STATUT kolejních rad
Úvodní ustanovení
1. Kolejní rady jsou volenými kolektivními orgány, jejichž úkolem je hájit práva
studentů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) ubytovaných na
kolejích VŠE či zařízeních k tomu účelu VŠE pronajatých.
2. Statut kolejních rad vychází z Kolejního řádu, Statutu Centrální kolejní rady,
Statutu Správy účelových zařízení VŠE (dále jen „SÚZ VŠE“) a zároveň je
doplňuje.
3. Statut kolejních rad je schvalován Centrální kolejní radou (dále jen „CKR“).
4. Statut kolejních rad se vztahuje na všechny kolejní rady, ačkoliv se dále ve
statutu hovoří o jednotlivé kolejní radě (dále jen „KR“).
5. Jednotlivými KR podle bodu 1 se rozumí KR na těchto kolejích: Jarov I.,
Jarov II., Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova kolej, Blanice, Vltava.
Postavení, práva a povinnosti kolejních rad
6. Kolejní rady jsou prostředníkem pro jednání studentů ubytovaných na koleji
VŠE či ubytovacím zařízení k tomu účelu VŠE pronajatému (dále jen „kolej“),
s vedoucí/m koleje či osobou vedením pověřenou (dále jen „vedení koleje“) a
dalšími zaměstnanci koleje.
7. Vedení koleje konzultuje se zástupci kolejní rady veškerá rozhodnutí, která se
významným způsobem dotýkají studentů ubytovaných na koleji (dále jen
„studenti“).
8. Členové KR mají právo nahlížet do všech knih a dokumentů SÚZ VŠE
souvisejících s provozem koleje, dotýkají-li se tyto informace ubytování
studentů.
9. Závažná rozhodnutí vedení koleje, jež se týkají jednotlivých studentů (např.
vyloučení z ubytování na koleji, nedobrovolné přestěhování), musí být
schválena KR.
10. V mimořádných případech v průběhu školního roku přidělení míst na koleji a
případné změny provádí KR a schvaluje CKR, je-li delegována SÚZ VŠE.
11. KR je povinna vyslyšet jakékoliv stížnosti, námitky, přání a názory studentů a
pokusit se o jejich vyřešení.
12. Členové KR se při jednání řídí platnými předpisy. Vedení koleje nesmí členy
KR nijak omezovat či je nutit rozhodovat podle jiného než vlastního svědomí.

Kolejní rada a její činnost
13. Každá kolejní rada má 5 členů, volby členů se řídí platným Volebním řádem
Kolejních rad.
14. V čele KR stojí předseda KR, který je jmenován na základě hlasování členů
KR. V případě neshody na osobě předsedy KR se jím stává vítěz voleb.
Každá KR musí mít svého předsedu do prvního zasedání CKR.
15. Člen KR může kdykoliv rezignovat na svoji funkci.
16. Kolejní rada musí respektovat rozhodnutí CKR.
17. Zasedání KR jsou veřejná, každý student má právo na projednání své
záležitosti na zasedání KR.
18. Zasedání KR se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
19. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, jenž je zveřejněn na „úřední desce
KR“ nebo na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny. Zápis
je v elektronické podobě předán také CKR.
20. Kolejní rada vysílá své zástupce na jednání CKR.
21. Vyslovit nedůvěru je možné celé KR nebo jednotlivému členovi KR. Nedůvěru
vyslovuje CKR podle Jednacího řádu CKR a studenti referendem, jehož se
zúčastní alespoň 1/4 studentů ubytovaných na dané koleji.
22. KR je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové.
Závěrečná ustanovení
23. Tento Statut kolejních rad byl schválen na zasedání CKR dne 15. 10. 2008.
Dnem 16. 10. 2008 nabývá Statut platnosti a nahrazuje „Statut kolejní rady“
schválený na zasedání CKR dne 22. 11. 2005.
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