
           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 39 odst. 9 a § 87 
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Statut 
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Praha 



Část první

Čl. 1 

Základní ustanovení

(1) CEVRO Institut, o.p.s.  (dále jen „CEVRO Institut“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o vysokých školách“), soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. 

(2) CEVRO Institut je obecně prospěšnou společností ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon 

o obecně prospěšných společnostech“), jejímž statutárním orgánem je správní rada.

(3) Sídlem CEVRO Institutu je Praha 7 – Holešovice, Letenské náměstí 4,  PSČ 170 00. 

(4) Obecně prospěšná společnost CEVRO Institut byla založena zakládací listinou ze dne 15. 

září  2005  podle  zákona  o  obecně  prospěšných  společnostech.  Zakladatelem  CEVRO 

Institut, o.p.s. je občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie se sídlem 

v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 9 IČO:  69780684,  registrace MV ČR: VS/1 – 1/40984/99 – 

R.

(5) CEVRO Institut používá k označení diplomů a dodatků k diplomům kulatého razítka se 

státním znakem České republiky a textem „CEVRO Institut, o.p.s.“ 

(6) CEVRO Institut na dokumentech užívá znak, jehož vyobrazení je uvedeno v příloze č. 1 

tohoto statutu.

(7) Název vysoké školy  zní v jazyce: 

anglickém:  CEVRO Institute (ve zkratce „CI“), 

německém:  CEVRO Institut (ve zkratce „CI“), 

francouzském: CEVRO Institut (ve zkratce „CI“) 

(8) Vnitřními předpisy CEVRO Institutu jsou: 

a) Statut

b) Jednací řád akademické rady 

c) Vnitřní mzdový předpis

d) Studijní a zkušební  řád
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e) Stipendijní řád 

f) Disciplinární řád

g) Řád celoživotního vzdělávání 

h) Organizační řád

i) Rozhodnutí rektora

j) Rozhodnutí prorektora

k) Pokyn ředitele.

Část druhá

Čl. 2 

Činnost CEVRO Institutu

(1) CEVRO  Institut  poskytuje  vysokoškolské  vzdělání  v akreditovaných  bakalářských 

studijních  programech a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí 

činnost. Uskutečňuje dále také programy celoživotního vzdělávání.

(2) CEVRO  Institut  v  rámci  své  vzdělávací,  výzkumné  a  vývojové  činnosti  poskytuje  tyto 

obecně prospěšné služby:

a) uskutečňování akreditovaných studijních programů podle zákona o vysokých školách, 

b) uskutečňování programů celoživotního vzdělávání,

c) pořádání seminářů a konferencí,

d) poskytování stipendií  v rámci mobility studentů a handicapovaným studentům.

(3) CEVRO Institut se dále zabývá touto doplňkovou činností: 

a) nakladatelská a vydavatelská činnost,

b) poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti společenských věd a rozvoje 

osobnosti, 

c) reklamní činnost a marketing.

(4) Činnost CEVRO  Institut  se  řídí  zákonem  o  vysokých  školách,  zákonem  o  obecně 

prospěšných  společnostech,  obchodním  zákoníkem,  občanským  zákoníkem  a  vnitřními 

předpisy CEVRO Institut podle §  17 a  § 41 zákona o vysokých školách.
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Čl. 3 

Celoživotní vzdělávání 

(1) V rámci  své  vzdělávací  činnosti  může  CEVRO  Institut  poskytovat  za  úplatu  programy 

celoživotního vzdělávání. 

(2) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného 

studijního programu, pokud se stanou studenty podle článku 17 odst. 6 tohoto statutu, lze 

uznat absolvované předměty klasifikované stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ až do 

výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Podmínkou uznání je ukončené 

úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. 

(3) Účastníci  celoživotního  vzdělávání  nejsou  studenty  podle  zákona  o  vysokých  školách  a 

tohoto statutu. 

(4) Podmínky  pro  celoživotní  vzdělávání  stanoví  Řád  celoživotního  vzdělávání,  který  je 

vnitřním předpisem CEVRO Institutu. 

Část třetí

Čl. 4 

Akademická obec  

(1) Akademickou obec CEVRO Institutu tvoří akademičtí pracovníci a studenti.

(2) Členové  akademické  obce  CEVRO  Institutu  jsou  povinni  dbát  dobrého  jména  školy  a 

svědomitě zastávat všechny funkce v orgánech, do nichž byli jmenováni nebo zvoleni.

