
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD STUDENTSKÉ RADY 
 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 

Jednací řád studentské rady upravuje složení studentské rady, postup při jejím zasedání, 
průběh jednání a způsob hlasování.  
 
Jednací řád studentské rady je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a 
managementu. 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Jednací řád studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen „VŠEM“) 
upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“) 
postup při jednání studentské rady VŠEM. 

Článek 2 
Základní ustanovení 

1. Studentská rada je samosprávným orgánem akademické obce VŠEM (studenti). 
2. Členy studentské rady jsou zástupci jednotlivých studijních skupin a studijních 

programů v daném akademické období.  
3. Nejvyšším představitelem studentské rady je předseda. 

Článek 3 
Zasedání studentské rady 

1. Studentská rada VŠEM (dále jen „rada“) zasedá minimálně jednou ročně. Toto 
jednání svolává její předseda nebo v případě jeho nečinnosti prorektor VŠEM. 

2. Zasedání rady se uskuteční v termínu ohlášeném minimálně 21 dnů předem na 
internetových stránkách VŠEM v prostorech, jejichž zabezpečení je v kompetenci 
prorektora (pracoviště VŠEM v Praze). 

3. Mezi zasedáními rady jedná rada elektronickou formou komunikace a v případě 
potřeby členové mohou i elektronicky hlasovat. Za správnost takovéhoto hlasování 
zodpovídá předseda rady. Případná takováto usnesení rady včetně nesouhlasných 
stanovisek předá k řešení předseda rady prorektorovi VŠEM, který k nim zaujme 
stanovisko do 30 dnů od doručení. 

Článek 4 
Jednání studentské rady 

1. Jednání řídí předseda rady, který bude zvolen na prvním jednání rady, nebo její člen 
zvolený nadpoloviční většinou členů rady. 

2. Hlasování rady je vždy veřejné. Na zasedání rady má právo vystoupit každý člen rady 
a dále členové Akademické rady VŠEM. 

3. Z jednání rady je vždy pořizován zápis, který je do 7 dnů zveřejněn na internetových 
stránkách VŠEM. Návrhy vzešlé z jednání rady předává předseda rady prorektorovi 
VŠEM, který do 30 dnů doručí zprávu o způsobu řešení případných návrhů rady. 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Na jednací řád studentské rady VŠEM se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 

2. Jednací řád studentské rady nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 


