Znění platné od 17. května 2018

STATUT RADY VYSOKÝCH ŠKOL
ČÁST PRVÁ
Základní ustanovení
Čl. I.
Rada vysokých škol
1. Rada vysokých škol (dále jen „Rada“") je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92
odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (dále jen „Zákon“).
2. Rada se skládá ze členů delegovaných podle čl. IV. odst. 1.

Čl. II.
Obecná působnost Rady
1. Rada se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností,
organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti
a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska
a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“)
a jiné orgány a instituce.
2. Rada projednává a přijímá stanoviska zejména k návrhům:
a) na přípravu, tvorbu a rozpis státních rozpočtových prostředků pro vysoké školy,
b) zákonů a jiných právních předpisů, které se vztahují k odst. 1.,
c) na zřízení (rozdělení, zrušení) vysokých škol,
d) na organizaci a složení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a na zřízení
a ustavení poradních orgánů Ministerstva, jejichž činnost se vztahuje k odst. 1.,
e) na zřízení nebo zrušení ústavů a pracovišť v resortu Ministerstva, jejichž předmětem
činnosti jsou věci vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání.
3. Rada se dále zabývá vztahy vysokých škol a Akademie věd České republiky a jiných
vědeckých, výzkumných a odborných institucí a vysokoškolských zařízení, na něž se
nevztahuje Zákon.
4. Na vysoké školy vojenské a policejní se odst. 1. až 3. vztahují přiměřeně.

Čl. III.
Vnější spolupráce Rady
1. Rada při činnosti podle čl. II. spolupracuje zejména:
a) s vysokými školami a jejich součástmi, jakož i s akademickými orgány vysokých škol
a jejich součástí,
b) s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství,
c) s Českou konferencí rektorů a Klubem kvestorů,

d) s Akademií věd České republiky,
e) s Vysokoškolským odborovým svazem,
f) s Centrem pro studium vysokého školství a s dalšími vědeckými, výzkumnými, odbornými
a jinými orgány a institucemi, které mají vztah k obecné působnosti Rady (čl. II.),
g) s grantovými agenturami a agenturami spravujícími zahraniční programy, které mají
vztah k vysokým školám,
h) s profesními orgány, které zastupují učitele, studenty a zaměstnance vysokých škol a se
sdruženími škol středních a vyšších odborných škol,
i) s profesními sdruženími zaměstnavatelů absolventů vysokých škol,
j) s orgány moci výkonné.
2. Vnější vztahy Rady k orgánům a institucím podle odst. 1. mohou být založeny na dohodách,
jimiž lze zřídit též společný orgán nebo společné zařízení Rady a jiného orgánu či instituce.
Činnost takového společného orgánu či zařízení může být upravena dohodou nebo statutem
schváleným smluvními stranami (Část čtvrtá).

ČÁST DRUHÁ
Členové a funkcionáři Rady
Čl. IV.
Členové Rady
1. Do Rady může každá vysoká škola pro každé funkční období Rady delegovat jako její
členy:
a) dva zástupce vysoké školy, které deleguje akademický senát veřejné nebo státní vysoké
školy anebo zastupitelský akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti
je rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm. a) Zákona;
b) jednoho zástupce každé z fakult vysoké školy, kterého deleguje akademický senát
veřejné nebo státní vysoké školy na návrh akademického senátu příslušné fakulty
anebo zastupitelský akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je
rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm. a) Zákona, na návrh zastupitelského
akademického orgánu fakulty soukromé vysoké školy;
c) dva zástupce studentů vysoké školy – delegáta a jeho náhradníka, které deleguje
akademický senát veřejné nebo státní vysoké školy anebo zastupitelský akademický
orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je rozhodovat o delegaci podle § 92
odst. 1 písm. a) Zákona.
2. Funkční období je tříleté.
3. Do Rady může být podle odst. 1. delegován pouze ten, kdo je členem akademické obce
delegující vysoké školy. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v orgánu reprezentace
vysokých škol složeném z představitelů vysokých škol podle §92 odst. 1 písm. b) Zákona.
4. Členství v Radě:
a) vzniká dnem počátku funkčního období Rady, pokud jde o člena, jehož delegace podle
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odst. 1. byla Radě písemně oznámena do tohoto dne, jinak dnem následujícím po dni,
kdy toto oznámení Radě došlo,
b) je nezastupitelné, pokud tento Statut Rady (dále jen „Statut“) nestanoví jinak,
c) zaniká:
ca) uplynutím funkčního období Rady,
cb) dnem následujícím po dni, kdy bylo předsedovi Rady doručeno písemné sdělení člena,
že na členství v Radě rezignuje,
cc) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu vysoké
školy, který člena Rady delegoval, že jeho členství v akademické obci delegující
vysoké školy zaniklo,
cd) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu vysoké
školy, který člena delegoval, že jej z členství v Radě odvolává.
5. Akademický senát delegující vysoké školy (fakulty) neodvolá člena Rady, který je
funkcionářem Rady (čl. VI. odst. 1.) bez předchozího stanoviska orgánu Rady, který daného
funkcionáře zvolil nebo jmenoval, ledaže tento orgán nevydá své stanovisko na nejbližší své
schůzi poté, kdy o ně byl písemně požádán.

