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Část první 
Statut Kolejní rady 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
1. Statut Kolejní rady  upravuje činnost Kolejní rady. 
2. KoR zastupuje ubytované studenty, je poradním orgánem vedoucího Útvaru ubytování 

bez rozhodovací pravomoci. 
3. Při jednání s vedoucím Útvaru ubytování vystupuje jménem KoR zvolený předseda, 

případně předsedou pověřený člen KoR. 
4. Volební období KoR začíná dnem jejího zvolení a trvá do zvolení nové KoR. 
  

Článek 2 
Činnost kolejní rady 

1. KoR je oprávněna: 
a) kontrolovat dodržování Kolejního řádu (dále jen KŘ); 
b) podávat vedoucímu Útvaru ubytování návrh na zrušení ubytování, zejména za závažné 

nebo opětovné porušení právních a ostatních povinností studentem, s výjimkou 
porušování KŘ pro neplacení kolejného, kdy toto je ve výhradní pravomoci vedoucího 
Útvaru ubytování; vedoucí Útvaru ubytování oznámí prostřednictvím e-mailu 
předsedovi KoR návrhy na vyloučení z kolejí OU; 

c) propagovat klid a pořádek v objektu koleje OU, 
d) přijímat podněty a stížnosti ubytovaných studentů, 
e) být informována o záměrech kolejí OU, informaci poskytuje vedoucí Útvaru 

ubytování na pravidelných jednáních KoR;  
f) na přednostní udělení ubytovacího místa pro členy KoR v následujícím akademickém 

roce; 
2. KoR je povinna: 

a) kontrolovat dodržování KŘ a sama se jim řídit; 
b) propagovat zajišťování klidu a pořádku v objektu koleje OU, zejména být 

nápomocní zaměstnancům Útvaru ubytování při komunikaci a řešení záležitostí 
s ubytovanými studenty; 

c) přispívat svou autoritou k vytváření příznivé atmosféry ubytování a studiu na koleji; 
d) podávat ubytovaným studentům informace získané na pravidelných jednání 

s vedoucím Útvaru ubytování týkající se kolejí; 
e) zprostředkovávat komunikaci mezi ubytovanými studenty a Útvarem ubytování; 

Tímto není dotčena přímá komunikace vedoucího Útvaru ubytování se všemi 
ubytovanými studenty. 



f) projednávat podněty a stížnosti ubytovaných  studentů s vedoucím Útvaru ubytování 
nebo jim pověřeným zaměstnancem 

g) předkládat k odsouhlasení vedoucímu Útvaru ubytování ve lhůtě 14 dnů před 
konáním akce návrh studentů k pořádání studentských akcí v prostorách koleje; 
V případě akcí třetích osob, vedoucí Útvaru ubytování oznamuje konání akce KoR. 

h) Vyjádřit se k návrhům, které jí předloží k vyjádření vedoucí Útvaru ubytování,  
3. KoR navrhuje: 

• změny KŘ; 
• změny Statutu a Volebního a jednacího řádu KoR;  
• ukončení ubytování studentů z důvodů porušování KŘ;  
• možnosti využití společných prostor, vybavení objektů vč. vybavení 

studentských pokojů, apod.; 
• výši úhrad za služby poskytované v souvislosti s ubytováním studentů; 
• záměr změnit využití prostor koleje; 
• změny tykající se ubytování studentů; 

4. Společná jednání KoR a vedoucího Útvaru ubytování k řešení problematiky provozu 
koleje a vzájemné informovanosti se uskutečňují zpravidla jednou měsíčně nejméně však 
2x za semestr. Pozvánku na jednání KoR doručuje předseda KoR členům KoR, 
vedoucímu Útvaru ubytování, dalším zvaným osobám a studentům, jejichž podnět bude 
projednáván. nejpozději týden před zasedáním. Pozvánka je rovněž ve stejné lhůtě 
zveřejněna prostorách kolejí, týden před zasedáním KoR. 