(3) Akademickými  pracovníky  jsou  profesoři,  docenti,  odborní  asistenti,  asistenti  a   lektoři. 

Akademičtí pracovníci jsou k CEVRO Institutu v pracovněprávním vztahu. Pracovní místa se 

obsazují zpravidla na základě výběrového řízení.

(4) Na  výuce  se  mohou  na  základě  rozhodnutí  rektora  podílet  i  další  významní  odborníci 

z akademického i profesního života, včetně odborníků ze zahraničí. 

(5) Akademičtí pracovníci jsou zpravidla přijímáni do pracovního poměru:

a) profesoři a docenti na dobu neurčitou,

4

file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Plocha/star?/rad_vzd.htm


b) odborní asistenti na dobu pěti let; pokud se v této době odborný asistent nehabilituje, 

může rektor na návrh vedoucího katedry rozhodnout o prodloužení jeho pracovního 

poměru,

c) asistenti na dobu tří let  s možností prodloužení nejvýše na dva roky; po dosažení 

akademického  titulu  „doktor“  jsou  zpravidla  převedeni  do  kategorie  odborných 

asistentů.

Čl. 5

Práva a povinnosti studentů CEVRO Institutu 

(1)  Studenti CEVRO Institutu mají právo:

a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,

b) výběru studijních předmětů a  vytvoření  studijního plánu podle pravidel  studijního 

programu,

c) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli,

d) konat  zkoušky  za  podmínek  stanovených  studijním  programem nebo  studijním  a 

zkušebním řádem,

e) zapsat  se  do  další  části  studijního  programu,  pokud  splnili  povinnosti  stanovené 

studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,

f) navrhovat téma své bakalářské práce,

g) používat  zařízení  a  informační  technologie  potřebné  pro  studium  ve  studijním 

programu v souladu s pravidly určenými předpisy CEVRO Institutu,

h) na stipendium z prostředků CEVRO Institutu nebo z dotace na stipendia poskytované 

Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (dále  jen  „ministerstvo“),  splní-li 

podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu.

(1) Studijní  povinnosti  studenta  CEVRO  Institutu  vyplývají  z  akreditovaného   studijního 

programu a  ze studijního a zkušebního řádu.
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(2) Student CEVRO Institutu je povinen dodržovat vnitřní předpisy CEVRO Institutu.  

(3) Student CEVRO Institutu je dále povinen:

a) hradit poplatky spojené se studiem,

b) oznámit svoji skutečnou adresu určenou pro doručování,

c) dostavit se na předvolání rektora, ředitele nebo jimi pověřeného zaměstnance CEVRO 

Institutu k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.

 

(4) Zaviněným nesplněním povinností uvedených v tomto článku vzniká studentovi povinnost 

nahradit CEVRO Institutu náklady, které mu tím způsobil.

(5) Uchazeč o studium je povinen absolvovat přijímací řízení a uzavřít smlouvu o studiu.

Čl. 6

Akademická práva svobody

(1) Na  akademické  půdě  CEVRO Institutu  se  zaručují  zejména  tyto  akademické  svobody  a 

práva:

a) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, k 

vývojovým, rozvojovým a tvůrčím přístupům,

b) svoboda osvojování si vědeckých poznatků, tvůrčího zapojení do tvorby vývojových 

a rozvojových programů a právo zveřejňování získaných poznatků,

c) právo členů akademické obce – studentů  na využívání veškerého vybavení CEVRO 

Institutu,  jež je určeno ke studiu,  k výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti v souladu 

se studijním programem,

d) právo členů akademické  obce  účastnit  se  volbou a  dalšími  aktivitami  na  činnosti 

samosprávných orgánů CEVRO Institutu,

e) právo  členů  akademické  obce  -  akademických  pracovníků  účastnit  se  činnosti 

akademické rady. 

f) právo konat akademické obřady. 
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Část čtvrtá

Organizační struktura CEVRO Institutu

Orgány CEVRO Institutu 

Čl. 7 

(1) Správními orgány CEVRO Institutu jsou: 

a) Správní rada

b) Dozorčí rada

c) Ředitel.

(2) Akademickými orgány CEVRO Institutu jsou:

a)Rektor

b)Prorektor

c)Kolegium rektora

d)Akademická rada

e)Disciplinární komise.

(3) Organizačními součástmi CEVRO Institutu jsou katedry, oddělení a další pracoviště plnící 

zejména úkoly v rámci činnosti tvůrčí a vývojové.

