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 239. schůze Akademického senátu Masarykovy univerzity 

Zápis z řádného zasedání ze dne 7. 10. 2019  
 

Program zasedání 

1. Zahájení ............................................................................................................................ 2 

2. Kontrola úkolů ................................................................................................................... 3 

3. Zpráva rektora ................................................................................................................... 3 

4. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 .................................................... 6 

5. Souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichţ má Masarykova 

univerzita účast, za rok 2018 ............................................................................................ 7 

6. Návrh změn Statutu Právnické fakulty MU ........................................................................ 8 

7. Záměr prodeje rekreačního střediska Cikháj .................................................................... 8 

8. Záměr nákupu zařízení s velkou kapacitou pro dlouhodobé skladování biotických 

vzorků při udrţení jejich vysoké kvality ............................................................................. 9 

9. Záměr narovnání majetkoprávních vztahů se společností E.ON Distribuce, a.s. ........... 10 

10. Záměr zřízení sluţebností – E.ON Distribuce, a.s. ......................................................... 13 

11. Záměr zřízení sluţebností umístění a uţívání stavby pro Masarykovu univerzitu 

v Univerzitním kampusu Bohunice .................................................................................. 14 

12. Záměr zřízení sluţebností pro Masarykovu univerzitu v k. ú. Staré Brno ....................... 15 

13. Zástupce MU v RVŠ ....................................................................................................... 16 

14. Různé .............................................................................................................................. 16 

 
Přílohy zápisu  

1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

4. Statut Právnické fakulty MU 

5. Podstatné podmínky kupní smlouvy o prodeji rekreačního střediska Cikháj 

6. Podstatné podmínky smluv o zřízení sluţebností pro společnost E.ON Distribuce, a.s. 

7. Podstatné podmínky prohlášení o zřízení sluţebností umístění a uţívání stavby - 

spojovací lávka ul. Netroufalky a lávka ke stravování ul. Kamenice 

 

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 35 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 38 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 

záleţitosti 

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

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/2759-michal-bulant
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doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka pro záleţitosti studentů 

a absolventů 

doc. Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D., prorektor pro rozvoj 

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta 

Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí, Rektorát 

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 

Definice použitých zkratek  
MU  Masarykova univerzita 
AS  Akademický senát Masarykovy univerzity 
LF Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
PřF Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
FSS Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
PrF Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
VMK Volební a mandátová komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
EK Ekonomická komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
LK Legislativní komise Akademického senátu Masarykovy univerzity  
ČKR Česká konference rektorů 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
JŘ  Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity 
KAP  Komora akademických pracovníků Akademického senátu MU 
SK Studentská komora Masarykovy univerzity 
RVŠ Rada vysokých škol  
RVH Rada pro vnitřní hodnocení 
RMU Rektorát Masarykovy univerzity  
VR Vědecká rada Masarykovy univerzity 
SR Správní rada Masarykovy univerzity  
PdF Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

1. Zahájení  

Jednání zahájil předseda AS, Josef Menšík, uvítal na zasedání všechny přítomné 

a konstatoval usnášeníschopnost AS.   

 

Ze zasedání se omluvili: Jaroslav Bendík, Ivana Černá, Dagmar Heiland Trávníková, 

Kateřina Lojdová, Renata Prucklová, Tereza Králová a Jiří Špalek.  

 

Předseda AS sdělil, ţe nejsou obsazeny všechny mandáty v AS. Předseda VMK doplnil, 

ţe probíhají 4 doplňovací volby. Kandidáti by měli být zveřejněni 7. 10. 2019. Na LF 

probíhají doplňovací volby do SK a aktuálně jsou 2 kandidáti – volby by měly probíhat od 

9. 10. 2019. V doplňovacích volbách do SK za PřF jsou 3 kandidáti, kdy kromě 1 senátora 

budou zvoleni 2 náhradníci (hlasování od 9. 10. 2019). V doplňovacích volbách do KAP 

na FSS je aktuálně 1 kandidát, nebudou zvoleni náhradníci. V doplňovacích volbách do 

KAP za PrF je 5 kandidátů. Hlasování na PrF a FSS bude probíhat od 14. 10. 2019.  

 

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

https://www.muni.cz/lide/39149-hana-svatonova
https://www.muni.cz/lide/8819-vladimir-zitek
https://www.muni.cz/lide/20758-marta-valesova
https://www.muni.cz/lide/241936-marian-kiss
https://www.muni.cz/lide/10078-tomas-kasparovsky
https://www.muni.cz/lide/16731-tereza-fojtova
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Hlasování o programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 35. 

Pro:                    34 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

Nehlasovali:              1 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 

2. Kontrola úkolů 

Předseda AS informoval, ţe byly splněny následující úkoly: 

 změny v LK a EK (úkol předsedy AS) – splněno; 

 odeslání delegačních lístků do RVŠ – splněno.  

 

Diskuse 

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

nejedná se o doslovný přepis) 

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

3. Zpráva rektora 

Rektor informoval AS o nejdůleţitějších proběhnuvších a nastávajících událostech.  

 

Události uvnitř MU: 

 17. 9. 2019 – 1. zasedání kolegia rektora v novém sloţení, kde se projednávala např. 

aktualizace Dlouhodobého záměru MU, diskutovalo se o přerozdělování finančních 

prostředků z institucionální podpory. Od 17. 9. 2019 je účinný nový organizační řád 

MU. 

 19. 9. 2019 – zahájení akademického roku; tři nejlepší učitelé ze všech fakult 

a pracovišť MU byli oceněni Cenou rektora MU pro vynikající pedagogy.  

 20. 9. 2019 – docentské promoce.   

 21. 9. 2019 – rektor poděkoval prorektorce Svatoňové za zahájení 5. ročníku MjUNI.  

