
 
                 Brno 10. března 2006 

K číslu jednacímu 615/2006/RMU/I  
  
 
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity  
 
 
 
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 nabytím pozemku p. č. 1333/7 v k. ú. Bohunice v obci Brno v dobrovolné dražbě 
konané dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách  
 Dne 1. 3. 2006 obdržela MU od správkyně konkurzní podstaty úpadce POSPOL, spol. s r. 
o., JUDr. Jany Barvínkové, oznámení o konání dražby pozemku p. č. 1333/7 v k. ú. Bohunice spolu s textem dražební vyhlášky. Platná dražební vyhláška tvoří přílohu tohoto materiálu. 
Pozemek je sice ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR (MU jednala s PF ČR  o převodu vlastnictví k tomuto pozemku), je však pravomocně zapsán do konkurzní podstaty 
uvedeného úpadce. Analýza právních vztahů k pozemku je provedena v příloze tohoto materiálu „Dražba pozemku p. č. 1333/7 v k. ú. Bohunice“. 
  MU žádá správní radu o vydání souhlasu s nabytím uvedené nemovitosti, tj. s aktivní 
účastí MU ve veřejné dobrovolné dražbě a se všemi souvisejícími právními úkony, např. se složením dražební jistoty, uzavřením smlouvy o převzetí práv a závazků před dražbou (bude-
li uzavření podmínkou účasti v dražbě) apod.  
 Dražba se koná dne 12. 4. 2006, dražebníkem je společnost AMEX Brno, s.r.o., IČ 47910925. Dražební vyhláška ze dne 1. 3. 2006 byla zveřejněna na serveru CENTRÁLNÍ 
ADRESA. Dle dražební vyhlášky činí vyvolávací cena předmětného pozemku (orná půda) o výměře 8 266 m2  5 400 000 Kč. Cena byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Jiřího 
Ošlejška. Minimální příhoz je stanoven na 50 000 Kč. Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty ve výši 1 000 000 Kč před zahájením dražby. 
  Na uvedeném pozemku se předpokládá výstavba sportovního areálu, která není součástí 
projektu UKB (investorem není MU), ale s tímto projektem souvisí – počítá se s využitím kapacit areálu pro výuku a volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců MU. Pro vybudování 
sportovního areálu nejsou k dispozici v blízkosti UKB jiné vhodné pozemky.  
 V dokumentech, kterými MU prokáže splnění podmínek ZVŠ pro nabytí pozemku, a tím  i své oprávnění platně se dražby účastnit, tj. z potvrzení o rozhodnutí SR a z oznámení 
rozhodnutí SR MŠMT ČR, by neměl být z obchodních důvodů uveden limit ceny – tj. nejvyšší přípustné podání MU schválené správní radou. Limit by měl být uveden pouze 
v zápisu z jednání SR.   
 



Návrh usnesení:  
Správní rada Masarykovy univerzity, 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 nabytím pozemku  p. č. 1333/7 v k. 
ú. Bohunice v obci Brno, zapsaným na LV č. 10002 pro toto katastrální území u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště 
Brno – město. 

 
Správní rada Masarykovy univerzity souhlasí s účastí MU ve veřejné dražbě 

uvedeného pozemku, a to dle podmínek uvedených v platné dražební vyhlášce. MU je 
oprávněna za účelem nabytí pozemku činit všechny potřebné právní úkony.  
 
 
Přílohy Dražební vyhláška 
Dražba pozemku p. č. 1333/7 v k. ú. Bohunice (Návrh postupu Masarykovy univerzity)  
  
  
Brno 7. 3. 2006              Mgr. Šín, Ing. Krčmař  
              
  


