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Interní předpis Studentské unie ČVUT

Jednací řád
čl. I
Předmět interního předpisu
Interní předpis stanovuje pravidla pro svolávání, řízení a průběh zasedání
Studentského parlamentu, výborů Studentského parlamentu, Centrály a Shromáždění
klubů Studentské unie ČVUT (dále jen SU).
čl. II
Vymezení pojmů
1. Pod pojmy Studentský parlament (dále jen Parlament), Prezident, Centrála,
Výbory Studentského parlamentu (dále jen Výbory/Výbor), Shromáždění klubů,
delegát, Klub, Předseda klubu, Kontrolní komise se rozumí pojmy tak, jak je
definují stanovy SU.
2. Předsedajícím se rozumí osoba, která řídí zasedání, dle tohoto interního
předpisu.
3. Účastníkem se rozumí jakákoliv osoba, která se účastní daného zasedání.
4. Veřejným zasedáním se rozumí zasedání, které je přístupné veřejnosti.
5. Konferencí
Parlamentu
se
rozumí
emailová
konference
“parlament@su.cvut.cz”.
čl. III
Zasedání Studentského parlamentu
1. Zasedání Parlamentu svolává Prezident. Mimořádné zasedání je oprávněna
svolat i Kontrolní komise SU.
2. Zasedání Parlamentu jsou veřejná a termíny jejich konání jsou s předstihem
zveřejněny na oficiálním webu SU.
3. Termíny zasedání Parlamentu se na následující období (půlrok/semestr)
vyhlašují před koncem současného období (půlrok/semestr).
4. Nejpozději 10 dnů před zasedáním Parlamentu bude Prezidentem zaslán i
předběžný program zasedání. Na program zasedání může kdokoliv přidávat
další body zasláním do konference Parlamentu dle pravidel tohoto IP.
5. Bod programu obsahuje kromě jeho znění i následující: předkladatel, typ a
předpokládaný časový rozsah. Typy bodu programu jsou: informace, hlasování,
diskuze.
6. Přidávání bodů na program zasedání se uzavírá 48 hodin před vyhlášeným
termínem zasedání Parlamentu. Po uzavření programu zašle Prezident
program do konference Parlamentu.
7. Součástí programu je vždy bod “Různé”, do kterého se mohou přidávat body
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informativního charakteru i po termínu uzavření programu či přímo na zasedání
Parlamentu.
8. Veškeré podklady, o kterých Parlament hlasuje, musí být zaslány do
konference Parlamentu nejpozději 48 hodin před vyhlášeným termínem
zasedání Parlamentu.
9. Parlament může hlasovat i o bodech a podkladech, které nebyly zaslány do
konference Parlamentu ve lhůtě 48 hodin před vyhlášeným termínem zasedání
Parlamentu, pokud se pro jejich zařazení na program zasedání vysloví
nadpoloviční většina všech delegátů.
10. Delegáti Parlamentu hlasují o příjetí usnesení veřejně, a to zdvižením ruky pro
jednu z možností: “pro”, “proti” nebo “zdržel se”. Jiný projev delegáta se
považuje za zdržení se hlasování.
11. Delegáti Parlamentu hlasují o přijetí usnesení tajně pokud:
a. tak určují stanovy nebo interní předpisy SU,
b. se hlasuje o konkrétní fyzické osobě a o tajné hlasování požádá alespoň
jeden delegát,
c. se pro tajné hlasování vysloví nadpoloviční většina všech delegátů.
12. V případě, že Parlament hlasuje o usnesení tajně, musí si určit alespoň tři
skrutátory, kteří budou pověření organizací a sčítáním výsledků tajného
hlasování.
13. Zasedání Parlamentu řídí z pozice předsedajícího Prezident, nebo jím pověřený
člen Centrály.
14. Každý účastník zasedání je povinen zapsat se do prezenční listiny. Prezenční
listinu zpřístupní účastníkům předsedající.
15. Účastník zasedání může být s odůvodněním vykázán předsedajícím. Jedná se
zejména o případy neslušného chování nebo záměrného narušování jednání a
průběhu schůze. V případě nesouhlasu některého delegáta s vykázáním
účastníka se bude o vykázání hlasovat. V tomto případě se musí na vykázání
usnést nadpoloviční většina všech delegátů. Vykázání včetně jeho důvodu
bude uvedeno v zápise.
16. Předsedající určí na začátku zapisovatele. Předsedající nemůže být zároveň
zapisovatelem.
17. Řádné omluvy neúčasti na zasedání zasílají delegáti nejpozději 48 hodin před
vyhlášeným termínem zasedání Parlamentu. Omluvu zasílají delegáti do
konference Parlamentu.
18. Delegáti a zástupci delegátů, kteří byli jmenováni po termínu pro řádné omluvy,
se účastní zasedání bez hlasovacího práva.
19. Body 6, 8, 9, 13, 17 a 18 tohoto článku se nevztahují na mimořádné zasedání
Parlamentu.
čl. IV
Zasedání výborů Studentského parlamentu
1. Zasedání výboru svolává předseda daného výboru.
2. Zasedání výborů jsou veřejná.
3. Členové výboru hlasují o příjetí usnesení veřejně, a to zdvižením ruky pro jednu
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z možností: “pro”, “proti” nebo “zdržel se”. Jiný projev člena výboru se považuje
za zdržení se hlasování.
4. Zasedání výboru řídí z pozice předsedajícího předseda daného výboru nebo jim
pověřený člen tohoto výboru.
5. Předsedající určí na začátku zapisovatele.
čl. V
Zasedání Centrály
1. Zasedání Centrály svolává Prezident.
2. Zasedání Centrály jsou veřejná.
3. Členové Centrály hlasují o příjetí usnesení veřejně, a to zdvižením ruky pro
jednu z možností: “pro”, “proti” nebo “zdržel se”. Jiný projev člena Centrály se
považuje za zdržení se hlasování
4. Zasedání Centrály řídí z pozice předsedajícího Prezident nebo jim pověřený
člen Centrály.
5. Každý účastník zasedání je povinen zapsat se do prezenční listiny. Prezenční
listinu zpřístupní účastníkům předsedající.
6. Předsedající určí na začátku zapisovatele.
čl. VI
Zasedání Shromáždění klubů
1. Zasedání Shromáždění klubů svolává Prezident.
2. Zasedání Shromáždění klubů jsou veřejná.
3. Počet hlasů kolejních klubů ve Shromáždění klubů je stanoven tabulkou 1
“Rozdělení počtu hlasů ve Shromáždění klubů”
Tabulka 1:Rozdělení počtu hlasů ve Shromáždění klubů
KLUB