5. Vedoucí Útvaru ubytování se může v případě potřeby projednání podnětu  obrátit na 
předsedu KoR. Předseda KoR bez zbytečného odkladu svolá její jednání nejpozději do 1 
týdne. Nebude-li jednání v termínu svoláno rozhodne vedoucí Útvaru ubytování bez 
projednání v KoR. 

  
Článek 3 

Zabezpečení činnosti Kolejní rady 
 

1. Podmínky pro činnost KoR zajišťuje vedoucí Útvaru ubytování ve spolupráci s KoR. 
2. Útvar ubytování zajišťuje zejména: 

a) administrativní a technické zajištění provozu KoR – umožnění tisku materiálů, 
kopírování, scanování, vybavení pro provoz nástěnek, nástěnky atd.; 

b) prostor pro pravidelná zasedání; 
c) technické a administrativní náležitosti voleb do KoR. 

3. Vedoucí Útvaru ubytování navrhuje členům KoR za kvalitní činnost finanční odměnu, 
která bude vyplacena po ukončení členství v KoR, v němž měl člen mandát. Odměnu 
členům KoR navrhuje po domluvě s předsedou KoR. 

 
Část druhá 

Volební a jednací řád Kolejní rady 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. KoR má 3 členy. 
2. Členem KoR může  tatáž osoba být nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí volební  

období. 



3. Volební období KoR začíná dnem jejího zvolení a trvá do zvolení nové KoR, nejdéle 
však 1 rok. 

4. Členství v KoR je nezastupitelné. 
 

Článek 2 
Organizace voleb 

 
1. Organizaci voleb zabezpečí KoR s vedoucím Útvaru ubytování,  
2. Volba KoR se provádí elektronicky prostřednictvím aplikace „E-volby“ 

v informačním systému OU. 
3. Volby musí trvat 48 hodin, nesmějí se konat v pátek, během víkendu, ve státem 

uznaný svátek a den jemu předcházející, ve zkouškovém a presemestrálním období a o 
prázdninách. 

4. Řádné volby se konají  vždy v měsíci březnu daného akademického roku.  
5. Doplňující volby na zbytek volebního období se konají v případě, že na uvolněné 

místo člena KoR není zvolen žádný náhradník nebo zvolení náhradníci odmítli 
mandát.  

6. Doplňující volby se konají vždy v průběhu semestru v souladu s článkem 2 odst.2.  
nejpozději však do 30 dnů od zahájení semestru nebo od ukončení členství v KoR.  

7. Podrobnosti organizace řádných i doplňujících (čas, podmínky pro kandidáty) zveřejní 
stávající KoR současně s vyhlášením termínu voleb a to nejpozději dva týdny před 
termínem konání voleb.  

 
Článek 3 

Volby 
 

1. Volby jsou vždy jednokolové.  Pro platnost voleb je nutná 31% účast ubytovaných 
studentů ke dni voleb.  

2. V případě, že účast ubytovaných studentů při volbách je nižší než je stanovena v odst. 
1. tohoto článku, volby jsou neplatné a rektor jmenuje výkonem působnosti KoR 
komisi tvořenou třemi členy z řad ubytovaných studentů a to do doby voleb v dalším 
AR v souladu s čl. 2 odst.4. 

3. V případě, že komise dle odst. 2. tohoto článku nebude rektorem ustanovena, schází se 
na pravidelných jednáních s ubytovanými studenty vedoucí Útvaru ubytování, a to 
zpravidla jednou měsíčně, nejméně však 2 x za semestr.  

4. Právo volit má každý student ubytovaný ke dni voleb  na koleji OU. 
5. Ubytováni studenti mohou navrhovat kandidáty na člena KoR, kteří jsou zároveň: 

a) studenty OU; 
b) ubytováni na koleji OU; 

6. Navržení kandidáti  musí  s navržením na člena KoR souhlasit, tzn. odevzdat alespoň 
10 dní před konáním voleb elektronickou  přihlášku. 

