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prospěch společnosti CETIN, a.s. 

7. Podstatné podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
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13“ ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

8. Podstatné podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 

p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky – „kabel nízkého napětí NN (délka kabelu 2 m; ochranné pásmo 
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9. Podstatné podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 

p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky – „kabel NN 377 m a pilířová skříň“ ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s. 

10. Podstatné podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 

350/1, 350/8, 350/5, 350/6 v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti CETIN, a.s. 

 

Přítomni   

Členové AS senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu; 

                 při zahájení zasedání AS bylo přítomno 43 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 47 členů AS 

 

Zvaní hosté   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor 

 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské 

studium 

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro personální a akademické záležitosti 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu  

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., bývalá prorektorka pro záležitosti 

studentů a absolventů 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro legislativu, informační 

technologie a korporátní vztahy 

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty 

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M., ředitelka Centra pro transfer 

technologií 

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř  

Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí, rektorát 

Mgr. Iva Zlatušková, tajemnice AS 

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 
Definice používaných zkratek  
AS  Akademický senát Masarykovy univerzity 
DK Doktorandská komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
EK Ekonomická komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
JŘ  Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity 
KAP  Komora akademických pracovníků Akademického senátu MU 
LK  Legislativní komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
MU  Masarykova univerzita 
SK  Studentská komora Masarykovy univerzity 
VMK Volební a mandátová komise Akademického senátu MU 
RVH Rada pro vnitřní hodnocení MU 
UKB Univerzitní kampus v Bohunicích 
ZVŠ  Zákon o vysokých školách 
FF Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
FSpS Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity 
PřF Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
PdF Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
FaF Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity  

https://www.muni.cz/lide/38791-sarka-pospisilova
https://www.muni.cz/lide/17132-jiri-hanus
https://www.muni.cz/lide/2759-michal-bulant
https://www.muni.cz/lide/39149-hana-svatonova
https://www.muni.cz/lide/21177-radim-polcak
https://www.muni.cz/lide/20758-marta-valesova
https://www.muni.cz/lide/10078-tomas-kasparovsky
https://www.muni.cz/lide/11567-eva-janouskovcova
https://www.muni.cz/lide/16731-tereza-fojtova
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ESF Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 
ČKR Česká konference rektorů 
NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
KHS JMK Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
VŠ Vysoké školy 
RMU Rektorát Masarykovy univerzity 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
VR Vědecká rada MU 
IS MU Informační systém Masarykovy univerzity 
VŘ Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity  
SR Správní rada Masarykovy univerzity 
FI Fakulta informatiky Masarykovy univerzity 

1. Zahájení  

Předseda AS, Josef Menšík, uvítal na on-line zasedání všechny přítomné a konstatoval 

usnášeníschopnost AS.  

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání JUDr. Lenku Mičkalovou.  

 

Diskuse 

(zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se 

o doslovný přepis) 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 

2. Informace o změnách v členství v AS  

Předseda VMK sdělil, že T. Varga rezignoval na post předsedy SK a senátorský mandát 

v obvodu studentů FF. Na jeho místo nastoupila náhradnice L. Tomaňová. Jelikož nedošlo 

k obnovení mandátu M. Zobače, stal se mandát jeho náhradnice mandátem řádným – tj. 

E. Vajčnerová je nyní senátorkou v obvodu studentů za FSpS. J. Janeček přerušil studium, 

a proto na jeho místo nastoupil náhradník v obvodu studentů PřF – L. Jirásek. Senátor 

J. Němec z pozice pověřeného předsedy SK informoval, že na zasedání SK dne 5. 10. 

2020 proběhla volba předsedy/předsedkyně SK, ale ani ve třech kolech volby se jej 

nepodařilo zvolit předsedu SK z důvodu nízké volební účasti. SK opětovně pověřila funkcí 

předsedy SK J. Němce; pověření bude platit nejpozději do 2. 11. 2020. Bude svoláno 

mimořádné zasedání SK, na němž se bude volit nový předseda/předsedkyně SK.  
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Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS uvedl, že výše uvedené změny v členství byly promítnuty do databází MU.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

4. Zpráva rektora  

Rektor se omluvil za svou neúčast na mimořádném zasedání AS dne 14. 9. 2020, protože 

byl pozitivní na COVID-19 až do 26. 9. 2020. Poděkoval všem za vysokou míru solidarity, 

která mu byla projevována v průběhu prvních čtrnácti dní onemocnění. Poděkoval za práci 

senátorům, kteří ukončili svůj mandát; novým senátorům popřál, aby se jim v jejich funkci 

dařilo. Poděkoval emeritnímu předsedovi SK T. Vargovi za dobrou, vstřícnou a korektní 

spolupráci. Bylo dokončeno představení Strategického záměru MU pro léta 2021 – 2027. 

21. až 22. 9. 2020 – zasedání Kolegia rektora, kde se řešil chod podzimního semestru a 

nové parametry rozpočtu. 22. 9. 2020 – univerzitní víno. 29. 9. 2020 – on-line zasedání 

RVH. Probíhaly schůzky k parametrům rozpočtu 2021 (a 2022+), které budou řešeny na 

prosincovém zasedání AS. Probíhaly zasedání Krizového výboru a Krizového štábu. 

Rektor se vrátil k tvorbě informačních videí týkajících se COVID-19 a přijatých opatření. 

Zřejmě i jarní semestr bude dotčen koronavirovou krizí. K 30. 9. 2020 přijal rezignaci 

prorektorky Svatoňové a prorektora Žítka. Události vně MU – 2. 10. 2020 proběhlo on-line 

zasedání ČKR, kde se diskutovalo o opatřeních vlády, uzavření VŠ, rozpočtu a plánu 

budoucích operačních programů z evropských strukturálních fondů. Rektor poskytl 

rozhovory pro různá média (ČT24, DVTV, atd.). Připomenul, že v mezidobí bylo vydáno 

stanovisko NAÚ s restriktivním výkladem, pokud šlo o zavedení on-line výuky na VŠ. KHS 

JMK svým opatřením zakázala plošně kontaktní výuku. Dle právníků mělo toto opatření 

nedostatky, a proto jej rektor svým dopisem rozporoval, což způsobilo negativní mediální 

vlnu. MU se připravovala zodpovědně na nadcházející semestr, nastavovala mantinely pro 

výuku; MU je pro distanční výuku a zároveň je v době koronavirové krize nutné dodržovat 

zákony. Rektor se vyhradil vůči postupu státu, který se s VŠ nebavil o parametrech 

nastavení výuky, ačkoliv VŠ na jaře prokázaly, že jsou schopny rychle pomoci společnosti. 

