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III.  

ZMĚNY   

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 7 odstavec 2 zní: 

„2. Prorektory jmenuje a odvolává rektor po vyjádření AS MU (§ 9 odst. 2 písm. b) zákona). 
Odpovídají rektorovi za svou činnost ve svěřených oblastech, které jim určí rektor. Počet 
prorektorů a jejich funkční povinnosti stanoví rektor.“. 

2. V čl. 10 odstavec 1 zní: 

„1. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu MU a vystupuje jejím jménem ve věcech 
obchodních, hospodářskoprávních, správních a občanskoprávních v rozsahu, který mu určí 
rektor.“. 

3. V čl. 10 se odstavec 3 zrušuje. 

4. V čl. 12 odstavec 3 zní: 

„3. Vnitřní organizaci rektorátu stanoví organizační řád, který vydává rektor.“. 

5. V čl. 28 odstavec 2 zní: 

„2. Na MU jsou zřízeny tyto fakulty (v pořadí podle doby jejich vzniku): 

a) Právnická fakulta, 

b) Lékařská fakulta, 

c) Přírodovědecká fakulta, 

d) Filozofická fakulta, 

e) Pedagogická fakulta, 

f) Ekonomicko-správní fakulta, 

g) Fakulta informatiky, 

h) Fakulta sociálních studií, 
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i) Fakulta sportovních studií.“. 

6. V čl. 28 odstavec 4 zní: 

„4. „Pracovištěm podle § 22 odst. l písm. c) zákona jsou:  

a) Centrum jazykového vzdělávání,  

b) Centrum pro další vzdělávání,  

c) Centrum pro regionální rozvoj,  

d) Archív, 

e) Centrum zahraničních studií.“. 

7. Článek 30 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 30 
Postavení a působnost vysokoškolských ústavů a univerzitních zařízení MU 

1. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení univerzitních vysokoškolských ústavů  
a univerzitních zařízení rozhoduje na návrh rektora AS  MU  (§ 9 odst. l písm. a) zákona). 

2. V čele každého vysokoškolského ústavu nebo univerzitního zařízení stojí vedoucí 
zaměstnanec, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen, a odpovídá mu za 
činnost tohoto pracoviště. 

3. Rektor může v organizačním řádu svěřit ředitelům nebo vedoucím  vysokoškolských 
ústavů či univerzitních zařízení pravomoc jednat ve vymezených věcech jménem MU 
samostatně. 

4. Vnitřní organizaci vysokoškolských ústavů a univerzitních zařízení stanoví jejich 
organizační řády schválené rektorem.  

5. Zaměstnanci vysokoškolských ústavů a univerzitních zařízení jsou v pracovněprávním 
vztahu k MU a jejich odměňování se řídí vnitřními mzdovými předpisy.“. 

8. Článek 31 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 31 
 Rozpočet MU 

„1. MU sestavuje svůj rozpočet jako vyrovnaný a hospodaří podle něj. Způsob sestavování 
rozpočtu stanoví § 18 zákona.  

2. Rozpočet v rámci MU je vypracováván podle hospodářských středisek (Příloha č. 10).  

3. Návrh pravidel rozdělování normativní dotace ze státního rozpočtu (§ 18 odst. 3 zákona) na 
hospodářská střediska předkládá rektor ke schválení AS MU. 

4. Návrh rozpočtu MU po vyjádření Správní rady MU (§ 15 odst. 2 písm. b) zákona) 
předkládá rektor ke schválení AS MU. AS MU rovněž kontroluje využívání finančních 
prostředků MU (§ 9 odst. l písm. c) zákona).  

5. Rozpočet fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, který rovněž 
kontroluje využívání finančních prostředků v dispozici fakulty (§ 27 odst. l  písm. c) zákona). 
Příslušná fakulta s finančními prostředky, jimiž disponuje, nakládá jménem MU (§ 24 odst. l 
písm. g) zákona).  
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6. Pro hospodářská střediska podle odstavce  2, která nejsou fakultami, platí ustanovení 
odstavce 5 přiměřeně. Tvorba jejich rozpočtů je v pravomoci vedoucích zaměstnanců 
příslušných pracovišť.“. 

