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X.  
ZMĚNY   

STATUTU  
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

A DALŠÍCH VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Článek 1 
Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 
1. V čl. 5 odst. 2 zní: 
„2. AS MU má 46 členů zvolených z řad členů akademické obce  MU, z toho je 18 
studentů.“ 
2. V čl. 28 odst. 4 písm. b) zní: 
„b) Vzdělávací a poradenské centrum,“. 
3. V čl. 28 odst. 4 se vkládá nové písm. f), které zní: 
„f) Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.“. 
4. V čl. 42 odstavec 1 se za písm. f) vkládá nové písmeno, které zní: 
„g) Příloha č. 7 - Pravidla pro vkládání peněžních a nepeněžních vkladů do právnických osob.“ 
Dosavadní písmena g) až i) se příslušným způsobem změní. 

 
Článek 2  

Vkládá se nová příloha č. 7 s názvem „Pravidla pro vkládání peněžních a nepeněžních vkladů 
do právnických osob“. 

 
Článek 3 

1. V příloze č. 2 odst. 2 písm. c) zní: 
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„c) Vzdělávací a poradenské centrum  
(dále jen „VPC“), je manažerským, marketingovým a poradenským pracovištěm. 
Projektuje a realizuje programy celoživotního vzdělávání orientované na profesní, občanské a zájmové vzdělávání. Analyzuje a informačně zpracovává trendy rozvoje 
celoživotního vzdělávání, strategii vytváření podpůrných systémů a jejich hodnocení. Realizuje poradenskou činnost zejména v oblastech studijního, psychologického, 
sociálně-právního a profesního poradenství a metodologie vzdělávání dospělých. 
V čele VPC stojí jeho ředitel.“ 
 
2. V příloze č. 2 odst. 2 se vkládá nové písm. j), které zní: 
„j) Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky  
(dále jen „SPSSN“), je účelovým zařízením MU s celouniverzitní působností. Jeho 
posláním je zajišťovat podmínky pro to, aby studium na MU bylo v největší možné míře přístupné studentům a účastníkům celoživotního vzdělávání se zdravotními 
handicapy různého typu. K tomuto účelu spolupracuje se specializovanými pracovišti mimo MU a metodicky ovlivňuje činnost MU v této oblasti. 
V čele SPSSN stojí jeho ředitel.“ 
 3. 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 
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Univerzitní zařízení  
 Centrum jazykového vzdělávání 

 Vzdělávací a poradenské centrum  
 Správa kolejí a menz 
 Vydavatelství 
 Archív 
 Centrum pro regionální rozvoj 
 Centrum zahraničních studií 
 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 
Rektorát  
 „. 

 
Článek 4 

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 
2. prosince 2003. 
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. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