(4) Ke  dni  vzniku  CEVRO  Institut  se  zřizují:  Katedra  práva  a  veřejné  správy,  Katedra 

politologie a mezinárodních vztahů, Katedra ekonomie a managementu. 

(5) O  počtu  kateder  nebo  jiných  odborných  pracovišť  a  o  jejich  zaměření  a  personálním 

obsazení rozhoduje rektor po projednání v kolegiu rektora.

(6) Organizační schéma CEVRO Institutu obsahující přehled zřízených kateder  je uvedeno v 

příloze č. 2 tohoto statutu.
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Čl. 8 

Správní rada

(1) Správní rada je statutárním orgánem CEVRO Institutu.

(2)  Správní rada má tři členy jmenované zakladatelem. Funkční období členů správní rady je 

tříleté. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech 

členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku. 

(3)  Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky, a to na základě 

doporučení  zakladatele.  Předseda  svolává  a  řídí  zasedání  správní  rady.  Předseda  svolá 

zasedání správní rady alespoň dvakrát ročně.

(4) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s 

výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě. 

(5)  Správní rada rozhoduje zejména o věcech svěřených jí do působnosti podle ustanovení § 13 

odst. 1 písm. a) až i) zákona o obecně prospěšných společnostech a dále o: 

a) změně a doplnění statutu CEVRO Institutu, 

b) termínu zveřejnění výroční zprávy CEVRO Institutu, který nesmí být delší než do 
30. června příslušného kalendářního roku, 

c) podmínkách výběrového řízení na ředitele společnosti,

d) jmenování do funkce rektora, 

e) jmenování do funkce prorektora na základě návrhu rektora,  

f) jmenování ředitele společnosti,

g) rozsahu plných mocí ředitele společnosti, 

h) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností, 

i) ceníku za poskytované služby, včetně školného.  

(6) Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační 

zůstatek,  všemi  členy správní  rady.  V ostatních  věcech  rozhoduje  nadpoloviční  většinou 

všech členů.
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(7)  Zástupce zakladatele, ředitel, rektor  nebo jím určený zástupce mají vždy právo zúčastnit se 

jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

Čl. 9

Dozorčí rada

(1)   Dozorčí rada je kontrolním orgánem CEVRO Institutu.

(2)  Dozorčí rada má tři členy jmenované zakladatelem na tříleté funkční období. Žádný člen 

nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být 

znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.

(3) Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu CEVRO Institutu,

b) alespoň  jednou  ročně  předkládá  správní  radě  zprávu  o  výsledcích  své  dozorčí 
činnosti,

c) dohlíží nad dodržováním zákonů, zakladatelské listiny a statutu při činnosti.

(4) Dozorčí rada je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,

b) svolávat  mimořádná zasedání správní rady,  pokud tak vyžadují  zájmy společnosti. 

Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání správní rady, o jejímž svolání 

dozorčí rada rozhodla. 

(5) Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení 

této  zakladatelské  smlouvy nebo statutu  CEVRO Institutu,  o  jakýchkoli  nehospodárných 

postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Čl. 10

Ředitel 
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(1) Ředitel společnosti je jmenován správní radou na dobu pěti let. Správní rada je oprávněna 

ředitele z jeho funkce kdykoliv odvolat. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se zasedání správní 

rady s hlasem poradním.

(2) Ředitel  je  ke společnosti  v pracovněprávním vztahu. Výši  platu a  dalších odměn ředitele 

stanoví správní rada. 

(3) Ředitel  řídí  činnost  CEVRO Institutu  zejména z  hlediska  ekonomického,  materiálního  a 

finančního  zajištění  jeho  činnosti.   Ředitel  jedná  jménem  CEVRO  Institutu  v  rozsahu 

zmocnění  stanoveného  zakládací  listinou  CEVRO  Institutu  nebo  v rozsahu  plných  mocí 

udělených mu správní radou.

Čl. 11 

Rektor

(1) V čele  CEVRO  Institut  stojí  rektor,  který  je  jejím  představitelem  v  oblasti  vzdělávací, 

výzkumné a vývojové činnosti.  

(2) Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. Rektor se může 

vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce v takovém 

případě končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno správní radě.