7. Počet kandidátů, kteří přijali kandidaturu odevzdáním přihlášky musí být minimálně 
tři 

8. Student ubytovaný na kolejích OU nesmí za kandidáta navrhnout sám sebe, jinak je 
návrh neplatný. 

9. Pokud  nebude dodržen počet kandidátů uvedených v odstavci 7 tohoto článku, řádné 
volby budou zrušeny a budou vyhlášeny nejpozději do 30.4. daného roku nové  řádné 
volby. 



V případě, že  v nových řádných volbách bude opět nedostatečný počet kandidátů, 
nové řádné volby budou zrušeny a  rektor OU jmenuje komisi tvořenou třemi členy 
z řad ubytovaných studentů shodně s článkem 3 odst. 2  tohoto Statutu. 

10. Kandidátní listina bude zveřejněna na nástěnkách v prostorách kolejí, na webových   
      stránkách OU nejpozději 48 hodin před zahájením voleb. 

 
                                                                   Článek 4 

Volební protokol 
 

1. Výsledky voleb jsou zveřejněny ve volebním protokolu. 
2. Volební protokol přijímá vedoucí Útvaru ubytování. 
3. Volební protokol musí obsahovat 

a) datum konání voleb; 
b) počet oprávněných voličů; 
c) počet odevzdaných hlasů; 
d) počet odevzdaných neplatných hlasů; 
e) pořadí podle počtu obdržených hlasů;  
f) počet hlasů jednotlivých kandidátů; 
g) datum přijetí volebního protokolu. 

4. Volební protokol zveřejní dosavadní KoR nejpozději do dvou pracovních dní od 
ukončení voleb v prostorách kolejí a na internetových stránkách OU. 

5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič námitku vedoucímu 
útvaru ubytování nebo předsedovi KoR, a to nejpozději do 7 dnů od zveřejnění 
výsledků voleb. O námitce rozhodne vedoucí Útvaru ubytování po poradě s KoR  ve 
lhůtě do 7 dnů od vyhlášení výsledku volby, zda námitka je oprávněna a volby se ruší 
či námitka oprávněna není a volby potvrdí. 

 
Článek 5 

Mandát člena kolejní rady 
 

1. Mandát člena KoR vzniká dnem zvolení. 
2. Členy nové KoR se stávají kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech 

v pořadí dle počtu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losuje 
vedoucí Útvaru ubytování. 

 
Článek 6 

Zánik mandátu člena kolejní rady 
 

1. Mandát člena KoR zaniká: 
a) uplynutím volebního období,  
b) ukončením nebo přerušením studia na OU (výjimku tvoří student, který se stane 

studentem navazujícího Mgr./PhD. programu do 4 měsíců od ukončení Bc./Mgr. 
studia na OU); 

c) ukončením platnosti smlouvy o ubytování na koleji OU  
d) písemným vzdáním se mandátu 
e) odvoláním z KoR  
2. Z důvodů uvedených v písmenu b) nebo c) však členství v KoR nezaniká, je-li v 

průběhu čtyř měsíců od ukončení studia nebo ukončení platnosti smlouvy o ubytování 
toto studium nebo ubytování obnoveno. 



3. V případě, že mandát člena KoR zanikne dle odst. 1. písm.b) až e) tohoto článku u 
dvou členů KoR, KoR se na zbytek volebního období ruší ke dni vzdání se mandátu či 
ke dni odvolání z KoR a rektor jmenuje výkonem působnosti KoR komisi tvořenou 
třemi členy z řad ubytovaných studentů a to do doby voleb v dalším AR v souladu s čl. 
2 odst.4. 

 
                                                                    Článek 7 

Náhradník 
 

1. Za náhradníky se považují zbývající kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy KoR. 
2. V případě zániku členství v KoR podle čl.6 odst. 1, předseda KoR  popř. vedoucí 

Útvaru ubytování osloví nejprve náhradníky v pořadí, jak se umístili v řádných 
volbách a souhlasí-li s členstvím v KoR, je tento akt považován za formu volby 
kandidáta na uvolněné místo.  