Není možné, aby si státní autority zvykly omezovat autonomii VŠ mimo zákonný rámec. 

MU komunikuje s MŠMT a MZČR; k dnešnímu dni nemá odpověď na svůj návrh týkající se 

prvních ročníků. Rektor věří, že dojde k nápravě v době uvolňování opatření, hovořil o tom 

i telefonicky s ministrem zdravotnictví. Rektor na závěr pozval členy AS na konání Dies 

Academicus (8. 10. 2020); předávaní cen rektora a přivítání FaF.  

 

Diskuse 

Doc. Svatoňová poděkovala AS za čtyřletou spolupráci. Nejvíce bude vzpomínat na výběr 

a zavádění nového vizuálního stylu MU; 100leté oslavy výročí založení MU. Popřála všem 

hodně zdraví a mnoho úspěchů. Předseda AS poděkoval za příkladnou spolupráci; popřál 

jí mnoho úspěchů v jejím dalším působení. Senátora M. Kozubka zajímalo, zda KHS JMK 

reagovala na dopis rektora. Rektor uvedl, že dopis byl odeslán 25. 9. 2020; první reakce 
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byla 29. 9. 2020, kdy volal ředitel KHS JMK s tím, že se vše rozhoduje v Praze a musí být 

dodržen jednotný postup všech KHS, přičemž rozumí stanovisku MU. Od té doby žádná 

reakce není. 25. 9. 2020 se s rektorem telefonicky spojil náměstek MZČR (R. Policar), který 

uvedl, že se podnětem budou zabývat, ale aktuálně jsou zavaleni prioritními úkoly. Rektor 

apeloval, že je nutné dodržovat zákonné normy a je nutné zohlednit, že se VŠ připravovaly 

na hybridní průběh semestru. Rektor odhaduje, že při uvolňování opatření budou 

zohledněna určitá specifika např. pro první ročníky.  

5. Souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má MU účast, 
za rok 2019 

Předseda AS bod uvedl: 

• zprávu předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS zprávu projednává a bere na vědomí, nadpoloviční většinou přítomných. 

 

Kvestorka uvedla, že ve společnosti Flowmon Networks a.s. má MU 4% podíl; společnost 

se dobře vyvíjí, má řadu úspěchů (1000 zákazníků; zájem o produkty v USA, Japonsku 

atd.). V červnu 2020 rozhodla valná hromada o rozdělení zisku cca 17 mil. Kč. Netcope 

Technologies, a.s. – majetková účast MU 3,94 %. Za rok 2019 byla evidována ztráta. Nyní 

je společnost v zisku, protože se jí podařilo prodat produkt, na kterém dlouhodobě 

pracovala. Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. – došlo k restrukturalizaci řízení a vedení 

společnosti; vytvoření základní produktové nabídky. Společnost dosáhla ve FY 2019 zisku 

po zdanění ve výši 848.741,- Kč a ve FY 2020 zisku po zdanění ve výši 3,524.513,- Kč. 

Vzhledem k plánovaným cílům se očekává, že společnost bude mít náročný FY 2021.  

Biology Park Brno a.s. – majetková účast MU 25 %; zasídlení objektu téměř 100 %; podařilo 

se refinancovat úvěr – snížit úrok z 4,5 % p.a. na 3,05 % p.a. Hospodaření v roce 2019 

skončilo ziskem ve výši 947.117,44 Kč. Dle MU při 100 % obsazenosti objektu by měla být 

společnost ziskovější. MU by ráda získala volné prostory v Biology Parku, ale to se zatím 

nepodařilo, protože zasídlené společnosti využily opčního práva a nechtějí se nyní přesídlit. 

Nadační fond sv. Hypolita – slouží k archeologickému výzkumu hradiště sv. Hypolita ve 

Znojmě – poslední informace o činnosti je z roku 2018; účel fondu je stále plněn. Nadační 

fond Pavla Kohna – v roce 2019 byl v likvidaci, cca před 2 lety se MU rozhodla o ukončení 

jeho činnosti. Nadační fond AKUTNĚ.CZ – rozvíjí se a dobře funguje; slouží k rozvoji 

vzdělávání v oblasti akutní medicíny, zejména v oborech anesteziologie a intenzivní 

medicíny; rozvíjí výukový portál Akutně.cz. Nadace SOTERIA – jejím účelem je podporovat 

fyzické či právnické osoby sledující obecně prospěšné cíle v ČR. Nadace není příliš aktivní; 

MU není jediným subjektem, který vložil prostředky do nadace a jsou tam i další subjekty, 

které mohou vyvíjet činnost. MU nyní není aktivní v této nadaci.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS souhrnnou zprávu projednat a vzít ji na vědomí.   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o Souhrnné zprávě o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má MU 

účast, za rok 2019 
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Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    42 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 4 odst. 5 Přílohy č. 3 Statutu 

Masarykovy univerzity projednal a bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti a 

hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2019. 

6. Záměr prodeje akcií MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ;  

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Prorektor Polčák sdělil, že se jedná o prodej akcií ve společnosti Flowmon Networks a.s., 

v níž má MU majetkovou účast. Podařilo se najít investora, který má zájem tuto společnost 

koupit jako celek a rozvíjet ji zejména na území USA. Jednání s investorem byla úspěšná 

a vedla k navýšení původně požadované ceny za vstup tohoto investora do této 

společnosti. Jedná se o první úspěšný exit MU ze spin-off společnosti. Je standardem u 

těchto společností, že MU do nich vstoupí, pomůže jejich rozjedu a pak v určitém momentu 

vystoupí. Flowmon Networks a.s. získala významné postavení na trhu. Někteří akademici 

z MU jsou do  společnosti zainteresováni jako akcionáři; jedná se pro řadu kolegů o emoční 

záležitost, protože do této společnosti investovali svou práci a čas. MU neprodává akcie za 

jmenovitou hodnotu; prodejní cena je uvedena v předložených materiálech a je uvedena 

v rozmezí, kdy spodní hranice byla dohodnuta s investorem. Cena je uvedena rozmezím 

z důvodu, že do prodejní ceny bude započtena hotovost společnosti.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK doporučuje AS souhlasit s navrhovaným prodejem akcií (13 členů EK bylo pro; 1 člen 

EK se zdržel hlasování).  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.   

