
Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu MU (EK AS) 

ustavené Akademickým senátem MU (AS MU) ve volebním období 2021-2024 

 

Termín konání: pondělí 28. 3. 2022 ● 15:00-16:15 ● RMU, místnost č. 445 + MS Teams 

Přítomni: Mgr. Damir Solak, Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D., PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., 

Bc. Anna Skoupá, MUDr. Michal Jurajda, Ph.D., Mgr. David Novák, JUDr. Ivana Pařízková, 

Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., RNDr. Matej Antol, 

Ph.D., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., doc. PharmDr. Jan 

Gajdziok, Ph.D., Ing. Mgr. Martin Stachoň 

Omluveni: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

• RMU: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor) 

Mgr. Marta Valešová, MBA (kvestorka) 

JUDr. Kateřina Kvítková (PrávO RMU) 

• AS MU: Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (předseda AS MU) 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Záměr změny majetkové operace Biology Park 

3. Záměr zřízení služebnosti inženýrských sítí 

4. Různé  

 

1. Úvod 

Na úvod předseda EK přivítal přítomné a konstatoval komisi za usnášeníschopnou. Následně 

přešel k prvnímu bodu a předal slovo rektorovi. 

  



2. Záměr změny majetkové operace Biology Park  

Rektor bod krátce uvedl a poté následovalo podrobné představení kvestorkou.  

Jedná se o operaci, která už byla projednávána na zasedání AS MU, kdy oproti již projednanému 

návrhu nedošlo ke změnám v celkových finančních částkách. Na straně společnosti Biology 

Park ale došlo vzhledem k obecnému růstu nákladů spojených s vybudováním nového 

vědeckého parku k nárustu cen potřebných vstupů. Dalšími faktory bylo zvýšení ceny budovy 

Nového Tuzexu a zdržení v rozhodnutí o dotaci pro společnost. Z toho důvodu se 

představenstvo společnosti rozhodlo požádat o hrazení kupní ceny ve třech splátkách místo 

dvou, jak bylo dříve dohodnuto. První splátka by byla podle dohody uhrazena k červnu 2022. 

Změna nastává u druhé splátky, která by měla být uhrazena k červnu 2023, jednalo by se o 

částku 100 000 000 Kč. Zbytek částky by byl uhrazen v závěru transakce. Univerzita by se měla 

stát vlastníkem k 1. 1. 2024, jak bylo stanoveno již v původně projednaném návrhu. 

Následně JUDr. Kvítková přiblížila systém záruk, které byly ustanoveny pro ochranu 

prostředků univerzity. Obě splátky budou předmětem schválené zástavní smlouvy, aby došlo 

k jejich krytí. Na nemovitosti je stále zástavní právo České spořitelny, proto byla řešena 

vinkulace pojistného plnění, což možné ale není. Toto tak bude nahrazeno podepsáním bianco 

směnky společností Biology Park, kdy se zároveň pracuje s tím, že hodnota nemovitosti 

převyšuje jak úvěr České spořitelny, tak i dvě splátky univerzity.  

 

Usnesení: 

EK AS MU doporučuje AS MU vyslovit souhlas se záměrem změny majetkové operace 

Biology Park.  

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel/a se: 0  

 

3. Záměr zřízení služebnosti inženýrských sítí 

Bod představila JUDr. Kvítková. Pro územní řízení pro víceúčelový sportovní areál UKB je 

nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Jde o pozemky statutárního města Brna, kdy bude 

pro MU zřízena služebnost prodloužení vodovodního řadu a telekomunikačního vedení. Cena 

se bude vypočítávat podle reálného břemena, na což je přesná metodika. 

Kvestorka doplnila, že se jedná o součást strategické přípravy pro další výstavbu v areálu UKB.  



Usnesení: 

EK AS MU doporučuje AS MU vyslovit souhlas se záměrem zřízení služebnosti inženýrských 

sítí. 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel/a se: 0  

 

4. Různé 

Vnitřní mzdový předpis – III. změna  

Rektor představil předkládaný předpis. S ohledem na to, že byl schválen nárůst státního 

rozpočtu pro vysoké školy, zároveň také vzhledem k růstu inflace a potřebě zachování 

konkurenceschopnosti na trhu práce došlo k navýšení mzdových tarifů MU ke dni 1. 7. 2022. 

V tomto roce se jedná o 10% růst, pro rok 2023 a 2024 pak 5%. Kvestorka doplnila, že zvýšení 

rozpočtu pro VŠ umožní toto zvýšení tarifních mezd a také pokrytí zvýšení cen energií a 

provozních nákladů MU.  

 

Podmínky přijímání ukrajinských studentů a zaměstnanců 

Rektor uvedl, že se na univerzitu již obracejí první akademici, a zejména akademičky, prchající 

z Ukrajiny. Také studenti/studentky se začínají zajímat o možnosti studia na MU. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o nestandardní situaci, je podle rektora potřeba hledat nestandardní řešení, 

jak studenty a akademiky přijmout a integrovat. 

Kvestorka uvedla, že byl opět aktivován režim krizových výborů, které by měly pomoci tuto 

situaci řešit. Navrhla také, že např. v rámci Brna by mohly jednotlivé univerzity v tomto 

spolupracovat. 

 

Informování členů komisí o zasedání AS MU 

Dr. Juříková vznesla dotaz ohledně informování členů komisí AS, kteří nejsou členy AS MU. 

Toto vysvětlil předseda AS MU. Jedná se pouze o předběžnou informaci pro členy komise o 

programu senátu, ze které mohou zjistit, zda bude daná komise před senátem zasedat či nikoli. 

Tento požadavek vzešel ze zasedání LK dne 14. 2.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 16:15. 

Zapsala: Markéta Vlachová 

Ověřil: Vladimír Hyánek 


