Statut Studentských poradců
ze dne 4. listopadu 2012
ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
(1) 
Tento Statut obsahuje základní úpravu fungování a vnitřní organizace Studentských
poradců.
(2) 
V otázkách v něm neupravených rozhoduje předseda.
(3)
Posláním poradců 
je poskytování studijněprávního poradenství všem studentům
Masarykovy univerzity (dále také MU), bez ohledu na ročník, stupeň či formu studia, obor i
fakultu. Obsahem je zejména objasňování práv a povinností studentů plynoucích z platné
legislativy (zákonem o VŠ počínaje a vnitřními předpisy jednotlivých fakult konče), mediační
a intervenční činnost (zastupování studentů a pomoc při vyjednávání s univerzitními orgány či
vyučujícími), ale také poskytování širšího informačního servisu souvisejícího se studiem
Masarykovy univerzity.
ČÁST II
STUDENTŠTÍ PORADCI
Článek 2
Studentský poradce
(1) 
Studentským poradcem (dále jen „poradcem“) může být jen student Masarykovy
univerzity nebo student, který řádně ukončí veškerá svá studia ve studijních programech
uskutečňovaných součástí MU, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá
přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném touto součástí MU. Za
takového předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období poradce, na něž
byla zvolena, její funkce však skončí dnem, kdy
(a)
měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu, pokud do něj byla přijata, ale
nezapsala se,
(b)
marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v
dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,
(c)
jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o
nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí,
podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
(2) 
Poradcem nemůže být ten, kdo má na Masarykově univerzitě zaměstnanecký poměr,
jehož hlavní náplní je pedagogická činnost.
Článek 3
Práva a povinnosti poradce
(1) 
Poradce je povinen
(a) 
vykonávat poradenskou a organizační činnost studentských poradců,
(b) 
vykonávat činnost poradce podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu se

závazným Manuálem poradce a v souladu s Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských
poraden,
(c) 
účastnit se setkání všech poradců podle čl. 8 odst. 4 písm. b),
(d) 
zrušen
,
(e) 
účastnit se mimořádných pracovních setkání poradců podle čl. 8 odst. 5,
(f) 
číst zápisy ze setkání podle písm. c) až e) a informovat v jakém stavu je svěřená činnost,
(g) 
zrušen
,
(h) 
plnit přijaté úkoly.
(2) 
Poradce je oprávněn
(a) 
mít přístup k interním dokumentům a komunikačním prostředkům,
(b) 
odmítnout úkol, který mu jiný poradce uložil, za předpokladu, že to řádně a včas
odůvodní,
(c) 
účastnit se setkání podle čl. 8 odst. 4 písm. a).
Článek 4
Vznik a zánik funkce poradce
(1) 
Funkce poradce vzniká dnem, kdy
(a) 
byl poradce ve zkušební době nebo bývalý poradce, kterému zanikla funkce
podle odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3, schválen dvěma třetinami přítomných poradců,
(b) 
bývalý poradce, jemuž zanikla funkce podle odst. 2 písm. b), ukončil pracovní
poměr podle čl. 2 odst. 2 a byl schválen dvěma třetinami přítomných poradců,
(c) 
kdy předseda rozhodl o přijetí poradce podle čl. 4a odst. 2.
(1a)
Volba poradce podle tohoto článku neprobíhá hlasováním tajným.
(2) 
Funkce poradce zaniká dnem, kdy
(a) 
přestane být studentem Masarykovy univerzity,
(b) 
uzavře pracovní poměr podle čl. 2 odst. 2,
(c) 
projeví vůli nebýt již dále poradcem adresovanou předsedovi,
(d) 
předseda rozhodne o pozastavení funkce poradce dle článku 4a odst. 1,
(e)
je navržen na funkci konzultanta dle článku 11.
(3) 
Dále funkce poradce zaniká též dnem, kdy byl zánik funkce schválen nadpoloviční
většinou všech poradců.
Článek 4a
Pozastavení funkce poradce
(1) 
Poradce může předsedu požádat o pozastavení funkce poradce.
(2) 
Pozastavení funkce poradce trvá nejvýše 9 měsíců. Během nich může bývalý
poradce s pozastavenou funkcí kdykoliv požádat předsedu o opětovné přijetí mezi poradce.
Předseda žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 2.
(3)
Předseda může poradci, jemuž vznikla funkce podle čl. 4 odst. 1 písm. c), přidělit tutora.