 

Hlasování o záměru prodeje akcií MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 45. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           2 

 

Přijaté usnesení:  



7/20 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s prodejem 80 

ks akcií ve jmenovité hodnotě 80 000 Kč ve spin-off společnosti Masarykovy 

univerzity, a s tím souvisejícím vzdáním se předkupního práva k akciím ostatních 

akcionářů. Informace o prodejní ceně akcií a dalších podstatných podmínkách 

prodeje tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

7. Záměr realizace peněžitého vkladu do spin-off společnosti MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor MU ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Prorektor Polčák uvedl, že o tomto záměru jednal AS již na mimořádném zasedání dne 14. 

9. 2020. Jedná se o vklad MU v podobě licence k patentu do spin-off společnosti a investor 

(i&i Prague s.r.o.) přichází s financemi. Počítá se s tím, že duševní vlastnictví bude dále 

rozvíjeno a další vývoj zafinancuje investor. Předpokládá se, že časem do společnosti 

vstoupí další investoři, kteří budou financovat zejm. 3. fázi klinických zkoušek. Pokud vše 

proběhne dle plánu, počítá se po čase s exitem MU ze společnosti. Výše finančního vkladu 

MU se započte na hodnotu vkládaného patentu. Nyní se jedná o schválení samotného 

úpisu akcií. Prorektor Polčák poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS souhlasit s tímto záměrem.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.   

 

Hlasování o záměru realizace peněžitého vkladu do spin-off společnosti MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 44. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o 

vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s peněžitým vkladem do 

spin-off společnosti Masarykovy univerzity „CasInvent Pharma a.s.“ prostřednictvím 

licencování duševního vlastnictví univerzity. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpisu 

akcií týkající se výše specifikovaného peněžitého vkladu. Podstatné podmínky 

Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  
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8. Záměr uzavření Smlouvy o věcném břemenu pro umístění Trafostanice TS 700236 
Kamenice Kampus MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka sdělila, že trafostanice bude umístěna v pavilonu Lávka v 1. podzemním podlaží. 

Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH ve prospěch MU. 

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS schválit záměry uvedené pod body 8 až 13.    

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o věcném břemenu pro umístění Trafostanice TS 

700236 Kamenice Kampus MU 

 
Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 45. 

Pro:                    45 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 

1331/83, jehož součástí je stavba, budova č. p. 753 stavba občanského vybavení, v 

k.ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 929 vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve 

prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice za úplatu ve výši 10 000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 

věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání. 

9. Záměr uzavření Smlouvy o služebnosti pro umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 
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Kvestorka uvedla, že se záměr týká pozemku na ul. Tvrdého 12 (Ústav fyziky Země). 

Služebnost se zřizuje za úplatu ve výši 3.000,- Kč.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

Viz stanovisko uvedené v bodě 8.   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o služebnosti pro umístění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 45. 

Pro:                    45 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 661 

v k. ú. Stránice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 15 vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve 

prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, 190 00 Praha 9 za úplatu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 

služebnosti k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

10. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „distribuční zařízení Vinařská 13“ 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka informovala, že se jedná o umístění distribuční soustavy za úplatu 10.000,- Kč.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

Viz stanovisko uvedené v bodě 8.      

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 
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Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „distribuční zařízení Vinařská 13“ 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 47. 

Pro:                    47 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném 

na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá 

v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování 

a udržování distribuční soustavy „nové přípojkové skříně SS200 před oplocení 

objektu Vinařská 13“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na 

distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 

zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné 

podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

11. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „distribuční zařízení Vinařská 11“ 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka uvedla, že se jedná o umístění distribuční soustavy za úplatu 10.000,- Kč. 

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

Viz stanovisko uvedené v bodě 8.     

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „distribuční zařízení Vinařská 11“ 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 47. 

Pro:                    47 

Proti:              0 
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Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném 

na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, 

které spočívá v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, 

opravování a udržování distribuční soustavy „kabelu nízkého napětí NN (délka kabelu 

2,0 m ochranné pásmo 1,0 m) před oplocením objektu Vinařská 11“ na pozemku p. č. 

350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem 

její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 

odstranění.  

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné 

podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

12. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „kabel NN 377 m a pilířová skříň“ 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka sdělila, že se jedná o umístění kabelu NN 377 m a pilířové skříně v souvislosti 

s připojením nových 47 odběrných míst v rámci developerského projektu Novostavba 

domu Hippokrates v Brně. Cena za zřízení věcného břemene činí 43.000,- Kč.   

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

Viz stanovisko uvedené v bodě 8.   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky „kabel NN 377 m a pilířová skříň“ 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 47. 

Pro:                    47 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  
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Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném 

na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá 

v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování 

a udržování distribuční soustavy „kabel NN 377 m a pilířová skříň“ na pozemku p. č. 

350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem 

její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 

odstranění.  

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné 

podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

13. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Vinařská  

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka uvedla, že společnost CETIN, a.s. má zájem provést výstavbu podzemního 

komunikačního vedení v souvislosti s  Novostavbou domu Hippokrates. Služebnost bude 

sjednána na dobu neurčitou za náhradu stanovenou dle znaleckého posudku 

vypracovaného znalcem na základě vypracovaného geometrického plánu na základě 

skutečného provedení.   

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

Viz stanovisko uvedené v bodě 8.   

