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VII.  

ZMĚNY  

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 19 odstavec 1 zní: 

„1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje MU a jejím jménem její fakulty, vysokoškolské 
ústavy a pracovišti uvedenými v čl. 28 odst. 4 bezplatně nebo za úplatu studium v programech 
celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona.“. 

2. V čl. 19 odst. 2 se věta první nahrazuje větou: „Bližší podmínky celoživotního vzdělávání 
stanoví Řád celoživotního vzdělávání MU.“.  

3. V čl. 42 odstavce 1 a 2 znějí: 

„1. Součástí tohoto statutu jsou tyto  přílohy: 

a)  Příloha č. 1 - Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na  funkci rektora. 

b)  Příloha č.  2 - Organizační struktura MU. 

c)  Příloha č. 3 - Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU, 
a to včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia. 

d)  Příloha č. 4 – Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním 
programu a způsob podávání přihlášek. 

e)  Příloha č. 5 - Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna  konat habilitační řízení nebo 
řízení ke jmenování  profesorem. 

f)  Příloha č. 6 - Poplatky spojené se studiem. 

g)  Příloha č. 8 - Další věci, ve kterých jednají a rozhodují orgány fakulty jménem MU,  

h)  Příloha č. 9 - Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání 
akademických obřadů na MU. 

i)  Příloha č. 10 - Pravidla hospodaření MU. 
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2. Vnitřními předpisy MU kromě tohoto statutu jsou: 

a) Volební a jednací řád AS MU. 

b) Jednací řád vědecké rady MU. 

c) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších 
zaměstnanců   MU. 

d) Vnitřní mzdový předpis pro akademické pracovníky MU. 

e) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky MU. 

f) Stipendijní řád MU. 

g) Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
MU. 

h) Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů MU. 

i) Řád celoživotního vzdělávání MU.“. 

5. V příloze č. 4 se články 8 až 12 zrušují. 

6. V příloze č. 6 čl. 5 odstavec 3 zní:  

„3. Poplatek za další studium činí za jeden semestr nejvýše polovinu základu stanoveného 
podle § 58 odst. 2 zákona.“ 

7. V příloze č. 6 čl. 8 odstavec 1 zní: 

„1. Poplatek za studium se vypočte na semestr dopředu, a to vždy k 1. dni příslušného 
semestru. Podzimním semestrem se pro tento účel rozumí časové období od 1. září do 
28. (29.) února, jarním semestrem časové období od 1. března do 31. srpna.“ 

8. V příloze č. 6 čl. 8 odstavec 2 se zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 

9. V příloze č. 6 čl. 12 odstavec 3 zní: 

„3. Poplatek za studium je splatný předem zálohově za celé období, pro které byl vyměřen.“ 

10. V příloze č. 6 čl. 12 odstavec 4 se zrušuje. 

11. Příloha č. 7 se zrušuje. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny  Statutu 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  
25. března 2002. 

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. 

 

Jiří Zlatuška, v. r. 

rektor 