Čl. V.
Práva a povinnosti člena Rady
1. Člen Rady má právo:
a) účastnit se jednání všech orgánů Rady,
b) být informován o činnosti Rady,
c) vznášet dotazy týkající se činnosti, působnosti a vnější spolupráce Rady a vysokého školství
a právo na odpověď v přiměřené lhůtě,
d) předkládat náměty a připomínky k činnosti Rady,
e) na úhradu nezbytných nákladů spojených s členstvím v Radě (čl. XXI. odst. 3.).
2. Člen Rady je povinen
a) aktivně se účastnit práce v Radě a v jejích orgánech,
b) informovat soustavně akademické orgány vysoké školy nebo fakulty, kterou zastupuje,
jakož i akademickou obec této vysoké školy nebo fakulty, o činnosti Rady,
c) tlumočit Radě návrhy a připomínky orgánu nebo akademické obce uvedených v písm. b).
3. Členství v Radě je čestné, členu nenáleží za tuto funkci odměna. To se netýká členů Rady
působících ve zvláštních orgánech, kteří mohou být odměněni za činnost v těchto orgánech
nesouvisející přímo s činností Rady, a to zpravidla z finančních prostředků druhé strany.

Čl. VI.
Funkcionáři Rady
1. Funkcionáři Rady (dále jen „funkcionáři“) jsou předsedové a místopředsedové Rady a jejích
orgánů (Část třetí – dále jen „orgán“).
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2. Funkcionář:
a) se ujímá funkce dnem volby nebo jmenování nebo jiným určeným dnem, o čemž obdrží
písemné osvědčení,
b) pro ukončení funkce platí přiměřeně čl. IV. odst. 4. písm. c) s tím, že odvolání
funkcionáře náleží orgánu, který funkcionáře zvolil nebo jmenoval.
3. Předseda orgánu (dále jen „předseda“) má právo:
a) v rámci působnosti orgánu, jemuž předsedá, zastupovat orgán navenek a jednat jeho
jménem při respektování programového prohlášení a usnesení (stanovisek) Rady a zájmů
vysokých škol,
b) v době mezi zasedáními orgánu vyřizovat záležitosti běžné a neodkladné, aniž mu
náleží působnost orgánu,
c) vystupovat na zasedání jiných orgánů a předkládat jim návrhy na opatření,
d) na základní administrativní zabezpečení činnosti orgánu i činnosti své ze strany Agentury
Rady (dále jen „Agentura“).
4. Předseda je povinen:
a) převzít na počátku funkčního období agendu od svého předchůdce a po ukončení
funkčního období ji předat svému nástupci,
b) připravit návrh programu činnosti orgánu a po jeho schválení dbát o jeho realizaci,
c) svolávat řádná i mimořádná zasedání orgánu, řídit je, předkládat jim podkladové
materiály a návrhy usnesení (stanovisek) a schválená usnesení realizovat, sledovat
a kontrolovat jejich realizaci,
d) v rámci působnosti orgánu rozvíjet vnější spolupráci Rady s Ministerstvem (čl. II. odst. 1.)
a podle čl. III. odst. l. písm. a) být ve styku s příslušnou složkou Ministerstva,
e) dbát o formální stránku činnosti orgánu, zejména o zachycení obsahu zasedání formou
záznamu,
f) informovat o své činnosti dle odst. 3 písm. b) na nejbližším zasedání orgánu.
5. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, jinak
v rozsahu, který předseda stanoví. Má-li orgán více místopředsedů, stanoví předseda, který
z nich ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
6. Není-li přítomen předseda ani místopředseda, který je oprávněn ho zastupovat, zastupuje
předsedu nejstarší člen orgánu.

