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XXI. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1.  Článek  12 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 12 

Rektorát 

 „1. Rektorát je součástí MU, který zabezpečuje výkon působnosti orgánů MU a vykonává 

správní a hospodářské činnosti pro MU jako celek. 

 2. Do činnosti rektorátu spadají také správní a hospodářské záležitosti, které se týkají 

pracovišť a zařízení s celouniverzitní působností, pokud zákon, vnitřní předpis nebo jiná 

vnitřní norma MU nestanoví jinak.“. 

2. V čl. 28 odstavec 1 zní: 

„1. MU se člení na součásti, jimiž jsou fakulty (§ 22 až 33 zákona), vysokoškolské ústavy 

(§ 22 odst. 1 písm. b) zákona), jiná pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou 

a vývojovou činnost nebo další činnost nebo pro poskytování informačních služeb 

(§ 22 odst. 1 písm. c) zákona), účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, 

pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce MU nebo k zajišťování 

provozu MU (§ 22 odst. 1 písm.d) zákona), a rektorát.“. 

3. V čl. 28 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g). 

4. V čl. 28 odstavec 6 zní: 

„6. Společný název pro součásti MU, s výjimkou fakult, vysokoškolských ústavů a rektorátu, 

je univerzitní zařízení MU.“. 

5. V čl. 29 odst. 5 se za slova „vnitřními předpisy“ vkládají slova „a normami“. 
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6. V čl. 30 odstavce 3 až 5 znějí: 

„3. Ředitelé vysokoškolských ústavů či univerzitních zařízení rozhodují a jednají jménem MU 

o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 32. 

4. Rektor může v organizačním řádu svěřit ředitelům vysokoškolských ústavů či univerzitních 

zařízení pravomoc jednat v dalších vymezených věcech jménem MU samostatně. 

5. Při své činnosti se vysokoškolské ústavy a univerzitní zařízení řídí zákonem a ostatními 

zvláštními předpisy, tímto statutem, dalšími vnitřními předpisy a normami MU, a rovněž 

vlastními vnitřními normami.“. 

7. V příloze č. 2 odst. 1 poslední věta zní: 

„Vnitřní organizaci fakult včetně jejich organizačních součástí upravují  jejich statuty 

a organizační řády.“. 

8. V příloze č. 2 odst. 2 věta první zní: 

„Součástí MU jsou vysokoškolské ústavy podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona:“. 

9. V příloze č. 2 odst. 2 poslední větě se slova „Organizační členění“ nahrazují slovy „Vnitřní 

organizaci“ a na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „které vydává 

rektor“. 

10. V příloze č. 2 odst. 3 věta první zní: 

„Součástí MU jsou pracoviště podle § 22 odst. 1 písm. c) a d) zákona:“. 

11. V příloze č. 2 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.  

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k). 

12. V příloze č. 2 odst. 3 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta: „Vnitřní organizaci  

pracovišť uvedených v písmenech a) až k) upravují   jejich organizační řády, které vydává 

rektor.“. 

13. V příloze č. 2 odstavec 4 zní: 

„4. Součástí MU je rektorát. Jeho postavení a působnost jsou stanoveny v čl. 12 statutu. 

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

14. V příloze č. 2 v organizačním schématu se slova „Centrum pro regionální rozvoj“ zrušují. 

15. V příloze č. 6 čl.  11 se slova „275.000,- Kč“ nahrazují slovy „350.000,- Kč“. 

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 4. května 2009. 

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., LL.M., v. r.  

rektor 
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