funkce předsedy.

Článek 6

Volba místopředsedy

(1) SKAS MUNI si ze svých členů  může zvolit i místopředsedu, pokud uskutečnění
této volby kdykoliv v průběhu volebního období SKAS MUNI  předseda navrhne .

(2) Kandidáta na místopředsedu  navrhuje předseda , přičemž  přítomný člen SKAS
MUNI musí se svou kandidaturou vyjádřit  souhlas ; v případně navržení  nepřítomného
člena SKAS MUNI se vyžaduje jeho předchozí  písemný souhlas .

(3) Po představení navrženého kandidáta následuje  tajné hlasování, ve kterém je
místopředseda zvolen nadpoloviční  většinou přítomných  členů SKAS MUNI.

(4) Místopředsedu je možné odvolat  většinou přítomných členů SKAS MUNI; pro
další případy zániku funkce místopředsedy kromě odvolání se  obdobně použijí  pravidla
platná pro předsedu podle čl. 5 odst. 10. Funkce místopředsedy mimo to také zaniká
okamžikem, kdy se  nový předseda ujme funkce .

Článek 7

Nominace zástupců studentů Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol

(1) SKAS MUNI navrhuje Akademickému senátu Masarykovy univerzity ke schválení
kandidáty na zástupce studentů Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol (dále jen
„zástupci studentů MUNI“) podle čl. IV. odst. 1. písm. c) Statutu Rady vysokých škol (dále
jen „RVŠ“), tedy  delegáta do Studentské komory RVŠ (dále jen „SK RVŠ“) a jeho
 náhradníka . SKAS MUNI veřejně oznámí, na kterém svém zasedání bude volit kandidáty
na zástupce studentů MUNI, a to nejméně jeden týden před konáním tohoto zasedání.

(2) Kandidovat na zástupce studentů MUNI může kterýkoliv  student Masarykovy
univerzity . Student uvědomí SKAS MUNI o svém  úmyslu kandidovat a přijde se členům
SKAS MUNI na zasedání SKAS MUNI oznámeném podle odstavce 1  představit . Na tomto
zasedání SKAS MUNI mohou členové SKAS MUNI kandidujícím klást otázky, poté už bez
přítomnosti kandidujících následuje diskuze členů SKAS MUNI. Po ukončení diskuze zvolí
SKAS MUNI v  tajném  hlasování kandidáty na zástupce studentů MUNI.



(3) SKAS MUNI může Akademickému senátu Masarykovy univerzity navrhnout, aby
zástupce studentů MUNI z členství v RVŠ podle čl. IV. odst. 4. písm. c) bod cd) Statutu
RVŠ  odvolal ; odstavec 2 se uplatní obdobně.

(4) SKAS MUNI může Akademickému senátu Masarykovy univerzity ke schválení
navrhnout také kandidáty na členy  poradních odborných orgánů RVŠ podle čl. XIII., odst.
2. Statutu RVŠ; odstavec 2 se uplatní přiměřeně.

(5) SKAS MUNI může Akademickému senátu Masarykovy univerzity doporučit, aby
 externí člen komise nebo pracovní skupiny SK RVŠ podle čl. 15 Organizačního řádu SK
RVŠ byl považován za součást reprezentace Masarykovy univerzity v RVŠ.

Článek 8

Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity z řad studentů

(1) SKAS MUNI navrhuje Akademickému senátu Masarykovy univerzity kandidáta na
člena Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity z řad studentů (dále jen „člen
RVH“) SKAS MUNI veřejně oznámí, na kterém svém zasedání bude volit kandidáta na
člena RVH, a to nejméně jeden týden před konáním tohoto zasedání.

(2) Kandidovat na člena RVH může kterýkoliv  student Masarykovy univerzity .
Student uvědomí SKAS MUNI o svém  úmyslu kandidovat a přijde se členům SKAS MUNI
na zasedání SKAS MUNI oznámeném podle odstavce 1  představit . Na tomto zasedání
SKAS MUNI mohou členové SKAS MUNI kandidujícím klást otázky, poté už bez
přítomnosti kandidujících následuje diskuze členů SKAS MUNI. Po ukončení diskuze zvolí
SKAS MUNI v  tajném  hlasování kandidáta na člena RVH.

(3) SKAS MUNI může Akademickému senátu Masarykovy univerzity navrhnout, aby
navrhl rektorovi odvolání člena RVH; odstavec 2 se uplatní obdobně.

Článek 9

Vyjadřování k dalším záležitostem

(1) SKAS MUNI se může vyjádřit k záležitostem, které se přímo  netýkají Masarykovy
univerzity ani jejích součástí či orgánů.

(2) Takový návrh je přijat, pokud pro něj vysloví souhlas nejméně  dvě třetiny všech
členů SKAS MUNI v hlasování per rollam. Příslušné  materiály musí být členům SKAS
MUNI zpřístupněny nejpozději současně se začátkem hlasování.

(3) S přijetím takového návrhu SKAS MUNI přiměřeným způsobem  seznámí
akademickou obec univerzity , zejména pomocí sociálních sítí.



Článek 10

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Řád může být změněn pouze se souhlasem nadpoloviční  většiny všech
členů SKAS MUNI.

(2) Tento Řád byl schválen SKAS MUNI dne 9. října 2021.

(3) Tento Řád nabývá  platnosti dnem svého schválení a  účinnosti dnem následujícím
po dni svého schválení.

V Kunštátu dne 9. října 2021

Bc. Daniel Jirků, v. r.
předseda SKAS MUNI


