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XVI.  

ZMĚNY   

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V čl. 28 odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), 
které zní: 

„g) Institut biostatistiky a analýz.“. 

2. V čl. 29 odstavec 2 zní:  

„2. V čele fakulty je děkan, kterého na návrh akademického senátu fakulty  jmenuje 
a odvolává rektor. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu  
fakulty rektorovi nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období stávajícího 
děkana. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínu zasedání akademického senátu  
fakulty, jehož předmětem je jednání a usnášení se o návrhu na jmenování děkana včetně 
představování kandidátů a jejich programových prohlášení, vyrozumí předseda 
akademického senátu  fakulty v dostatečném předstihu rektora, který je oprávněn se tohoto 
jednání zúčastnit. Rektor může odvolat děkana také z vlastního podnětu, a to pouze po 
předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu 
MU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným 
způsobem poškozuje zájem MU nebo fakulty.“. 

3. V příloze č. 2 odst. 3 se doplňuje písmeno k), které zní: 

„k) Institut biostatistiky a analýz (dále jen „IBA“) je společným akademickým 
pracovištěm Lékařské a Přírodovědecké fakulty.  

Jeho posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytování s ní souvisejících služeb 
v oblasti analýzy dat, modelování, aplikace informačních technologií, registrace 
a hodnocení klinických dat. Činnost IBA je primárně zaměřena na organizační a odborné 
zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.  

V čele IBA stojí ředitel.“. 
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4. V příloze č. 2 organizační schéma MU včetně nadpisu zní: 

 

„ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MU 

Fakulty  
 Právnická fakulta  
 Lékařská fakulta 
 Přírodovědecká fakulta 
 Filozofická fakulta 
 Pedagogická fakulta 
 Ekonomicko-správní fakulta 
 Fakulta informatiky 
 Fakulta sociálních studií 
 Fakulta sportovních studií 
Vysokoškolské ústavy  
 Ústav výpočetní techniky 
 Mezinárodní politologický 

ústav 
Univerzitní zařízení  
 Centrum jazykového 

vzdělávání 
 Správa kolejí a menz 
 Vydavatelství 
 Archiv Masarykovy univerzity 
 Centrum pro regionální rozvoj 
 Centrum zahraničních studií 
 Středisko pro pomoc 

studentům se specifickými 
nároky 

 Správa Univerzitního 
kampusu Bohunice 

 Univerzitní centrum Telč 
 Centrum pro transfer 

technologií 
 Institut biostatistiky a analýz 
Rektorát  

„. 

5. V příloze č. 7 čl. 2 odst. 2 se za slovo „omezeným“ vkládá čárka a slova „akciové 
společnosti“. 

6. V příloze č. 7  čl. 2 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „s výjimkou těch, do nichž 
vložila majetek“. 
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Článek 2 

1. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity 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 dne 24. dubna 2006. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona 
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,  

rektor 


