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Čl. I 

Předmět interního předpisu 
 

1. Předpis stanovuje předmět zájmu Rady studentských samospráv       
(dále jen „RSS“), upravuje její práva a povinnosti. Dále upravuje          
jmenování a ztrátu mandátu v tomto výboru. 

 
 

Čl. II 
Rada studentských samospráv 

 
1. RSS je povinným výborem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“). 
2. RSS zastupuje SU při jednáních se Správou účelových zařízení ČVUT          

v Praze (dále jen „SÚZ“). Úkolem RSS je být prostředníkem mezi SÚZ            
a studentskou samosprávou, přičemž RSS prosazuje zájmy studentů        
ubytovaných v ubytovacích zařízeních ČVUT a strávníků menz ČVUT. 

3. RSS se skládá ze zástupců kolejních samospráv, centrály SU a AS           
ČVUT. 

 
 

Čl. III 
Jmenování členů Rady studentských samospráv 

 
1. Členy RSS se automaticky stávají Prezident SU, předseda Komise pro          

SÚZ Akademického senátu ČVUT (dále jen „KSÚZ“), zástupci        
kolejních samospráv, a zástupce Menzy Kladno a to ve chvíli zvolení          
či jmenování příslušným orgánem. Prezident SU může výkonem své         
funkce v RSS pověřit jiného člena Centrály. Prezident SU nebo jím           
pověřený člen Centrály je současně předsedou RSS. 

2. Předsedu KSÚZ může v RSS zastupovat jiný jím pověřený člen KSÚZ.           
Předseda KSÚZ se však tímto zastoupením nezříká odpovědnosti. 

3. Zástupce Menzy Kladno je volen fakultním klubem BION. 
 

 
Čl. IV 

Ztráta mandátu členů Rady studentských samospráv 
 

1. Ve chvíli, kdy člen RSS ztratí mandát, díky kterému byl automaticky           
jmenován členem RSS, ztrácí také mandát člena RSS. 
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Čl. V 
Práva a povinnosti členů Rady studentských samospráv 

 
1. Všichni členové mají právo svolávat schůze RSS. 
2. Člen RSS svým jednáním prosazuje zájmy studentů ubytovaných        

v ubytovacích zařízeních ČVUT a strávníků menz ČVUT. Především se         
člen RSS zdržuje jednání, které by poškozovalo SU. 

 
 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Schválením tohoto interního předpisu je dosavadní stejnojmenný 

výbor Studentského parlamentu nahrazen orgánem dle Stanov 
a tohoto interního předpisu. 

 
 
 
 
Schváleno Studentským Parlamentem SU ČVUT dne 13. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

………………………………… 
 

Jozef Šebák 
Prezident SU ČVUT 
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