
Změny (opravy)  
Str. 2 Čl. 4 1c) studijní programy 
Vypuštěno: …přílohy č. 3 statutu univerzity 
 
Str. 8 Čl. 19 bod 4 - zrušeno: s hlasem poradním; nyní: …jako host 
Str.13 Čl.26 bod 3 - vypuštěno: …. číslo 5 statutu univerzity („Seznam oborů, ve kterých je 
univerzita oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem“) a, 
Bližší podmínky stanoví příloha  statutu fakulty „Podmínky habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem“. 
 
Str 17 Čl. 34 bod 4 vypuštěno … statutu univerzity a 
Str. 24 Čl. 51 odst. 1. doplněn datum: v Brně dne 19. 6. 2006. 
Čl. 52 …Masarykovy univerzity. zrušeno „v Brně“ 
 
Str. 31 Čl. 2  Bod 2. zrušeno: …..a tajemníka fakulty. 
bod 5 Původně: Uvolní-li se během funkčního období místo člena akademického senátu, koná 
se volba nového člena do dvaceti dnů. Toto období lze prodloužit o dobu prázdnin. 
 
Nyní: 
Uvolní-li se během funkčního období místo člena akademického senátu, nastoupí na jeho místo 
náhradník příslušné komory, podle pořadí, v němž byl ve volbách zvolen. Není-li takového 
náhradníka, koná se v nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena senátu.  
 
Str. 34 Původně: 

Čl. 12 
1. Zaměstnanecká komora je volena zaměstnanci - členy akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, 

přímé s tajným hlasováním. K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30% zaměstnanců – členů 
akademické obce fakulty. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby 
opakovat. Nebude-li ani v takovém případě požadována  účast členů akademické obce splněna, 
volby se budou opakovat bez ohledu na účast. 

2. Jména kandidátů do zaměstnanecké komory budou zveřejněna nejméně pět pracovních dní před 
volbami. 

3. Zvolen je stanovený počet kandidátů, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů, nejméně však 
nadpoloviční většinu hlasů z odevzdaných platných hlasů. Nebude-li v prvním kole zvolen 
stanovený počet kandidátů, bude doplněn v dalším kole, do něhož postoupí dvojnásobný počet k 
doplnění potřebných kandidátů, a to s nejlepším výsledkem z prvního kola voleb. Druhé kolo 
voleb se uskuteční ihned.  

4. Není-li ani po druhém kole zvolen stanovený počet členů akademického senátu, avšak je zvolena 
alespoň polovina stanoveného počtu, na neobsazená místa se uspořádají doplňující volby, nejdříve 
však za deset dnů od předcházejících voleb. 

5. Není-li ani po druhém kole zvolena alespoň polovina stanoveného počtu členů zaměstnanecké 
komory akademického senátu, celá volba se po uplynutí nejméně deseti dnů opakuje. 

Čl. 13 
1. Studentská komora je volena studenty - členy akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, přímé 

s tajným hlasováním. K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30% studentů – členů akademické 
obce fakulty. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby opakovat. 
Nebude-li ani v takovém případě požadována účast členů akademické obce splněna,  volby se 
budou opakovat bez ohledu na účast. 

2. Volby  vyhlašuje studentská komora. Čas a místo konání voleb musí být vhodným způsobem 
veřejně oznámeno nejméně týden předem. 

3. Jména kandidátů do studentské komory budou zveřejněna nejméně pět pracovních dní před 
volbami. 

4. Zvolen je stanovený počet kandidátů, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů. 



5. Není-li zvolen stanovený počet členů akademického senátu, avšak je zvolena alespoň polovina 
stanoveného počtu, na neobsazená místa se uspořádají doplňující volby, nejdříve však za deset dnů 
od předcházejících voleb. 

6. Není-li ani po druhém kole zvolena alespoň polovina stanoveného počtu členů studentské komory 
akademického senátu, celá volba se po uplynutí nejméně deseti dnů opakuje. 

 
Nyní: 

Čl. 12 
6. Zaměstnanecká komora je volena zaměstnanci - členy akademické obce fakulty. Volby jsou přímé 

s tajným hlasováním. 
7. Jména kandidátů, čas a místo konání do zaměstnanecké komory budou zveřejněna nejméně pět 

pracovních dní před volbami. 
8. Zvolen je stanovený počet kandidátů a náhradníků, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.  
Čl. 13 

7. Studentská komora je volena studenty - členy akademické obce fakulty. Volby jsou rovné s tajným 
hlasováním.. 

8. Jména kandidátů, čas a místo konání voleb do studentské komory budou zveřejněna nejméně pět 
pracovních dní před volbami. 

9. Zvolen je stanovený počet kandidátů a náhradníků, kteří získají nejvyšší počet platných hlasů. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. 

 
Str. 35  Část VIII Bod 2. Tímto řádem se ruší Volební a jednací řád akademického senátu ESF 
ze dne 24. 1. 2005. 
Bod. 3 Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Volební a jednací řád 
akademického senátu Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
 
Str. 36 Čl. 5 doplněn datum: v Brně dne 19. 6. 2006. 
Str. 38 …Ekonomicko-správní fakulty MU    zrušeno: v Brně … 
Str. 38 Čl. 4 
Disciplinárním přestupkem je chování odporující dobrým mravům nebo zaviněné porušení 
povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a 
fakulty. 
 
Str. 39 Čl. 5 bod 1.c) původně: nejméně 2/3 přítomných. Nyní: nejméně 3/4 přítomných. 
 
Str. 39 Čl. 6 bod 3původně 
O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta, které je zahájeno 
seznámením studenta s návrhem. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že 
se k němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván. 
 
Nyní: O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta, které 
je zahájeno seznámením studenta s návrhem. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání 
konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez řádné omluvy, kdy řádnost omluvy 
posoudí předseda  disciplinární komise. 
 
Str. 40 Čl. 9 Bod 3. Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád pro 
studenty  Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
Vnitřní předpis č.: 4: Opraveno číslování „§“ změněn na „Čl.“ 
 
Str. 44 Čl. 2  bod 6. ….. Masarykovy univerzity zrušeno: v Brně 
Str. 47 Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
Str. 49 Čl. 2 …předpisy Masarykovy univerzity.  zrušeno: v Brně  
Str. 51 Čl. 7, 2.  doplněno:  v Brně dne 19. 6. 2006. 


