JEDNACÍ ŘÁD CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADY
Vysoké školy ekonomické v Praze
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Jednací řád Centrální kolejní rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „Jednací
řád“) upravuje pravidla jednání Centrální kolejní rady (dále jen „CKR“), volbu orgánů CKR
a jejich působnost. Dále upravuje vztah mezi CKR a Správou účelových zařízení Vysoké
školy ekonomické v Praze (dále jen „SÚZ“).
2. Jednací řád je doplňkem platného Statutu Centrální kolejní rady, který upravuje
postavení, pravomoci a povinnosti Kolejních rad a CKR VŠE.
Článek 2

Orgány CKR
1. CKR může ke své činnosti vytvářet orgány.
2. Mezi orgány CKR patří především plénum, předseda CKR a předsednictvo CKR.

Předsednictvo CKR
3. Předseda CKR, případně jím pověřený zástupce z CKR, svolává a řídí zasedání CKR.
4. Předseda CKR, případně jím pověřený zástupce z CKR, svolá plénum CKR vždy, pokud o
to požádají alespoň 2/5 všech členů CKR a vždy, když o to požádá ředitel SÚZ.
5. Předseda CKR zodpovídá za vyhotovení, zveřejnění a archivaci zápisu z jednání.
6. Předsednictvo zajišťuje organizačně chod a řádnou činnost CKR. Zajišťuje úzkou
komunikaci se SÚZ a koordinuje činnost jednotlivých členů CKR.
7. Předsednictvo CKR předkládá na zasedání CKR návrhy vnitřních předpisů CKR a
kontroluje plnění úkolů, které byly uloženy.
8. Za CKR vystupuje předseda CKR, příp. jím pověřený zástupce z CKR.
Článek 3

Členství v předsednictvu CKR
1. Předsednictvo CKR je vrcholným výkonným orgánem CKR.
2. Členem předsednictva může být pouze člen CKR.
3. Předsednictvo je voleno členy CKR nejpozději na druhém zasedání po řádných volbách
do CKR.
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4. Předsednictvo CKR tvoří předseda CKR, 1. místopředseda CKR a pak další 2
místopředsedové CKR.
5. Proces volby předsednictva:
a) Probíhá za podmínek definovaných v článku 5 tohoto Jednacího řádu.
b) Nejdříve se z navržených kandidátů zvolí 4 členové předsednictva.
c) Z nich se zvolí předseda a 1. místopředseda.
6. Mandát člena předsednictva CKR vzniká zvolením a zaniká:
a) zvolením nového předsednictva,
b) písemným vzdáním se mandátu do rukou předsednictva CKR,
c) porušením slibu člena CKR (Příloha č. 1 Volebního řádu CKR),
d) ukončením ubytování člena CKR na dané koleji, na které byl zvolen, vyjma
ukončení ubytování po 31. květnu daného akademického roku,
e) odvoláním.
7. Plénum CKR může odvolat člena předsednictva z funkce. Členové předsednictva
vykonávají své funkce do zvolení předsednictva nového, až na výjimku, kdy se daná
funkce ruší. Pro odvolání musí hlasovat alespoň ½ všech členů CKR.
8. Pokud plénum CKR odvolá předsedu CKR z funkce či se předseda CKR své funkce vzdá,
funkci předsedy CKR vykonává od tohoto okamžiku 1. místopředseda CKR, a to až do
okamžiku zvolení nového předsedy CKR.
9. Vzdá-li se člen předsednictva svého mandátu, nebo je odvolán, je na jeho místo
neprodleně zvolen nástupce. Volba probíhá na nejbližší schůzi CKR za podmínek
definovaných v článku 5 tohoto Jednacího řádu.
10. Pokud se vzdají svého mandátu, nebo jsou odvoláni 2 a více členů předsednictva, je
odvoláno celé předsednictvo a proběhne volba nového předsednictva dle článku 3, bodu
5 tohoto Jednacího řádu. Odvolaný předseda, příp. místopředseda neprodleně svolá
schůzi CKR dle článku 2 tohoto Jednacího řádu, kde se zvolí nové předsednictvo.
Článek 4