 

Diskuse 

Senátor O. Špetík si povšiml, že cena za zřízení služebnosti bude stanovena znaleckým 

posudkem. Dotázal se, zda je takové určení ceny dostatečně určité. Kvestorka uvedla, že 

se jedná o standardní postup. Cena stanovená znaleckým posudkem se používá pro tyto 

typy majetkových operací. Prorektor Polčák uvedl, že pro to, aby byla smlouva dostatečně 

určitá, musí být stanovena její cena či způsob jejího určení. V této věci se jedná o 

dostatečně určité právní jednání. Senátor J. Bejček souhlasil s prorektorem Polčákem. 

Dohoda o ceně musí být určitá. Určitá je i dohoda o způsobu, jakým bude cena určena. 

Způsob stanovení ceny je v této věci určitý, objektivizovaný a těžko zfalzifikovatelný. 

V reakci na to se předseda AS dotázal, zda je tato formulace dostatečně určitá i pro SR. 

Senátor J. Bejček odpověděl, že je to v souladu se zákonem a mělo by to stačit i SR. 

Předseda AS shrnul, že tomu rozumí tak, že pokud je stanoven mechanismus způsobu 

určení ceny, tak konkrétní částka nemusí zaznít v usnesení AS. Senátor O. Špetík doplnil, 

že nemyslel, že by jednání bylo neplatné z hlediska soukromého práva. Nepodařilo se mu 

najít žádnou judikaturu týkající se ZVŠ, ale našel judikaturu, která se týká zákona o obcích, 
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z níž plyne, že starosta je v majetkoprávních úkonech vázán rozhodnutím zastupitelstva 

obce – tj. pokud rozhodne zastupitelstvo obce o schválení majetkoprávního úkonu v určité 

částce, nemůže starosta podepsat smlouvu znějící na jinou částku. Zvažoval, zda je možné 

tyto závěry připodobnit na daný případ a jaké mají důsledky. Senátor J. Bejček uvedl, že 

se jedná o analogii. Pokud AS schválí způsob určení ceny znaleckým posudkem, tak tento 

způsob určení ceny nesmí být překročen.  

 

Hlasování o záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Vinařská 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 46. 

Pro:                    45 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. 

c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 350/1, 350/8, 350/5, 350/6 v k. ú. Pisárky, obec 

Brno zapsaných na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ: 04084063, 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, které spočívá v umístění 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 

11 m, a to HDPE chráničky včetně technologického příslušenství a optické kabely 

včetně technologického příslušenství. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti k výše uvedeným pozemkům. Podstatné podmínky 

Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

14. Záměr rektora jmenovat prorektory 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor mimo lhůty stanovené JŘ; 

• AS jmenuje prorektory podle § 9 odst. 2 písm. b) ZVŠ; 

• tajné hlasování, po jménech; nadpoloviční většina přítomných. 

 

Rektor poprosil AS, aby i přes nedodržení lhůt stanovených JŘ schválil tento záměr, 

protože by rád již měl plné a funkční vedení MU v této nelehké době. Na listopadovém 

zasedání AS bude mluvit blíže o výsledcích organizačního auditu RMU, který se promítl i 

do jednotlivých portfolií prorektorů a výběru jejich osobností. Spojil problematiku rozvoje 

pod agendu prorektora pro legislativu a informační technologie. Některé agendy rozvoje 

spadly v průběhu trvání prorektorské funkce doc. Žítka pod agendu prorektorky Pospíšilové 

(CEITEC, ICRC a některé další). Prorektorka Svatoňová se zabývala záležitostmi studentů 

a absolventů, její prorektorská funkce bude názvem a obsahem de facto obsahovat velkou 

část toho, co doposud, s některými malými přesuny do funkce prorektora pro vnější vztahy. 

Jako prorektorku pro záležitosti studentů a absolventů navrhuje doc. S. Koryčánkovou 
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(proděkanka PdF). Jako prorektora pro vnější vztahy (ve smyslu korporátním; tato oblast 

přechází z původní agendy prorektora Polčáka) a CŽV navrhuje doc. Kvizdu (proděkan 

ESF).  

 

Diskuse 

Senátor P. Sládek podpořil nominaci doc. Koryčánkové. Dobře se s ní spolupracuje, je 

spolehlivá a bude empatická, což bude výhodou pro danou agendu. Senátor S. Hasil se 

dotázal, co kandidáti očekávají od své funkce. Doc. S. Koryčánková uvedla, že měla málo 

času seznámit se s tím, jaká bude její agenda; částečně se shoduje s tím, co zná či co 

dělala okrajově. Agenda je zajímavá a bude pro ni výzvou. Když procházela jednotlivé úkoly 

a gesce, napadla ji řada věcí, o kterých bych se ráda blíže informovala, aby bylo možné 

určit, kam je možné tyto oblasti posunout. Nastupuje do běžící agendy, která má nastavena 

určitá pravidla, která hodlá alespoň za začátku respektovat (např. harmonogram dalších 

prací). Vidí obrovský potenciál např. v agendě absolventů, s níž má určité záměry, které by 

ráda chtěla uskutečnit. Určitý potenciál vidí ve studijní úspěšnosti/neúspěšnosti, pomoci 

studentům a stipendijním fondu. Vidí příležitost i v záslužné akci týkající se podpory 

studentů z Běloruska. Dle doc. M. Kvizdy je nutné dát nový obsah pojmu CŽV. Stál u zrodu 

CŽV na ESF, kde byl mimo jiné proděkanem pro CŽV. Prošel různými cykly vývoje CŽV – 

tj. od chápání tohoto pojmu jako placené formy studia až po rozvinutou formu CŽV ve 

spojení s korporáty, s rozvojem znalostí atd. Své poslání chápe tak, že je třeba nově 

koncipovat CŽV a od toho rozvíjet partnerství MU s korporátem, prezentaci MU atd. MU by 

tak byla schopná se sama prezentovat, nabízet se a zároveň by se stala nezbytným 

partnerem pro veřejný a soukromý sektor. MU je na trhu vzdělávání trvale přítomna a je 

připravena se podílet na zkvalitňování svých absolventů. Nejprve se bude muset 

zorientovat ve své agendě; bude pečlivě analyzovat situaci na fakultách. Nechce ad hoc 

rozhodovat od stolu. Jeho funkce nemá být o rozhodování a o vymýšlení koncepcí, ale má 

napomáhat fakultám v dosahování cílů, které budou plynout ze Strategického záměru MU. 

