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Souhlas a prohlášení studenta u zápisu

Jméno a příjmení (dále jen „student“): ............................................................................

Trvalé bydliště: ……………….................................................................................................................

Datum narození: ......................................................

Studijní program: ………………..................................

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

V zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví ostatních osob jste povinni zejména dodržovat:

● zásady bezpečného chování ve společných prostorách univerzity,
● pokyny od vyučujícího a na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy,
● povinnost oznámit svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP

a podle možnosti se zúčastnit na jejich odstraňování,
● zákaz zúčastňovat se výuky pod vlivem alkoholu a omamných prostředků a rovněž tyto do výuky donášet,
● povinnost oznámit okamžitě vyučujícímu jakékoliv poranění, ke kterému došlo při výuce nebo v přímé

souvislosti s výukou,
● vyhlášku č. 288/2003 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
● ustanovení § 3 vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb. v rozsahu své studijní činnosti a předpisy o zacházení s elektrickými

zařízeními,
● zákaz manipulace a obsluhy strojů, přístrojů a jiných zařízení, které Vám nebyly v rámci výuky přiděleny

a s jejichž obsluhou jste nebyli prokazatelně seznámeni.

....................................................................................................
datum a podpis studenta

Poučení o požární ochraně

Ve smyslu zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jste povinni si vždy
počínat tak, aby Vaše činnost nebyla příčinou vzniku požáru, a to zejména:

● plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
● při zjištění požárních závad kdekoliv v prostoru fakulty či jiných školských zařízení oznámit nedostatky

svému pedagogickému dozoru,
● při zpozorování požáru jste povinni provést všechna opatření pro jeho likvidaci,
● při zdolávání požáru jste povinni poskytovat přiměřenou osobní pomoc, aniž byste se vystavili

vážnému nebezpečí,
● jste povinni seznámit se s požárními poplachovými směrnicemi (jsou umístěny na viditelných

místech v prostorách objektů),
● při použití přenosných hasících přístrojů k likvidaci vznikajícího požáru je třeba postupovat s rozvahou

a použít vždy vhodný has. přístroj pro hořící látku,
● v případě požáru zachovat klid a rozvahu a opustit budovu únikovou cestou nebo podle pokynů.

Je zakázáno:

● provádět činnost, která může vést ke vzniku požáru, pokud pro výkon této činnosti nemáte požadovanou
odbornou způsobilost,

● poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany,
● kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách fakulty či jiných školních zařízeních (vyjma

vyhrazených).

Porušením výše uvedených předpisů a pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany se student vystavuje
hmotným a trestním důsledkům.

....................................................................................................
datum a podpis studenta

Souhlas studenta se zpracováním osobních údajů a žádost o vystavení průkazu

Průkaz studenta je jedním z dokladů o studiu ve smyslu zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Všichni studenti MENDELU jsou povinni nechat si vystavit průkaz studenta v podobě bezkontaktní čipové
identifikační karty, (dále jen „IK“).

MENDELU vydává tyto druhy IK:

● spojený průkaz studenta Mendelovy univerzity v Brně a mezinárodní studentský identifikační průkaz ISIC
(dále jen „průkaz ISIC“), který se vystavuje studentům akreditovaných studijních programů prezenční
a kombinované formy studia dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
U kombinované formy studia platí, že jsou uplatněny prvky prezenční formy studia a průměrné množství
výuky neklesá pod 50 % průměrného množství přímé výuky ve stejných nebo obdobných studijních
programech uskutečňovaných v prezenční formě studia. Platnost průkazu ISIC je vždy od září do 31. 12.
následujícího roku a prodlužuje se revalidační známkou. Platný průkaz ISIC slouží k čerpání slev
uplatňovaných v rámci licence ISIC včetně nákupu zlevněných časových kupónů na prodejnách DPMB, a.s.
Bez řádného prodloužení platí průkaz ISIC pouze jako průkaz studenta Mendelovy univerzity v Brně.

● spojený průkaz studenta vysoké školy a průkaz ALIVE (dále jen „průkaz ALIVE“), který se vystavuje osobám,
které nesplňují podmínky pro vydání průkazu ISIC (např. studentům kombinované formy studia,
účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání a dalším). Platnost průkazu ALIVE je vždy od září do 31. 12.
následujícího roku a prodlužuje se revalidační známkou. Platný průkaz ALIVE slouží pro čerpání slev
uplatňovaných v rámci licence ALIVE. Bez řádného prodloužení platí průkaz ALIVE pouze jako průkaz
studenta Mendelovy univerzity v Brně.

