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Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Podstatné podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

4. Podstatné podmínky kupní smlouvy – p. č. 1334/6 a p. č. 1331/117 v k. ú. Bohunice 

5. Podstatné podmínky kupní smlouvy – p. č. 1680/2 v k. ú. Staré Brno 
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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 48 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 48 členů AS 

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

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci 

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

studium 

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

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., 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 

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř 

Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí 

Mgr. Iva Zlatušková, tajemnice AS 

  

https://www.muni.cz/lide/1649-bretislav-dancak
https://www.muni.cz/lide/38791-sarka-pospisilova
https://www.muni.cz/lide/17132-jiri-hanus
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/241936-marian-kiss
https://www.muni.cz/lide/16731-tereza-fojtova
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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 
RVŠ Rada vysokých škol 
UKB Univerzitní kampus v Bohunicích 

1. Zahájení  

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

usnášeníschopnost AS.  

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání pana Petra Konopáče.  

 

Hlasování o programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 48. 

Pro:                    48 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 

2. Informace o zvolení členem AS MU 

Předseda VMK, P. Najvar, uvedl, že AS je nyní kompletní. V doplňovacích volbách ve 

volebním obvodu studentů ESF byl zvolen V. Reichel, který poděkoval za přivítání.  

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS informoval, že byly splněny úkoly v souvislosti s doplněním jednotlivých 

senátorů do příslušných databází.  

 

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.  

4. Zpráva rektora  

Rektor stručně shrnul opatření na MU v souvislosti s koronavirovou krizí – přerušení výuky 

CŽV, pravidelná zasedání Krizového štábu MU, Krizového výboru, uzavření výuky apod. 

Rektor informoval, že prostřednictvím on-line zasedání probíhají např. kolegia rektora 
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a porady vedení. Rektor poděkoval všem dobrovolníkům za jejich dobrovolnickou činnost 

v této nelehké době. Dobrovolníci vytvořili organizované centrum, které operuje na půdě 

rektorátu MU pod vedením Mgr. Jiřího Uhra. Každou neděli rektor informuje akademickou 

obec prostřednictvím videí o aktuálním dění na půdě MU. Na kontě „MUNI pomáhá“ je již 

částka cca přes 2 mil. Kč, tato částka se využívá pro potřeby studentů a dobrovolníků. 

Společně s děkany se řeší dokončení semestru po stránce zkoušek, jelikož kontaktní výuka 

již nezačne. Dalším důležitým tématem je návrat studentů, kteří odjeli mimo ČR, z tohoto 

důvodu je rektor v kontaktu s příslušnými ministerstvy. Zkouškové období bude 

prodlouženo do konce září 2020 a s tím souvisí posun harmonogramu dalšího semestru, 

který by měl začít 5. října 2020. Prorektorka Š. Pospíšilová byla pověřena sbíráním dat 

z fakult v souvislosti s plněním grantových indikátorů či indikátorů jiných projektů, aby se 

následně tato situace řešila jednotně pro celou MU. Byl posunut harmonogram 

projednávání rozpočtu MU, jelikož by do něj rektor chtěl promítnout určitá opatření 

úspornějšího charakteru. Ministerstvo poskytlo tříměsíční odklad pro projednávání 

Strategického záměru MU. Ve dnech 3. až 4. března 2020 proběhly první Masarykovy dny. 

Stále probíhají diskuse ohledně farmaceutické fakulty včetně jednání na MŠMT, minulý 

týden Správní rada MU vyjádřila souhlas s kupní smlouvou. Dne 13. března 2020 se rektor 

účastnil zasedání AS FSpS MU, kde bylo odsouhlaseno usnesení ohledně odvolání 

děkana, rektor tento návrh přijal. Proděkan J. Cacek byl pověřen výkonem funkce děkana 

FSpS do voleb nového děkana uvedené fakulty.  

 

Předseda AS se připojil k poděkování dobrovolníkům za jejich činnost a všem 

zaměstnancům, kteří se účastní jednotlivých štábů a vedení MU. 

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

5. Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
p. č. 1331/20 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor po lhůtě stanovené JŘ, ale ve lhůtě podle § 9 odst. 3 zákona 

o vysokých školách; 

• AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách k právním 

jednání, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 1 

písm. a) až d); 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka bod představila. V areálu UKB v budově A1B1 stojící na pozemku 1331/20 k. ú. 

