Pokyn Masarykovy univerzity č. 1/2020

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
PRO REPREZENTACE STUDENTŮ
UBYTOVANÝCH V KOLEJÍCH MASARYKOVY UNIVERZITY
(ve znění účinném od 1. ledna 2021)
Podle čl. 15 Organizačního řádu Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn:

Část první
Základní ustanovení
Článek 1
Předmět úpravy
Tento volební a jednací řád (dále jen „řád“) upravuje pravidla pro volbu a jednání orgánů
reprezentace studentů ubytovaných v kolejích Masarykovy univerzity (dále jen „koleje“).
Článek 2
Reprezentace studentů ubytovaných v kolejích
Reprezentaci studentů ubytovaných v kolejích zajišťují:
a)

kolejní rady,

b)

grémium kolejních rad.

Část druhá
Kolejní rady
Článek 3
Ustavení kolejní rady
(1)

Kolejní rada (dále jen „KR“) je tříčlenná, nestanoví-li ředitel Správy kolejí a menz
(dále jen „SKM“) na návrh příslušné KR počet členů vyšší, vždy však musí být lichý.

(2)

KR může být ustavena v každém objektu kolejí a je volena studenty ubytovanými
v daném objektu kolejí.

(3)

Volba KR se provádí elektronicky prostřednictvím aplikace „E-volby“ v Informačním
systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“).

(4)

Volby KR vyhlašuje ředitel SKM nejpozději 4 týdny po nástupu ubytovaných na
koleje podle harmonogramu ubytování studentů v kolejích. Oznámení o termínu
voleb KR se v příslušné koleji zveřejňuje vývěskou a na webových stránkách SKM
nejméně 14 dnů před termínem konání voleb.

(5)

Volbu nové KR organizuje dosavadní KR, která přijímá kandidatury a zajišťuje
realizaci volby prostřednictví E-voleb v IS MU. K realizaci voleb SKM poskytne
stávajícím předsedům KR seznam ubytovaných studentů. Ve volbách musí být
zajištěna možnost anonymního hlasování. Výsledek volby se zobrazuje všem, každý
hlasující má právo hlasovat pro 1 až 3 kandidáty, tj. nejvýše tolik kandidátů, kolik
je míst v KR, do které je hlasováno.

(6)

K platnosti voleb je zapotřebí účasti nejméně 30 % studentů oprávněných volit ve
vymezeném objektu kolejí do dané KR. Je-li účast oprávněných studentů ve volbách
nižší, rozhodne ředitel SKM ve lhůtě 15 dnů od vyhlášení výsledků volby, zda
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výsledek a ustavení KR potvrdí. V případě, že nebude naplněna podmínka minimální
účasti, navrhne ředitel SKM tři členy z řad ubytovaných studentů. V případě, že
navržení studenti budou s návrhem souhlasit, potvrdí prorektor jejich ustanovení do
funkce členů KR.
(7)

Zvoleni za členy KR jsou ti tři kandidáti, kteří ve volbách získali největší počet hlasů
(Pokud na základě odstavce 1 není stanoveno jinak.).

(8)

Volební období KR začne plynout dnem jejího zvolení a trvá do zvolení nové KR.
Volební období KR končí ukončením její činnosti nebo zvolením nové KR
v následujícím akademickém roce. V případě, že nová KR nebude zvolena, končí
volební období dosavadní KR posledním kalendářním dnem kalendářního roku, který
je shodný se začátkem akademického roku.

(9)

O výsledcích volby KR je dosavadní KR povinna předat řediteli SKM zápis do
jednoho týdne od termínu konání voleb.

(10) Jestliže v příslušné koleji nebyla v předchozím akademickém roce ustanovena KR,
popř. bývalá KR není schopna volby realizovat z důvodu, že žádný z členů KR v
příslušné koleji již nebydlí, volby organizuje ubytovací provoz SKM. Pro organizaci
voleb se použijí odstavce 3 až 8 přiměřeně.
(11) V případě, že KR není v řádných volbách zvolena, může ředitel SKM pověřit
výkonem působnosti KR komisi tvořenou třemi členy z řad ubytovaných studentů,
a to do doby zvolení KR.
Článek 4
Předseda a místopředseda KR
(1)

Činnost KR řídí a organizuje její předseda, který je volen členy KR. Ke zvolení je
zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů KR. Předseda KR vykonává funkci
člena Grémia KR.

