
Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně 

        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 24. dubna 2001 pod čj. 16 262/2001-30  změny a doplnění Statutu Masarykovy 

univerzity v Brně.  

 

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

             Ing. J. Beneš, CSc. 

      ředitel odboru vysokých škol 

 

I.  

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ  

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění a doplňuje takto: 

1. V čl. 28 odst. 4 písm. e) se slova „Mezinárodní letní škola muzeologie - ISSOM“ nahrazují 

slovy „Centrum pro regionální rozvoj“. 

2. V čl. 28 odst. 4 písm. f) se slova „Pracoviště UNESCO - UNESCO CHAIR“ nahrazují 

slovy „Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým“. 

3. V příloze č. 2 odst. 3 písmena h) a i) včetně nadpisů znějí: 

„h) Centrum pro regionální rozvoj 

(dále jen „CRR“) je interdisciplinárním vědeckovýzkumným a vývojovým pracovištěm. Jeho 

činnost je zaměřena zejména na zpracovávání komplexních a případových studií k řešení 

nejširšího spektra otázek regionálního rozvoje pro potřeby institucí státní správy 

a samosprávy.  

V čele CRR stojí jeho vedoucí, kterého jmenuje rektor. 

i) Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým 

(dále jen „středisko“) je účelovým zařízením MU s celouniverzitní působností. Jeho posláním 

je zajišťovat podmínky pro to, aby studium na MU bylo v největší možné míře přístupné také 

nevidomým a slabozrakým studentům. K tomuto účelu spolupracuje se speciálními školami 

pro nevidomé a slabozraké žáky a studenty a metodicky ovlivňuje činnost součástí MU v této 

oblasti. 

V čele střediska stojí jeho vedoucí, kterého jmenuje rektor.“. 

4. V příloze č. 2 v tabulce se slova „Mezinárodní letní škola muzeologie - ISSOM“ nahrazují 

slovy „Centrum pro regionální rozvoj“ a slova „Pracoviště UNESCO - UNESCO CHAIR“ 

nahrazují slovy „Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým“. 
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Článek 2 

1. Tyto změny a doplnění 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 26. března 2001. 

2. Tyto změny a doplnění 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 


