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XXVI. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. Článek 21 včetně nadpisu zní: 

„Článek 21 

Doručování rozhodnutí 

(1) Pokud je třeba rozhodnutí podle zákona vyhotovit písemně a doručit uchazečům nebo 

studentům do vlastních rukou podle § 50 odst. 5 a 7 a § 68 odst. 3 a 4 zákona, doručuje se 

prostřednictvím držitele poštovní licence na uchazečem či studentem uvedenou kontaktní 

adresu (podle § 50 odst. 1, nebo  § 63 odst. 3 písm. b)). Pokud kontaktní adresu neuvede, 

doručuje se na adresu trvalého bydliště. Uchazeči nebo studentovi lze rozhodnutí do 

vlastních rukou doručit také prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Studijní oddělení 

provede o takovém doručení, případně o odepření převzetí, záznam. 

(2) Povinnost MU doručit rozhodnutí do vlastních rukou uchazeče nebo studenta je splněna 

tehdy, jakmile uchazeč nebo student rozhodnutí převezme, případně odepře převzetí nebo 

neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení. Pokud si uchazeč nebo student 

rozhodnutí doručované držitelem poštovní licence nepřevezme ani po výzvě v zákonné 

lhůtě 10 dnů (§ 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), rozhodnutí je 

považováno za doručené posledním dnem této lhůty. Lhůta k podání žádosti o 

přezkoumání rozhodnutí podle § 68 zákona neuplyne dříve než 15 dní od zpřístupnění 

textu rozhodnutí podle odst. 4. 

(3) V případě, že se uchazeči nebo studentovi prokazatelně nedaří doručovat, tak v případě 

rozhodnutí dle  

 § 68 odst. 3 písm. a) až  f), jakož i podle odst. 4 zákona, jde-li o rozhodnutí, jímž je 

přezkoumáváno rozhodnutí podle odst. 3 písm. a) až f) zákona, se adresátovi 

zpřístupní text původního rozhodnutí prostřednictvím IS MU ve formě souboru ke 

stažení a adresa uvedeného dokumentu se zašle adresátovi do jeho e-mailové 

schránky v IS MU, případně i na jinou elektronickou adresu, kterou si nastavil pro 

zasílání elektronické pošty. Patnáctým dnem po zpřístupnění rozhodnutí se 

rozhodnutí považuje za doručené. 
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 § 50 odst. 5 a 7 a § 68 odst. 3 písm. g) až  i), jakož i podle odst. 4 zákona, jde-li 

o rozhodnutí, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí podle odst. 3 písm. g) až i) 

zákona, bude toto rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Masarykovy univerzity 

s vyznačením dne vyvěšení a možnosti převzetí (postupuje se analogicky podle 

ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Patnáctým 

dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.  

(4) V případech, kdy se rozhodnutí podle § 68 zákona považuje za doručené podle odst. 2, byť 

jej student nepřevzal (odepřel převzetí rozhodnutí, neposkytl součinnost, nevyzvednul si 

rozhodnutí ani po výzvě v zákonné lhůtě 10 dnů) nebo když se rozhodnutí považuje za 

doručené podle odst. 3 nebo když se studentovi prokazatelně nedaří doručovat rozhodnutí 

dle § 68 odst. 3 písm. g) – i) zákona), bude nejpozději do týdne po obdržení informace o 

doručení informativně zpřístupněn text původního rozhodnutí adresátovi prostřednictvím 

IS MU ve formě souboru ke stažení a adresa tohoto dokumentu se zašle adresátovi do jeho 

e-mailové schránky v IS MU, případně i na jinou elektronickou adresu, kterou si nastavil 

pro zasílání elektronické pošty.  

(5) Je-li uchazeč nebo student v řízení zastupován na základě plné moci, doručuje se 

rozhodnutí pouze jeho zástupci.“. 

2. V čl. 28 odst. 4 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), 

které zní: 

„j) Centrální řídící struktura projektu CEITEC.“.  

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

„n) Centrální řídící struktura projektu CEITEC (dále jen „CEITEC - CŘS“) je pracovištěm 

MU. 

CEITEC - CŘS zajišťuje řídící, koordinační a administrační činnosti v rámci projektu 

CEITEC - Středoevropský technologický institut.  

V čele CEITEC - CŘS stojí jeho výkonný ředitel.“. 

4. V příloze č. 2 odst. 3 poslední větě se slova „a) až m)“ nahrazují slovy „a) až n)“.  
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5. 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 

 Středoevropský technologický 

institut 

Univerzitní zařízení  

 Centrum jazykového 

vzdělávání 

 Správa kolejí a menz 

 Nakladatelství 

 Archiv Masarykovy univerzity 

 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 

 Mendelovo muzeum 

 Centrum vzdělávání, výzkumu 

a inovací v informačních a 

komunikačních technologiích 

 Centrum občanského 

vzdělávání 

 Centrální řídící struktura 

projektu CEITEC 

Rektorát“  
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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 7. listopadu 2011.  

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 