 24. 9. 2019 – premiéra rektora v pozici předsedy RVH. 2. kolo výběru univerzitního 

vína.  

 25. 9. 2019 – jednání rektora s děkanem Zvonařem o koncepci univerzitního sportu. 

Připravuje se nová koncepce, jejímţ cílem je podpořit studenty formou sportovních 

stipendií napříč MU a potaţmo celou ČR, celý systém se ladí. 

 30. 9. 2019 – prorektor Bulant zastoupil rektora na EK, na které byla představena vize 

o metodologii fungování rozpočtu MU. Ohledně příspěvku na vzdělávací činnost se 

příští rok neplánují změny. Pokud MU získá více neţ vloni v případě institucionální 

podpory, rektor se chce dohodnout na dělení odpovídající Metodice 17+ a rozvoji 

jednotlivých fakult a součástí MU.  

 Probíhaly schůzky s vedoucími odborů RMU (14 schůzek).  

 

Události vně MU: 
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 17. 9. 2019 – večeře s brněnskými rektory veřejných vysokých škol – jednání o moţné 

spolupráci v oblasti studentských aktiv, konsorcium CEITECu po roce 2020; vyvíjí se 

myšlenka o společné imatrikulaci studentů prvních ročníků od příštího roku. Byla téţ 

řešena myšlenka společného „student house“ ve středu města. 

 18. 9. 2019 – pracovní jednání s ředitelem FNUSA Ing. Vajdákem a ředitelem 

CEITEC Mgr. Nantlem. Příští rok končí období udrţitelnosti, ICRC není v dobré 

ekonomické kondici, je tam celá řada překryvů a řada úspěchů je od MU. Situace není 

čitelná, a proto rektor zahájil diskusi o sjednocování roztříštěného výzkumu v oblasti 

biomedicíny. 

 23. 9. 2019 – zahájení akademického roku Univerzity Komenského v Bratislavě.  

 25. 9. 2019 – HC Masaryk Brno.  

 26. 9. 2019 – dračí lodě, osmiveslice; grilování děkanů.  

 27. 9. 2019 – rektor pochválil průběh akce Noci vědců.  

 30. 9. 2019 – rektor se s pí. Řehořovou účastnil jednání na MŠMT ve věci přípravy 

nového Strategického záměru a kapitoly týkající se strategického řízení vysokých 

škol. MŠMT nově koncipuje strategické záměry v módu 21+ a nechce to omezovat na 

období 5 let. Rektor vznesl dotaz, ţe OP JAK má být do roku 2027 a zda nemá být 

pracováno i s tímto termínem. Náměstek Doleček uvedl, ţe to záleţí na MU, pokud 

nepřijde jiná strategie MŠMT. Trend MU nebude od roku 2025 diametrálně odlišný. Je 

otázkou, zda se nepřiklonit k přípravě sedmiletého Strategického záměru.  

 2. 10. 2019 – akce 100 litrů krve pro MU.  

 152. plénum ČKR – rektor byl přijat za člena ČKR; bylo vydáno usnesení, které 

reagovalo na situaci na Národním akreditačním úřadu. Řešil se případ emeritního 

prezidenta jedné čínské univerzity, který je více jak 2 roky vězněn a odsouzen k smrti, 

ČKR zašle otevřený dopis prezidentu Čínské lidové republiky. 

 

Nadcházející události:  

 9. – 12. 10. 2019 – setkání sítě rektorů (Španělsko).  

 16. 10. 2019 – slavnostní inaugurace rektora.  

 17. 10. 2019 – tisková konference týkající se směřování MU a propagace projektů 

MU.  

 21. 10. 2019 – zasedání SR.  

 22. – 23. 10. 2019 – výjezdní zasedání děkanů, ředitelů vysokoškolských ústavů 

a vedení AS, na kterém se bude řešit rozpočet MU na rok 2020 a příprava 

Strategického záměru MU. 

 24. 10. 2019 – čestný doktorát MU na návrh FF.  

 Od 29. 10. 2019 budou svolávány pracovní skupiny k přípravě Strategického záměru.  

 30. 10. 2019 – inaugurace děkana FSS.  

 14. – 18. 11. 2019 – oslavy 30. výročí událostí listopadu 1939 a 1989.  

 Budou probíhat pohovory s vedoucími nefakultních hospodářských středisek. 

 Rektor na nejbliţším zasedání EK představí metodiku nového rozpočtu MU. 

Současně by rektor chtěl revidovat udělování záštit rektora – tímto úkolem je pověřen 

kancléř.  

 

Farmaceutická fakulta 

Rektor informoval, ţe jej v minulosti emeritní rektor Bek poţádal jako tehdejšího děkana 

LF o započetí prací na přípravě studijního programu orientovaného na klinickou farmacii.  
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Děkanka Farmaceutické fakulty, pí. Opatřilová, rektorovi během léta sdělila, ţe chce 

spolupracovat s MU. V září svůj poţadavek zvýšila tím, ţe by byla ráda, kdyby se její 

fakulta stala součástí MU. Rektor se sešel s rektorem Nečasem, který sdělil, ţe bude 

respektovat vůli Farmaceutické fakulty, ale jistě bude chtít znát vyjádření akademického 

senátu fakulty. Rektor Bareš se dotázal, zda MU chce upřednostnit formu studijního 

programu, jehoţ akreditaci by MU časem získala, ale aktuálně není akceptovatelná 

z důvodu přílišného zaměření na klinickou farmacii, anebo budou činěny kroky 

k navrácení fakulty, která byla součástí MU do roku 1960. Po roce 1990 však nebyly 

učiněny aktivní kroky k navrácení této fakulty zpět. Oblast farmacie je  oblastí rozvojovou, 

dotýká se de facto kaţdé součásti MU. Rektor je připraven po rozborech zváţit a předloţit 

návrh o záměru zřízení Farmaceutické fakulty na MU. Nepodceňuje i jiné vlivy - Metodika 

17+ atd. Rektor by nechtěl, aby mu bylo vyčítáno, ţe tato historická situace nebyla vyuţita 

a ţe tato fakulta vznikla na jiné univerzitě. Budoucí lokace a související rozvoj by se 

vztahoval k Univerzitnímu kampusu v Bohunicích. Je připraven o tomto jednat 

s příslušnými ministry. Emeritní rektor Schmidt taktéţ podporuje tento záměr.  

