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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Statut Studentské rady Panevropské univerzity., a.s., upravuje v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, vznik, postavení a způsob jednání samosprávného orgánu studentské části 
akademické obce Panevropské univerzity (dále jen „univerzita“). 

 
Článek 2 

Vznik a zánik mandátu 
 

1. Studentská rada Panevropské univerzity, a.s., (dále jen „studentská rada“) je samosprávným 
akademickým orgánem zastupujícím a hájícím zájmy studentů, partnerem akademických orgánů 
univerzity, zejména děkanů fakult a rektora, při řešení otázek dotýkajících se studentů univerzity. 

2. Studentská rada je reprezentantem studentů univerzity navenek. 
3. Členem studentské rady může být student bakalářského, navazujícího magisterského nebo 

doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia, který je řádně zapsán do 
studia. V případě přerušení studia mandát člena studentské rady zaniká. 

4. Mandát člena studentské rady vzniká volbou dnem stanoveným v opatření rektora (viz článek 4) nebo 
kooptací (viz článek 5). 

5. Mandát člena studentské rady zaniká 
a. Uplynutím mandátu; 
b. Ukončením studia na univerzitě; 
c. Vzdáním se mandátu na zasedání studentské rady nebo písemným prohlášením doručeným 

předsedovi studentské rady; 
d. Úmrtím. 

6. V případě, že člen studentské rady ukončil studium v bakalářském studijním programu a má podánu 
přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, anebo ukončil studium v 
navazujícím magisterském studijním programu a má podánu přihlášku ke studiu v doktorském 
studijním programu, jeho mandát nekončí, pokud je k dalšímu studiu přijat a zapíše se do něj do tří 
měsíců od ukončení předchozího studia. 

 
Článek 3 

Činnost studentské rady 
 

1. Studentská rada 
a. Zjišťuje potřeby studentů univerzity a jejich postoje k významným otázkám týkajícím se jejich 

studia a předkládá děkanům příslušné fakulty, případně rektorovi návrhy na jejich řešení; 
b. Spolupracuje s děkankami jednotlivých fakult na interní evaluaci; 
c. Spolupracuje s vedením univerzity a děkankami fakult na šíření informací o záležitostech 

univerzity mezi studenty; 
d. Předkládá rektorovi prostřednictvím děkanek návrhy na členy disciplinární komise univerzity 

z řad studentů a jejich případné odvolání před uplynutím období, na které byli jmenováni; 
e. Účastní se prostřednictvím svého zástupce ve vědecké radě na rozhodování o důležitých 

otázkách rozvoje univerzity; 
f. Reprezentuje prostřednictvím svého zástupce univerzitu ve studentské části rady vysokých 

škol a na dalších oficiálních fórech; 
g. Navrhuje realizaci společenských sportovních a jiných neformálních aktivit určených pro 

studenty univerzity a spolupracuje na jejich realizaci. 
 

Článek 4 
Volba studentské rady 

 
1. Studentská rada má nejméně 3 a nejvíce 15 členů. 
2. Studentská rada se ustavuje volbou. Volební období je zpravidla dvouleté. 
3. Volba studentské rady je tajná. 
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4. Volba je platná, pokud se jí zúčastní alespoň 10 % všech studentů univerzity (dále jen „voličů“). V 
případě, že je účast voličů nižší, koná se zpravidla do dvou týdnů náhradní volba. Náhradní volba je 
platná bez ohledu na počet voličů, kteří se jí zúčastní. 

5. Před volbou navrhuje odstupující studentská rada počet svých členů pro příští období se zohledněním 
počtu studentů, počtu studijních programů a lokalit, ve kterých univerzita působí. 

6. Volby do studentské rady vyhlašuje svým rektor, který stanoví: 
a. Termín jejich konání a náhradní termín volby; 
b. Počet volených členů studentské rady; 
c. Způsob přihlašování kandidátů, jejich zveřejnění a čas a místo jejich veřejné prezentace, 

pokud o ni požádají; 
d. Způsob a termín zveřejnění výsledků volby, případně oznámení o náhradním termínu volby; 
e. Začátek a předpokládaný konec funkčního období studentské rady. 

 
Článek 5 
Kooptace 

 
1. V případě, že některý z členů studentské rady ukončí v průběhu volebního období členství v ní z jiného 

důvodu, než je uplynutí mandátu, může studentská rada na svém zasedání rozhodnout o obsazení 
uvolněného místa kooptací. 

2. Kooptací nelze obsadit více než jednu třetinu míst členů studentské rady stanoveného pro dané 
volební období. 

3. Kooptací nelze obsadit místo člena studentské rady, který byl kooptován. 
4. V případě, že počet členů studentské rady klesne na polovinu stanoveného počtu a nové členy nelze 

kooptovat, anebo se na tom usnesou zbývající členové studentské rady, požádá předseda studentské 
rady nebo její člen pověřený řízením rektora o vyhlášení nových voleb do studentské rady. 

 
Článek 6 

Další ustanovení 
 

1. Studentská rada volí ze svého středu předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy. Při volbě předsedy 
a místopředsedů je dodržován princip zastoupení studentů studujících v Praze a Ostravě.  

2. Studentská rada volí představitele univerzity ve studentské komoře Rady vysokých škol, kterým může 
být i student, který není členem studentské rady. V takovém případě má tento zástupce právo a 
povinnost účastnit se jednání studentské rady s hlasem poradním. 

3. Studentská rada navrhuje rektorovi prostřednictvím děkanek jmenování zástupců studentů v 
disciplinární komisi univerzity a jejich případné odvolání před uplynutím období, na které byli 
jmenováni. Zástupci studentů v disciplinární komisi mají právo účastnit se jednání studentské rady s 
hlasem poradním ve věcech týkajících se jejich členství v disciplinární komisi. 

4. Studentská rada si podle potřeby ustanovuje vlastní komise a výbory k řešení specifických otázek. O 
jejich ustavení a členech informuje rektora. 

5. K organizaci vnitřního života studentské rady a způsobu jejího jednání může studentská rada univerzity 
vydat vlastní jednací řád nebo jiný relevantní dokument, který univerzita publikuje ve studentské sekci 
Dokumentového serveru Univerzitního informačního systému a případně jiným vhodným způsobem. 

6. Z jednání studentské rady univerzity pořizuje pověřený člen zápis, který je po autorizaci předsedou 
nebo místopředsedou postoupen rektorovi a uveřejněn ve studentské sekci Dokumentového serveru 
Univerzitního informačního systému. 

 
 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. v. r. 
rektor, člen představenstva  

 