Bohunice hodlá společnost E.ON Distribuce, a.s. ve stávající trafostanici TS 2897 

„Bohunice VÚZP“ umístit nový rozvaděč vysokého napětí z důvodu navýšení výkonu ve 

stávající odběratelské trafostanici a za účelem zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické 

energie. Na základě této smlouvy se smluvní strany zaváží nejpozději do 12 měsíců od 

vydání kladných revizních zpráv a zprovoznění zařízení uzavřít vlastní smlouvu o zřízení 

věcného břemene. Povinnost zřízení věcného břemene vyplývá z § 25 odst. 3 písm. e) 

energetického zákona. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené a za úplatu 

ve výši 10.000,– Kč.  
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Stanovisko EK (stanovisko přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS vyjádřit souhlas s navrženým usnesením.  

 

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. 1331/20, k. ú. Bohunice 

 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 48. 

Pro:                    48 

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 následující nemovité věcí – pozemek p. č. 1331/20 – 

v k. ú. Bohunice, obec Brno zapsané na LV č. 929 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 o udržování distribuční soustavy – rozvaděč VN na pozemku 

p. č. 1331/20 v k. ú. Bohunice včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy 

za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 

jejího odstranění. Podstatné podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene týkajícího se výše uvedeného pozemku tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

6. Záměr uzavření kupní smlouvy na pozemky pro Studentské centrum UKB MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor po lhůtě stanovené JŘ, ale ve lhůtě podle § 9 odst. 3 zákona 

o vysokých školách; 

• AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách k právním 

jednáním, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 

1 písm. a) až d); 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka bod uvedla. MU má zájem o výstavbu Studentského centra UKB a Stravovacího 

centra UKB. Výstavba Studentského a stravovacího centra je zamýšlena na volném 

prostranství vlevo před budovou FSpS v prostoru ul. Netroufalky a ul. Studentská. Za 

účelem zřízení centra je nezbytné koupit dva pozemky – pozemek p. č. 1334/6 a pozemek 

p. č. 1331/117, k. ú. Bohunice. Celková výměra pozemků činí 56 m2 a celková cena za 

pozemky, která byla stanovena znaleckým posudkem, činí po zaokrouhlení částku 

370.000,– Kč.  

 

Stanovisko EK (stanovisko přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS vyjádřit souhlas s navrženým usnesením.  
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Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru uzavření kupní smlouvy na pozemky pro Studentské centrum UKB MU 

 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 48. 

Pro:                    48 

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 koupí následujících nemovitých věcí – 

pozemek p. č. 1334/6 a pozemek p. č. 1331/117 – v k. ú. Bohunice, obec Brno 

zapsaných na LV č. 1546 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno-město od prodávajícího CD XXI, a.s. IČ: 25599801 za 

celkovou kupní cenu 370 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc korun českých). 

Podstatné podmínky kupní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání. 

7. Záměr uzavření kupní smlouvy na pozemek pod schodištěm před vstupem do 
budovy Pedagogické fakulty MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor po lhůtě stanovené JŘ, ale ve lhůtě podle § 9 odst. 3 zákona 

o vysokých školách; 

• AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách k právním 

jednáním, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 

1 písm. a) až d); 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka uvedla, že přístup do budovy PdF je zajištěn schodištěm, které stojí na pozemku 

p. č. 1680/2, k. ú. Staré Brno. Tento pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s ním 

má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. MU má zájem vyřešit rozpor ve 

vlastnictví pozemku p. č. 1680/2 a stavby č. p. 945, kdy tento rozpor bude odstraněn právě 

odkoupením uvedeného pozemku od státu. Tento záměr byl již AS schválen, nicméně před 

uzavřením smlouvy došlo ke změně cenových podmínek na straně ČR a bylo nezbytné 

stanovit cenu novým kvalifikovaným odhadem provedeným Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Jelikož se jedná o změnu jedné z podstatných náležitostí kupní 

smlouvy, musí být tento záměr AS znovu projednán. Celková cena za pozemek o výměře 

2 m2 činí 21.000,– Kč. Kvestorka dále dodala, že pozemky pod budovami nebo v blízkém 

okolí nemovitostí MU by měly být již vyřešeny z majetkoprávního pohledu, a to mimo jiné 

zásluhou této smlouvy a směnné smlouvy se statutárním městem Brnem.  