 

Diskuse 

Senátorka Smutná a rektor diskutovali o tom, ţe tento záměr bude projednán AS 

v horizontu několika měsíců. Senátorka dále vyjádřila přání o provedení zhodnocení 

situace ve vztahu k původní fakultě a neví, proč není smysluplné realizovat program pod 

záštitou LF. Rektor dříve preferoval realizaci studijního programu, ale hodnotitelé to 

nepovolí, protoţe MU nemá fakultu na danou oblast. Do vnitřní situace fakulty rektor 

nevidí. Dodal, ţe záměrem fakulty je personálně přejít na MU. Je nutné s rektorem 

Nečasem řešit smlouvu o smlouvě budoucí, připravovat akreditaci, apod.  

Senátorka Králová se v souvislosti s Metodikou 17+ dotázala na postavení této fakulty 

a koho by MU personálně získala. Rektor sdělil, ţe současný výkon fakulty není 

exkluzivní, ale je tam velký potenciál rozvoje a personální přínos bude velký. Spíše 

obecně rektor myslel, ţe pokud nebudou mít vysoké školy širší spektrum kvalitních a 

mezinárodně nadprůměrně hodnocených oborů, tak z dlouhodobého hlediska budou 

menší vysoké školy pod enormním tlakem a budou se slučovat (viz Francie). Zátěţ pro 

MU nebude tak velká, protoţe jiţ zde je zázemí vybudováno.  

Senátor Pitner a rektor diskutovali o dopadu těchto událostí na rozpočet MU. Rektor 

připustil, ţe v tuto chvíli nezná konkrétní dopady, situaci je nutné podrobně analyzovat. 

O centrálních nákladech zatím nejednal. Platy na dané fakultě zřejmě nejsou vyšší neţ na 

MU. Kvestorka dodala, ţe analýzy budou provedeny. 

Senátor Foletti se ujišťoval, zda v případě zrušení jedné fakulty a zaloţení nové fakulty je 

nutné ţádat o celou akreditaci. Rektor popsal související kroky – zaloţení fakulty na MU, 

příprava akreditace (nejdříve pro magisterský a doktorský studijní program) v rámci 

společné pracovní skupiny skládající se z členů MU a členů Veterinární a farmaceutické 

univerzity. Jakmile bude mít MU akreditaci, můţe zaniknout původní fakulta. Současně je 

však nutné dělat i další kroky – provést převod studentů apod. Jakmile budou získány 

výše uvedené akreditace, je moţné řešit habilitace atd.  

Rektor byl informován, ţe historicky farmaceutická fakulta vznikla v důsledku rychlých 

jednání a MU by neměla zaváhat, protoţe by tuto šanci mohla vyuţít jiná univerzita.  

Předseda SK poděkoval rektorovi za prezentaci tohoto záměru v jeho prvotní fázi. Rektor 

mimo jiné dodal, ţe jiţ před volbami avizoval, ţe je nutné takto zásadní věci sdílet a je 

přesvědčen, ţe v daném případě se jedná o krok správným směrem. 
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V průběhu tohoto bodu přišly senátorka Došlá v 16:15 hod. a senátorka Sedláková v 16:55 

hod.   

4. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

Předseda AS bod uvedl: 

 návrh předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ;  

 AS navrţené usnesení schvaluje nadpoloviční většinou přítomných.  

 

Rektor uvedl, ţe se jedná o poslední rok stávajícího záměru. Na sklonku roku 2019 se jiţ 

bude pracovat na tzv. Strategickém záměru, jehoţ obsah bude obdobný. Dřívější VR 

nevznesla ţádné připomínky. Novinkou ze strany MŠMT je to, ţe je tam strategie vědy 

univerzity na následujících 5 let. Plán připravil emeritní prorektor Dvořák, nové vedení 

ještě do tohoto vstoupilo na poslední chvíli s tím, ţe se navíc připravuje Strategický 

záměr, coţ rektorovi nepřišlo logické. Náměstek Doleček uvedl, ţe mu to taktéţ nepřijde 

logické, ale je to poţadavek Ministerstva financí vůči navýšení institucionální podpory. 

Rektor dodal, ţe se zaměřili na to, co chce MU dělat v oblasti vědy a byla snaha to 

protnout do budoucna s přípravou Strategického záměru.  

 

Diskuse 

Senátorka Králová a rektor diskutovali o bodu 10.4.1. Dle senátorky je to zásadní bod pro 

směřování MU – kam budou směřovat prostředky, tam bude docházet k rozvoji. Je nutná 

širší debata. Rektor připomenul, ţe se aktuálně diskutuje o pravidlech pro rok 2020 a 

probíhá intenzivní diskuse o tom, co dělat s přebytkem. Od 29. 10. 2019 budou fungovat 

pracovní skupiny pro přípravu nového Strategického záměru, kdy v rámci jedné skupiny 

se bude diskutovat o koncepci střednědobé finanční stability hospodářských středisek 

MU. Je nutné téţ vyjednávat se součástmi MU o tom, kam se chtějí v budoucnu 

posunout. Toto začne jiţ v říjnu a to je schováno za tímto bodem. Rektor souhlasil, ţe by 

měla být časově delší a otevřená diskuse, přičemţ zdůraznil, ţe chce, aby se všechna 

pracoviště MU rozvíjela. Bude to probíráno na pracovních skupinách, AS, s děkany, příp. 

je rektor připraven chodit na fakultní AS.  

