
                                                                   Usnesení č. I   
 
Akademického senátu MU v Brně o pravidlech pro předkládání vnitřních předpisů  Akademický senát MU v Brně se usnesl dne 26.11.2001 na těchto pravidlech pro 
předkládání vnitřních předpisů  MU a všech jejích  součástí  Akademickému senátu MU ke schválení. 
 Úvodní ustanovení 
  Dle ustanovení § 9 odst. 1  písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 
v platném znění akademický senát veřejné vysoké školy schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí. 

 Za účelem zkvalitnění, zjednodušení a sjednocení postupu při schvalování vnitřních předpisů všech součástí MU v Brně ( a jejich změn) Akademický senát MU v Brně ( dále jen 
AS MU)  stanovil pravidla pro předkládání vnitřních předpisů.  Návrhy nových vnitřních předpisů a návrhy na změnu stávajících vnitřních předpisů 
MU a fakult posuzuje legislativní komise AS MU ( LK). Předseda legislativní komise zvolený akademickým senátem odpovídá za odborné posouzení vnitřních předpisů předložených 
senátu ke schválení. Členem legislativní komise je z titulu své funkce vedoucí právního oddělení rektorátu MU. Legislativní komise posuzuje  zejména   věcnou správnost vnitřních 
předpisů a soulad s právním řádem ČR, především se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a se Statutem MU. 
  

1. Akademický senát fakulty při schvalování návrhů nových vnitřních předpisů fakulty nebo změn stávajících předpisů ( dále jen návrh vnitřních předpisů) dbá na přesné a 
srozumitelné označení těchto předpisů, dále na to, aby při vydání nového vnitřního předpisu byl zároveň v závěrečném ustanovení zrušen předpis předchozí, při změně 
přepisů na to, aby změny byly srozumitelné, v textu jasně označené,  a to zvláště v případech, kdy se mění pouze část věty či odstavce.  

 2. Každý schválený návrh vnitřních předpisů předloží akademický senát fakulty    
děkanovi, který jej s průvodním dopisem zašle právnímu oddělení rektorátu MU, předsedovi Akademického senátu MU a předsedovi legislativní komise. Má-li fakulta 
zájem na tom, aby návrh vnitřních předpisů byl schválen na konkrétním  (nejbližším) zasedání AS MU, musí návrh vnitřních předpisů zaslat uvedeným osobám nejpozději 
tři týdny před zasedáním AS MU.   

3. Předseda legislativní komise po obdržení návrhu vnitřních předpisů předloží tento návrh  legislativní komisi, která návrh projedná, posoudí a přijme závěrečné 
stanovisko pro AS MU. Legislativní komise si na své jednání může přizvat podle potřeby děkana nebo předsedu AS fakulty, aby byl přítomen projednávání 
předloženého návrhu vnitřních předpisů,  mohl podat vysvětlení, případně se vyjádřit k připomínkám komise a jejímu stanovisku.  

 4. Pokud LK neshledá v předloženém návrhu vnitřních předpisů nedostatky, ve svém 
závěrečném stanovisku doporučí AS MU předložený návrh schválit. V případě, že návrh vnitřních předpisů obsahuje nedostatky, pro které  návrh nelze předložit AS MU 
ke schválení, ve svém závěrečném stanovisku nedoporučí AS MU návrh schválit a 



zároveň o svém zamítavém stanovisku předseda LK neprodleně uvědomí předsedu AS 
fakulty. V zamítavém stanovisku musí LK uvést, v čem konkrétně nedostatky návrhu vnitřních předpisů spočívají  a případně i návrh na jejich odstranění.  Po odstranění 
nedostatků AS fakulty postupuje stejně jako při podání nového návrhu.  

5. Pokud LK po posouzení návrhu vnitřních předpisů dospěje k závěru, že návrh obsahuje pouze drobné nedostatky technického charakteru, které nebrání doporučení 
návrhu  vnitřních předpisů ke schválení a které lze  odstranit drobnými úpravami textu aniž by se změnil jeho obsah a význam,  přizve vždy na své zasedání předsedu AS 
fakulty, nedostatky s ním projedná  a dohodne s ním odstranění nedostatků do zasedání AS MU tak, aby návrh vnitřních předpisů i s provedenými úpravami mohl 
být v AS MU schválen. Předseda AS fakulty doručí předsedovi LK upravený text návrhu vnitřních předpisů nejpozději dva dny před zasedáním AS MU.  

 6. Má-li se na zasedání AS MU schvalovat návrh vnitřních předpisů fakulty, v pozvánce 
všem členům  na zasedání AS MU je nutno vždy uvést, které konkrétní předpisy  budou na zasedání AS MU předloženy ke schválení, aby měl každý člen AS MU 
možnost se s předloženým návrhem vnitřních předpisů seznámit a na zasedání AS MU se k němu vyjádřit. 

      7.    Na zasedání AS MU, na němž má být předložen návrh vnitřních předpisů fakulty,    
předseda LK na vyzvání stručně seznámí členy AS MU s obsahem návrhu a závěrečným stanoviskem LK, které odůvodní.  Po rozpravě k návrhu členové AS MU o návrhu hlasují. 
  

8.    V případě, že AS fakulty předkládá AS MU ke schválení návrh vnitřních předpisů,  který spočívá pouze v dílčích  změnách nebo úpravách textu předpisu, např. je-li 
prováděna změna vnitřního předpisu v důsledku změny názvu ústavu, katedry, označení seminárních skupin, druhu nebo názvu zkoušek apod., není nutné takovýto návrh  
vnitřních předpisů předkládat LK k posouzení. V takovém případě předseda AS fakulty pouze oznámí nejpozději jeden týden před zasedáním AS MU, že předloží AS takovýto 
návrh předsedovi AS MU a vedoucímu právního oddělení rektorátu MU, aby mohlo být projednání a schválení tohoto návrhu zařazeno do programu zasedání AS MU. Na 
zasedání AS MU zástupce fakulty, která dílčí návrh předkládá, seznámí členy AS MU s důvody i obsahem návrhu na dílčí změnu vnitřního předpisu fakulty. Po rozpravě o 
předloženém návrhu členové AS MU o návrhu hlasují.   
9. Výše uvedená pravidla pro předkládání  návrhu vnitřních předpisů fakult MU platí přiměřeně i pro návrhy vnitřních předpisů MU, které předkládá rektor nebo prorektoři 

MU  s tím, že na zasedání AS MU rektor nebo prorektor nebo jím pověřená osoba seznámí členy AS MU  s posláním a obsahem návrhu vnitřního předpisu MU. 
      10.  Nedodržení těchto pravidel fakultami nebo rektorátem MU může mít za následek 
odmítnutí projednání a schválení návrhu vnitřních předpisů. V takovém případě musí fakulta nebo rektorát předložit návrh znova.  
  
  



 
Závěrečné ustanovení  
 Toto usnesení AS MU bude uloženo na právním oddělení rektorátu MU, uveřejněno    na vnitřních internetových stránkách MU a zasláno předsedům AS fakult MU.  
 Toto usnesení nabývá účinnosti dnem schválení AS MU.   
  
  
                                                                                             …………………………………                                                                                                                                                                                                        Předseda AS MU v Brně 
                                                                                              Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.  
 