(3) Rektor zejména:

a) řídí  vzdělávací,  výzkumnou  a  vývojovou  činnost,  případně  i  další  činnost  CEVRO 

Institutu, pokud tato není podle právních předpisů, zakladatelské listiny nebo statutu v 

působnosti  správní rady,  popř. jiného orgánu společnosti  nebo jiného orgánu CEVRO 

Institutu.

b) zastupuje  CEVRO  Institut  a  jedná  jeho  jménem  v pedagogických  a  výzkumných, 

vývojových a tvůrčích záležitostech a rovněž v dalších záležitostech v souladu s tímto 

statutem.

c) navrhuje správní radě vhodného kandidáta na funkci prorektora a uvádí jej do funkce.

d) jmenuje členy akademické rady, svolává a řídí její zasedání,

e) jmenuje a odvolává garanty studijních programů, 

f) po projednání v kolegiu rektora jmenuje a odvolává vedoucí kateder, řídí a kontroluje 

jejich činnost,
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g) zřizuje se souhlasem správní rady pracoviště CEVRO Institutu zabývající se výzkumnou, 

vývojovou nebo tvůrčí činností a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,

h) jmenuje předsedy a členy komisí pro státní zkoušky,

i) předkládá akademické radě ke schválení nové studijní programy,

j) jmenuje členy oborové rady, včetně jejího předsedy a její závěry předkládá akademické 

radě, 

k) projednává s ředitelem návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě,

l) předkládá  řediteli  návrh  na  udělení  stipendií  za  podmínek  stanovených  stipendijním 

řádem. 

Čl.12 

Prorektor
(1) Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na 

prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.

(2) Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.  

Čl. 13

Garanti studijních programů
(1) Koordinaci  obsahové  přípravy  a  vyhodnocování  akreditovaných  studijních  programů 

uskutečňovaných CEVRO Institutem zajišťuje garant studijního programu. 

(2) Funkcí  garanta  může  být  pověřen  pouze  habilitovaný  člen  akademické  obce  CEVRO 

Institutu, který má k CEVRO Institutu pracovní poměr. 

(3) Garanta studijního programu jmenuje a odvolává rektor. Funkční období garanta studijního 

programu jsou 3 roky. 

(4) Garant studijního programu připravuje návrhy studijních plánů, které předkládá k vyjádření 

akademické radě. Studijní plán vydává rektor po vyjádření akademické rady.

(5) Garant studijního programu vykonává při uskutečňování studijního programu další úkoly, 

vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu CEVRO Institutu. 

Čl. 14
Vedoucí kateder

1) Vedoucí katedry jmenuje rektor po projednání v kolegiu rektora, zpravidla na dobu tří let. 

Nadřízeným vedoucího katedry je rektor, případně prorektor. 
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2) Vedoucí katedry řídí její činnost a při tom zejména: 

a) vytváří podmínky pro vzdělávací, výzkumnou a  vývojovou činnost všech členů katedry, 

b) vytváří podmínky pro další odborné vzdělávání členů katedry,

c) předkládá rektorovi návrhy týkající se personálních a ekonomických záležitostí katedry, 

d) odpovídá za hospodárné hospodaření svěřených prostředků, stejně jako za dodržování 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci členů katedry, 

e) jmenuje vedoucí a oponenty bakalářských prací, 

f) na návrh garanta studijního programu jmenuje garanty předmětů, jejichž výuku katedra 

zajišťuje.

Čl. 15

Kolegium rektora

(1) Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektor a 

ředitel. 

(2) Schůze  kolegia  svolává  podle  potřeby  rektor,  který  také  řídí  jeho  jednání.  Kolegium 

projednává na návrh rektora případně  jiného člena  kolegia  zásadní  záležitosti  týkající  se 

činnosti a řízení CEVRO Institutu . 

Čl. 16

Akademická rada

(1) Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická 

rada má dvacet členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

(2) Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna 

třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce CEVRO Institutu.  Předsedou 

akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání. 

(3) Jednání  akademické  rady  se  řídí  Jednacím  řádem  akademické  rady,  který  je  vnitřním 

předpisem CEVRO Institutu. 

(4) Akademická rada zejména:

a)projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti,  

b)projednává obsah a další otázky související se studijními programy, 
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c)vyjadřuje se k dalším záležitostem týkajícím se života  CEVRO Institutu na základě návrhu 

rektora.

Čl. 17
Disciplinární komise

(1) Členy disciplinární komise CEVRO Institutu jmenuje rektor z řad členů akademické obce.

(2) Disciplinární komise má čtyři jmenované členy.  Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a 

dva  z  řad akademických pracovníků.  Členem disciplinární  komise je  též  vždy prorektor, 

který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

(3) Disciplinární  komise projednává disciplinární  přestupky studentů.  Ve své činnosti  se  řídí 

Disciplinárním řádem pro studenty CEVRO Institutu, který je vnitřním předpisem CEVRO 

Institutu.