Senátoři Lízal a Najvar s rektorem diskutovali o koncepci podpory akademiků věnujících 

se popularizaci vědy. Rektor uvedl, ţe tato oblast se nezohledňovala v RIVových bodech, 

MU však musí projekty popularizovat a oceňovat práci akademiků v této oblasti. Jiţ před 

volbami rektora sdělil, ţe se této problematice chce věnovat. Rektor na související dotaz 

senátora Najvara ohledně zařazení popularizace vědy uvedl, ţe vychází aktuálně 

z Dlouhodobého záměru, kde je zahrnuta do oblasti vědy. V nově připravovaném 

Strategickém záměru bude s jistotou zohledněna ve vzdělávací části.  

 

Hlasování o Plánu realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37. 

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona 

o vysokých školách schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy 
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univerzity na rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

5. Souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má 
Masarykova univerzita účast, za rok 2018 

Předseda AS bod uvedl: 

 zprávu předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS zprávu projednává (bere na vědomí), nadpoloviční většinou přítomných; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

Kvestorka uvedla, ţe společnosti Flowmon Networks a.s. a Netcope Technologies a.s. 

jsou v dobré kondici a pod dohledem členky dozorčí rady – paní Janouškovcové. Pozitivní 

zpráva je ve vztahu k Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. V roce 2017 byla u této 

společnosti evidována drobná ztráta, v roce 2018 došlo však k její stabilizaci. Tato 

společnost je na MU navázána, operuje s jejím dobrým jménem. Biology Park Brno a.s. – 

je stále ve ztrátě ze stejných důvodů, jaké byly prezentovány AS v minulém roce. Celá 

situace byla detailně probrána na EK se zástupkyní společnosti, která popsala celou 

situaci a informovala, ţe stabilizace rozpočtu se posunuje o další rok z důvodu 

refinancování úvěru. Refinancování úvěru bylo komplikovanější a trvalo déle, neţ se 

předpokládalo, protoţe banka vyţadovala velké mnoţství dokumentace, velká zajištění 

apod. Z tohoto důvodu AS opakovaně řešil zřizování sluţebností. Obsazenost Biology 

parku je 100 %, coţ je dobré, ale na druhou stranu MU prostory nemůţe vyuţívat. 

Probíhají intenzivní jednání. Nadační fond – Zlatý fond české literatury pro děti a mládeţ 

v likvidaci byl vymazán z nadačního rejstříku. Nadační fond Sv. Hypolita pokračuje. 

V případě Nadačního fondu Pavla Kohna byla soudem jmenována likvidátorka, 

ukončování fondu pokračuje. Nadační fond AKUTNĚ.CZ funguje dobře. Nadace 

SOTERIA – MU nadále uţ do činnosti této nadace nemůţe vstupovat.  

 

EK projednala předkládanou zprávu a neměla k ní ţádné připomínky.   

 

Diskuse 

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

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

MU účast, za rok 2018 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

 

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 2018. 
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Předseda AS vyhlásil 10 min. přestávku.  
 

6. Návrh změn Statutu Právnické fakulty MU 

Předseda AS bod uvedl: 

 Statut PrF postoupil předseda AS PrF v termínu stanoveném JŘ; 

 AS vnitřní předpis fakulty schvaluje nadpoloviční většinou přítomných; 

 předseda AS poţádal o stanovisko rektora a LK. 

 

Místopředseda AS PrF, senátor Buchta, uvedl, ţe byly provedeny formální změny. Dále 

došlo ke sjednocení terminologie se zákonem, vnitřními předpisy PrF. 

 

Rektor vyjádřil kladné stanovisko k předkládanému návrhu.  

 

LK jednomyslně doporučila přijetí tohoto návrhu.  

 

Diskuse 

Nikdo se do diskusi nepřihlásil.  

 

Hlasování o změnách Statutu Právnické fakulty MU 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona o 

vysokých školách schvaluje Statut Právnické fakulty Masarykovy univerzity v 

navrženém znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity dne 10. 6. 2019 a který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

Senátor Kerekeš přišel v 18:07 hod.  

7. Záměr prodeje rekreačního střediska Cikháj 

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr  předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. a) zákona o 

vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 

 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

Rektor uvedl, ţe prodej rekreačního střediska byl zahájen před jeho nástupem do funkce. 

Středisko by vyţadovalo velké mnoţství finančních prostředků na opravy a údrţbu, záměr 

prodeje je správný. Kvestorka dodala, ţe na červnovém zasedání AS bylo avizováno, ţe 

proběhne 2. kolo prodeje formou elektronické draţby. Vyvolávací cena byla sníţena 

oproti znaleckému posudku na částku 4,900.000,- Kč. Nemovitost byla vydrţena za 

částku 5,010.000,- Kč. Po ukončení draţby MU zkontaktovala zájemce, kterým je advokát 
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Mgr. Roman Keznikl, LL.M., bývalý absolvent MU. Zaţil kurz na Cikháji, má k tomuto 

středisku vztah. I z důvodu, ţe je majitelem SKI klubu se rozhodl, ţe by rád koupil 

rekreační objekt na Vysočině, který by vyuţil pro potřeby svého klubu a současně by jej 

vyuţíval jako rekreační zařízení low cost. Zájemce chce udělat drobné úpravy zařízení, 

má vazby na dané okolí a promyšlený záměr provozu. Kvestorka dále kontaktovala 

starostku Cikháje, která chtěla vědět, jakým způsobem bude zajištěn prodej tohoto 

zařízení a měla obavy o to, co se bude dít se zařízením dále. Starostce byl předán 

kontakt na nového majitele. Vedení MU obdrţelo dopisy a ţádosti z fakult o informaci, 

kam se bude jezdit po prodeji Cikháje. Kvestorka doporučila vyuţívat zařízení v Telči.  