● průkaz studenta Mendelovy univerzity v Brně. Platí po celou dobu studia na MENDELU. Průkaz studenta
Mendelovy univerzity v Brně slouží zejména pro registraci při stravování a ubytování v zařízeních SKM
MENDELU, výpůjční služby Knihovny MENDELU, vstupy do některých místností a objektů MENDELU atd.
Osobní údaje osoby, která si nechala vystavit průkaz studenta Mendelovy univerzity v Brně, se nepředávají
třetím stranám.

Pro účely vydání průkazu studenta ve variantě ISIC respektive ALIVE je nezbytné udělení souhlasu žadatele se
zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v této žádosti. Bez udělení souhlasu bude žadateli
vydán průkaz studenta ve verzi průkaz studenta Mendelovy univerzity v Brně bez možnosti čerpat studentské
slevy a výhody, které jsou spojené s průkazem ISIC respektive ALIVE.

Žádám o vystavení průkazu studenta – výběr volby jednoho průkazu vyznačte křížkem

Průkaz ISIC Průkaz ALIVE Průkaz studenta MENDELU

Zaškrtnutím varianty žádosti o vystavení průkazu ISIC respektive ALIVE uděluji MENDELU souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v této žádosti. Účel zpracování: administrace žádosti, tj.
vydání průkazu, evidence držitele průkazu, jeho ověření, užití průkazu jako identifikačního průkazu, k potvrzení
statusu studenta a umožnění čerpání slev s ním spojených. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po
dobu platnosti průkazu ISIC respektive ALIVE. Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat, a to předložením nové
žádosti o vydání průkazu studenta. V takovém případě Vám bude vydán průkaz studenta MENDELU. Beru na
vědomí, že moje osobní údaje budou pro výše uvedený účel zpracovávat MENDELU a GTS Alive, s.r.o.,
IČO: 26193272, se sídlem Praha 1, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, a že moje osobní údaje mohou být
zpřístupněny ISIC Global Office (IGO) se sídlem a obchodní adresou Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam,
Nizozemí, za účelem verifikace držitele Průkazu a kontroly oprávnění poskytnutí slevy/výhody. Více informací
naleznete na www.isic.cz.

Informace o použití IK na MENDELU a informace o zpracování osobních údajů pro držitele identifikačních karet
na MENDELU, (dále jen „Informace“) včetně přehledu a postupu jak může žadatel jako subjekt údajů uplatnit svá
práva, jsou zveřejněny na webových stránkách MENDELU.

Svým podpisem student vyslovuje souhlas s touto žádostí a Informacemi a zároveň prohlašuje, že je se všemi
podmínkami spojenými s užíváním IK řádně a v předstihu seznámen, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat.

https://www.isic.cz
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Etický kodex

Preambule

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) se hlásı ́k obecnyḿ a vsěobecně uznávanyḿ morálnıḿ i formálnıḿ
zásadám chovánı ́ jednotlivců a skupin ve vyspělé spolecňosti s prǐhlédnutıḿ k charakteru vysokosǩolského
vzdělávánı ́a vyźkumné práce.

Spolecňé zásady

Tento etický kodex stanovuje etické standardy MENDELU.

Tento etický kodex se tyḱá vsěch zaměstnanců a studentů MENDELU.

Absolventi MENDELU ctı ́závazek promocňıh́o slibu a naplňujı ́ jeho intenci. Od absolventů, jakož i od osob, které
své vědecko-pedagogické tituly a hodnosti zıśkaly na MENDELU, se ocěkává, ať už působı ́kdekoli, zě budou
jednat ve shodě s principy vyjádrěnyḿi tıḿto kodexem a prǐspıv́at k dobrému jménu MENDELU.

