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Čl. 1 
1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně, čj. MO 195807/2017-
2994, registrovaný Ministerstvem obrany dne 6. září 2017 pod čj. MO 179766/2017-7542 se 
mění takto: 

1. V záhlaví vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují.

2. V názvu vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují.

3. V článku 1 odstavci 1 se v obou případech slova „v Brně“ zrušují.

4. V článku 1 odstavci 2 se slova „v Brně“ zrušují.

5. V článku 11 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„(7) Zasedání senátu se může v době, kdy je osobní přítomnost členů akademické obce 
na univerzitě na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, konat s využitím 
prostředků komunikace na dálku. Na zasedání senátu podle věty první lze hlasovat pouze 
veřejně.“. 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato 1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně
byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona 
č. 137/2016 Sb. (dále jen „zákon“), Akademickým senátem Univerzity obrany dne 22. června 
2022. 

(2) Tato 1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně
nabývá v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem 
obrany podle ustanovení § 95 odst. 8 písm. a) zákona. 

(3) Tato 1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně
nabývá účinnosti dnem 1. října 2022. 

v. r. v. r.
.……………………………………. …………….……………… 
  prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.          brig. gen. prof. RNDr. Zuzana 
   předseda Akademického senátu KROČOVÁ, Ph.D. 
            Univerzity obrany          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 6. září 2022 pod č. j. MŠMT-21022/2022-2 souhlas s registrací 1. změny 
Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně.  
               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 7. září 2022  pod č. j. MO 365748/2022-7542 1. změnu Jednacího řádu 
Akademického senátu Univerzity obrany v Brně.  

v zastoupení  
JUDr. František KUBALÍK 

…………………………………… 
Ing. Petr VANČURA 
státní tajemník v MO 
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