 

Stanovisko EK (stanovisko přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS vyjádřit souhlas s navrženým usnesením.  
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Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru uzavření kupní smlouvy na pozemek pod schodištěm PdF MU 

 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením 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 koupí následující nemovité věci – pozemek 

p. č. 1680/2 – v k. ú. Staré Brno, obec Brno zapsané na LV č. 60000 vedeném 

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

prodávajícího Česká republika za celkovou kupní cenu 21 000 Kč (slovy: dvacet jedna 

tisíc korun českých). Podstatné podmínky kupní smlouvy týkající se výše uvedeného 

pozemku tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

8. Záměr uzavření kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Tuřany 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor po lhůtě stanovené JŘ, ale ve lhůtě podle § 9 odst. 3 zákona 

o vysokých školách; 

• AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách k právním 

jednáním, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 

1 písm. a) až d); 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka sdělila, že MU vlastní pozemek p. č. 1333, k. ú. Tuřany o výměře 280 m2. 

Pozemek byl na MU převeden z rozhodnutí MŠMT v roce 1999, bližší podrobnosti nejsou 

známy. Bylo pouze dohledáno, že snad měla být na daném místě knihovna MU. Pozemek 

byl MU převáděn v době, kdy na něm stál rodinný dům a postupně majitel stavby změnil 

účel užívání stavby na provoz restaurace. Majitel stavby doposud platí MU nájem ve výši 

2.900,– Kč ročně. MU má v úmyslu vyřešit stávající situaci prodejem pozemku vlastníkovi 

stavby, protože MU nemůže a nemá záměr využít tento zastavěný pozemek. Celková kupní 

cena stanovená znaleckým posudkem činí 826.000,– Kč.  

 

Stanovisko EK (stanovisko přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně doporučuje AS vyjádřit souhlas s navrženým usnesením.  

 

Diskuse 

Předseda SK uvedl, že je překvapen výší nájmu, kterou platí majitel stavby; Dotázal se 

kvestorky, zda někdo jiný v obdobných případech platí MU tak nízký nájem; Zajímalo by ho 

do budoucna, zda je možné prověřit, proč došlo k dané situaci, proč je nájem tak nízký 

a proč se tomuto případu někdo dříve nevěnoval. Kvestorka uvedla, že není pravdou, že 

by nikdo tuto problematiku neřešil; V minulosti byly dojednány určité podmínky a celá 
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transakce proběhla s určitým záměrem; Kvestorka se postupně snaží o vyčištění 

majetkových vztahů a smluvních záležitostí; Postupuje se po jednotlivých případech; Proto 

se přistoupilo nejdříve k větším akcím typu směnná smlouva se statutárním městem Brnem 

apod.; Kvestorka neví o jiném obdobném případu. Rektor doplnil, že všechny majetkové 

body, kterou jsou řešeny na dnešním zasedání AS, jsou výsledkem systematické práce 

paní kvestorky od doby, kdy nastoupila do svého úřadu; Dle rektora se v nyní 

projednávaném bodě navrhuje rozumné řešení.  

 

Hlasování o záměru uzavření kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Tuřany 
 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 47. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           4 

 

Přijaté usnesení:  

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji 

pozemku p. č. 1333 v k. ú. Tuřany, obec Brno zapsaném na LV č. 1389 vedeném 

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

kupujícímu Mgr. Michalu Černému, r. č. 680621/1291, bytem Šípková 803/11 Tuřany 

620 00 Brno za celkovou kupní cenu 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc 

korun českých). Podstatné podmínky kupní smlouvy týkající se výše uvedeného 

pozemku tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 
9. Různé 

A. Informace o přijatém usnesení v souvislosti s koronavirovou krizí akademickým 

senátem FF MU 

Senátor I. Foletti uvedl, že byl požádán, aby AS seznámil s usnesením akademického 

senátu FF MU, které bylo přijato dne 6. 4. 2020 dopoledne a jehož kompletní znění je 

k dispozici na webových stránkách akademického senátu FF MU. Text usnesení senátor 

I. Foletti rovněž přečetl.  

 

Diskuse 

Senátor I. Foletti dodal, že tlumočil názor FF, protože jej o to zástupci FF požádali a sám 

nevyzývá AS, aby se k usnesení FF vyjádřil; Zástupci FF považovali za důležité sdělit 

svůj názor akademické obci MU, protože se jedná o jedno z poslání FF – kriticky nahlížet 

na historickou realitu. Senátor J. Bejček poděkoval I. Folettimu za dovysvětlení a vyzval 

členy AS, aby obsah představeného usnesení zvážili a neuchylovali se k emociální 

reakci; Doporučil zmíněné usnesení v tuto chvíli ponechat na úrovni informace.  

