Vysoká škola ekonomická v Praze

STATUT CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADY

Jednání Akademického senátu VŠE dne 19.5.2008

STATUT centrální kolejní rady
Úvodní ustanovení
1. Centrální kolejní rada (dále jen „CKR“) je orgán zastupující studenty Vysoké
školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) ubytované na kolejích VŠE či
zařízeních k tomuto účelu VŠE pronajatých.
2. Práva a povinnosti CKR upravuje Statut CKR, jenž je měněn CKR a
schvalován Akademickým senátem VŠE. Statut CKR doplňuje Kolejní řád a
Statut Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen
„SÚZ VŠE“).
3. CKR může používat znak CKR, vycházející z loga VŠE a respektující platný
předpis „Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze“.
4. Znak CKR tvoří logo VŠE kolem něhož je nápis CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADA.
Znak CKR je vyobrazen v příloze číslo 1.
Postavení, práva a povinnosti CKR
5. CKR potvrzuje platnost voleb do kolejních rad na jednotlivých kolejích VŠE.
6. CKR je poradním a kontrolním orgánem ředitele SÚZ VŠE.
7. Zástupce CKR je členem porady ředitele SÚZ VŠE.
8. CKR je oprávněna vyslat svého zástupce na zasedání Akademického senátu
VŠE.
9. CKR se podílí na rozdělení ubytovaných na kolejích.
10. Zástupce CKR je členem komisí vyhodnocujících nabídky soutěžitelů ve
výběrových řízeních týkajících se kolejí VŠE.
11. Zástupce CKR má přístup k hospodaření a ke kalkulačním propočtům SÚZ
VŠE.
12. Přidělení míst na koleji provádí kolejní rada (dále jen „KR“) a schvaluje CKR.
Přesuny ubytovaných iniciované SÚZ z jiných než havarijních důvodů
schvaluje KR a informuje o tom CKR.
13. KR se podílí na rozhodování o využití peněžních prostředků získaných
z výběrů poplatků za jiné služby.
14. CKR schvaluje a vydává Statut kolejních rad, kterým se upravují práva a
povinnosti KR a další náležitosti.
15. CKR pro svou činnost může schvalovat a vydávat vnitřní předpisy. Vnitřním
předpisem je Volební řád a Jednací řád. Další vnitřní předpisy CKR tvoří dle
potřeby.
16. Vztah mezi CKR a KR upravuje Statut CKR, Statut kolejních rad, Jednací řád
a Volební řád.

Struktura a činnost CKR
17. Členy CKR se stávají všichni řádně zvolení členové Kolejních rad.
18. V čele CKR stojí předseda CKR. Další funkce a orgány si CKR volí dle potřeby
a propůjčuje jim potřebné pravomoci.
19. CKR může pověřit výkonem některé činnosti jednotlivého člena CKR, či celou
jednotlivou KR.
20. CKR svolává zasedání dle potřeby, minimálně však 3krát za semestr.
21. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, který je zveřejněn na „úřední desce“
každé KR nebo na internetových stránkách koleje, jsou-li tyto stránky zřízeny.
22. Každá KR má povinnost na zasedání CKR vyslat svého zástupce. V případě,
že jej ze závažných důvodů vyslat nemůže, je povinna se písemně omluvit.
23. CKR je usnášeníschopná, jsou-li na schůzi zástupci alespoň 2/5 řádně
zvolených KR.
24. Hlasování CKR upravuje Jednací řád. Při hlasování o Jednacím řádu a Statutu
CKR je potřeba shody 3/5 řádně zvolených kolejních rad.

Mandáty členů KR a funkce předsedy CKR
25. Volby do KR se konají jednou ročně. Podrobnosti stanovuje Volební řád.
26. Mandát člena KR vzniká podle Volebního řádu KR dnem zvolení do KR.
27. Funkce předsedy CKR vzniká zvolením do funkce a zaniká zvolením nástupce
ve funkci.
28. Předseda CKR může ze závažných důvodů předčasně rezignovat na svou
funkci. Předseda oznamuje svou rezignaci spolu s oznámením termínu
volební schůze CKR, která se musí konat do dvou týdnů od oznámení
rezignace. Do zasedání vede CKR pověřená osoba podle Jednacího řádu.
29. Mandát člena KR zaniká podle Volebního řádu a vždy při zvolení nové kolejní
rady.
Závěrečná ustanovení
30. Statut Kolejní rady a vnitřní předpisy CKR přijaté před nabytím účinnosti
tohoto Statutu CKR zůstávají v platnosti a jsou považovány za přijaté podle
tohoto Statutu CKR.
31. Tento Statut CKR byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 19.5.2008.
Dnem schválení nabývá Statut platnosti a nahrazuje Statut schválený
Akademickým senátem VŠE dne 29.6.1998.
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