STATUT DOBRÉHO LISTU KOMORY
pro absolventy vysokých škol

§1
Základní ustanovení
Dobrý list komory pro absolventa vysoké školy (dále jen „DLK“) je prestižní dokument
Okresní hospodářské komory Most (dále jen „OHK“) vypovídající o odborných schopnostech
pracovníka prvně vstupujícího na trh práce. Je vydáván vybraným absolventům, kterým
komora, ve spolupráci se školou, ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa vysoké školy
v daném oboru. Hospodářská komora se hlásí ke „spoluzodpovědnosti“ za podnikatelské
prostředí a jeho neopominutelnou součást, kterou je příprava nových generací na budoucí
povolání.
§2
Držitel Dobrého listu komory
Držitelem DLK může být pouze absolvent vysoké školy bakalářského nebo magisterského
stupně prezenční formy studia, s jeho trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, který zahájil
studium na pracovišti vysoké školy v Ústeckém kraji a jenž splňuje hodnotící kritéria pro
udělení DLK podle §3 Statutu DLK.
§3
Hodnotící kriteria stanovená pro udělení Dobrého listu komory
Pro udělení DLK musí absolvent splnit následující podmínky:
-

po celou dobu studia neměl z odborných předmětů za jednotlivé akademické roky horší
studijní průměr než 1,5,
průměr hodnocení jeho státní závěrečné zkoušky není horší než 1,5,
obhájil svoji bakalářskou nebo diplomovou práci s výsledkem „výborný“, jeho práce je
významná pro jím vystudovaný obor a praxi, nebo je přínosem pro Ústecký kraj,
po dobu studia se prokazatelně zúčastňoval aktivit souvisejících s jeho odborným růstem,
nebo se studovaným oborem.

Do odvolání platí, že za každý studijní obor a stupeň studia vyučovaný na jedné vysoké škole
může být vedením této školy navrhnut maximálně jeden absolvent v daném akademickém roce.
Další mohou být navrženi jen při počtu absolventů v oboru vyšším než 50 v poměru 1
navržený na každých dalších padesát absolventů oboru. V odůvodněném případě se po
projednání s vedením OHK připouští výjimka v počtu absolventů.

§4
Vydání Dobrého listu komory
1. DLK je oprávněna vydat pouze OHK na základě „Protokolu k udělení“ podepsaným
vedoucím představitelem vysoké školy a předsedou, nebo pověřeným zástupcem OHK,
případně po dohodě i předsedou, nebo zástupcem místně příslušné okresní
hospodářské komory.
2. DLK je vydán na příslušném reprezentativním listu spolu s osvědčením. DLK
podepisuje rektor VŠ s děkanem příslušné fakulty na jedné straně a předseda OHK s
jednatelem Odborné sekce OHK na straně druhé.
§5
Práva držitele Dobrého listu komory
Držitel DLK má právo:
1. Veřejně prezentovat vlastnictví DLK a pro image své osoby jej využívat.
2. Být zapsán na prestižním a veřejně přístupném seznamu držitelů DLK, který vede
OHK a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.
3. Být prezentován vhodnou formou v dokumentaci absolventů příslušné vysoké školy dle
jejích zvyklostí.
§6
Povinnosti okresní hospodářské komory
OHK je povinna:
1. Projednat s vedením pracovišť vysokých škol možnost navržení kandidáta na ocenění
DLK.
2. Zveřejnit a prezentovat držitele DLK v okruhu své působnosti, především s ohledem na
možnost jeho doporučení potencionálním zaměstnavatelům.
3. Zajistit archivaci dokumentu pro vydávání ověřených kopií.
4. Zajistit důstojný akt předání DLK za účasti představitelů veřejné správy.
§7
Práva okresní hospodářské komory
OHK je oprávněna:
1. V odůvodněných případech rozhodnutím představenstva vyškrtnout držitele DLK ze
seznamu držitelů DLK.
§8
Závěrečná ustanovení
Autorství projektu DLK je všemi zúčastněnými institucemi komory a veřejné správy uznáno
OHK. OHK může na základě smlouvy poskytnout právo k vydávání DLK i jiné složce
struktury Hospodářské komory ČR.

Schváleno představenstvem dne: 20. 1. 2009

