
Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 30. června 2005 pod čj. 22 671/2005-30 Změny Jednacího řádu 

Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně.  

 

          .......................................... 

       Ing. J. Beneš, CSc. 

          ředitel odboru vysokých škol 

 

I.  
ZMĚNY 

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

Článek 1 

Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 3 odst. 3 věta první zní: „K platnému usnesení VR MU je třeba souhlasu nejméně 

dvoutřetinové většiny přítomných, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.“. 

2. V čl. 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. O návrzích, o nichž se VR MU neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též 

korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě takového hlasování zašle 

předseda VR MU všem členům VR MU návrh usnesení v dané věci včetně příslušných 

podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové VR MU 

zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi VR MU podle zvoleného způsobu hlasování odpověď 

„souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí 

stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nejméně 

dvou třetin všech členů VR MU. Výsledek hlasování sdělí předseda členům VR MU stejným 

způsobem, jakým proběhlo hlasování.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12. 

3. V čl. 3 se odstavec 9 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11. 

Článek 2 

1. Tyto změny Jednacího řádu Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny 

podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity 

v Brně dne 23. května 2005. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 

zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r. 

rektor 