(2)

Předsedu KR zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti místopředseda, který je volen
způsobem stanoveným v odstavci 1.

(3)

O složení KR je předseda povinen informovat ředitele SKM písemně ve lhůtě
jednoho týdne od ustavení KR.
Článek 5
Odvolání člena KR

(1)

Člen KR může být ze své funkce před uplynutím funkčního období odvolán za
porušení povinností vyplývajících z této funkce anebo za porušení právních a
ostatních povinností ubytovaného studenta stanovených Pokynem MU č. 8/2017 Ubytovací řád vysokoškolských kolejí, tímto řádem nebo smlouvou o ubytování.
Člena KR odvolává ředitel SKM.

(2)

Shromáždění studentů ubytovaných na koleji může být svoláno KR ve vymezeném
objektu kolejí nebo kterýmkoliv studentem ubytovaným na této koleji za
předpokladu, že jeho záměr podpoří 30 % studentů ubytovaných na této koleji.
Člen KR je shromážděním ubytovaných studentů odvolán, hlasuje-li pro tento návrh
nadpoloviční většina přítomných ubytovaných studentů.

(3)

KR nebo studenti, kteří svolali shromáždění podle předchozího ustanovení, jsou
povinni sepsat zápis o průběhu shromáždění a jeho výsledku s uvedením počtu
hlasů, které návrh na odvolání získal. Zápis jsou uvedené subjekty povinny předat
řediteli SKM ve lhůtě jednoho týdne ode dne konání shromáždění. Ředitel SKM na
základě tohoto zápisu vydá rozhodnutí o odvolání čtena KR.

(4)

Rozhodnutí o odvolání člena KR musí být učiněno písemně, odůvodněno a uvedeno
poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí musí být doručeno členu KR, který byl
odvolán, do vlastních rukou.

(5)

Proti rozhodnutí ředitele SKM o odvolání z funkce může tímto dotčený člen KR podat
odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. O odvolání rozhoduje prorektor určený
dle organizačního řádu Masarykovy univerzity (dále jen „prorektor“). Rozhodnutí
prorektora o odvolání je konečné.
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(6)

Odvolaný člen KR nemůže být do této funkce v daném akademickém roce ani
v následujícím akademickém roce volen znovu.

(7)

Funkční období všech členů KR skončí na návrh ředitele se souhlasem prorektora,
jestliže KR neplní své úkoly vyplývající ze Směrnice MU č. 4/2014 - Ubytování
studentů v kolejích Masarykovy univerzity nebo tohoto řádu, popř. pokud ukončení
činnosti KR navrhuje alespoň 30 % studentů oprávněných volit do dané KR. Ředitel
SKM vyhlásí do 30 dnů nové volby, nejde-li o poslední dva měsíce volebního období
KR; v tom případě může ředitel SKM pro zbývající část akademického roku pověřit
výkonem působnosti KR komisi tvořenou třemi členy z řad studentů ubytovaných
v daném objektu koleje.
Článek 6
Působnost a pravomoc KR

(1)

KR je samosprávným orgánem studentů Masarykovy univerzity ubytovaných ve
vymezeném objektu kolejí, který zastupuje studenty ubytované ve vymezeném
objektu kolejí ve věcech týkajících se podmínek jejich ubytování.

(2)

KR je oprávněna:

a)

podávat řediteli SKM návrh na zrušení ubytování zejména za závažné nebo
opětovné porušení právních a ostatních povinností studentem,

b)

žádat a získávat od určeného zaměstnance SKM informace vztahující se
k organizačním záležitostem daného objektu koleje. Stanoviska a návrhy KR
vyřizuje určený zaměstnanec SKM; nelze-li věc vyřídit v rámci jemu vymezené
působnosti a pravomoci, předloží ji řediteli SKM.