Etický kodex má za cıĺ, s oporou ve vsěobecně uznávanyćh hodnotách lidské spolecňosti, které se odrázějı ́
v hodnotách aplikovanyćh v prostrědı ́MENDELU, stanovit a udrzǒvat pozǎdované mravnı ́standardy, vytvárět
pozitivnı ́pracovnı ́a mezilidské prostrědı,́ prědcházet strětům zájmů cǐ konfliktnıḿ situacıḿ. V neposlednı ́ rǎdě
má za cıĺ zlepsǐt vztah mezi akademickou obcı ́MENDELU a verějnostı.́

Akademická svoboda

K základnıḿ akademickyḿ svobodám patří svoboda MENDELU jako akademické instituce prǐ vytvárěnı ́
a naplňovánı ́celkové koncepce jejıh́o rozvoje a prǐ formulaci a uskutecň̌ovánı ́záměrů jejı ́vzdělávacı,́ vyźkumné,
vyv́ojové a umělecké cǐnnosti. Tyto záměry musı ́byt́ uskutecň̌ovány ve shodě s obecnyḿi morálnıḿi principy
a ve shodě s obecně uznávanyḿi zvyklostmi etiky práce prǐ vzdělávacı,́ vyźkumné, vyv́ojové a umělecké cǐnnosti.

Důlezǐtyḿ aspektem akademické svobody zaměstnance a studenta je princip svobodného vyjádrěnı ́názoru
a svobodné komunikace.

Obecné pozǎdavky etického jednánı ́ zaměstnanců a studentů

Prǐ svém působenı ́na pracovisťi i mimo ně se rı̌d́ı ́mravnıḿi principy a zásadami obecně uznávanyḿi ve
spolecňosti.

Respektujı ́ lidská práva a základnı ́svobody v souladu se základnı ́ listinou práv a svobod, prědevsı̌ḿ právo na zǐvot
a zdravı,́ nedotknutelnost osoby a jejıh́o soukromı,́ právo na zachovánı ́ lidské důstojnosti, osobnı ́cti a dobré
pověsti, svobodu mysľenı,́ svědomı,́ nábozěnského vyznánı ́a projevu, i svobodu samostatného vědeckého bádánı ́
a umělecké tvorby. Ctı ́svobodu slova, svobodnou vyḿěnu názorů a informacı ́a zásady kolegiality a akademické
spolupráce. Prědcházı ́ jednánı,́ jež by tato práva a svobody porusǒvalo.

Odmıt́ajı ́diskriminaci jako omezovánı ́a posǩozovánı ́urcǐtyćh sociálnıćh skupin v jejich právech a nárocıćh ve
vsěch jejıćh podobách (napr.̌ diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, ideologie,
nábozěnského vyznánı,́ vıŕy, světového názoru, věku, pohlavı,́ sexuálnı ́orientace, fyzického handicapu, sociálnıh́o
původu nebo majetkovyćh poměrů). Vůcǐ vsěm jednajı ́s respektem, bez ohledu na sociokulturnı ́cǐ fyzické
odlisňosti, a proto podporujı ́pozitivnı ́prı̌śtup k osobám se specifickyḿi potrěbami.

Nevyuzı̌v́ajı ́akademickou půdu pro uplatňovánı ́zájmů politickyćh stran a hnutı.́

Vůcǐ ostatnıḿ zaměstnancům a studentům MENDELU nevyvıj́ejı ́nevhodný cǐ nemıśtný nátlak. Prı̌ṕadné kritické
podněty podávajı ́věcně podlozěné. Kritiku a alternativnı ́názor uplatňujı ́korektně.

Chránı ́poslání MENDELU. Nenadrǎzujı ́nad ně své soukromé zájmy, a takto ctí MENDELU a svyḿ jednánıḿ se
nedopousťějı ́nicěho, co by mohlo posǩodit jejı ́dobré jméno.

Pecǔjı ́o majetek MENDELU a pouzı̌v́ajı ́ho rá̌dně. Nezneuzı̌v́ajı ́ jej k soukromyḿ zájmům a úcělům nebo
k prospěchu osobnıḿu cǐ prospěchu trětıćh osob.

Varujı ́se strětu zájmů a v prı̌ṕadě, zě taková situace nastane, vhodnyḿ způsobem ji oznamujı ́prı̌ślusňyḿ
nadrı̌źenyḿ.

Vzdělávacı,́ vyźkumné, vyv́ojové a umělecké cǐnnosti nebo studiu se věnujı ́s plnyḿ nasazenıḿ. Své znalosti
a dovednosti soustavně prohlubujı ́a sdıĺejı ́ je v rámci akademické obce i mimo ni.

