
Návrh změn Statutu MU a volebního a jednacího řádu AS MU  
 
Všechny navrhované změny jsou pouze přizpůsobením právního rámce současnému 
stavu nebo odstraněním nesrovnalostí v ustanoveních vnitřních předpisů MU. 
Jednotlivé změny  spolu nesouvisejí, lze o nich rozhodovat odděleně.  
 
21. 5. 2005                            Filip Křepelka, předseda legislativní komise AS MU  
 
Statut MU: čl. 17 odst. 4  
Současné znění  
 
4. Podmínky přijetí  cizinců ke studiu, mimo případy uvedené v odstavcích  2 a 3, stanoví fakulta, na 
které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil. Průběh tohoto studia a jeho uznání se řídí 
studijním a zkušebním řádem  příslušné fakulty. 
 Problém: Fakulty již neužívají fakultní studijní a zkušební řády.  
  
Navrhované znění   
 
4. Podmínky přijetí  cizinců ke studiu, mimo případy uvedené v odstavcích  2 a 3, stanoví fakulta, na 
které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil. Průběh tohoto studia a jeho uznání se řídí 
Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
Masarykovy univerzity v Brně . 
 
----------------------- 
 
Statut MU: příloha č. 10, čl. 2 odst. 6  
 Současné znění  
 
MU hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na účetní období jako vyrovnaný. 
 Problém: Čl. 31 odst. 1 Statutu stanoví, že MU sestavuje rozpočet jako neztrátový. MU již opakovaně 
plánuje a dosahuje zisku.  Mezi vlastním statutem  a jeho přílohou je rozpor.    
 
Navrhované znění  
 
MU hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na účetní období jako neztrátový.  
 -------------------------- 
 
Statut MU: čl. 5 odst. 5   
 
Současné znění  
AS MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele  je vždy člen akademické obce MU. 
Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na  řešenou 
problematiku.  
Problém:  čl. 31. odst. 3 Statutu předpokládá působení ekonomické komise při projednávání 
dlouhodobých zásad rozdělování dotace. Ekonomická komise tedy musí existovat, její zřizování ale 
není AS uloženo.  Volební a jednací řád AS MU dále požaduje, aby předsedy komisí byli členové AS, zatímco Statutu stačí  členství v  akademické obci. Pro dobré působení komisí je žádoucí, aby v jejich 
čele stál člen AS MU. Nenavrhuji zakotvení existence legislativní komise, neboť jí vnitřní předpisy MU 
úkoly nezakládají.  
 



Navrhované znění  
  
AS MU zřizuje ekonomickou komisi. Pro svou činnost může vytvářet další komise, v jejichž čele  je 
vždy člen AS MU.  Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další 
odborníci na  řešenou problematiku.  
-------------------------------- 
 
Volební a jednací řád AS MU: čl. 1 odst. 8   
 Současné znění  
Členství v AS MU zaniká  

a. ukončením působení na MU nebo na součásti, za kterou byl člen AS MU 
zvolen,  

b. vzdáním se tohoto členství, odvoláním nebo jmenováním do funkce, jejíž 
výkon je podle odstavce 2 neslučitelný s členstvím v AS MU,  

c. uplynutím funkčního období AS MU, nebo jeho skončením podle par. 8 odst. 
3 zákona.  

Problém: Zákon o vysokých školách nepamatuje na studenty – členy akademických senátů, kteří 
úspěšně dokončí bakalářské studium a pokračují ve studiu v navazujícím magisterském programu na 
stejné fakultě.  Zákon a vnitřní předpisy MU lze striktně vykládat tak, že těmto studentům zaniká mandát v AS MU. Jedná se přitom o velkou většinu studentů nižších ročníků MU. Navrhuji odstranění 
nejistoty jednoznačným dodatkem.  Nejsem si ale jist, jak se k navrhovanému znění postaví MŠMT.  
Jednotlivé případy je třeba evidovat, protože mezi státní zkouškou a zápisem do navazujícího 
programu bývá  běžně několikaměsíční prodleva. Sporné zůstává, zda v tomto mezidobí můžeme 
považovat studenta za člena AS.     
 
Navrhované znění  
Členství v AS MU zaniká  

a. ukončením působení na MU nebo na součásti, za kterou byl člen AS MU 
zvolen,  

b. vzdáním se tohoto členství, odvoláním nebo jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle odstavce 2 neslučitelný s členstvím v AS MU,  
c. uplynutím funkčního období AS MU, nebo jeho skončením podle par. 8 odst. 

3 zákona.  
Za ukončení působení se nepovažuje ukončení bakalářského studijního programu státní zkouškou, pokračuje-li člen AS MU  bezodkladně ve studiu navazujícího 
magisterského studijního programu na součásti, za kterou byl zvolen. O možnosti 
pokračování členství a jejím naplnění informuje člen předsedu AS MU.   
 
 
 
 