Chápe svou pozici jako službu MU a fakultám. Prorektor Polčák ke své nově agendě 

rozvoje uvedl, že chce nejdříve dokončit institucionální rozvojový plán na další období. 

Největší výzvou bude Národní plán obnovy, do kterého chce MU jít s konkrétními 

požadavky na investice do staveb v UKB, které by primárně měly sloužit FaF; dále by tam 

mělo být zpracování dat pro účely biotechnologického výzkumu a vědecko-technický park. 

Dále se v dlouhodobém výhledu jedná o operační programy JAK – projekty budou 

připravovány na přelomu let 2021/2022. Činnosti MU budou směřovány tak, aby byl 

naplňován Strategický záměr MU a byla posílena role MU; ve strategických prioritách se 

najdou všechny fakulty. Senátor J. Němec se dotázal na názor doc. S. Koryčánkové na 

agendu spolků, protože od bývalé prorektorky ví, že cca před 14 dny probíhaly jednání 

týkající se této agendy. Doc. M. Kvizdy se dotázal na jeho názor na vstup MU do novějších 

vzdělávacích nástrojů např. se jedná o různé komerční on-line způsoby, jak MU může 

nabízet své kurzy. Od jarního semestru MU sponzoruje platformu Coursera. Byl by i tento 

směr prospěšný pro MU anebo je vhodné tuto agendu uchopit jinak? Rád by znal názor 

kandidáta na tento systém vzdělávání a prezentaci MU. Doc. S. Koryčánková reagovala, 

že agenda spolků spadala i do její gesce proděkanky. Byly učiněny kroky k tomu, aby se 

MU aktivně zabývala spolky. Podporuje činnost spolků a je pro, aby bylo daleko více spolků, 

ve kterých by studenti mohli projevovat svou iniciativu a setkávat se nad důležitými tématy, 

která budou souviset s tématy MU a jejími fakultami. Domnívá se, že by spolky měly být 
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podporovány např. formou stipendií. Doc. M. Kvizda uvedl, že se jedná o jednu z klíčových 

agend, na kterou je nutné se zaměřit. Jednu z výhod koronavirové krize vidí v tom, že se 

MU posunula ve využívání moderních technologií ve výuce. MU má technologický a 

didaktický potenciál; potenciál ve věcném naplnění jednotlivých kurzů. Jedná se o spojení, 

které lze komercionalizovat přímo či nepřímo ve spolupráci s partnery MU. Jedná se o 

jeden ze směrů moderního CŽV, na který by se chtěl zaměřit. Dle senátora T. Pitnera je 

doc. Kvizda vhodným a kvalifikovaným kandidátem, se kterým se bude dobře 

spolupracovat. Senátor S. Hasil se dotázal doc. Kvizdy, zda má vizi ohledně rozvoje CŽV 

učitelů, kterých je nedostatek. Tato problematika se řeší mezi učitelskými obory. Vidí 

kandidát již nyní nějaký prostor pro změny? Doc. Kvizda odpověděl, že jde o jedno z témat, 

kterému je nutné se věnovat. Předpokládá, že takových témat budou mít jednotlivé fakulty 

mnoho, jeho úlohou bude tyto problémy prioritizovat a napomáhat v hledání jejich řešení. 

Některé problémy bude možné řešit jednotně, jiné problémy budou specifické na 

jednotlivých fakultách a budou vyžadovat specifické řešení. RMU chápe jako servisní 

pracoviště fakult a jeho úkolem bude zajistit hladké fungování tohoto servisu. Je nutné 

zaměřit se na to, co fakulty trápí ze strany MU a jak je jim možné pomoci tím, že se některé 

mechanismy odblokují, upraví se vnitřní předpisy atd. Druhý stupeň představuje 

napomáhání tomu, co již zde existuje. Třetí stupeň znamená přicházet s vlastní iniciativou, 

aby fakultám mohly být sdělovány další doporučení pro jejich rozvoj apod. Senátor S. Hasil 

uvedl, že učitelství má MU na pěti fakultách a nyní probíhá diskuse mezi některými z nich 

o možných úpravách. Dotázal se, zda doc. Kvizda plánuje vstupovat do těchto diskusí 

z pozice moderátora. Prorektor Bulant sdělil, že má v gesci učitelské studium a debatu 

mezi fakultami moderuje více jak rok – např. v souvislosti s projektem (Zkvalitnění a 

inovace Přípravy budoucích učitelů), který se aktuálně realizuje, kde je zapojena i doc. 

Koryčánková – je členkou Koordinační rady učitelství, která bude brzy formálně ustavena. 

Zásadní koncepční změny v učitelství jsou diskutovány v této skupině. Tato debata se 

upozadila díky aktuální situaci. Diskuse budou probíhat i s doc. Kvizdou. Rektor sdělil, že 

navržení kandidáti jsou proděkany jednotlivých fakult, a proto mluvil s příslušnými děkany, 

kteří již vědí, že byla těmto kandidátům nabídnuta pozice prorektora/prorektorky.  

 

Hlasování o záměru rektora jmenovat prorektory 

Tajné hlasování 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 45. 

A. doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. – 42 hlasů 

B. doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. – 41 hlasů 

C. doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – 43 hlasů 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona 

o vysokých školách vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat 

• doc. PhDr. Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D., prorektorkou MU pro záležitosti 

studentů a absolventů 

• doc. Ing. Martina Kvizdu, Ph.D., prorektorem MU pro vnější vztahy a celoživotní 

vzdělávání 
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• doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., prorektorem MU pro rozvoj, legislativu 

a informační technologie.  

Rektor poděkoval za schválení tohoto záměru a obratem bude jmenovat nové prorektory. 
 

15. Návrh AS MU na člena/členku Rady pro vnitřní hodnocení MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil předseda AS na základě žádosti rektora; 

• tajné hlasování; kandidátem za AS do RVH bude osoba s nejvyšším počtem hlasů; 

• rektor požádá AS o předchozí souhlas se jmenováním nových členů RVH se členstvím 

začínajícím od 6. 12. 2020 na listopadovém zasedání AS. 