Dbajı ́na prǐměrěnost a únosnou mıŕu svyćh pracovnıćh nebo studijnıćh závazků na MENDELU i mimo ni. Ani
svyḿi dalsı̌ḿi aktivitami (mimo aktivity vzdělávacı,́ vyźkumné, vyv́ojové a umělecké cǐnnosti) neohrozǔjı ́ jejı ́
cǐnnosti a dobré jméno.

Prǐjmou-li akademickou funkci, cľenstvı ́v akademickém orgánu, vyb́ěrové komisi nebo vedoucı ́ funkci,
vykonávajı ́ ji rá̌dně, transparentně a nestranně, v souladu s tıḿto kodexem.

Zásady ve vzdělávacı ́ cǐnnosti

Studenti MENDELU:

● nedopousťějı ́ se plagiátorstvı,́
● během plněnı ́povinnostı ́prǐ studiu nepodvádějı ́a nedávajı ́prı̌ĺezǐtost k podváděnı ́druhyḿ,
● nevydávajı ́práci jinyćh za svou,
● neznevazǔjı ́vyśledky své práce, práce svého vyucǔjıćıh́o, ostatnıćh studentů, zaměstnanců nebo jinyćh

osob.

Zásady ve výzkumné, vývojové a umělecké cǐnnosti

Zaměstnanci stejně tak jako studenti MENDELU:

● jsou prı̌śtupnı ́ tyḿové spolupráci a odborné diskusi uvnitr ̌ i mimo akademickou obec MENDELU,
● komunikujı ́věcně a otevrěně s korektnı ́argumentacı ́a oporou v nezpochybnitelnyćh faktech, bez

ponizǒvánı ́druhyćh cǐ znevazǒvánı ́ jejich aktivit,
● neznevazǔjı ́vědecké postupy a respektujı ́ jiný vědecký názor, jakož i pluralitu vědeckyćh a tvůrcı̌ćh disciplıń,
● chovajı ́se ke kolegům prǐměrěně kriticky, kritiku uplatňujı ́ i vůcǐ sobě samotnyḿ,
● reflektujı ́nejnovějsı̌ ́ trendy daného oboru, odpovıd́ajı ́za prǐměrěnost, prěsnost a objektivitu pouzǐtyćh

metod a dbajı ́na to, aby nedosľo ke zkreslovánı ́vyśledků,
● pecǔjı ́o data cǐ zkoumané materiály, o jejich prěsný popis, ochranu a archivaci,
● dbajı ́o to, aby postupy i vyśledky vědecké a vyźkumné, vyv́ojové a umělecké práce mohly byt́ prědmětem

prězkoumánı,́
● dodrzǔjı ́pravidla profesionálnı ́etiky vlastnı ́danému oboru,
● chránı ́a respektujı ́dusěvnı ́vlastnictvı ́a dbajı ́na uváděnı ́správné afiliace vyśledků vyźkumné, vyv́ojové

a umělecké cǐnnosti, nepublikujı ́vyśtupy eticky pochybnyḿ způsobem, neprǐvlastňujı ́si vyśledky práce
druhyćh, nedopousťějı ́ se plagiátorstvı,́

● neposkytujı ́vyśledky trětıḿ stranám s cıĺem osobnıh́o prospěchu.

Řıźenı ́ se studenty

Studenti jsou povinni dodrzǒvat tento kodex stejně jako disciplinárnı ́ rá̌dy svyćh soucá̌stı.́

Pro vyloucěnı ́dvojıh́o trestu jsou mozňá porusěnı ́ tohoto kodexu cǐ disciplinárnıh́o rá̌du ze strany studentů
rěsěna vzďy v rámci disciplinárnıh́o rı̌źenı ́na jejich soucá̌stech.

Brno 23. 9. 2019

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

Podpisem tohoto prohlášení stvrzuji, že budu při svém studiu na Mendelově univerzitě v Brně jednat
v souladu se ctí a dobrými mravy a ve svém jednání se budu řídit Etickým kodexem zaměstnanců,
studentů a absolventů Mendelovy univerzity v Brně ze dne 23. 9. 2019.

....................................................................................................
datum a podpis studenta