 

EK AS doporučila jednomyslně AS vyslovit souhlas s tímto záměrem.  

 

Diskuse 

Senátor Špetík a vedoucí Právního odboru RMU diskutovali, ţe u společnosti, která je 

zájemcem o koupi Cikháje, probíhá změna vlastnické struktury, kdy společníky a jednateli 

se stanou Mgr. Keznikl a Petr Nečas a budou s jistotou zapsáni do obchodního rejstříku 

před uzavřením kupní smlouvy.  

 

Hlasování o prodeji rekreačního střediska Cikháj 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 38.   

Pro:                    34 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           4 

 

Přijaté usnesení:  

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí s prodejem následujících nemovitých věcí:  

pozemek p.č. 1; 

pozemek p.č. 2, jehož součástí je budova č.p. 45; 

vše zapsané na LV č. 234 v katastrálním území Cikháj, obec Cikháj, vedené u 

Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  

 

Kupujícím bude Eido rent s.r.o., IČ: 293 02 234, se sídlem Palackého třída 2203/186, 

612 00 Brno.  

 

Celková kupní cena za nemovité věci bude 5 010 000,– Kč. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením kupní smlouvy 

týkající se výše uvedených pozemků, jejíž podstatné podmínky tvoří přílohu zápisu 

ze zasedání. 

8. Záměr nákupu zařízení s velkou kapacitou pro dlouhodobé skladování biotických 
vzorků při udržení jejich vysoké kvality 

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. b) zákona o 

vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 
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 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

Rektor uvedl, ţe se jedná se o strategickou investici, na kterou tým prof. Klánové získal 

finanční prostředky. Kvestorka následně doplnila, ţe se jedná o technologii, která je 

součástí schváleného projektu v rámci OP3V. Jde o biobanku, která v současné době 

vzniká v Univerzitním kampusu v Bohunicích. Jedná se o podzemní stavbu, kde aktuálně 

probíhá stavební část – betonový skelet, do kterého se umisťuje sofistikované chladicí 

zařízení a následovat budou chladicí boxy pro skladování biotických vzorků. Projekt 

prošel přístrojovou komisí, Radou pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU. Je ve fázi 

rozestavěnosti a před vypsáním výběrového řízení na nákup těchto chladicích zařízení.  

 

EK jednomyslně doporučuje AS vyslovit souhlas.  

 

Senátorka Šmídová odešla v 18:15 hod.  

 

Diskuse 

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o nákupu zařízení s velkou kapacitou pro dlouhodobé skladování biotických 

vzorků při udrţení jejich vysoké kvality 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

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

vysokých školách souhlasí s nákupem zařízení (funkčního souboru přístrojů a 

zařízení) pro dlouhodobé skladování biotických vzorků se zajištěním jejich trvale 

vysoké kvality, a to za cenu nejvýše 32 400 000,-Kč včetně DPH.  

9. Záměr narovnání majetkoprávních vztahů se společností E.ON Distribuce, a.s.  

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. c) zákona o 

vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 

 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

Vedoucí Právního odboru RMU, JUDr. Kvítková, uvedla, ţe v případě prvního bodu jde o 

narovnání majetkoprávních vztahů se společností E.ON Distribuce, a.s. – jedná se o pět 

trafostanic, které jsou jiţ nainstalované na MU, a proto je nutné smluvně narovnat tento 

stav. Následuje bod, který se týká sluţebností kabelového vedení vysokého a nízkého 

napětí. Další bod souvisí s připravovanou směnou s městem Brnem. MU si zřídí zdarma 

sluţebnosti ve svůj prospěch na zatím vlastních pozemcích v souvislosti s lávkami 
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v rámci Univerzitního kampusu v Bohunicích. Kdyby MU chtěla na těchto pozemcích zřídit 

sluţebnosti aţ po směně, kdy uţ by vlastníkem těchto pozemků bylo město Brno, bylo by 

moţné zřídit sluţebnosti za úplatu či nebylo by uţ je moţné zřídit vůbec. Účelem těchto 

sluţebností je zajistit si do budoucna přístup k těmto pozemkům, aby MU mohla 

opravovat, udrţovat lávky apod. Poslední bod se týká narovnání vztahu s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových – sluţebnost nízkého napětí a přípojky 

vodovodu v prostoru u PdF. Zmíněný úřad jedná striktně podle cenových map, a proto 

MU zaplatí za zřízení sluţebnosti částku ve výši 321.800,- Kč.  

 

EK doporučila jednomyslně ke schválení AS.  

 

Diskuse 

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o narovnání majetkoprávních vztahů se společností E.ON Distribuce, a.s.  

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti 

energetického vedení pro umístění a užívání trafostanice TS 1936 Moravské 

náměstí 9 a technologického kanálu pro kabelové vedení (Rektorát MU, 

Žerotínovo nám. 617/9) na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 

798, jehož součástí je stavba č.p 617, jiná stavba, k.ú. Město Brno, obec Brno, 

který je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 

28085400, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude 

zřízena za úplatu 99 575,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového 

omezení). Podstatné podmínky smlouvy o zřízení služebnosti tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti 

energetického vedení pro umístění a užívání trafostanice TS 1984 Komenského 

náměstí LF – rozvaděč VN Siemens 8DJ10 (Komenského nám. 220/2), na 

pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity parc. č. 772, jehož součástí je 

stavba č.p 220, stavba občanského vybavení, k.ú. Město Brno, obec Brno, který 

je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 

28085400, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude 
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zřízena za úplatu 10 000,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového 

omezení). Podstatné podmínky smlouvy o zřízení služebnosti tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti 

energetického vedení pro umístění a užívání trafostanice TS 746 Kotlářská 

Přírod. fakulta (Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2). 