Čl. VII.
Účast na jednání orgánů Rady s hlasem poradním
Právo účastnit se jednání orgánů Rady s hlasem poradním mají:
a) předsedové a místopředsedové akademických senátů veřejných a státních vysokých škol
a jejich fakult, jakož i předsedové a místopředsedové zastupitelských akademických
orgánů soukromých vysokých škol a jejich fakult, rektoři veřejných a státních vysokých
škol a děkani jejich fakult, jakož i osoby vykonávající obdobné funkce na soukromých
vysokých školách, kvestoři veřejných a státních vysokých škol, jakož i osoby vykonávající
obdobnou funkci na soukromých vysokých školách,
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b) představitelé Ministerstva, Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Akademie
věd České republiky, Centra pro studium vysokého školství, Vysokoškolského
odborového svazu a grantových agentur,
c) předsedové orgánů Rady (Část třetí) a obdobní funkcionáři zvláštních Orgánů (Část čtvrtá),
pokud nejsou členy daného orgánu,
d) tajemník Rady,
e) osoby, jimž toto právo udělí orgán k jednotlivé věci či trvale.

ČÁST TŘETÍ
Orgány Rady
Čl. VIII.
Orgány Rady jsou:
a) sněm (čl. IX.),
b) předsednictvo (čl. X.),
c) užší předsednictvo (čl. XI.),
d) předseda Rady a místopředsedové Rady (čl. XII.),
e) poradní odborné orgány (čl. XIII.),
f) Studentská komora (čl. XIV.),
g) Fórum předsedů akademických senátů (čl. XIVa.),
h) Agentura (čl. XV.).

Čl. IX.
Sněm
1. Sněm se skládá z členů Rady (čl. I. odst. 2., čl. IV. odst. 1.).
2. Sněm jako vrcholný orgán Rady:
a) schvaluje Statut a program Rady na funkční období,
b) přijímá stanoviska a doporučení k věcem obecné působnosti Rady (čl. II.),
c) volí tajným hlasováním předsedu Rady a k jeho návrhu místopředsedy Rady z členů
Rady delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a),
d) odvolává tajným hlasováním většinou svých členů předsedu Rady,
e) odvolává tajným hlasováním místopředsedu Rady.
3. Řádná zasedání sněmu se konají nejméně třikrát ročně. Mimořádná zasedání se konají podle
potřeby a musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně čtvrtina členů sněmu.