Plenární zasedání CKR
Forma a obsah zasedání
1. CKR zasedá v plénu, jež je tvořeno všemi členy CKR, tedy všemi členy Kolejních rad
zvolenými na jednotlivých blocích kolejí VŠE.
2. Plénum CKR schvaluje vnitřní předpisy CKR a spolupodílí se na vytváření předpisů
týkajících se CKR, zejména Volebního řádu CKR, Statutu CKR a Kolejního řádu VŠE.
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3. Plénum dále přijímá usnesení na návrh člena CKR, předsedy nebo předsednictva CKR
nebo vedoucích jednotlivých kolejí, případně jiných zaměstnanců SÚZ VŠE.
4. Plénum CKR se schází dle potřeby a vždy když o to požádá ředitel SÚZ, nejméně však 3x
za semestr.
5. Zasedání CKR svolává a řídí předseda CKR, případně jím pověřený zástupce z CKR.
6. Zasedání CKR jsou veřejná. Nadpoloviční většina přítomných členů CKR může
rozhodnout, že jednání nebo jeho část bude neveřejné.
7. Na zasedání CKR má přístup ředitel SÚZ, příp. jím pověřená osoba, pokud o to předem
projeví zájem. Ředitel SÚZ dostane slovo, kdykoliv o to požádá.
8. Plénum CKR může pověřit výkonem některé činnosti kteréhokoliv člena CKR, příp.
skupinu členů CKR.
Program jednání
9. Program jednotlivých zasedání navrhuje předseda CKR, člen předsednictva nebo jím
pověřený člen CKR, přičemž vychází především z návrhů členů CKR, SÚZ VŠE, vedoucích
kolejí a podnětů studentů.
10. Pozvánku s programem a případnými podkladovými materiály k zasedání zasílá předseda
CKR nebo jiný pověřený člen CKR dle čl. 4, odstavce 8 tohoto Jednacího řádu členům CKR
zpravidla v elektronické podobě a to nejméně 5 dní před zasedáním.
11. Ve výjimečných případech může předsedající člen CKR dle čl. 2 odstavce 3 tohoto
Jednacího řádu program zasedání dodatečně doplnit nebo jinak pozměnit.
12. Po zahájení jednání umožní předsedající člen členům CKR předložit doplňovací nebo
pozměňovací návrhy k programu zasedání.
13. Na závěr každého zasedání se CKR předběžně dohodne na termínu příštího zasedání.
Odročení jednání
14. Předsedající člen CKR má právo jednání odročit, pokud je naplněna jedna z následujících
podmínek:
a. Jednání trvá nepřiměřeně dlouho a program není stále vyčerpán;
b. Jednání nebylo možné zahájit kvůli nedostatečnému množství přítomných členů
nebo v průběhu jednání klesl počet přítomných pod hranici 2/5 všech členů CKR;
c. Byl hrubě narušen průběh jednání.
15. Termín a místo nového zasedání bude znovu oznámeno dle čl. 4 odstavce 9.
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Článek 5
Hlasování
1. Plénum CKR je usnášeníschopné, pokud jsou přítomny alespoň 2/5 všech členů CKR.
Není-li přítomno dostatečné množství členů CKR nebo klesne-li v průběhu zasedání
počet přítomných pod tuto hranici, může předsedající jednání odročit.
2. Hlasování jsou veřejná, pokud není určeno jinak, a ke schválení návrhu je nutná
nadpoloviční většina přítomných členů CKR.
3. Tajné hlasování může iniciovat kterýkoliv přítomný člen CKR a musí mu být vyhověno.
4. Pro schválení návrhu Volebního řádu CKR, Statutu CKR, Jednacího řádu CKR a Kolejního
řádu VŠE je třeba souhlasu alespoň 3/5 všech členů CKR. Tato hlasování jsou vždy
veřejná a probíhají ve veřejné části zasedání.
5. Při hlasování disponuje každý člen CKR právě jedním hlasem, nedohodne-li se plénum
v konkrétním případě jinak.
6. Pokud je člen CKR přímo zainteresován do návrhu, o němž se hlasuje, může mu být
odebráno hlasovací právo. O odebrání rozhodne plénum CKR.
7. Výsledky hlasování vstupují v platnost 7. dnem od zasedání CKR, není-li ve zveřejněném
zápise uvedeno jinak.
Článek 6
Zápis z jednání
1. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, který obsahuje datum, čas a místo konání,
seznam přítomných osob, program jednání a výsledky hlasování.
2. Určený zapisovatel vyhotovený zápis zašle v elektronické podobě předsedovi CKR a to
bez zbytečného odkladu.
3. Zápis je předsedou CKR nebo jiným pověřeným členem CKR zveřejněn na oficiálním
webu CKR do 7 dnů od zasedání.
4. Zápisy z jednání jsou archivovány v elektronické podobě na oficiálním webu CKR
minimálně po dobu dvou let.
Článek 7