 

Služebnost bude zřízena na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 

1013/2, jehož součástí je stavba č.p 267, stavba technického vybavení.  

 

Služebnost zahrnuje právo vstupu a vjezdu na pozemky ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity p.č. 1018/1, 1021 a 1013/1.  

 

Všechny pozemky jsou vedeny na LV č. 13, k.ú. Veveří, obec Brno a jsou 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 

28085400, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude 

zřízena za úplatu 150 100,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového 

omezení). Podstatné podmínky smlouvy o zřízení služebnosti tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti 

energetického vedení pro umístění a užívání trafostanice TS 1937 Joštova 10 

LFMU (Fakulta sociálních studií, Joštova 218/10) na pozemku ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity p.č. 777, jehož součástí je stavba č.p 218, stavba 

občanského vybavení, k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 

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

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 

28085400, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude 

zřízena za úplatu 128 750,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového 

omezení). Podstatné podmínky smlouvy o zřízení služebnosti tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti 

energetického vedení pro umístění a užívání trafostanice TS 2490 Ypsilantiho 

(Pedagogická fakulta, Poříčí 623/7) na pozemku ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity p.č. 1682, jehož součástí je stavba č.p. 623, objekt občanské 

vybavenosti, k.ú. Staré Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 109 u 

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

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 
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28085400, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice a bude zřízena za úplatu 41 250,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez 

časového omezení). Podstatné podmínky smlouvy o zřízení služebnosti tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání. 

10. Záměr zřízení služebností – E.ON Distribuce, a.s. 

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr  předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. c) zákona o 

vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 

 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

EK doporučila jednomyslně ke schválení AS.  

 

Hlasování o zřízení sluţebností E.ON Distribuce, a.s. 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti za účelem 

umístění distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí na pozemku 

ve vlastnictví Masarykovy univerzity 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, který je 

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

pracoviště Brno-město. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se 

sídlem: České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle 

geometrického plánu č. 1646-66/2019. 

 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 1 000,- Kč. 

  

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti za účelem 

umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na 

pozemcích ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1329/11, 1383/30, 1383/48, 

k.ú. Bohunice, obec Brno, které jsou zapsané na LV č. 929 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se 

sídlem: České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, bude mít rozsah podle 

geometrického plánu č. 1675-89/2019. 
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Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 500,– Kč. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti za účelem 

umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na 

pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1329/84, k.ú. Bohunice, obec 

Brno, který je zapsaný na LV č. 929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se 

sídlem: České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle 

geometrického plánu č. 1552-24/2017.  

 

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 10 500,– Kč. 

11. Záměr zřízení služebností umístění a užívání stavby pro Masarykovu univerzitu 
v Univerzitním kampusu Bohunice  

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. c) zákona 

o vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 

 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

EK doporučila jednomyslně ke schválení AS.  

 

Hlasování o zřízení sluţebností umístění a uţívání stavby pro MU v Univerzitním 

kampusu Bohunice 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

Nehlasovali:              1 

 

Přijaté usnesení:  

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti umístění a 

užívání stavby jako věcného práva za účelem umístění a užívání stavby dle 

geometrického plánu č. 1686-3817/2019 na těchto pozemcích ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity: p. č. 1331/144, 1331/152, 1331/61, 1331/156 a 1331/10.  

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/234 ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity.  

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na 

LV č. 929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
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Brno-město. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s vydáním prohlášení o 

zřízení služebnosti, jehož podstatné podmínky byly Akademickému senátu 

Masarykovy univerzity předloženy v podkladových materiálech k zasedání. 

Podstatné podmínky prohlášení tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti umístění a 

užívání stavby jako věcného práva za účelem umístění a užívání stavby dle 

geometrického plánu č. 1681-3509/2019 na těchto pozemcích ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity: p. č. 1329/22, 1383/38 a 1383/31. 

 

Služebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/83 ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity. 

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na 

LV č. 929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno-město. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s vydáním prohlášení o 

zřízení služebnosti, jehož podstatné podmínky byly Akademickému senátu 

Masarykovy univerzity předloženy v podkladových materiálech k zasedání. 

Podstatné podmínky prohlášení tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

12. Záměr zřízení služebností pro Masarykovu univerzitu v k. ú. Staré Brno 

Předseda AS bod uvedl: 

 záměr předloţil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

 AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c); § 15 odst. 1 písm. c) zákona 

o vysokých školách, nadpoloviční většinou přítomných; 

 rozhodující je souhlas SR; 

 předseda AS poţádal o stanovisko EK. 

 

EK doporučila jednomyslně ke schválení AS.  

 

Hlasování o zřízení sluţebností pro MU v k. ú. Staré Brno 

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.    

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrţeli se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebností inženýrských sítí – 

kabelové přípojky nízkého napětí a přípojky vodovodu na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky p.č. 1630 a p.č. 1680/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno, které jsou 
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zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město. S výše uvedenými pozemky České republiky hospodaří 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. 

 

Služebnosti budou svědčit ve prospěch Masarykovy univerzity, budou zřízeny na 

dobu existence inženýrských sítí. Masarykova univerzita za zřízení služebností 

zaplatí 321 800,– Kč. 