3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los, losuje předseda KoR. 
4. Náhradník může nabídnuté členství v KoR odmítnout. V takovém případě se předseda 

KoR nabídne členství dalšímu náhradníkovi v pořadí. 
5. Pokud není možné obsadit uvolněné místo náhradníkem, vypíší se doplňující volby 

podle článku 2 Části druhé.  
 

Článek 8 
Ustavující zasedání Kolejní rady 

 
1. Noví členové KoR se sejdou po svém zvolení na ustavujícím zasedání KoR. 
2. Ustavující zasedání KoR se musí konat nejpozději do dvou týdnů po volbách. 
3. Ustavující zasedání by se měli zúčastnit všichni členové nové KoR a vedoucí Útvaru 

ubytování. 
4. Ustavující zasedání KoR svolá, zahájí a až do zvolení nového předsedy ji řídí vedoucí 

Útvaru ubytování. 
5. Na svém prvním zasedání KoR zvolí svého předsedu. 

 
Článek 9 

Zasedání Kolejní rady 
 
1. KoR se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, nejméně však 2x za semestr. 
2. Podněty ke svolání KoR přijímá její předseda příp. vedoucí Útvaru ubytování zejména 

od: 
a) studentů ubytovaných na koleji OU; 
b) zaměstnanců Útvaru ubytování. 

3. KoR příp. vedoucí Útvaru ubytování jsou povinni zabývat se individuálními podněty 
studentů ubytovanými na koleji OU. 

4. Zasedání KoR svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou 
pověřený člen. 

5. Pozvánku na zasedání KoR doručuje její předseda členům KoR, vedoucímu Útvaru 
ubytování, dalším zvaným osobám a studentům, jejichž podnět bude projednáván. 
nejpozději týden před zasedáním. Pozvánka je rovněž ve stejné lhůtě zveřejněna v 
prostorách kolejí. 

6. Zasedání KoR jsou veřejná. 
 

 



Článek 10 
Hlasování 

 
1. KoR je způsobilá rozhodovat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich 

členů. 
2. Každý člen KoR má jeden hlas. 
3. K přijetí návrhu KoR je třeba souhlas všech přítomných členů. 

 
 
                                                                      Článek 11 

Hlasování o vyloučení člena KoR 
 

1. V případě hrubého porušení KŘ, jednání neslučujícím se s dobrými mravy nebo, že se 
člen KoR  2x nedostaví na jednání KoR bez řádné omluvy může předseda KoR 
navrhnout hlasování o odvolání člena.  

2. Hlasování proběhne na nejbližším zasedání KoR. 
3. Příslušný člen musí být o návrhu informován a to alespoň 7 dní před hlasováním o 

odvolání. 
4. Příslušný člen KoR má možnost se vyjádřit k návrhu. 
5. Hlasování je tajné. 
6. Člen je odvolán v případě, že pro jeho odvolání hlasují 2  členové KoR. 
 

Článek 12 
Zápis ze zasedání Kolejní rady 

 
1. Předseda KoR vyhotovuje ze zasedání zápis a zajistí zveřejnění  Zápisu nejpozději 

týden po konání zasedání . 
 

Článek 13 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Volební období dosavadní  KoR skončí dnem zvolení nové KoR podle tohoto Statutu 

a Volebního a jednacího řádu Kolejní rady, nejpozději však 30.4.2010.    
2. Podle tohoto Statutu a Volebního a jednacího řádu KoR proběhnou do 30.4.2010 

v souladu s ustanovením článku 3 odst. 9 jen nové řádné volby. 
3. Tento Statut a Volební a jednací řád Kolejní rady nahrazuje  Statut  a Volební a 

jednací řád Kolejní rady č.j. 7/90920/2010 ze dne 17.2.2010. 
4. Tento Statut a Volební a jednací řád Kolejní rady nabývá platnosti a účinnosti  dnem 

vydání. 
 
 

                                                                       Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 
                                   rektor 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Jana Poloková, kvestorka 
Rozdělovník: všechna pracoviště OU, Portál OU 