Čl. X.
Předsednictvo
1. Předsednictvo sestává
a) z členů Rady delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a), kteří byli delegujícím
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orgánem určeni pro členství v předsednictvu, a to po jednom za každou vysokou
školu; v době nepřítomnosti člena předsednictva vykonává jeho práva a povinnosti
druhý člen Rady delegovaný touž vysokou školou podle čl. IV. odst. 1. písm. a)
vyjma činností spojených s výkonem funkce v orgánech Rady dle čl. VIII. odst. 1. písm.
c), d) a e),
b) z předsedy a dvou místopředsedů Studentské komory (čl. XIV. odst. 3.), jakož
i dalších dvou členů Studentské komory, delegovaných tímto orgánem podle jeho
organizačního řádu (čl. XIV. odst. 4.) pro členství v předsednictvu,
c) z předsedy a místopředsedů Rady.
2. Předsednictvo vykonává veškerou obecnou působnost Rady (čl. II.), pokud nenáleží sněmu,
zejména:
a) připravuje zasedání sněmu,
b) schvaluje program činnosti zpravidla na akademický rok,
c) schvaluje rozpočet Rady a její hospodaření za uplynulý rok,
d) uzavírá dohody o zřízení zvláštních orgánů a zařízení (čl. XVI.) a schvaluje jejich
statutární úpravu,
e) v personálních věcech:
ea) jmenuje předsedy a místopředsedy poradních odborných orgánů (čl. XIII.) a k jejich
návrhu bere na vědomí a eviduje členy těchto orgánů,
eb) jmenuje předsedy a místopředsedy zvláštních orgánů a orgánů zvláštních zařízení
a schvaluje k jejich návrhu členy těchto orgánů, kteří zastupují Radu,
ec) potvrzuje volbu předsedy a místopředsedů Studentské komory,
ed) jmenuje tajemníka Rady,
ee) potvrzuje volbu místopředsedy Rady z řad studentů na návrh Studentské komory dle
čl. XIV. odst. 3. písm. b),
f) v době mezi zasedáními sněmu postupuje podle čl. VI. odst. 3. písm. b).
3. Řádná zasedání předsednictva se konají zpravidla měsíčně s výjimkou hlavních prázdnin. Pro
mimořádná zasedání platí čl. IX. odst. 3. věta druhá. K významným otázkám může být
svoláno zasedání rozšířené o předsedy akademických senátů vysokých škol a předsedy
zastupitelských akademických orgánů soukromých vysokých škol.

Čl. XI.
Užší předsednictvo
1. Užší předsednictvo sestává z předsedy Rady a místopředsedů Rady.
2. Užší předsednictvo:
a) připravuje zasedání předsednictva,
b) v době mezi zasedáními předsednictva postupuje podle čl. VI. odst. 3. písm. b).
3. Zasedání užšího předsednictva se konají podle potřeby.
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Čl. XII.
Předseda a místopředsedové Rady
1. Pro volbu předsedy a místopředsedů Rady platí čl. IX. odst. 2. písm. c) a pro jejich postavení
čl. VI.
2. Rada má zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student (čl. XIV. odst. 3.)
Působnost místopředsedů určuje předseda. Do působnosti místopředsedy – studenta patří
zejména koordinace činnosti Studentské komory v soustavě orgánů Rady a zvláštních orgánů
a zařízení a další úkoly, jimiž ho pověří předseda Rady.
3. Předseda Rady a místopředsedové Rady vykonávají vůči sněmu práva a povinnosti
předsedy a místopředsedů podle čl. VI.

Čl. XIII.
Poradní odborné orgány
1. Poradními odbornými orgány jsou
a) stálé pracovní komise Rady,
b) pracovní skupiny zřízené na přechodnou dobu pro konkrétní věci.
2. Poradní odborné orgány ze členů Rady a ze členů akademických obcí vysokých škol
a z externích odborníků zřizuje a úseky jejich činnosti vymezuje předsednictvo. Předseda
a místopředseda pracovní komise a pracovní skupiny jsou jmenováni z členů Rady;
o výjimkách rozhoduje na návrh předsednictva sněm.
Návrhy na členy poradních odborných orgánů podávají akademické senáty veřejných
a státních vysokých škol, jakož i zastupitelské akademické orgány soukromých vysokých škol
podle čl. XX. odst. 2., dále členové Rady, zejména na prvém zasedání sněmu, s dodržením
ustanovení čl. XIII. odst. 6.
Návrhy předá Agentura předsedovi, který svoláním prvního řádného zasedání orgán ustaví
a dále koná podle čl. VI.
3. Do působnosti poradních odborných orgánů patří zejména zaujímat stanoviska a přijímat
doporučení:
a) u pracovních komisí na vymezeném úseku činnosti Rady,
b) u pracovních skupin ve věcech, pro které byly zřízeny.
4. Pro postavení předsedy a místopředsedy platí čl. VI. a pro jmenování předsedy
a místopředsedy a pro vzetí na vědomí a evidování nebo schválení členů čl. X. odst. 2. písm.
ea) a eb).
5. Poradní odborné orgány zasedají zpravidla před zasedáním sněmu a dále podle potřeby.
6. Člen Rady může být členem nejvýše dvou stálých pracovních komisí Rady.

