Univerzita obrany
Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife
REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS

2. ZMĚNA
STATUTU UNIVERZITY OBRANY

Brno 2022

2

Čl. 1
2. změna Statutu Univerzity obrany
Statut Univerzity obrany, čj. MO 195797/2017-2994, registrovaný Ministerstvem
obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179745/2017-7542, ve znění 1. změny, se mění takto:
1. V článku 8 odst. 7 se za větu první vkládá věta „Rektor vždy jmenuje jednoho člena
rady pro vnitřní hodnocení z řad studentů univerzity.“.
2. V článku 9 odstavec 6 se za slova „volby kandidáta na rektora a podrobnosti“
vkládají slova „návrhu na“.
3. V článku 12a odstavec 2 zní:
„(2) Rozsah věcné působnosti, složení a pravidla jednání etické komise stanoví rektor
opatřením.“.
4. V článku 13 odstavec 2 zní:
„(2) Věcnou působnost, název, složení a pravidla jednání jednotlivých poradních
orgánů stanoví rektor opatřením.“.
5. V článku 43 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Opatření rektora se zveřejňují na
intranetových stránkách univerzity.“.
6. V příloze č. 1 článek 2 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
„Čl. 2
Vysokoškolské ústavy
1.

Vysokoškolskými ústavy59 na univerzitě jsou:
a) Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení,
b) Ústav zpravodajských studií.

2.

Organizační uspořádání vysokoškolského ústavu upravuje jeho organizační řád, který
vydá rektor opatřením.
59

§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.“.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
(1) Tato 2. změna Statutu Univerzity obrany byla schválena 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) (dále jen „zákon“), Akademickým senátem Univerzity obrany dne
23. března 2022.
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(2) Tato 2. změna Statutu Univerzity obrany nabývá v souladu s ustanovením § 36
odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení § 95 odst. 8
písm. a) zákona.
(3) Tato 2. změna Statutu Univerzity obrany nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

v. r.
.…………………………………….
prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.
předseda Akademického senátu
Univerzity obrany

v. r.
...………………………………….………………
brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.
rektorka Univerzity obrany
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 27. dubna 2022 pod č. j. MSMT-10222/2022-2 souhlas s registrací 2. změny
Statutu Univerzity obrany.
…………………v. r. …………………
Mgr. Karolína GONDKOVÁ
ředitelka Odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 4. května 2022 pod č. j. MO 164982/2022-7542 2. změnu Statutu Univerzity
obrany.
…………………v. r. …………………
Ing. Petr VANČURA
státní tajemník v MO
v zastoupení
JUDr. František KUBALÍK
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