
 

Interní předpis Studentské rady č. 05 

Vedení Studentské rady VŠEM 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1) Vedení Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen „VŠEM“) 

tvoří předseda a místopředsedové. 

2) Vedení Studentské rady VŠEM je přímo odpovědné Studentské radě VŠEM. 

 

Článek 2 

Předseda Studentské rady VŠEM 

1) Zastupuje radu navenek jako celek a reprezentuje školu. 

2) Je hlavní osobou pro komunikaci mezi studenty VŠEM a pedagogickými pracovišti, 

administrativními pracovišti a ostatními samosprávnými akademickými orgány VŠEM. 

3) Předsedovi Studentské rady VŠEM přísluší zejména: 

a) svolávat, řídit, přerušovat a ukončovat jednání Studentské rady; 

b) podepisovat návrhy a usnesení Studentské rady; 

c) předkládat vedení VŠEM návrhy a usnesení Studentské rady; 

d) předkládat vedení VŠEM návrhy studentských projektů; 

e) předkládat vedení VŠEM Výroční zprávu o činnosti Studentské rady; 

f) navrhovat rektorovi ke jmenování členy Disciplinární komise z řad studentů; 

g) navrhovat rektorovi ke jmenování členy Administrativní komise z řad studentů; 

h) stanovit pořadí, v němž jej budou místopředsedové Studentské rady zastupovat; 

i) pověřit místopředsedu nebo člena Studentské rady výkonem pravomoci předsedy;  

j) přijímat prohlášení členů Studentské rady, kterým se vzdávají svého mandátu; 

k) koordinovat a řídit činnost Studentské rady. 

4) Předsedovi Studentské rady VŠEM v záležitostech Volebního řádu přísluší: 

a) vyhlašovat volby do Studentské rady; 

b) jmenovat náhradníka řádným členem Studentské rady po uvolnění mandátu; 

c) vyhlašovat doplňkové volby do Studentské rady; 

d) svolávat a řídit Ustavující schůzi Studentské rady. 

5) Předsedovi Studentské rady v záležitostech Volební komise přísluší: 

a) jmenovat členy Volební komise; 

b) přijímat prohlášení člena Volební komise, kterým se vzdává svého mandátu; 

c) svolávat první schůzi Volební komise; 



 

6) Předseda Studentské rady VŠEM navrhuje Studentské radě počet místopředsedů, 

obsazení těchto postů a jejich pole působnosti. 

7) Předseda Studentské rady plní i další úkoly stanovené ostatními Interními předpisy 

studentské rady nebo úkoly, kterými ho Studentská rada pověří. 

 

Článek 3 

Místopředsedové Studentské rady VŠEM 

1) Počet místopředsedů; pole jejich působnosti a činnosti; a obsazení těchto postů 

navrhuje Studentské radě její předseda. 

2) O každém místopředsedovi hlasuje Studentská rada zvlášť. 

3) Místopředsedové Studentské rady zastupují předsedu Studentské rady na jeho pokyn 

nebo v určeném pořadí. 

4) Při zastupování předsedy Studentské rady mají místopředsedové Studentské rady 

práva a povinnosti předsedy. 

5) Místopředsedové se střídají v řízení zasedání a schůzí Studentské rady v pořadí 

dohodnutém s předsedou. 

 

Článek 4 

Volba předsedy Studentské rady VŠEM 

1) Kandidátky na předsedu Studentské rady přijímá Volební komise nejpozději hodinu 

před začátkem Ustavující schůzí Studentské rady. 

2) Volba předsedy Studentské rady se koná veřejným hlasováním a koná se nejvýše ve 

dvou kolech. 

3) Volbu předsedy Studentské rady řídí předseda Volební komise. 

4) V prvním kole je předsedou Studentské rady zvolen kandidát, který získal nadpoloviční 

většinu hlasů všech členů Studentské rady.  

5) Nezíská-li nikdo tento potřebný počet hlasů, koná se druhé kolo volby. 

6) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet 

hlasů. V případě více kandidátů s rovností hlasů na prvém nebo druhém místě, 

postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. 

7) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

členů Studentské rady. 

8) Nebude-li předseda Studentské rady zvolen ani ve druhém kole Ustavující schůze se 

na hodinu přeruší. Po přerušení se koná nová volba, která se řídí odstavci 2 až 7. 

9) Kandidátky v nové volbě je možné podávat k Volební komisi během přerušení 

nejpozději však 15 minut před začátkem nové volby. 



 

 

Článek 5 

Volba místopředsedů Studentské rady VŠEM 

1) Na návrh předsedy rozhodne Studentská rada o počtu místopředsedů. 

2) Na návrh předsedy rozhodne Studentská rada o činnosti a poli působnosti jednotlivých 

místopředsedů. 

3) Na návrh předsedy rozhodne Studentská rada jednotlivě o obsazení postu 

místopředsedů. Pořadí volby určuje předseda Studentské rady. 

4) Volba místopředsedy Studentské rady se koná veřejným hlasováním a koná se 

v jednom kole.  

5) Volbu místopředsedy řídí předseda Studentské rady. 

6) Místopředsedou Studentské rady je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných členů Studentské rady. 

 

Článek 6 

Odvolání vedení Studentské rady VŠEM 

1) Odvolat člena vedení Studentské rady lze jen na návrh nadpoloviční většiny všech 

členů Studentské rady. 

2) Studentská rada následně hlasuje o návrhu na odvolání člena vedení. 

3) Pro odvolání je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů Studentské rady. 

 

Článek 7 

Vznik a zánik mandátu člena vedení Studentské rady 

1) Mandát člena vedení Studentské rady vzniká zvolením. 

2) Člen vedení Studentské rady se může svého mandátu vzdát, a to prohlášením na 

zasedání nebo schůzi Studentské rady VŠEM. 

3) Mandát člena vedení Studentské rady zaniká vzdáním se mandátu, střetem zájmů 

nebo úmrtím. Na uvolněné místo musí být neprodleně zvolen jiný člen. 

4) Střet zájmů nastává v případě, že člen vedení Studentské rady byl zvolen do jiné 

funkce ve vedení Studentské rady. 

 

 

 