Čl. XIV.
Studentská komora
1. Členy Studentské komory jsou členové Rady delegovaní podle čl. IV. odst. 1. písm. c).
2. V době nepřítomnosti delegáta vykonává jeho práva a povinnosti stanovené tímto Statutem
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náhradník delegovaný akademickým senátem téže veřejné nebo státní vysoké školy anebo
zastupitelským akademickým orgánem téže soukromé vysoké školy, jinak je náhradník
oprávněn zúčastňovat se zasedání s hlasem poradním.
3. Studentská komora:
a) volí předsedu a zpravidla dva místopředsedy, pro jejichž působnost platí čl. VI. Volbu
potvrzuje předsednictvo (čl. X. odst. 2. písm. ec)),
b) ze zvolených funkcionářů deleguje studenta – místopředsedu Rady (čl. XII. odst. 2.),
c) deleguje dva členy pro členství v předsednictvu (čl. X. odst. 1. písm. b)).
4. Studentská komora:
a) zaujímá stanoviska a přijímá doporučení ve věcech obecné působnosti Rady (čl. II.),
zejména pokud se týkají studentů,
b) může po předchozím souhlasu předsednictva a ve spolupráci s Agenturou jednat ve
věcech:
ba) uzavírání dohod se studentskými profesními orgány,
bb) finančních podpor pro potřeby studentské reprezentace,
bc) vstupu do mezinárodních studentských organizací,
c) přijímá vlastní organizační řád a zřizuje komise jako své poradní orgány.

Čl. XIVa.
Fórum předsedů akademických senátů
1. Při Radě působí Fórum předsedů akademických senátů (dále Fórum), které sestává z předsedů
akademických senátů vysokých škol.
2. Fórum volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
3. Zasedání Fóra se konají podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
4. Předseda Fóra, nebo jím pověřený místopředseda Fóra je oprávněn účastnit se zasedání
předsednictva Rady, požádá-li o slovo, bude mu uděleno.
5. Předseda Fóra, nebo jím pověřený místopředseda Fóra je oprávněn předkládat na zasedání
předsednictva Rady návrhy, na kterých se usneslo Fórum.

Čl. XV.
Agentura
1. Agentura je jiným pracovištěm Univerzity Karlovy (dále jen „Univerzita“) dle §22 odst. 1
písm. c) Zákona. Podrobnosti o organizaci a úkolech Agentury upravuje Organizační řád
Agentury, který je vnitřním předpisem Univerzity; návrh Organizačního řádu Agentury
projednává předsednictvo Rady.
2. V čele Agentury stojí tajemník Rady (čl. X. odst. 2. písm. ed)), který za administrativní
a ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury odpovídá předsedovi Rady
a za hospodárnost a zákonnost činnosti Agentury rektorovi Univerzity.
3. Agentura vede evidenci členů Rady a Studentské komory a dalších osob, které se podílejí na
činností Rady nebo se účastní akcí jí pořádaných.
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ČÁST ČTVRTÁ
Zvláštní orgány
Čl. XVI.
Rada programů
Rada programů je společným orgánem Ministerstva a Rady vysokých škol. Předsednictvo Rady
VŠ jmenuje a odvolává místopředsedu Rady programů; na návrh místopředsedy Rady
programů jmenuje a odvolává zástupce Rady vysokých škol v Radě programů. Rada
programů posuzuje projekty vysokých škol předložené do Rozvojových programů
a doporučuje ministerstvu poskytnout dotaci na vybrané projekty. Podílí se rovněž na kontrole
výsledků řešených projektů a na kontrole využití poskytnuté dotace. Předmět činnosti Rady
programů, jakož i její působnost, organizaci a složení upravuje Statut Rady programů
schválený Ministerstvem a Radou vysokých škol.