 

Předseda AS zrekapituloval postup ustavení RVH. Pro AS vznikly dva úkoly – jmenovat 1) 

jednoho zástupce akademických pracovníků do RVH a 2) jednoho zástupce studentů do 

RVH. Nyní AS řeší navržení nominanta za AS z řad akademických pracovníků. Předseda 

AS navrhl, že se bude postupovat při tomto hlasování jako v minulosti, tj. tajné hlasování, 

každý senátor může uplatnit jeden hlas; kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stane 

nominantem AS. V případě rovnosti hlasů se o kandidátovi do RVH za AS bude rozhodovat 

v dalším kole hlasování, do kterého postupují nominanti se stejným počtem hlasů. Rektor 

doplnil, že se jedná o fakultní návrhy; všichni jsou významnými osobnostmi. Rektor by rád 

všechny čtyři kandidáty uvítal v RVH. Proces ustavení RVH je bohužel krkolomný a AS 

může doporučit pouze jednu osobu.  

 

Diskuse 

Senátor O. Špetík navrhl dvoukolové hlasování. Předseda AS vycházel z minulého 

hlasování a navrhl postupovat analogicky. Způsob hlasování je na uvážení AS. Senátor 

S. Hasil podpořil myšlenku dvoukolového hlasování, protože je to spravedlivější vůči 

kandidátům. Senátorka I. Černá se přiklonila k návrhu předsedy AS. Senátor L. Buchta 

podpořil návrh senátora O. Špetíka. V případě, že do 2. kola postoupí dva kandidáti, bude 

mít AS jistotu, že jeden z kandidátů získá většinu přítomných a nebude tak pochybnost 

o přijatém usnesení. Prorektor Bulant dodal, že je pravděpodobné, že všichni navržení se 

stanou členy RVH. V tuto chvíli jde o to, aby si AS vybral jednoho z nich, kterého formálně 

nominuje. Ze zbylých kandidátů si následně vybere VR dva nominanty a poté si rektor 

vybere jednoho. Všichni tito kandidáti, dále místopředseda RVH a studentský zástupce 

budou předloženi AS na listopadovém zasedání k vyjádření předběžného souhlasu. 

Předseda AS souhlasil s prorektorem Bulantem. Z tradičních důvodů a z důvodů 

uvedených prorektorem Bulantem má za to, že jeho návrh je vhodný. Dle mínění senátora 

J. Špalka je procedura navržená předsedou AS dostatečná. Předseda AS zdůraznil, že 

AS vybírá toho, kdo bude nejlepší zástupce AS; předchozí souhlas bude dán až na 

listopadovém zasedání AS, kde se bude hlasovat o všech a tam se bude lámat „chleba“ 

ohledně usnesení, jak uvedl senátor L. Buchta. Senátorka V. Smutná uvedla, že usnesení 

by mělo být přijato nadpoloviční většinou hlasů. Není problém nejdříve vybrat kandidáta a 

pak ho znovu doschválit nadpoloviční většinou. Je obtížně zajistit, aby v RVH, která je 

odborným orgánem, byli zastoupeni lidé, kteří reprezentují alespoň částečnou šíři studijních 

programů na MU. Proto je složité vybírat konkrétní osoby. Předseda AS poděkoval za 

shrnutí. Dotázal se senátorky V. Smutné, zda považuje za vhodné, si v 1. kole vybrat 
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nominanta a v 2. kole jej schválit nadpoloviční většinou. Senátorka V. Smutná 

odpověděla, že by to bylo jistější, protože AS má určitá pravidla pro přijímání usnesení a 

také ZVŠ požaduje dodržení určitého postupu. Aby nominace byla skutečně 

nezpochybnitelná, doporučuje o vybraném nominantovi hlasovat ve 2. kole, pokud už to 

tak nedopadne v 1. kole (což si nemyslí, že nastane). Dle předsedy AS se jedná o rozumný 

kompromis, který reaguje na většinu připomínek a navrhl takto postupovat. Senátorka 

I. Šmídová navrhla, aby se v 1. kole hlasovalo o dvou kandidátech ze čtyřech navržených, 

ve 2. kole by se hlasovalo nadpoloviční většinou o jednom vybraném. AS se musí 

dopracovat k nadpoloviční většině, stejně musí probíhat dvě kola voleb, a proto nevidí 

problém, aby v 1. kole byli vybráni dva kandidáti, což je reakce na poptávku senátorů ze 

SK. Senátor O. Špetík uvedl, že když musí být 2. kolo hlasování, nechť do něj postoupí 

dva kandidáti. V reakci na návrh senátorů ze SK upozornil senátor T. Pitner na to, že se 

může stát, že dojde k rovnosti hlasů u druhého a třetího kandidáta po 1. kole hlasování; 

stejně by se tak hlasování rozrostlo o další kolo, tudíž je to ekvivalentní systému, dle 

kterého v 1. kole AS vybírá ze všech kandidátů a následně prvního, resp. pokud by byla 

další kola, po těch dalších kolech prvního kandidáta AS schválí nadpoloviční většinou. 

Senátorka I. Černá poprosila o zvážení procedury navrhované předsedou AS. Ze čtyř 

kandidátů bude formálně nominován jeden za AS; ostatní, kteří nebudou zvoleni AS, budou 

zřejmě jmenováni do RVH, a proto nemá smysl dále komplikovat toto hlasování. Senátorka 

V. Smutná souhlasí se senátorkou I. Černou, tj. dala ke zvážení, zda nevytáhnout 

z losovacího osudí jedno jméno ze čtyř a hlasovat o něm jednokolovou procedurou 

nominace. Předseda AS reagoval, že mu přijde jako rozumná procedura spočívající ve 

výběru nejsilnějšího kandidáta, který bude následně potvrzen nadpoloviční většinou 

přítomných. Eviduje tedy dva návrhy. Senátorka V. Smutná svůj návrh stáhla. Pouze 

chtěla zdůraznit, že na tom nezáleží tolik, aby se o tom vedla podrobná diskuse. Výsledek 

bude hodně náhodný; všichni kandidáti jsou vhodní. Pokud některý z kandidátů získá více 

