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XXXIV. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V čl. 28 odst. 4 písmeno c) zní „c) Centrum zahraniční spolupráce“. 

2. V příloze č. 2 odst. 3 písm. e) se slova „Centrum zahraničních studií“ nahrazují slovy 

„Centrum zahraniční spolupráce“. 

3. V příloze č. 2 odst. 4 se v tabulce Organizační schéma MU slova „Centrum zahraničních 

studií“ nahrazují slovy „Centrum zahraniční spolupráce“. 

4. V příloze č. 7 čl. 2 odstavec 2 zní: 

„2. Právnickou osobou, kterou MU může založit, jejího založení se účastnit jako jeden nebo 

více zakladatelů, případně do této právnické osoby vstoupit, je zejména společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, ústav, nadace, nadační fond a spolek“. 

5. V příloze č. 7 čl. 2 odst. 5 písmeno c) zní:  

„c) pohledávky za touto právnickou osobou (s výjimkou uvedenou v § 21 odst. 3 zákona 

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“))“. 

6. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 2 písm. c) se za slova „společenské smlouvy“ vkládají slova „nebo 

jiného zakladatelského dokumentu“. 

7. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 2 písm. e) se na konci věty tečka nahrazuje středníkem a doplňuje 

se nové písmeno f), které zní: 

„f) posouzení návratnosti vložené investice“. 

8. V příloze č. 7 čl. 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) V případě, že vlastnická struktura předpokládá účast jiných fyzických nebo 

právnických osob, obsahuje návrh u jednotlivých potenciálních společníků či účastníků v 

právnické osobě: 

a) audit hospodaření resp. komplexní prověření (due diligence) hospodaření; 
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b) specifikaci rolí a přínosu v právnické osobě; 

c) prověření bezúhonnosti a potenciálního konfliktu zájmu a propojenosti jednotlivých 

společníků či účastníků v právnické osobě.“ 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

9. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 4 poslední věta zní: „Odstavce 2 a 3 se přitom použijí přiměřeně“. 

10. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 5 se číslo 3 nahrazuje číslem 4. 

11. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 6 se číslo 4 nahrazuje číslem 5. 

12. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 7 se číslo 5 nahrazuje číslem 6. 

13. V příloze č. 7 čl. 4 odst. 2 se slova „§ 31a ObchZ“ nahrazují slovy „§46 ZOK“. 

14. V příloze č. 7 čl. 4 odst. 4 se slovo „skutečností“ nahrazuje slovem „informací“. 

 

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. dubna 2014.  

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.  
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