Článek 5
Poradce ve zkušební době
(1) 
Poradcem ve zkušební době je každý, kdo má zájem stát se poradcem, a koho
nadpoloviční většina přítomných poradců za poradce ve zkušební době uzná.
(2) 
Před hlasováním o uznání podle odst. 1 musí být ten, o němž bude hlasováno,
seznámen
(a) 
s náplní práce poradce, jakož i s jeho právy a povinnostmi podle čl. 3,
(b) 
s povinnostmi poradce ve zkušební době podle čl. 6 odst. 1, které musí splnit, aby mohlo
být hlasováno o jeho přijetí mezi poradce podle čl. 4 odst. 1.
(3) 
Poradce ve zkušební době je veden tutorem podle čl. 7, na něhož se může obracet s
jakýmikoli dotazy či žádostmi o radu.
Článek 6
Práva a povinnosti poradce ve zkušební době
(1) 
Před hlasováním o přijetí podle čl. 4 odst. 1 musí poradce ve zkušební době
(a) 
zrušen
,
(b) 
zvládnout základní orientaci v zákoně o vysokých školách a v hlavních předpisech
Masarykovy univerzity souvisejících se studiem (zejména Studijní a zkušební řád, Statut
Masarykovy univerzity a vnitřní předpisy své fakulty),
(c) 
být proškolen v práci poradce.
(2) 
Další práva a povinnosti poradce ve zkušební době stanoví čl. 3.
Článek 7
Tutor
(1) 
Každému poradci ve zkušební době určí předseda tutora z řad poradců.
(2) 
Tutor je povinen odborně a administrativně vést poradce ve zkušební době, jemuž
byl určen, což obnáší zejména
(a) 
zaškolení poradce ve zkušební době v práci poradce,
(b) 
zajištění nasdílení potřebných dokumentů,
(c) 
bezpečné přidělení přístupu k práci s emailem,
(d) 
kontrolu práce poradce ve zkušební době,
(e) 
aktivní komunikaci s poradcem ve zkušební době.
(3) 
Dává podnět k hlasování o přijetí poradce ve zkušební době mezi poradce, a to
kdykoli uzná, že poradce ve zkušební době splnil všechny předpoklady stát se poradcem.
(4) 
Společně s podnětem k hlasování podle odst. 3 předkládá tutor zprávu o práci
poradce ve zkušební době.
ČÁST III
VNITŘNÍ ORGANIZACE
Předseda
Článek 8
(1) 
V čele poradců stojí předseda. Jedná jménem poradců a zastupuje je navenek. Je
odpovědný za činnost poradců.
(2) 
Stanovuje, který z poradců jej zastupuje v daných věcech a sám rozhoduje ve

věcech, které Statut nesvěřuje nikomu jinému.
(3)
Může úkolem pověřit i neporadce za předpokladu, že tím není ohrožen etický kodex,
podle kterého se poradci řídí. V takovém případě danou osobu poradcům představí a požádá
je o svolení, aby ji konkrétním úkolem pověřil.
(4) 
Pořádá pravidelná pracovní setkání poradců, která se konají alespoň dvakrát ročně.
Termín setkání všech poradců navrhuje předseda alespoň dva měsíce předem, přičemž je
stanoven nejpozději dva týdny předem.
(a) 
zrušen
(b) 
přesunut
(5) 
Může uspořádat mimořádné pracovní setkání poradců.
(6)
zrušen

(7) 
Volba předsedy podle čl. 9 odst. 1 probíhá výhradně na setkání poradců podle odst.
4.
Článek 9
Vznik a zánik funkce předsedy
(1) 
Funkce předsedy vzniká okamžikem projevení souhlasu přítomných poradců se
záměrem poradce stát se předsedou na pravidelném setkání podle čl. 8 odst. 4 písm. b).
(2) 
zrušen
(3) 
Předsedou se může stát kterýkoli poradce, v případě projevení zájmu o tuto funkci
více poradci zároveň, probíhá volba tajná.
(4) 
Funkce předsedy zaniká
(a) 
zánikem funkce poradce,
(b) 
vznikem funkce podle odst. 1 předsedovi pro následující období,
(c) 
zvláštním vznikem funkce podle čl. 10,
(d) 
projevením vůle nebýt již dále předsedou adresovaným všem poradcům.
(5)
V případě předsedy nemůže skončit funkce poradce dle čl. 4 odst. 3.
Článek 10
Zvláštní vznik funkce předsedy
Funkce předsedy může vzniknout též kdykoli jindy, a to okamžikem, kdy se pro ni souhlasně
vysloví dvě třetiny všech poradců.
Konzultant
Článek 11
(1) 
Konzultant je čestná funkce pro zkušeného poradce.
(2) 
Konzultant poskytuje své zkušenosti poradcům ve prospěch naplňování poslání a
činnosti poradců.
(3) 
Konzultanta jmenuje předseda na návrh alespoň nadpoloviční většiny všech poradců.
(4)
Navržený může funkci odmítnout.
(5) 
Funkce konzultanta zaniká
(a) projevem vůle konzultanta adresované poradcům,
(b) rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných poradců,
(c) ukončením členství konzultanta v akademické obci Masarykovy univerzity. Ve
výjimečných případech může být tato lhůta předsedou prodloužena.

Článek 12
zrušen
ČÁST IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
zrušen
Článek 14
Hlasování
(1)
zrušen

(2) 
Ve věcech tímto Statutem neupravených nebo na návrh předsedy může hlasování probíhat
nejen osobně, ale i písemnou nebo elektronickou formou.
(3) 
Pokud není stanoveno jinak, stačí k přijetí návrhu většina hlasů všech přítomných poradců.
Článek 14a
Elektronická forma hlasování
(1) 
Elektronické hlasování se oznámí všem poradcům prostřednictvím emailu, nejméně však
týden před uzavřením hlasování.
(2) 
Za přítomné poradce se považují ti, kteří se zúčastnili elektronické formy hlasování.
(3)
Elektronická forma hlasování je vyloučena v případě hlasování v souvislosti s čl. 11 odst.
3 a čl. 10.
Článek 15
Závazný výklad
Závazným výkladem tohoto statutu je pověřen předseda.
ČÁST V
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Zrušen
Článek 17
Účinnost
Tento statut nabyl účinnosti jeho schválením dne 4. listopadu 2012 na setkání Studentských
poradců na Kaprálově mlýně.
Tento statut byl novelizován dne 3. října 2015 v Klouboukách u Brna.

