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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. listopadu 2002 pod čj. 29 910/2002-30 změny Statutu Masarykovy 
univerzity v Brně.  
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 
 

XIV.  
 

ZMĚNY   
STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ  Článek 1  Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto:  1. V čl. 28 odst. 4 se vkládá nové písm. g, které zní: „g) Centrum pro transfer technologií.“.  Článek 2    1. V příloze č. 2 odst. 3 se vkládá nové písm. k), které zní:   „k) Centrum pro transfer technologií  (dále jen „CTT“) je účelovým zařízením MU. Zprostředkuje a kontrahuje zakázky na vytěžování technologií a další činnosti MU v oblasti výzkumu a vývoje. Komplexně zabezpečuje správu, ochranu a využívání duševního vlastnictví MU. V čele CTT stojí jeho ředitel.“  2. 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 Univerzitní zařízení   Centrum jazykového vzdělávání  Vzdělávací a poradenské centrum   Správa kolejí a menz  Vydavatelství  Archív  Centrum pro regionální rozvoj 
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 Centrum zahraničních studií  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky  Správa Univerzitního kampusu Bohunice  Univerzitní centrum Telč  Centrum pro transfer technologií Rektorát   „.  Článek 2  1. Tyto změny  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 xx.xx. 2004.  2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  3. Tyto změny nabývají účinnosti dnem registrace.    Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r. rektor 