13. Zástupce MU v RVŠ 

Předseda AS bod uvedl: 

 dosavadní náhradník delegáta byl zvolen delegátem ve SK RVŠ; 

 SK AS navrhuje delegovat Karla Dolečka; 

 volba náhradníka delegáta do SK RVŠ; 

 volba proběhne nadpoloviční většinou přítomných.  

 
Diskuse 

Předseda SK informoval, ţe byl vyhlášen veřejný sběr kandidatur, přičemţ se přihlásil 

jeden kandidát (Karel Doleček), který byl zvolen SK v tajném hlasování.  

 

Hlasování o zástupci MU v RVŠ – Karel Doleček   

Počet přítomných členů AS byl před zahájením hlasování 37.   

Pro:                    34                      

Proti:              0                       

Zdrţeli se:           3     

 

Přijaté usnesení 

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro 

funkční období 2018–2020 Karla Dolečka, jako zástupce studentů (náhradníka 

delegáta). 

14. Různé 

A. Problematika slučitelnosti funkce předsedy AS a EK 

Senátor Foletti a předseda AS diskutovali o slučitelnosti funkce předsedy AS a předsedy 

EK. Předseda AS sdělil, ţe to je legální a tato situace nebude trvat dlouho. Ještě jednu 

EK povede předseda AS v pozici předsedy EK, pak bude rezignovat na tuto funkci i 

členství v EK. Na příštím zasedání AS by mohlo proběhnout hlasování o novém 

předsedovi EK.  

 

B. Informace rektora 

Rektor uvedl, ţe aplikovaný výzkum je aktuálně velmi diskutován. V příslušném modulu 

nevypadá MU dobře a to má dopad na celou instituci.  

 

Ve společné vizi MU je získávaní excelentních projektů včetně ERC projektů. Dva 

kolegové uplatňovali projekty v ERC Czech. Kolega Plevka získal podporu v plné míře; 

senátor Foletti, ačkoliv měl hodnocení „A“, získal podporu pouze z poloviny. Rektor 

zjišťuje, za jakých okolností hodnocení proběhlo. Nemůţe se smířit s tím, ţe projekt 
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senátora Folettiho byl ohodnocen „A“ a přeskočily ho po hodnocení tři přírodovědně 

orientovaných hodnotitelů projekty s hodnocením „B“. Významným způsobem je 

znemoţněno realizovat projekt jako takový. Rektor bude poţadovat vysvětlení, pokládat 

dotazy zástupcům v ERC Czech, podá rozklad. Je připraven jít do sporu s příslušným 

náměstkem. Rektor bude takto postupovat ve všech typech projektů MU.  

 

C. Dotaz na PC vybavení 

Senátor Kubíček připomenul, ţe v červnu 2019 byly prezentovány sliby ohledně zajištění 

dostatečného mnoţství klávesnic a počítačových myší, příp. i z vlastních prostředků. 

Předseda AS přislíbil, ţe se pokusí toto vyřešit.  

 

Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 4. listopadu 2019.  

 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.38 hod. 

  

Zapsala: JUDr. Lenka Mičkalová 

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 20. 10. 2019.  

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 29. 10. 2019.  

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 7. 10. 2019 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

– mandát neobsazen  – - - 

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.  omluvena 

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.  omluven 

Fakulta informatiky     

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.  omluvena 

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  

–  mandát neobsazen  – - - 

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.  omluvena 

Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. X  

Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. X  

Vysokoškolské ústavy     

Mgr. Karel Kubíček, PhD. X  

Mgr. Kamila Novotná X  

PhDr. Renata Prucklová  omluvena 

  

 

  

  

  



 

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 7. 10. 2019 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Lukáš Buchta X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Bc. Natália Antalová X  

– mandát neobsazen   – - - 

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Jakub Malý  X 

– mandát neobsazen   – - - 

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. Martin Murín X  

Mgr. Ing. Ondřej Špetík X  

Fakulta informatiky     

RNDr. Jaroslav Bendík  omluven 

RNDr. Vladimír Štill X  



 

 

Fakulta sociálních studií     

Ing. Mgr. Daniel Kerekeš X  

Bc. Jiří Němec X  

Fakulta sportovních studií     

  Mgr. Tereza Králová  omluvena 

  Bc. Martin Zobač X  

 



 

 

Příloha č. 2 
 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 7. 10. 2019 

 

1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona 

o vysokých školách schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy 

univerzity na rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

2. 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 nichţ má Masarykova univerzita účast, za rok 2018. 

 

3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona o 

vysokých školách schvaluje Statut Právnické fakulty Masarykovy univerzity v navrţeném 

znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity dne 10. 6. 2019 a který 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 prodejem následujících nemovitých věcí:  

pozemek p.č. 1; 

pozemek p.č. 2, jehoţ součástí je budova č.p. 45; 

vše zapsané na LV č. 234 v katastrálním území Cikháj, obec Cikháj, vedené u 

Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Ţďár nad Sázavou.  

 

Kupujícím bude Eido rent s.r.o., IČ: 293 02 234, se sídlem Palackého třída 2203/186, 

612 00 Brno.  

