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Statut Studentského parlamentu  

města České Budějovice 

Článek 1 

1. Rada města České Budějovice (dále jen „Rada“) usnesením číslo 1430/2011 ze dne 5. října 

2011 zřídila Studentský parlament města České Budějovice (dále jen „Parlament“). 

2. Parlament je institutem s poradní a iniciativní úlohou a je politicky neutrální.  

3. Činnost členů Parlamentu je dobrovolná a není spojena s právem na peněžité či jiné plnění 

ze strany statutárního města České Budějovice. 

Článek 2 

1. Každá střední škola a vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích má právo vyslat do 

Parlamentu 1 zástupce a 1 náhradníka z řad studentů, které vybere libovolným způsobem.  

2. Členem Parlamentu se může stát pouze osoba studující střední školu anebo vysokou školu 

v Českých Budějovicích. Funkční období členů Parlamentu je vymezeno trváním jejich 

středoškolského anebo vysokoškolského studia. Pokud člen Parlamentu i náhradník 

odstoupí před skončením svého funkčního období, příslušná škola místo nich vyšle do 

Parlamentu nové zástupce, jejich funkční období je opět vymezeno zbývající délkou jejich 

studia. 

3. Funkční období předsedy a místopředsedy Parlamentu je vymezeno jedním školním rokem 

(od začátku měsíce září do konce měsíce srpna). Předsedu a místopředsedu Parlamentu volí 

členové Parlamentu ze svých řad vždy na prvním jednání ve školním roce. Postupují přitom 

v souladu se schváleným Jednacím a volebním řádem Studentského parlamentu města 

České Budějovice.  

Článek 3 

1. Cílem Parlamentu je zprostředkování přímé komunikace studentů se samosprávou města 

a tím vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu názorů a předávání podnětů ze strany 

studentů samosprávě. 

2. Mezi hlavní činnosti Parlamentu patří: 

- zastupování českobudějovických středoškolských a vysokoškolských studentů 

na zasedání Parlamentu a zprostředkování jejich podnětů Radě v podobě usnesení, jež 

Parlament přijme, 

- předkládání návrhů vzešlých z diskuse na půdě Parlamentu Radě, 

- vyhledávání témat, kterými se Parlament bude zabývat a bude k nim zaujímat stanoviska 

a hledat a navrhovat možná řešení, 

- na základě výzvy Rady nebo jejích komisí vytvářet stanoviska k požadovaným 

tematickým oblastem, 

- šíření informací o jednání Parlamentu a o činnosti samosprávy mezi studenty. 

Článek 4 

1. Parlament jedná z vlastní iniciativy a zároveň plní úkoly, kterými ho pověří Rada.  

2. Parlament se ze své činnosti odpovídá Radě.  



3. K otázkám projednávaným Parlamentem přijímá Parlament stanoviska formou usnesení 

jako podklad pro jednání Rady.  

4. Parlament má právo prostřednictvím svého předsedy (nebo v jeho nepřítomnosti 

prostřednictvím místopředsedy) Radě předkládat návrhy, připomínky a podněty, které 

mohou být zařazeny na program připravovaného zasedání Rady. 

5. Přípravu podkladových materiálů pro jednání Parlamentu garantuje náměstek primátora, 

který byl zastupitelstvem města pověřen plněním úkolů na úseku samostatné působnosti 

města v oblasti školství (dále jen „příslušný náměstek“), a to pokud je navrhovatelem 

projednávané věci tento náměstek anebo orgán města či jeho člen, popř. útvar magistrátu 

města či městské policie. Pokud je navrhovatelem projednávané věci Parlament, odpovídá 

za přípravu materiálu jeho předseda nebo jím pověřený člen. Tajemník Parlamentu může 

poskytnout v takovém případě administrativní součinnost.  

Článek 5  

1. Parlament se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Nekoná-li se jednání 

Parlamentu ani do šesti měsíců od termínu posledního uskutečněného jednání, Parlament se 

uplynutím této doby bez dalšího rozpouští, a to až do doby rozhodnutí Rady o jeho 

opětovném ustavení. Za jednání Parlamentu pro účely předchozí věty se nepovažují 

případy, kdy se Parlament sešel v počtu členů nepostačujícím k naplnění podmínky jeho 

usnášeníschopnosti. Rozpuštěním Parlamentu zaniká funkce všem jeho členům, včetně 

funkce předsedy a místopředsedy Parlamentu. 

2. Jednání svolává a řídí předseda Parlamentu nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný 

jimi pověřený člen Parlamentu.  

3. Spolupráci a součinnost s Radou města České Budějovice a organizaci jednání zabezpečuje 

tajemník Parlamentu, kterého jmenuje příslušný náměstek z řad pracovníků magistrátu 

města. 

4. Členové Rady se mohou účastnit jednání Parlamentu s hlasem poradním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Jiří Svoboda  v. r.        Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. v. r.                 

                       primátor                                        náměstek primátora 