ČÁST PÁTÁ
Jednací řád
Čl. XVII.
Zasedání orgánu
1. Zasedání orgánu (dále jen "zasedání") svolává předseda zpravidla písemnou pozvánkou,
která obsahuje program jednání; podle možnosti se k ní připojí i písemné podklady pro
jednání a návrhy usnesení.
2. Zasedání řídí předseda, který zejména:
a) zjistí, zda orgán je usnášeníschopný, a v opačném případě činí potřebná opatření,
b) navrhne program jednání a po schválení podle něj postupuje,
c) udělí slovo referentům a koreferentům ke zdůvodnění návrhů,
d) zahájí diskusi a poskytne členům s hlasem rozhodujícím i poradním možnost vyjádřit se
k projednávanému návrhu, a to v pořadí, jak se přihlásili, a k faktické připomínce mimo
pořadí,
e) může použít pořádkových opatření, zejména slovo neudělit či odejmout; při námitkách
rozhodne o přípustnosti takového opatření orgán,
f) uzavře jednání a formuluje návrh či variantní návrhy usnesení a rozhodne o pořadí
hlasování o návrzích; při námitkách rozhodne o pořadí hlasování orgán.
3. Zasedání orgánu Rady je veřejné, pokud se tento orgán neusnesl, že zasedání nebo jeho část
je neveřejné.

Čl. XVIII.
Hlasování
1. Orgán Rady je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň:
a) jedné pětiny všech členů Rady, jde-li o zasedání sněmu, s výjimkou usnášení o Statutu a
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jeho změnách a o odvolání předsedy Rady, kde je zapotřebí přítomnosti alespoň poloviny
všech členů Rady. Pro účely stanovení kvora pro usnášeníschopnost sněmu se započítává
vždy jen jeden zástupce studentů za každou vysokou školu.
b) dvou pětin členů předsednictva, jde-li o zasedání předsednictva,
c) více než poloviny členů užšího předsednictva, jde-li o zasedání užšího předsednictva,
d) pěti členů poradního odborného orgánu nebo odborných orgánů, jde-li o zasedání
takového orgánu nebo orgánů,
e) dvou pětin všech členů Studentské komory, jde-li o zasedání této komory a její vnitřní
předpis nestanoví kvorum vyšší. Pro účely stanovení kvora pro usnášeníschopnost
Studentské komory se započítává vždy jen jeden studentský zástupce za každou vysokou
školu,
f) počtu členů Fóra stanoveného vnitřním předpisem Fóra, jde-li o zasedání tohoto Fóra.
2. Orgán rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. Hlasování je veřejné, individuální písemné hlasování (per rollam) může výjimečně nařídit
předseda.
4. Tajným hlasováním rozhoduje:
a) sněm podle čl. IX. odst. 2. písm. c), d) a e), a předsednictvo v personálních věcech podle
čl. X. odst. 2. písm. ea), eb) a ee), pokud jde o jmenování funkcionářů poradních
odborných orgánů a funkcionářů zvláštních orgánů a orgánů zvláštních zařízení,
b) orgán, který se na tom usnesl.
5. O návrhu usnesení složeného z více částí se zpravidla rozhoduje souborně, pokud orgán nebo
předseda nerozhodne jinak.
6. Předseda vyhlásí výsledek hlasování a dbá, aby byl uveden v záznamu o zasedání.
7. Jde-li o hlasování sněmu, pravomoc předsedy vykonává předseda Rady.

Čl. XIX.
Volby a jmenování funkcionářů
1. Volby a jmenování funkcionářů podle čl. IX. a X. se konají na počátku funkčního období
nebo podle potřeby.
2. Návrhy kandidátů mohou písemně podat se stručným odůvodněním:
a) akademické senáty veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult, jakož
i zastupitelské akademické orgány soukromých vysokých škol a jejich fakult, pro volbu
předsedy Rady a místopředsedy Rady podle čl. IX. odst. 2. písm. c),
b) členové Rady, pro volbu předsedy Rady a místopředsedy Rady podle čl. IX. odst. 2.
písm. c) a pro jmenování funkcionářů podle čl. X. odst. 2. písm. ea) a eb),
c) Studentská komora, pro volbu podle čl. XIV. odst. 3.
3. Před zahájením volby zvolí plénum volební komisi (zpravidla tříčlennou), která zejména:
a) připraví volbu a řídí její průběh,
b) navrhne kandidátku, v souladu s čl. IX. odst. 2. písm. c)