 

Celková kupní cena za nemovité věci bude 5 010 000,– Kč. 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením kupní smlouvy týkající 

se výše uvedených pozemků, jejíţ podstatné podmínky tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

 

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

vysokých školách souhlasí s nákupem zařízení (funkčního souboru přístrojů a zařízení) 

pro dlouhodobé skladování biotických vzorků se zajištěním jejich trvale vysoké kvality, a 

to za cenu nejvýše 32 400 000,- Kč včetně DPH. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti energetického vedení 

pro umístění a uţívání trafostanice TS 1936 Moravské náměstí 9 a technologického 

kanálu pro kabelové vedení (Rektorát MU, Ţerotínovo nám. 617/9) na pozemku ve 

vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 798, jehoţ součástí je stavba č.p 617, jiná stavba, 

k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 



 

 

99 575,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). Podstatné podmínky 

smlouvy o zřízení sluţebnosti tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti energetického vedení 

pro umístění a uţívání trafostanice TS 1984 Komenského náměstí LF – rozvaděč VN 

Siemens 8DJ10 (Komenského nám. 220/2), na pozemku ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity parc. č. 772, jehoţ součástí je stavba č.p 220, stavba občanského vybavení, 

k.ú. Město Brno, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 

10 000,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). Podstatné podmínky 

smlouvy o zřízení sluţebnosti tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti energetického vedení 

pro umístění a uţívání trafostanice TS 746 Kotlářská Přírod. fakulta (Přírodovědecká 

fakulta, Kotlářská 267/2). 

 

Sluţebnost bude zřízena na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1013/2, 

jehoţ součástí je stavba č.p 267, stavba technického vybavení.  

 

Sluţebnost zahrnuje právo vstupu a vjezdu na pozemky ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity p.č. 1018/1, 1021 a 1013/1.  

 

Všechny pozemky jsou vedeny na LV č. 13, k.ú. Veveří, obec Brno a jsou zapsané u 

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

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 

150 100,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). Podstatné 

podmínky smlouvy o zřízení sluţebnosti tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti energetického vedení 

pro umístění a uţívání trafostanice TS 1937 Joštova 10 LFMU (Fakulta sociálních studií, 

Joštova 218/10) na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 777, jehoţ 

součástí je stavba č.p 218, stavba občanského vybavení, k.ú. Město Brno, obec Brno, 

který je zapsaný na LV č. 63 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město.   

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a bude zřízena za úplatu 

128 750,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). Podstatné 

podmínky smlouvy o zřízení sluţebnosti tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 



 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti energetického vedení 

pro umístění a uţívání trafostanice TS 2490 Ypsilantiho (Pedagogická fakulta, Poříčí 

623/7) na pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1682, jehoţ součástí je 

stavba č.p. 623, objekt občanské vybavenosti, k.ú. Staré Brno, obec Brno, který je 

zapsaný na LV č. 109 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město. 

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, 

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a bude 

zřízena za úplatu 41 250,– Kč bez DPH na dobu neurčitou (bez časového omezení). 

Podstatné podmínky smlouvy o zřízení sluţebnosti tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti za účelem umístění 

distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí na pozemku ve vlastnictví 

Masarykovy univerzity 350/6, k.ú. Pisárky, obec Brno, který je zapsaný na LV č. 544 u 

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

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: 

České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle geometrického 

plánu č. 1646-66/2019. 

 

Sluţebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 1 000,- Kč. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti za účelem umístění 

distribuční soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na pozemcích ve 

vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1329/11, 1383/30, 1383/48, k.ú. Bohunice, obec 

Brno, které jsou zapsané na LV č. 929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno-město.  

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: 

České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, bude mít rozsah podle geometrického 

plánu č. 1675-89/2019. 

 

Sluţebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 500,– Kč. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti za účelem umístění 

distribuční soustavy – nového kabelového vedení vysokého napětí na pozemku ve 

vlastnictví Masarykovy univerzity p.č. 1329/84, k.ú. Bohunice, obec Brno, který je 

zapsaný na LV č. 929 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-město.  

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem: 

České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6 a bude mít rozsah podle geometrického 

plánu č. 1552-24/2017.  



 

 

 

Sluţebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 10 500,– Kč. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti umístění a uţívání 

stavby jako věcného práva za účelem umístění a uţívání stavby dle geometrického 

plánu č. 1686-3817/2019 na těchto pozemcích ve vlastnictví Masarykovy univerzity: p. č. 

1331/144, 1331/152, 1331/61, 1331/156 a 1331/10.  

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/234 ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity.  

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na LV č. 

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

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s vydáním prohlášení o zřízení 

sluţebnosti, jehoţ podstatné podmínky byly Akademickému senátu Masarykovy 

univerzity předloţeny v podkladových materiálech k zasedání. Podstatné podmínky 

prohlášení tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebnosti umístění a uţívání 

stavby jako věcného práva za účelem umístění a uţívání stavby dle geometrického 

plánu č. 1681-3509/2019 na těchto pozemcích ve vlastnictví Masarykovy univerzity: p. č. 

1329/22, 1383/38 a 1383/31. 

 

Sluţebnost bude svědčit ve prospěch pozemku p.č. 1331/83 ve vlastnictví Masarykovy 

univerzity. 

 

Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Bohunice, obec Brno a jsou zapsané na LV č. 

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

 

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s vydáním prohlášení o zřízení 

sluţebnosti, jehoţ podstatné podmínky byly Akademickému senátu Masarykovy 

univerzity předloţeny v podkladových materiálech k zasedání. Podstatné podmínky 

prohlášení tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

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

zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením sluţebností inţenýrských sítí – 

kabelové přípojky nízkého napětí a přípojky vodovodu na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky p.č. 1630 a p.č. 1680/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno, které jsou zapsané 

na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno-město. S výše uvedenými pozemky České republiky hospodaří Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeţí 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2. 

 



 

 

Sluţebnosti budou svědčit ve prospěch Masarykovy univerzity, budou zřízeny na dobu 

existence inţenýrských sítí. Masarykova univerzita za zřízení sluţebností zaplatí 

321 800,– Kč. 

 

10. Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční 

období 2018–2020 Karla Dolečka, jako zástupce studentů (náhradníka delegáta). 


