
 
 
 
 
  
         Brno 25. dubna 2005          Č. j. 558/2005/I 
  
  
Oznámení pro Akademický senát Masarykovy univerzity  
 Správní rada Masarykovy univerzity v Brně na svém zasedání dne 22. dubna 2005 přijala 
usnesení v následujícím znění:  

1. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 
1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy. Na základě 
této smlouvy převede Pozemkový fond České republiky do vlastnictví Masarykovy 
univerzity v Brně pozemky p. č. 1333/15, ostatní plocha, v katastrálním území 
Bohunice v obci Brno a p. č. 1333/16, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice 
v obci Brno, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se 
sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. 

 
2. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 

písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením dohody  

 o zrušení podílového spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání spoluvlastníků podle 
 § 141 občanského zákoníku mezi Masarykovou univerzitou v Brně a paní MUDr. 
 Ludmilou Paulovou, r. č. 336111/457, bytem v Brně, Mendlovo nám. 15b, PSČ 603 00. 
 Na základě této dohody se Masarykova univerzita v Brně stane jediným vlastníkem 
 pozemku p. č. 1334/2 o výměře 1665 m2, ostatní plocha, v katastrálním území 
 Bohunice v obci Brno, zapsaného dosud na LV č. 1526 pro k. ú. Bohunice 
 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště 
 Brno – město. V rámci vypořádání dle této dohody zaplatí Masarykova univerzita 
 v Brně paní MUDr. Ludmile Paulové za její spoluvlastnický podíl id. ¾ částku 
 825 000,- Kč. 

 
   
        MUDr. Alena Štětková, CSc. 



Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně   Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy  Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydala dne 5. 11. 2004 předchozí písemný 
souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem mezi Masarykovou univerzitou v Brně a společností CD XXI, a. s., Česká 12,  
Brno, IČ 25599801. Tato smlouva byla dne 16. 11. 2004 uzavřena a její realizace umožní dobudování areálu botanické zahrady v rámci komplexu UKB získáním dalšího pozemku, 
který je ve vlastnictví společnosti CD XXI, a. s. Pro směnu pozemků nemá MU aktuálně k dispozici potřebné pozemky, hodlá je však získat bezúplatným převodem od Pozemkového 
fondu ČR, směnou od statutárního města Brna, případně vypořádáním spoluvlastnictví s fyzickou osobou. 

 Předložený návrh smlouvy řeší nabytí části potřebných nemovitostí pro výše uvedený 
účel směny. Jedná se o pozemky p. č. 1333/15, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno a p. č. 1333/16, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, 
zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. Oba pozemky jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě  
o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem ze dne  16. 11. 2004 v části B., čl. III. odst. 1. (tabulková část). 
 Návrh usnesení:   Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává v souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy. Na základě této smlouvy převede Pozemkový fond České republiky do vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně 
pozemky p. č. 1333/15, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno a p. č. 1333/16, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsané na LV č. 10002 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město.  
Přílohy: 
Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy 
Fotokopie geometrického plánu č. 943-35/2004 
   
  
Brno, 17. února 2005, Ing. Mgr. Jaromír Šín, Ing. Pavel Krčmář 



Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně  Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání spoluvlastníků podle § 141 občanského zákoníku  
Masarykově univerzitě v Brně a paní MUDr. Ludmile Paulové svědčí spoluvlastnictví k pozemku p. č. 1334/2 o výměře 1665 m2, zapsanému na LV č. 1526 pro katastrálním území 

Bohunice v obci Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. Spoluvlastnický podíl MU činí id. ¼, spoluvlastnický 
podíl dr. Paulové činí id. ¾.  

Pro realizaci další plánované směny pozemků se společností CD XXI, a. s., hodlá MU využít také tento pozemek. Pozemek je výslovně uveden ve Smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem ze dne 16. 11. 2004 v části B., čl. III. odst. 2. (tabulková část). Se spoluvlastnicí vede MU již delší dobu jednání o zrušení 
spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání, teprve nyní však došlo k dohodě o ceně za spoluvlastnický podíl. Dr. Paulová nesouhlasila s cenou 409 410,- Kč dle znaleckého posudku 
o zjištění  obecné ceny pozemku ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhl. MF ČR č. 540/2002 Sb. ve znění 
vyhl. MF ČR č. 452/2003 Sb. MU proto nechala vyhotovit znalecký posudek – odhad obvyklé (tržní) ceny pro účely smluvního převodu. Na základě tohoto znaleckého posudku je cena 
podílu dr. Paulové stanovena ve výši 825 000,- Kč.  

Předložený návrh smlouvy řeší ve smyslu ustanovení § 141 občanského zákoníku zrušení podílového spoluvlastnictví k předmětnému pozemku a vzájemné vypořádání 
spoluvlastníků. Jak plyne z přiložené korespondence, souhlasí paní dr. Paulová s prodejem svého podílu MU za 825 000,- Kč. Její právní zástupkyně nejprve vyjádřila výhrady k textu 
smlouvy, později zaslala MU elektronicky alternativní návrh, který je přiložen (na MU byl doručen dne 22. 3. 2005). Dále telefonicky upřesnila, že cílem návrhu je zvýšení právní jistoty 
klientky ve věci platby MU. Máme zato, že předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy, podle níž se MU stane jediným vlastníkem pozemku, může správní rada vydat, neboť  
o podstatných náležitostech – zrušení spoluvlastnictví a ceně za postoupený podíl – bylo dosaženo shody. Formulace jednotlivých článků dohody a platební podmínky budou 
upřesněny před podpisem dohody.  
Návrh usnesení:  III.  Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1    písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání spoluvlastníků podle § 141 občanského zákoníku mezi Masarykovou univerzitou v Brně a paní MUDr. Ludmilou 
Paulovou, r. č. 336111/457, bytem v Brně, Mendlovo nám. 15b, PSČ 603 00. Na základě této dohody se Masarykova univerzita v Brně stane jediným vlastníkem pozemku p. č. 
1334/2  IV. o výměře 1665 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsaného 
dosud na LV č. 1526 pro k. ú. Bohunice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. V rámci vypořádání dle této dohody 



zaplatí Masarykova univerzita v Brně paní MUDr. Ludmile Paulové za její spoluvlastnický 
podíl id. ¾ částku 825 000,- Kč.  

Přílohy: 
Dopis kvestora právní zástupkyni MUDr. L. Paulové JUDr. K. Skálové 

V. Návrh dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání 
spoluvlastníků Vyjádření právní zástupkyně MUDr. L. Paulové JUDr. K. Skálové k návrhu 

Znalecký posudek o ceně nemovitosti č. 1122/2004 znalce Ing. Radoslava Vaňáčka (zjištění obecné ceny pozemku) 
Znalecký posudek č. 1648 – 116/2004 znalce Ing. Jaromíra Šumy (odhad obvyklé ceny pozemku) 
Alternativní návrh dohody právní zástupkyně MUDr. L. Paulové  
  
  
 Brno, 22. března 2005, Ing. Mgr. Jaromír Šín, Ing. Pavel Krčmář 
  