10

c) navrhne skrutátory a po jejich schválení a ukončení volby jim předá zapečetěnou
volební urnu,
d) vyhlásí výsledek volby na základě písemného protokolu skrutátorů a ukončí volbu.
4. Předseda volební komise předá zvolenému funkcionáři osvědčení podle čl. VI. odst. 2. písm.
a).
5. Návrhy na volbu místopředsedů Rady podle čl. IX. odst. 2. písm. c) předkládá sněmu a návrhy
na jmenování funkcionářů podle čl. X. odst. 2. písm. ea) a eb) předkládá předsednictvu,
s využitím návrhů podle odstavce 2. předseda Rady.
6. Pro volby funkcionářů Studentské komory (čl. XIV. odst. 3.) platí odst. 1. až 4. přiměřeně.

Čl. XX.
Ustavení Rady
1. Předseda Rady písemně vyzve v dostatečném předstihu před ukončením funkčního období
Rady akademické senáty veřejných a státních vysokých škol, jakož i zastupitelské
akademické orgány soukromých vysokých škol, aby ve lhůtě, kterou určí, písemně
oznámily, které své zástupce podle čl. IV. odst. 1. do Rady delegují. O výzvě současně
vyrozumí rektory veřejných a státních vysokých škol, jakož i osoby vykonávající
v soukromých vysokých školách funkci obdobnou funkci rektora. Obdobně předseda
Rady postupuje, jestliže členství delegovaného zástupce v Radě zaniklo (čl. IV. odst. 4.).
2. Předseda Rady připojí k výzvě podle odst. 1. formulář delegačního lístku včetně podkladů
pro základní charakteristiku delegáta a pro návrhy podle čl. XIX. odst. 2. a čl. XIII. odst. 2.
3. Prvá zasedání předsednictva a sněmu v novém funkčním období svolá a do zvolení předsedy
Rady jejich jednání řídí nejstarší člen dosavadního předsednictva.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. XXI.
Zabezpečení činnosti Rady
1. Činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické zabezpečuje Agentura.
2. Náklady na činnost Rady jsou, s výjimkou uvedenou v odst. 3, hrazeny z příspěvků členských
vysokých škol poskytovaných na základě smlouvy o sdružení. Výše příspěvků se stanoví
na základě schváleného rozpočtu Rady, úměrně počtu zástupců delegovaných podle čl. IV.
odst. 1. Příspěvek se platí na rok dopředu. Příspěvek platí členská vysoká škola každoročně
po písemné výzvě předsedy Rady. Prostředky se shromažďují na samostatném účtu
Univerzity. O případný přebytek nebo schodek hospodaření se upraví příspěvky na
následující rok.
3. Vysoké školy hradí přímo cestovní náklady spojené s účastí členů jejich akademické obce
na zasedáních Rady a jejích orgánů na základě čl. IV. odst. 1., čl. VII. odst. 1. písm. a) a c)
a čl. XIV. odst. 1. Mohou hradit cestovní náklady i dalším členům jejich akademické obce
vyslaným nebo přizvaným na zasedání Rady nebo jejích orgánů.
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Čl. XXII.
Ustanovení závěrečné
1. Zrušuje se statut Rady ze dne 4. 10. 1992.
Tento statut (čj. 143/1996/RVŠ) nabyl účinnosti dnem 12. 5. 1994 a jeho změny dnem
11. 4. 1996, 6. 2. 1997, 1. 1. 1999, 1. 1. 2001, 14. 11. 2002, 1. 1. 2006, 22. 5. 2007,
25. 2. 2010 a 24. 11. 2011.
2. Složení orgánů Rady a funkcionářů Rady není přijetím tohoto statutu dotčeno. Funkční období
členů Rady se neprodlužuje.
3. Ustanovení čl. IV. odst. 3. věty druhé, o neslučitelnosti členství v Radě nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2003.
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