POČET HLASŮ

Silicon Hill

39

Pod-O-Lee

24

Buben

10

Masařka

9

Sincoolka

9

Orlík

3

Hlávkova kolej

3

Fakultní klub BION

3
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4. Součet hlasů ve Shromáždění klubů je pevně stanoven a nemění se ani v
případě, že některý z předsedů kolejního klubu dle stanov SU nemá právo
hlasovat.
5. Předsedové kolejních klubů hlasují o příjetí usnesení veřejně, a to zdvižením
ruky pro jednu z možností: “pro”, “proti” nebo “zdržel se”. Jiný projev Předsedy
se považuje za zdržení se hlasování.
6. Zasedání Shromáždění klubů řídí z pozice předsedajícího Prezident nebo jim
pověřený člen Centrály.
7. Předsedající určí na začátku zapisovatele.
8. Každý účastník zasedání je povinen zapsat se do prezenční listiny. Prezenční
listinu zpřístupní účastníkům předsedající.
čl. VII
Závěrečná ustanovení
1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis dle stanov SU.
2. Tento interní předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018 a ruší tím interní předpis
SU “IP 2014-P2 Jednací řád Parlamentu“.

Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 11. 12. 2017
Schváleno Shromážděním klubů SU ČVUT dne 11. 12. 2017

…………………………………
Bc. Jozef Šebák
Prezident SU ČVUT

Interní předpis - Jednací řád

4