(4) Žádost  o  přezkoumání  rozhodnutí  disciplinární  komise  se  podává  rektorovi  CEVRO 

Institutu. 

Část pátá

Obecné podmínky přijetí ke studiu a obsah studia

Čl. 18 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu na CEVRO Institut je dosažení úplného středního vzdělání nebo 

úplného středního odborného vzdělání. Podmínky a průběh přijímacího řízení stanoví rektor. 

Přihlášky ke studiu zasílají uchazeči o studium na studijní oddělení CEVRO Institutu.

(2) Vysoká  škola  CEVRO  Institut  přijímá  přihlášky  ke  studiu  akreditovaných  bakalářských 

studijních programů se standardní dobou studia tři roky. 

(3) CEVRO Institut každoročně zveřejní alespoň 4 měsíce předem na úřední desce v budově 

CEVRO Institutu, na svých internetových stránkách a v denním tisku termíny pro podávání 

přihlášek ke studiu a obsah a rozsah přijímacích zkoušek.
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(4) Na  rozhodování  o  přijetí  ke  studiu  se  nevztahují  obecné  předpisy  o  správním  řízení. 

Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke 

studiu,  musí  obsahovat  odůvodnění  a  poučení  o  možnosti  podat  žádost  o  přezkoumání. 

V případě, že rozhodnutí nelze uchazeči doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce 

CEVRO  Institutu  po  dobu  pěti  dnů.  Po  uplynutí  této  doby  se  rozhodnutí  považuje  za 

doručené. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední 

desce. 

(5) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost se podává 

rektorovi ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných 

důvodů prominout. Rektor žádosti vyhoví a rozhodnutí změní v případě, že rozhodnutí bylo 

vydáno  v rozporu  se  zákonem nebo  vnitřním  předpisem CEVRO  Institutu.  Jinak  žádost 

zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

(6) Uchazeč se stává studentem CEVRO Institutu při splnění všech následujících podmínek:

a) úspěšné absolvování přijímacího řízení, 

b) podpis smlouvy o studiu,

c) zaplacení poplatku za studium na první akademický rok,

d) zápis ke studiu. 

(7) Práva a povinnosti studentů CEVRO Institutu stanoví zákon, tento statut, Studijní a zkušební 

řád, Disciplinární řád a další vnitřní normy CEVRO Institutu.

(8) Obsah  a  organizaci  studia  stanoví  studijní  program  a  Studijní  a  zkušební  řád  CEVRO 

Institutu. 

(9) Studium se zakončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu a vykonáním 

státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Dnem ukončení studia 

je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část. 
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Část šestá

Poplatky spojené se studiem 

Čl. 19

(1) Studium v akreditovaných studijních programech uskutečňuje CEVRO Institut  za úhradu. 

Výše poplatků za studium, způsob a termíny úhrady a tzv. splátkový kalendář jsou vymezeny 

ve Smlouvě o studiu, kterou s uchazečem uzavírá CEVRO Institut před zápisem do prvního 

semestru studia.

(2) O výši poplatků spojených se studiem rozhoduje správní rada. Poplatky za studium mohou 

být  v  průběhu  studia  zvýšeny  z  důvodu  inflace  maximálně  do  výše  indexu  růstu 

spotřebitelských cen podle sdělení Českého statistického úřadu.

(3) O  snížení  nebo  prominutí  poplatků  spojených  se  studiem  nebo  odložení  termínů  jejich 

splatnosti  (dále  jen  "úleva")  rozhoduje  ředitel  po  projednání  v kolegiu  rektora.  Při 

rozhodování o úlevách ředitel přihlíží zejména k doloženému zdravotnímu stavu, sociálním 

poměrům  studenta  nebo  k doloženým  okolnostem  zvláštního  zřetele  hodným,  které 

nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. 

(4) Ředitel může na základě návrhu rektora rozhodnout o udělení stipendia k pokrytí nákladů 

spojených se studiem. Podmínky udělení stipendia se řídí stipendijním řádem. 

(5) Administrativní úkony související se studiem jsou na CEVRO Institutu zpoplatněny formou 

administrativních poplatků. Charakteristiku těchto úkonů, stejně jako výši poplatků za jejich 

provedení  stanoví  správní  rada.  Stanovený  poplatek  se  stává  součástí  náležitostí 

administrativního úkonu a pokud není včas zaplacen, není možné úkon provést. 