či méně hlasů než druhý, tak to nemusí vůbec nic vypovídat o tom, jak moc jsou s ním 

senátoři ztotožněni. Pokud tu jsou konkurující se a vzájemně neslučitelné návrhy, tak by 

AS mohl vybírat z jednotlivých návrhů např. dle pořadí. Rektor zopakoval, že se jedná o 

fakultní nominace, které reflektují, že stávajícím čtyřem členům z daných oblastí vzdělávání 

končí příslušný mandát a nominace odpovídají napárovaným oblastem vzdělávání. Byl by 

rád, aby se všichni stali členy RVH. Předseda AS se vzdal svého návrhu a podpořil návrh 

senátora O. Špetíka o dvoukolovém hlasování, tj. vyberou se dva nominanti a z těch ten, 

který bude mít vyšší počet hlasů.  

 

Hlasování o návrhu AS MU na člena/členku RVH MU 

Tajné hlasování – 1. kolo 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

A. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – 5 hlasů 

B. doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. – 11 hlasů 

C. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. – 12 hlasů 

D. prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. – 11 hlasů 

 

Předseda AS navrhl provést další kolo hlasování s třemi kandidáty, z něhož se vyberou dva 

a z nich se pak vybere jeden s nejvyšším počtem hlasů. Senátor J. Bejček souhlasil.  
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Předseda AS vyhlásil 10 min. technickou přestávku. 

 

Tajné hlasování – 2. kolo 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 41. 

A. doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. – 12 hlasů 

B. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. – 13 hlasů 

C. prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. – 14 hlasů 

 

Tajné hlasování – 3. kolo 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 42. 

A. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. – 20 hlasů 

B. prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. – 19 hlasů 

 

Tajné hlasování – 4. kolo 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 41. 

A. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. – 30 hlasů 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 12a, odst. 3 zákona 

o vysokých školách nominuje do Rady pro vnitřní hodnocení MU prof. JUDr. Naděždu 

Rozehnalovou, CSc. 

16. Doplnění VMK AS MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• doplnění za členku, která rezignovala z důvodu chystaných voleb do AS; 

• ke zvolení nominanta je třeba nadpoloviční většina přítomných; hlasování proběhne po 

jednotlivých nominantech. 

 

Předseda VMK uvedl, že A. Skotáková (FSpS) se vzdala svého členství ve VMK a obratem 

našla náhradnici (P. Vaculíkovou), která se již neformálně účastnila jednání a příprav VMK.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o doplnění VMK AS MU 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 39. 

A. Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. – 38 hlasů 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity volí členkou Volební a mandátové komise 

AS MU Mgr. Pavlínu Vaculíkovou, Ph.D. 
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17. Různé 

A. Požadavek na vytvoření manuálu týkajícího se fungování AS  

Předsedkyně KAP připomněla, že se AS sejde v novém složení v roce 2021, přičemž 

je pravděpodobné, že jeho zasedání budou probíhat on-line formou. Přimlouvá se, aby 

vznikl manuál dobré praxe AS, který by se týkal technického zajištění on-line zasedání 

AS, vč. hlasování, přípravy podkladů (spisová služba, dokumentový server), následnost 

jednotlivých kroků atd. Bylo by vhodné vše sepsat do dokumentu, který by zajistil hladké 

předání know-how fungování AS, které není vázáno na to, kdo si co pamatuje. Pokud 

však takový manuál již existuje, nechť je AS o tomto informován. Předseda AS sdělil, 

že s bývalým předsedou AS, prof. Balíkem, začali postupně pracovat na profesionalizaci 

administrativy AS – na této činnosti se podílí asistent a tajemnice AS, tj. dvě nevolené 

funkce, které přecházejí do příštího volebního období AS, a proto je zachována paměť 

týkající se technického zabezpečení zasedání AS. Připustil, že nebude na škodu si 

některé věci sepsat na papír i pro tyto osoby, i když to budou de facto dělat stejní lidé. 

Administrativa AS bude plynule přecházet dál a není čeho se bát.    

 

B. Oznámení předsedy EK  

Předseda EK uvedl, že od 1. 11. 2020 bude působit jako děkan ESF a tedy opouští AS. 

Naposledy povede říjnové zasedání EK z pozice jejího předsedy. Poděkoval všem za 

dobrou spolupráci; popřál jim hezký zbytek mandátu a zbytek roku 2020.   

 

C. Informace předsedy VMK o podávání kandidatur do řádných voleb AS MU 

Předseda VMK sdělil, že dle VŘ oznámení kandidatury musí odcházet pouze 

elektronickou poštou prostřednictvím IS MU. Dle VMK je možné kandidatury podávat 

pouze tímto způsobem, a proto není možné projevit vstřícnost k jiným formám podávání 

kandidatur. Zřejmě nové VMK bude doporučeno, aby byla provedena úprava VŘ. 

Předseda AS potvrdil zmíněné závěry VMK, jelikož se jejího zasedání účastnil. 

Požádal, aby byla co nejvíce rozšířena informace o správném způsobu podávání 

kandidatur. VMK bude postupovat vstřícně a pokud kandidáti pošlou své kandidatury 

jinak, než je stanoveno VŘ, budou kandidáti navedeni, jak mají správně podat svou 

kandidaturu či jak mají odstranit jiné formální vady. Připustil, že dikce VŘ je přísná a 

možná při nějaké novele VŘ by se mohlo jednat o změně příslušné části. Senátor P. 

Lízal doplnil, že příslušná dikce byla přijata z důvodů: a) aby kandidatura byla podána z 

oficiálního e-mailového účtu a b) v případě, že by kandidatura byla podána z jiného e-

mailového účtu, mohl by takový e-mail skončit ve spamu, což by bylo nežádoucí. 