9. V čl. 32 odstavec 2 zní: 

„2. „Při nakládání s majetkem MU, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, jedná 
a rozhoduje jejím jménem:  

a) rektor ve věcech uvedených v § 15 odst. l písm. a) až d) zákona a při nakládání s dary 
a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny pro konkrétní fakultu, případně další 
součásti MU, jakož i ve věcech, které si vyhradí;  

b) kvestor, případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora jiný 
zaměstnanec), ve věcech, které nejsou uvedeny pod písm. a) a c); 

c) děkan, případně v rozsahu stanoveném statutem a opatřením děkana dané fakulty 
tajemník fakulty, respektive ředitel  nebo vedoucí jiné součásti MU, která je 
hospodářským střediskem podle čl. 31 odst. 2, ve věcech majetku, s kterým je oprávněn 
hospodařit, jde-li o: 

- nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů, včetně likvidace 
neupotřebitelného movitého majetku,  

- jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým 
a movitým majetkem (zejména údržba, opravy, provoz), v rámci svých finančních 
zdrojů, 

- krátkodobý nájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání 
nájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ pět pracovních dnů.“. 

10. V příloze č. 2 odst. 2  písm. a) se věty „ÚVT řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
rektor. Ředitel je přímo řízen rektorem, metodicky pak prorektorem pro výzkum a vývoj. 
Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň pětičlennou Vědeckou radu ÚVT, které 
předsedá. Vědecká rada ÚVT projednává dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové činnosti 
ÚVT a vyjadřuje se k otázkám, které ji předloží ředitel.“ nahrazují větami: „V čele ÚVT stojí 
jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň pětičlennou Vědeckou radu ÚVT, 
které předsedá. Vědecká rada ÚVT projednává dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové 
činnosti ÚVT a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.“. 

11. V příloze č. 2 odst. 2 písm. b) se věty „V čele ÚSS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
rektor. Ředitel USS jmenuje na základě výběrového řízení výkonného ředitele ÚSS a po 
projednání s Vědeckou radou ÚSS, která schvaluje koncepční materiály ÚSS, zejména 
zaměření jeho plánu práce.“ nahrazují větami: „V čele ÚSS stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje 
se souhlasem AS MU alespoň pětičlennou Vědeckou radu ÚSS, které předsedá. Vědecká rada 
ÚSS projednává dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové činnosti ÚSS a vyjadřuje se 
k otázkám, které jí předloží ředitel.“. 

12. V příloze č. 2 odst. 2 písm. c) se věta „MPÚ řídí jeho ředitel, který je přímo řízen 
rektorem, metodicky pak prorektorem pro výzkum a vývoj.“ nahrazuje větami: „V čele MPÚ 
stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň pětičlennou Vědeckou radu 
MPÚ, které předsedá. Vědecká rada MPÚ projednává dlouhodobý záměr výzkumné 
a vývojové činnosti MPÚ a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.“. 

13. V příloze č. 2 odst. 3 písm. a) se věta poslední  nahrazuje větou „V čele centra stojí jeho 
vedoucí.“. 
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14. V příloze č. 2 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

15. V příloze č. 2 odst. 3 písm. c) se věta poslední nahrazuje větou „V čele CDV stojí jeho 
ředitel.“. 

16. V příloze č. 2 odst. 3 písm. d) se věty: „SKM řídí ředitel, který je přímo řízen rektorem, 
metodicky je ve věcech hospodářsko-správních řízen kvestorem. V oblasti ubytování 
studentů, jejich stravování a sociálních záležitostí je řízen prorektorem pro péči o studenty 
a ediční činnost.“ nahrazují větou: „V čele SKM stojí její ředitel.“. 

17. V příloze č. 2 odst. 3 písm. e) se věta poslední nahrazuje větou: „V čele Vydavatelství 
stojí jeho vedoucí.“. 

18. V příloze č. 2 odst. 3 se písmeno f) zrušuje. 

19. V příloze č. 2 odst. 3 písm. g) se věta poslední nahrazuje větou: „V čele Archívu stojí jeho 
ředitel.“. 

20. V příloze č. 2 odst. 3 písm. h) se věta poslední nahrazuje větou: „V čele CRR stojí jeho 
vedoucí.“. 

21. V příloze č. 2 odst. 3 písmeno i)  zní: 

„i) Centrum zahraničních studií  

(dále jen „CZS“), je metodickým a poradenským pracovištěm MU s celouniverzitní 
působností.  
Koordinuje veškeré aktivity MU v oblasti zahraniční spolupráce a odpovídá za realizaci 
zahraničních kontaktů MU jako celku.Usměrňuje přípravu a realizaci programů studia na MU 
určených pro studenty ze zahraničí. Odpovídá za realizaci podílu MU na mezinárodních 
výměnných studijních programech. Vede agendu studentů ze zahraničí a všestranně jim 
napomáhá při řešení problémů souvisejících s jejich studiem na MU. V oblasti studia studentů 
MU v zahraničí a studia zahraničních studentů na MU plní i funkci manažerského 
a marketingového pracoviště.  
V čele CZS stojí jeho ředitel.“. 

