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XX. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V čl. 28 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 
které zní: 

„c) Středoevropský technologický institut.“. 

2. V příloze č. 2 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) Středoevropský technologický institut (dále jen „CEITEC“) je interdisciplinárním 
vědeckým pracovištěm s celouniverzitní působností, které zejména koordinuje výzkumné 
programy v oblasti  biotechnologických a biomedicínckých oborů.  

CEITEC iniciuje a koordinuje využívání infrastruktury výzkumu a vývoje v rámci MU 
nebo ve smluvním vztahu k jinému subjektu, který je provozovatelem takové 
infrastruktury, pokud jde o obory výzkumu náležející do působnosti CEITEC.  

V čele CEITEC stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň 
pětičlennou Vědeckou radu CEITEC které předsedá. Vědecká rada CEITEC projednává 
dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové činnosti CEITEC a vyjadřuje s k otázkám, které 
jí předloží ředitel.“ 

V poslední větě se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“. 
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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 
 Středoevropský technologický 

institut 
Univerzitní zařízení  
 Centrum jazykového 

vzdělávání 
 Správa kolejí a menz 
 Vydavatelství 
 Archiv Masarykovy univerzity 
 Centrum pro regionální rozvoj 
 Centrum zahraničních studií 
 Středisko pro pomoc 

studentům se specifickými 
nároky 

 Správa Univerzitního 
kampusu Bohunice 

 Univerzitní centrum Telč 
 Centrum pro transfer 

technologií 
 Institut biostatistiky a analýz 
 Muzeum Johana Gregora 

Mendela 
Rektorát  

„. 

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 ??. ………. 2008. 
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2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona 
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,  

rektor 