Z těchto důvodů považuje za vhodné stávající znění VŘ. Předseda AS v reakci na to 

uvedl, že kdyby byla formulace obecnější v tom smyslu, že by bylo možné kandidatury 

podávat přes IS MU, tak to umožní např. podávání kandidatur prostřednictvím aplikace, 

která umožní identifikaci osob apod. Navrhoval to zástupce FI ve VMK, toto řešení je dle 

předsedy AS elegantní a nevylučovalo by i současné řešení. I když bychom technicky 

byli schopni zaintegrovat i jiné e-mailové servery, které používají jiné fakulty, právně to 

možné není, protože je to výslovně vyloučeno ve VŘ.   

 

D. Závěrečné slovo rektora  

Rektor poděkoval za schválená usnesení a kladné vyjádření k novým prorektorům. MU 

nečeká jednoduchý semestr. MU nedovede vyřešit problém s COVID-19, ale je nutné 
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ho nějakou dobu „zmanageovat“. Jedná se o zodpovědnost všech (studentů, 

akademiků, neakademických pracovníků atd.). Rektor bude rád za zpětnou vazbu. To, 

co je možné vylepšit a posunout dopředu, je na členech akademické obce a byl by rád, 

aby na konci semestru bylo možné říci, že sice jsou zde nějaké nedostatky, ale došlo 

k posunu směrem kupředu. Bedlivě sleduje chování zahraničních univerzit. Zřejmě bude 

během listopadu/prosince 2020 (max. ledna 2021) postaven před rozhodnutí přijmout 

na první pohled nepopulární opatření týkající se chodu jarního semestru. Nabádal 

k dodržování všech opatření. Věří, že toto období všichni na MU zvládnou.   
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Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 2. listopadu 2020.  

 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:10 hod. 

  

Zapsala: JUDr. Lenka Mičkalová.  

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 19. 10. 2020. 

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 27. 10. 2020. 

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5. 10. 2020 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. X  

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. X   

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.  X   

Přírodovědecká fakulta     

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. X  

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. X  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. X  

Filozofická fakulta     

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres  X 

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. X  

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. X  

Pedagogická fakulta     

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. X  

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. – předsedkyně KAP X  



 

 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. – předseda AS  X  

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. X  

Fakulta informatiky     

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. X  

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. X  

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. X  

Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. X  

  Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. X  

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. X  

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. X  

PhDr. Renata Prucklová X  

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5. 10. 2020 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Lukáš Buchta X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Bc. Natália Antalová  X 

MDDr. Čeněk Černoch X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Jakub Malý  X 

Bc. Lukáš Jirásek X  

Filozofická fakulta     

  Bc. Lucie Tomaňová X  

Mgr. et Mgr. Jan Werner X  

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil X  

Pedagogická fakulta     

Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová X  

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Alexandra Bečková X  

  Ing. Mgr. Vlastimil Reichel X  

Mgr. Ing. Ondřej Špetík X  

Fakulta informatiky     

RNDr. Jaroslav Bendík X  

RNDr. Vladimír Štill X  



 

 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Jiří Maixner X  

Bc. Jiří Němec – pověřený předseda SK X  

Fakulta sportovních studií     

  Mgr. Tereza Králová X  

  Mgr. Edita Vajčnerová X  

 



 

 

Příloha č. 2 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5. 10. 2020 

 

1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 4 odst. 5 Přílohy č. 3 Statutu 

Masarykovy univerzity projednal a bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti 

a hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2019. 

 

2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s prodejem 80 ks akcií 

ve jmenovité hodnotě 80 000 Kč ve spin-off společnosti Masarykovy univerzity, a s tím 

souvisejícím vzdáním se předkupního práva k akciím ostatních akcionářů. Informace 

o prodejní ceně akcií a dalších podstatných podmínkách prodeje tvoří přílohu zápisu ze 

zasedání. 

 

3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s peněžitým vkladem 

do spin-off společnosti Masarykovy univerzity „CasInvent Pharma a.s." prostřednictvím 

licencování duševního vlastnictví univerzity. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpisu akcií 

týkající se výše specifikovaného peněžitého vkladu. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání. 

 

4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 

1331/83, jehož součástí je stavba, budova č. p. 753 stavba občanského vybavení, v k. ú. 

Bohunice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 929 vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti 

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

7, 370 01 České Budějovice za úplatu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 

bez DPH. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného 

břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu 

ze zasedání. 

 

5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 661 v k. ú. 

Stránice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 15 vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti 

CETIN, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 za 

úplatu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 



 

 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 

služebnosti k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu 

ze zasedání. 

 

6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město 

ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti Masarykovy 

univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy „nové 

přípojkové skříně SS200 před oplocení objektu Vinařská 13“ na pozemku p. č. 350/6 v k. 

ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, 

výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky 

Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

7. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město 

ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti 

Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční 

soustavy „kabelu nízkého napětí NN (délka kabelu 2,0 m ochranné pásmo 1,0 m) před 

oplocením objektu Vinařská 11“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva 

provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 

zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.  

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky 

Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

8. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město 

ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti Masarykovy 

univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy „kabel 

NN 377 m a pilířová skříň“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět 

na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 

její výkonnosti, včetně jejího odstranění.  

 



 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky 

Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

9. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti k pozemkům p. č. 350/1, 350/8, 350/5, 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno 

zapsaných na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ: 04084063, se sídlem 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, které spočívá v umístění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 11 m, a to HDPE 

chráničky včetně technologického příslušenství a optické kabely včetně technologického 

příslušenství. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti k výše uvedeným pozemkům. Podstatné podmínky Smlouvy 

tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

10. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona 

o vysokých školách vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat 

• doc. PhDr. Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D., prorektorkou MU pro záležitosti 

studentů a absolventů 

• doc. Ing. Martina Kvizdu, Ph.D., prorektorem MU pro vnější vztahy a celoživotní 

vzdělávání 

• doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., prorektorem MU pro rozvoj, legislativu 

a informační technologie. 

 

11. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 12a, odst. 3 zákona 

o vysokých školách nominuje do Rady pro vnitřní hodnocení MU prof. JUDr. Naděždu 

Rozehnalovou, CSc. 

 

12. Akademický senát Masarykovy univerzity volí členkou Volební a mandátové komise AS MU 

Mgr. Pavlínu Vaculíkovou, Ph.D. 

 

 

 

 