Navržení stipendií pro členy CKR
1. Předseda CKR zasílá po domluvě s rektorem VŠE návrh stipendií za mimořádnou činnost
odvedenou ve funkci člena CKR.
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2. Za mimořádnou činnost je považována taková činnost, která přesahuje působnost
funkce člena CKR na své koleji nebo v rámci CKR.
3. Tento návrh je vypracován a schválen členy předsednictva. Předsedové jednotlivých KR
mohou navrhovat osoby, kterým přísluší na základě mimořádné činnosti odměna ve
formě stipendia.
4. Návrh je před zasláním rektorovi VŠE odeslán v elektronické podobě všem členům CKR.
Článek 8

Rozdělování ubytovaných na koleji
1. CKR a jednotlivé KR rozdělují studenty, kterým bylo na základě kritérií přiděleno
ubytování, na jednotlivé bloky, respektive pokoje na kolejích, a to dle platného Statutu
Centrální kolejní rady z 19. května 2008, odst. 9 a 12.
2. Předsednictvo je odpovědné za koordinaci a bezchybnost rozdělovaného ubytování.
3. Předsednictvo rozděluje ubytované na jednotlivé bloky kolejí.
4. Předsednictvo může požádat o pomoc při rozdělování na bloky jakéhokoliv člena CKR,
který využívá letního ubytování.
5. Vybraný člen CKR je povinen na vyzvání pomoci předsednictvu při rozdělování na bloky
kolejí.
6. Předseda CKR požádá předsedy kolejí o seznam členů CKR, kteří budou rozdělovat
ubytování na jednotlivých kolejích včetně hlavního koordinátora (dále jen koordinátor).
7. Každá kolej nominuje na rozdělování ubytování maximálně tři členy KR daného bloku
včetně koordinátora. Předsednictvo CKR si vyhrazuje právo odmítnutí nominovaného
člena CKR, a to v případě, že nominovaný člen nebyl ve své funkci aktivní během
uplynulého Akademického roku.
8. V případě nominování méně než tří členů na jednotlivých kolejích může být tento člen
doplněn z koleje jiné na základě souhlasu předsednictva CKR.
9. Koordinátor ručí za včasnost a bezchybnost rozděleného ubytování na své koleji, a to ve
všech kolech rozdělování ubytování.
10. Koordinátor se zavazuje zapojit do procesu rozdělování všechny rozdělující členy na
svém bloku kolejí, a to ve všech kolech rozdělování ubytování.
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11. Člen CKR využívající letního ubytování je povinen se podílet na přidělování ubytování dle

pokynů koordinátora a předsednictva CKR. V případě nespolupráce členů CKR při
přidělování ubytování může předsednictvo CKR předložit návrh SÚZ VŠE ke zpětnému
zaplacení letního ubytování.
Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento Jednací řád CKR byl schválen plénem CKR dne 4. 3. 2014 a nabývá účinnosti dnem
následujícím po dni schválení CKR.

Jakub Šimeček
Předseda CKR
Bc. Štěpánka Dušková
Místopředsedkyně CKR
Bc. Dominik Peťko
Místopředseda CKR
Bc. et Bc. Marcel Sarvaš
Místopředseda CKR
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