(3)

KR je povinna:

a)

kontrolovat dodržování Pokynu MU č. 8/2017 - Ubytovací řád vysokoškolských
kolejí,

b)

účinně se podílet na zajišťování klidu a pořádku v daném objektu koleje,

c)

poskytovat informace o záležitostech ubytování ve vymezeném objektu kolejí
ubytovaným studentům,

d)

při živelních katastrofách nebo pandemiích být fyzicky přítomna a poskytovat
řediteli SKM plnou součinnost při řešení nastalé situace, organizovat včasné
stěhování studentů, příp. opouštění pokojů,

e)

zajišťovat veškeré informace týkající se kolejí a menz pro nové studenty,

f)

projednávat podněty a stížnosti studentů ubytovaných v příslušném objektu koleje
s ředitelem SKM nebo jím pověřeným zaměstnancem,

g)

zasedat aspoň jedenkrát za měsíc (mimo období prázdnin). Zasedání svolává
předseda KR pozvánkou, která musí být zveřejněna způsobem zajišťujícím
dostupnost této informace pro studenty ubytované v daném objektu koleje.
Zasedání KR jsou veřejně přístupná.

h)

navrhovat program zasedání KR,

i)

účastnit se ředitelem SKM navrženého zasedání,

j)

plnit další povinnosti stanovené ředitelem SKM.

Část druhá
Grémium KR
Článek 7
Grémium KR
(1)

Grémium KR je samosprávným orgánem, který reprezentuje studenty ubytované
v kolejích ve věcech týkajících se podmínek jejich ubytování a zajišťuje komunikaci
mezi KR a vedoucím ubytovacího úseku I.

(2)

Grémium KR je tvořeno jednotlivými předsedy KR.
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Článek 8
Působnost Grémia KR
(1)

Grémium KR je oprávněno obdržet od vedoucího ubytovacího úseku I. informace
o organizačních záležitostech kolejí. Stanoviska a návrhy grémia KR vyřizuje
vedoucí ubytovacího úseku I., který ji předloží řediteli SKM; nelze-li věc vyřešit
v rámci jeho působnosti a pravomoci, předloží ji prorektorovi.

(2)

Grémium KR je oprávněno žádat a získávat od ředitele SKM informace
o organizačních záležitostech kolejí. Stanoviska a návrhy Grémia KR vyřizuje ředitel
SKM; nelze-li věc vyřešit v rámci jeho působnosti a pravomoci, předloží ji
prorektorovi příslušnému dle Organizačního řádu MU.

(3)

Plánované změny cen související s dlouhodobým ubytováním studentů v kolejích
v průběhu akademického roku (ceník kolejného a služeb související s ubytováním)
budou v přiměřeném časovém předstihu před podpisem nového ceníku oznámeny
Grémiu KR.

Část třetí
Společná a závěrečná ustanovení
Článek 9
Společná ustanovení
(1)

Zápisy ze zasedání KR a grémia KR jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU. Zápis
musí být KR a grémiem KR uveřejněn do 3 pracovních dnů následujících po dni
konání zasedání.

(2)

Členové KR a grémia KR mají nárok na ubytování v následujícím akademickém
roce mimo celouniverzitní pořadník, a to na kolejích, v nichž byli činní z důvodu
členství v KR nebo byli delegováni do grémia KR; uvedený nárok nevznikne, pokud
byl člen KR nebo grémia ze své funkce v době funkčního období odvolán.
Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1)

Tento pokyn zrušuje Volební a jednací řád pro reprezentace studentů ubytovaných
v kolejích MU, ze dne 18. prosince 2012.

(2)

Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu pověřuji ředitele SKM.

(3)

Tento pokyn náleží do oblasti metodického řízení „Ubytování a stravování“.

(4)

Kontrolu dodržování tohoto pokynu vykonává ředitel SKM a prorektor příslušný dle
Organizačního řádu Masarykovy univerzity.

(5)

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.

(6)

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.

podepsáno elektronicky
Marta Valešová
kvestor
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