Část sedmá 

Podmínky studia cizinců 

Čl. 20

(1) Cizinci mohou na CEVRO Institut studovat za stejných podmínek jako občané při splnění 

následujících podmínek: 
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a) bylo jim uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem o vysokých školách pro přijetí 

ke studiu do příslušného akreditovaného studijního programu, 

b) vyhověli podmínkám stanoveným v přijímacím řízení pro ostatní uchazeče, 

c) v ústním pohovoru, který je součástí  přijímacího řízení, prokázali dostatečnou znalost 

českého jazyka. 

Část devátá

Akademické obřady a insignie 

Čl. 21

1) Akademickými obřady CEVRO Institutu jsou zejména: 

a) imatrikulace

b) promoce

c) slavnostní shromáždění akademické obce 

2) Imatrikulace i promoce se koná za účasti rektora nebo prorektora  a dalších akademických 

pracovníků  CEVRO  Institutu.  Znění  imatrikulačního  a  promočního  slibu  je  uloženo  u 

rektora.

3)  Akademickými insigniemi CEVRO Institutu jsou žezlo, řetěz a talár. 

4) Správní  rada  CEVRO  Institutu  může  na  základě  návrhu  rektora  rozhodnout  o  udělení 

pamětní  medaile  významným  domácím  nebo  zahraničním  osobnostem,  které  se  zvlášť 

významným způsobem zasloužily o rozvoj vědy a vzdělanosti. Pamětní medaile se zpravidla 

uděkují při slavnostním shromáždění akademické obce.  
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Část desátá 

Výroční zpráva a hodnocení CEVRO Institutu 

Čl. 22

(1) CEVRO Institut jedenkrát ročně zpracovává a po schválení správní radou zveřejňuje výroční 

zprávu  o  své  činnosti  a  hospodaření.  Povinným  obsahem  hodnocení  je  oblast  studijní, 

vzdělávací, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost, ediční a mezinárodní spolupráce.

(2) Výroční zpráva se zveřejňuje každoročně v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest 

měsíců od skončení  sledovaného období,  kterým je  kalendářní  rok.  Výroční  zprávy jsou 

k dispozici  v  sídle  CEVRO Institutu  v  úředních  hodinách,  stejně  jako  na  internetových 

stránkách CEVRO Institutu.

(3) CEVRO Institut zpracovává alespoň jednou za tři roky vnitřní hodnocení činnosti vysoké 

školy,  které  spočívá  v  hodnocení  efektivnosti  organizace,  úrovně  studijní,  vzdělávací, 

výzkumné,  vývojové  a  další  tvůrčí  činnosti.  Podrobnosti  týkající  se  obsahu  a  způsobu 

hodnocení stanoví rektor.  

(4) Při zpracování hodnocení činnosti přihlíží CEVRO Institut ke kritériím Akreditační komise 

stanoveným pro hodnocení akreditovaných činností.

(5) Hodnocení je zveřejňováno ve výroční zprávě a samostatně ve vnitřním hodnocení CEVRO 

Institutu. Výsledků hodnocení se využívá při vypracovávání dlouhodobých záměrů CEVRO 

Institutu. 

 

Část jedenáctá 

Zásady hospodaření

Čl. 23

(1) Hospodaření CEVRO Institutu se řídí zákonem, zvláštními právními předpisy a vnitřními 

pravidly hospodaření. Za stav hospodaření odpovídá správní radě ředitel CEVRO Institutu.
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(2) CEVRO Institut je povinen vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s tímto majetkem 

rozhoduje správní rada a z jejího pověření ředitel CEVRO Institutu.

(3) CEVRO Institut  hospodaří  podle rozpočtu nákladů a  výnosů.  Rozpočet  je  sestavován na 

období akademického roku.  

Část dvanáctá 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 24

(4) Tento Statut  CEVRO Institut schválil zakladatel. Jakékoliv změny statutu podléhají souhlasu 

správní rady. 

(5) Tento statut nabývá platnosti podle ustanovení § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách dnem 

registrace ministerstvem. 
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Příloha č. 1 Statutu 

Znak  CEVRO Institutu
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Příloha č. 2 Statutu 

Organizační struktura CEVRO Institutu

2

Dozorčí radaSprávní rada

Ředitel Rektor

Studijní oddělení

Personální 
oddělení

Ekonomické a 
provozní 
oddělení

Kolegium rektora

Akademická rada

Disciplinární 
komise

Katedra práva a 
veřejné správy

Katedra politologie 
a mezinárodních 
vztahů

    Prorektor

Katedra ekonomie 
a managementu

Oddělení 
informatiky
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