
 
 
          Brno 28. června 2004 
         Č. j. 999/2004/I  
  
 Oznámení pro Akademický senát Masarykovy univerzity 
  
 Správní rada Masarykovy univerzity v Brně na svém zasedání dne 25. června 2004 přijala 
usnesení v následujícím znění:  

1. 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 prodejem pozemků ve 
vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně v katastrálním území Trnitá v obci Brno, a to 
p. č. 467/2 o výměře 395 m2 , p. č. 467/10 o výměře 64 m2  a p. č. 467/11 o výměře  

 13 m2 , do vlastnictví společnosti Expres Atack s. r. o., IČ 25152521, za cenu dle 
 cenové mapy 500,- Kč/m2 , celkem 236 000,- Kč. 
2. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 

písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s vydáním zakládací 
listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla Kohna, a to 
podle ustanovení § 3 zákona o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). Dále vydává souhlas s peněžitým vkladem Masarykovy 
univerzity v Brně do majetku tohoto fondu do výše 501 000,- Kč. 

 
  
  
         MUDr. Alena Štětková, CSc., 
        předsedkyně SR MU  
  
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity 25. června 2004 
 
 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Trnitá společnosti Expres Atack s. r. o 
  
Prodejem pozemků v katastrálním území Trnitá v obci Brno, p. č. 467/2 o výměře 395 m2  (zastavěná plocha – bez domu) , p. č. 467/10 o výměře 64 m2 (ostatní plocha – jiná plocha) a 
p. č. 467/11 o výměře 13 m2 (ostatní plocha – jiná plocha), zapsaných na LV č. 55, hodlá MU 



dosáhnout vypořádání již dlouhodobě nedořešených vztahů se současným nájemcem pozemků a vlastníkem stavby na jednom z nich, společností Expres Atack s. r. o. 
 Dne 21. února 1994 vydal rektor MU na základě stanoviska Lékařské fakulty MU rozhodnutí 
o přebytečnosti objektu tzv. psince, dříve využívaného fakultou pro chov psů. Dopisem ze dne 5. dubna 1995 schválilo MŠMT ČR prodej psince na základě usnesení vlády ČR č. 135 ze dne 
1. března 1995 o udělení výjimky k prodeji. Dne 26. srpna 1996 uzavřela MU s nájemcem, společností Expres Atack s. r. o., dohodu o předkupním právu na nemovitosti. Vláda ČR 
usnesením ze dne 13. srpna 1997 č. 487 schválila podle zákona o tzv. velké privatizaci č. 92/1991 Sb., v platném znění, přímý prodej objektu psince shora jmenované společnosti jako 
nabyvateli. Kupní smlouva na budovu byla uzavřena dne 5. září 1997, právní účinky vkladu do KN nastaly dnem 19. září 1997. Vzhledem k nedořešeným právním vztahům k pozemkům 
(město Brno uplatnilo právo na historický majetek) nebyl v době schvalování prodeje stavby současně vydán souhlas k prodeji pozemků, které vlastník stavby až dosud užívá na základě 
nájemní smlouvy.  
Nabyvatel nedodržel lhůtu pro zaplacení kupní ceny. MU podmínila prodej pozemků úplným zaplacením ceny a uplatnila nárok na smluvní úrok z prodlení. Vzhledem ke změně právní úpravy přijetím zákona č. 111/1998 Sb. podléhá prodej souhlasu správní rady MU. S ohledem 
na právní vztahy k okolním pozemkům se jednání s nabyvatelem stavby účastnilo také město Brno, které pro případ, že pozemky vlastník stavby nezíská ani nebudou převedeny na město 
Brno, hodlá od MU požadovat nájemné za pozemky ve svém vlastnictví, po nichž je zajištěn přístup. 
 Dne 26. listopadu 2003 požádala firma Expres Atack s. r. o. o realizaci prodeje a pokračovala 
ve splátkách dlužných úroků z prodlení. Dosud poslední byla na účet MU připsána 15. března 2004. Později firma telefonicky oznámila, že dle svých záznamů dluh uhradila a trvá na 
projednání prodeje. Účtárna MU eviduje dosud nezaplacenou část pohledávky z titulu úroků z prodlení ve výši 32 666,- Kč a pohledávku z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 987,50 
Kč. Dne 8. června 2004 jednatel společnosti po upozornění na nesrovnalost nárok MU na zaplacení v uvedené výši potvrdil, omluvil se za pochybení společnosti a přislíbil zaplacení 
všech závazků nejpozději v den uzavření smlouvy.  
Vzhledem k tomu, že uzavření smlouvy je možné podmínit úhradou všech závazků i kupní ceny před podpisem smlouvy, navrhujeme schválení prodeje, který bude realizován za 
poměrně výhodnou cenu.  
  