 

B. Dotaz panu rektorovi ohledně roušky 

Senátor I. Foletti uvedl, že si všimnul, že rektor používá roušku při svých nedělních on-

line vysíláních; Zeptal se pana rektora, zda je používání roušky součástí nějaké cílené 

myšlenky; Senátor I. Foletti bude mít následující den on-line přednášku a bude v sále 

sám, ale chtěl vědět, zda rektor používá roušku jako gesto solidarity, anebo zda se 

jednalo o náhodu. Rektor odpověděl, že se jedná o obojí – za prvé ho natáčí 
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kameraman, za druhé se jedná o vyjádření toho, že v současné době je rouška 

symbolem nešíření viru/slušnosti k druhým; Symbolické zakrytí rouškou při on-line 

vysílání dává ke zvážení členům akademické obce MU. Senátor K. Kubíček souhlasil 

s panem rektorem, vnímá velký vliv tohoto symbolu ve vztahu k veřejnosti.  

 

C. Založení Farmaceutické fakulty MU 

Rektor uvedl, že na zasedání AS, které bude probíhat 4. května 2020, plánuje předložit 

vnitřní předpisy, které se budou týkat Farmaceutické fakulty MU. Dále informoval, že 

Dies academicus nebude probíhat, ale rektor plánuje alespoň pronést řeč. Dies 

Academicus by měl zřejmě proběhnout se zahájením dalšího akademického roku. 

Rektor závěrem poděkoval předsedovi AS a předsedovi SK, že jsou v současné nelehké 

době velmi aktivní a jsou rovnocennými partnery při všech diskusích. Rektor popřál 

všem pevné zdraví.  

 

Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 4. května 2020.  

 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:06 hod. 

  

Zapsal: Petr Konopáč.  

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 17. 4. 2020. 

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 25. 4. 2020. 

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 6. 4. 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     

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres X  

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. X  

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. X  

Pedagogická fakulta     

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. X  

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

doc. Mgr. Radim Šíp, 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  

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. X  

Vysokoškolské ústavy     

Mgr. Karel Kubíček, PhD. X  

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

PhDr. Renata Prucklová X  

  

 

  

  

  



 

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 6. 4. 2020 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Lukáš Buchta X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Bc. Natália Antalová X  

Čeněk Černoch  X 

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Jakub Malý X  

Bc. et. Bc. Jan Janeček X  

Filozofická fakulta     

  Mgr. et Mgr. Tomáš Varga – předseda SK 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 X  

Fakulta sportovních studií     

  Mgr. Tereza Králová X  

  Bc. Martin Zobač X  

 



 

 

Příloha č. 2 
 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 6. 4. 2020 

 

1. 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 následující nemovité věcí – pozemek p. č. 1331/20 – v k. ú. Bohunice, 

obec Brno zapsané na LV č. 929 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 

o udržování distribuční soustavy – rozvaděč VN na pozemku p. č. 1331/20 v k. ú. Bohunice 

včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, 

modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Podstatné podmínky 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkajícího se výše uvedeného 

pozemku tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

zákona o vysokých školách souhlasí s koupí následujících nemovitých věcí – pozemek p. 

č. 1334/6 a pozemek p. č. 1331/117 – v k. ú. Bohunice, obec Brno zapsaných na LV č. 

1546 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-

město od prodávajícího CD XXI, a.s. IČ: 25599801 za celkovou kupní cenu 370 000 Kč 

(slovy: tři sta sedmdesát tisíc korun českých). Podstatné podmínky kupní smlouvy týkající 

se výše uvedených pozemků tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

zákona o vysokých školách souhlasí s koupí následující nemovité věci – pozemek p. č. 

1680/2 – v k. ú. Staré Brno, obec Brno zapsané na LV č. 60000 vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město od prodávajícího Česká 

republika za celkovou kupní cenu 21 000 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc korun českých). 

Podstatné podmínky kupní smlouvy týkající se výše uvedeného pozemku tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

 

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

zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 

1333 v k. ú. Tuřany, obec Brno zapsaném na LV č. 1389 vedeném u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město kupujícímu Mgr. Michalu 

Černému, r. č. 680621/1291, bytem Šípková 803/11 Tuřany 620 00 Brno za celkovou kupní 

cenu 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých). Podstatné podmínky 

kupní smlouvy týkající se výše uvedeného pozemku tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 