22. V příloze č. 2 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou: „Vnitřní organizaci pracovišť 
uvedených v písmenech a), c) až e) a g) až i) upravují jejich organizační řády.“. 

23. V příloze č. 2 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou: „Rektorát se dále člení na 
organizační útvary stanovené organizačním řádem.“. 

24. V příloze č. 2 organizační schéma MU včetně nadpisu zní: 

„ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MU 

Fakulty Vysokoškolské ústavy  
a pracoviště a zařízení  
s celouniverzitní působností  

Rektorát 

Právnická fakulta  Vysokoškolské ústavy  

Lékařská fakulta Ústav výpočetní techniky  

Přírodovědecká fakulta Ústav strategických studií  

Filozofická fakulta Mezinárodní politologický ústav  
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Pedagogická fakulta   

Ekonomicko-správní fakulta Univerzitní zařízení  

Fakulta informatiky   

Fakulta sociálních studií Centrum jazykového vzdělávání  

Fakulta sportovních studií Centrum pro další vzdělávání  

 Správa kolejí a menz  

 Vydavatelství  

 Archív  

 Centrum pro regionální rozvoj  

 Centrum zahraničních studií  

„. 

25. V příloze č. 8 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) o uzavírání smluv o spolupráci o záležitostech týkajících se dané fakulty;“.  

26. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 10 
 ke Statutu MU  

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MU 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. MU je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona. 

2. Hospodaření MU se řídí zákonem, dalšími právními předpisy, podmínkami pro poskytnutí 
dotací, smlouvami o poskytnutí dotací a těmito pravidly hospodaření. 

3. Rektor MU je oprávněn upřesňovat podmínky hospodaření MU v příslušných účetních 
obdobích ve vnitřních pravidlech hospodaření MU na účetní období. 

Čl. 2 
Hospodaření MU 

1. MU vlastní movitý i nemovitý majetek, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové 
hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena. 

2. MU je povinna majetek hospodárně užívat k plnění úkolů v hlavní a doplňkové činnosti. 
Bližší vymezení hlavní činnosti stanoví vnitřní pravidla hospodaření MU na účetní období. 

3. MU je povinna vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem MU rozhodují 
osoby uvedené v čl. 32 statutu.  

4. MU účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. 

5. MU hospodaří jako jedna účetní jednotka a pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování 
a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na hospodářská střediska (čl. 6).  

6. MU hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na účetní období jako vyrovnaný.  
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7. Základním zdrojem hospodaření MU jsou investiční a neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu. Při nakládání s nimi je MU povinna počínat si hospodárně a tyto prostředky 
efektivně využívat podle dotačních pravidel a podmínek věcného plnění.  

8. Po skončení účetního období MU provede vypořádání dotací se státním rozpočtem 
a předloží je ve stanovených termínech poskytovateli dotace. Odpovědnost za účelné 
využívání dotací, včetně jejich vypořádání se státním rozpočtem, a za řádné hospodaření 
s majetkem MU stanoví zákon a statut.  

9. V rámci MU se provádí pravidelná kontrola hospodaření na všech stupních řídící činnosti. 
O jejich výsledcích je na úrovni MU informován AS MU, na fakultách akademické senáty 
fakult.  

Čl. 3 
Hospodaření s neinvestičními prostředky 

1. Finanční prostředky k zajištění činností financovaných z neinvestičních prostředků získává 
MU zejména: 

a) z neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, 
ze státních fondů a ze zahraničí,  

b)  z poplatků spojených se studiem a dalších poplatků,  

c)  z výnosů z majetku,  

d)  z výnosů doplňkové činnosti,  

e)  z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů nebo jiných osob,  

f)  sdružením finančních prostředků,  

g)  z vytvořených vlastních fondů, 

h) úvěry od peněžních ústavů.  