 
 
Návrh usnesení:  
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 prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně v katastrálním území Trnitá v obci Brno, a to p.č. 467/2 o výměře 395 m2 , 
p.č. 467/10 o výměře 64 m2  a p.č. 467/11 o výměře 13 m2 , do vlastnictví společnosti Expres Atack s. r. o., IČ 25152521, za cenu dle cenové mapy 500,- Kč/m2 , celkem 236 000,- Kč. 
  



  
Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor  Mgr. Ing. Jaromír Šín, vedoucí právního odboru 
 Brno 9. června 2004 
  
 
Důvodová zpráva pro Správní radu MU 25. června 2004 

Zřízení nadačního fondu Pavla Kohna (Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke zřízení Nadačního fondu Pavla Kohna a peněžitému vkladu MU do majetku tohoto fondu) 
 
 Již od roku 1992 probíhá v Brně restituční řízení dědiců Pavla Kohna. Předmětem je podstatná část majetku, jehož hodnota byla v době na konci třicátých let odhadována na přibližně 1 miliardu tehdejších korun. Spor po letech spěje k rozuzlení a několik již 
pravomocných částečných rozhodnutí příslušných úřadů je ve prospěch vdovy po panu Pavlu Kohnovi, paní Berty Schmidtové.  
 Paní Berta Schmidtová již před přibližně deseti lety dala najevo svůj záměr věnovat výtěžky 
z rozsáhlých restitučních nároků pro veřejně prospěšné účely. Během četných průtahů a nekorektních jednání ze strany českých úřadů zdraví paní Schmidtové postupně selhávalo, až 
po poslední mrtvici ztratila krátkodobou paměť a soud jí určil opatrovníka, jejího manžela, pana Jana Schmidta. Pan Schmidt se poté v jejím zastoupení pokusil prostřednictvím svého 
právního zástupce zřídit nadaci, která by původnímu záměru mohla sloužit. Pro nepřesvědčivé záruky nakládání prostředky takto vzniklé nadace, tj. bez zaštítění důstojnými osobnostmi 
nebo institucemi, však od svého záměru tehdy ustoupil.  
V souvislosti s částečným zpětvzetím restitučních nároků jménem Berty Schmidtové ve prospěch Masarykovy univerzity pan Schmidt také v nedávných měsících upřesnil tyto 
záměry a veřejně prohlásil, že chce spolu se svojí manželkou nadále poskytovat 40 % všech výtěžků z restitucí ve městě Brně na klinický onkologický výzkum ve Fakultní nemocnici 
v Brně-Bohunicích a 40 % těchto výtěžků na podporu výzkumu a vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně. Paní Schmidtová a pan Schmidt přitom chtějí poukazovat zejména na 
tradici a význam podnikatelské a veřejné činnosti rodiny Pavla Kohna v době Československé republiky. V současné době je již v katastru nemovitostí zapsáno jako vlastnictví paní Berty 
Schmidtové mnoho restituovaných pozemků s odhadovanou hodnotou v řádu stamilionů Kč.  
Masarykova univerzita proto zřizuje Nadační fond Pavla Kohna, který bude cílen na naplnění výše uvedených záměrů dědiců Pavla Kohna. Zřizovací listina přitom zákonným způsobem 
upravuje činnost fondu tak,  aby byly zohledněny představy budoucího dárce. Zejména jde  o dodržení záměru paritní podpory činností na Masarykově univerzitě a ve Fakultní 
nemocnici, důstojná a stabilní správa prostředků a minimalizace nákladů spojených s provozem fondu, zejména odměn členům správní a dozorčí rady. Na základě ujištění pana 
Jana Schmidta Masarykova univerzita předpokládá, že dědici pana Pavla Kohna využijí možnosti darů nadačnímu fondu, ať už formou peněžitou nebo formou přímého převodu 
pozemků ve prospěch fondu.  



Původním záměrem bylo společné zřízení fondu Masarykovou univerzitou a Fakultní nemocnicí formou smlouvy o zřízení fondu. V případě Fakultní nemocnice by však, dle 
názoru Ministerstva zdravotnictví ČR, muselo být smluvním partnerem pro univerzitu přímo ministerstvo, proto se Masarykova univerzita rozhodla zaštítit zřízení nadačního fondu 
samostatně. Počáteční vklad zřizovatele je navržen v symbolické výši 50 tis. Kč.  
  
Návrh usnesení:  
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 
znění, vydává předchozí písemný souhlas s vydáním zakládací listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla Kohna, a to podle ustanovení § 3 zákona  
o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dále vydává souhlas s peněžitým vkladem Masarykovy univerzity v Brně do majetku tohoto fondu ve výši 
50 000,- Kč.   
  
Brno 10. 6. 2004  
Jan Slovák, prorektor pro strategii a rozvoj  
  


