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I.  
ZMĚNY   

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 
MASARYKOVY UNIVERZITY  

 
Článek 1 

Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity se mění takto: 
1. V čl. 1 se za bod 8 vkládá nová bod 9, který zní:  
„9. Ustanovení bodu 8 písm. a) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí veškerá 

svá studia ve studijních programech uskutečňovaných součástí MU, za kterou byl do AS 
MU zvolen, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá elektronickou přihlášku 
ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném touto součástí MU. Za takového 
předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období člena AS MU, na něž byla 
zvolena, a její členství v AS MU skončí buď dnem uplynutí funkčního období člena AS 
MU nebo dnem, kdy 
a. měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, 

pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se, 
b. marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke 

studiu v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo takové 
rozhodnutí vydáno, 

c. jí bylo doručeno rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v 
dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí 
ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí, 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 
Dosavadní body 9 až 12 se označují jako body 10 až 13. 

Článek 2 
1. Tyto změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 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), Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity dne ?? 2006. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o 
vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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