2. Podmínky poskytování dotací stanoví poskytovatel dotace. 

3. Druhy poplatků spojených se studiem, způsob stanovení jejich výše a formy užití jsou 
podrobně upraveny přílohou č. 6 statutu.   

4. Pokud jsou finanční prostředky poskytnuty smluvně k určitému účelu, je MU v čerpání 
prostředků vázána touto smlouvou.  

5. Při dosažení kladného hospodářského výsledku a jeho přidělování do fondů přihlédne MU 
ke svým specifickým potřebám. 

Čl. 4 
Zajištění investičního rozvoje 

1. Finanční prostředky k zajištění činností financovaných z investičních prostředků získává 
MU zejména: 

a) formou investičních dotací ze státního rozpočtu, 

b) z veřejných rozpočtů, 

c) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů obcí, 

d) z vlastních zdrojů fondu reprodukce majetku, 

e) sdružením prostředků, 
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f) úvěry od peněžních ústavů, 

g) účelově z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů.  

2. Investiční prostředky poskytnuté MU ze státního rozpočtu jsou účelově vázány a jsou 
předmětem vypořádání se státním rozpočtem. 

3. Čerpání finančních prostředků získaných ze zdrojů neuvedených v odstavci 2 je 
v pravomoci MU. Pokud jsou získané prostředky poskytnuty smluvně k určitému účelu, je 
v čerpání prostředků MU vázána touto smlouvou. 

Čl. 5 
Fondy 

MU zřizuje tyto finanční fondy: 
a) Rezervní fond na krytí ztrát je finančním fondem, jehož zdrojem je příděl 

z hospodářského výsledku po zdanění. Prostředků fondu lze použít na krytí ztrát 
z výsledku hospodaření. 

b) Stipendijní fond je finančním fondem, jehož zdrojem jsou:  

- příděl z hospodářského výsledku po zdanění,  

- poplatky za studium s výjimkou poplatků za studium stanovených podle § 58 odst. 5 
zákona. 

Prostředků fondu lze použít k výplatám stipendií a dalšímu finančnímu plnění v souladu se 
stipendijním řádem. Použití prostředků fondu se účtuje do výnosů a nákladů. 

c) Fond odměn je finančním fondem, jehož zdrojem je příděl z hospodářského výsledku 
MU po zdanění. Prostředků fondu odměn lze použít v souladu s vnitřními mzdovými 
předpisy MU. Použití prostředků fondu se účtuje do výnosů a nákladů. 

d) Fond reprodukce majetku je finančním fondem, jehož zdrojem jsou: 

- příděl z hospodářského výsledku po jeho zdanění,  

- účetní odpisy dlouhodobého majetku, včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného 
majetku. 

Prostředků fondu lze použít: 

- k financování reprodukce dlouhodobého majetku;  

- k poskytování prostředků jiným osobám v rámci uzavřené smlouvy o sdružené 
investiční činnosti; 

- k úhradě splátek investičních úvěrů a půjček;  

- jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku. 
Prostředky zde použité se účtují do výnosů. 

 

Čl. 6 
Hospodářská střediska 

1. Hospodářskými středisky jsou fakulty a další samostatně hospodařící pracoviště, která jsou 
pro příslušné účetní období určena vnitřními pravidly hospodaření MU na účetní období.  

2. Hospodářská střediska sestavují své rozpočty na jednotlivá účetní období v souladu 
s vnitřními pravidly hospodaření MU na účetní období a hospodaří podle nich.  
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3. Za výsledky hospodaření, dodržení podmínek použití přidělených prostředků a případné 
vypořádání dotací se státním rozpočtem je rektorovi odpovědný příslušný vedoucí 
zaměstnanec. 

4. Úhrady plateb sankční povahy za škody zaviněné hospodářským střediskem jsou nákladem 
tohoto hospodářského střediska.  

Čl. 7 
Přechodná ustanovení 

1. Zůstatky rezervního fondu, fondu reprodukce investičního majetku a fondu odměn 
k 31. 12. 1998, jsou počátečními stavy těchto fondů k 1. 1. 1999. 

2. Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 1998 se dnem 1. 1. 1999 převádí do 
rezervního fondu na krytí ztrát. Do stejného fondu se převádějí splátky půjček poukazované 
MU po datu 31. 12. 1998. Splátky půjček za prosinec 1998 jsou zdrojem fondu kulturních 
a sociálních potřeb.“. 

 

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 
29. října 2001. 

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. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


