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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 18. března 2013 pod čj. MSMT-9651/2013-30 změny Statutu 

Masarykovy univerzity. 

 
 

 

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

        Mgr. Karolína Gondková 

           ředitelka odboru vysokých škol  

           

 

XXIX. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V příloze č. 2 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) Ústav výpočetní techniky (dále jen „ÚVT“) odpovídá za tvorbu a implementace koncepce, 

rozvoj, koordinaci a poskytování služeb v nasazení a provozu komunikačních 

a informačních technologií pro MU a rovněž odpovídá za související výzkumnou 

a vývojovou činnost jako nedílnou součást poslání ústavu. 

V čele ÚVT stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň sedmičlennou 

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. 

Součástí ÚVT je Centrum CERIT-SC (Centre for Education and Research in Information 

Technology – Scientific Cloud), které je součástí národní e-infrastruktury definované v 

Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.“. 

 

2. V příloze č. 2 odst. 3 písmeno l) zní: 

„l) Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích 

(dále jen "CERIT"). Posláním CERIT je vědecká, výzkumná, vývojová a inovační činnost 

v oblasti informatiky. CERIT se v rámci svých úkolů též podílí na podpoře vzdělávací 

činnosti Fakulty informatiky. 

CERIT vytváří podmínky pro provoz a další rozvoj Centra CERIT-SC (odstavec 2 písm. a) 

poslední věta) jako nezbytné součásti národní velké infrastruktury výzkumu, vývoje 

a inovací podle příslušných právních předpisů. 

V čele CERIT stojí jeho ředitel.“. 
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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), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy 

univerzity dne  18. února 2013. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 

zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

3. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.  

rektor 
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