
Zápis z jednání Správní rady MU 4/2016 (57), 28. 11. 2016 
Spisová značka: MU-IS/115746/2016/436303/RMU 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Celkem bylo přítomno 8 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU 
usnášení schopná.  
 
Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Dvořák, pror. Rozehnalová, pror. Bulant, pror. Pitrová, 
kvestorka Valešová, kancléřka Zlatušková, ředitelka Fojtová, vedoucí Právního odboru RMU 
Šín, vedoucí Provozního odboru RMU Říha 
 
Jednání zahájil a řídil místopředseda SR MU MgA. Petr Pleva.  
 
Rektor představil a přivítal nové členy Správní rady MU Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr.,  
a Ing. Pavla Kysilku, kteří byli ministryní Valachovou jmenováni k 17. 5. 2016, resp. k 12. 10. 
2016.  
 
Návrh programu:  

1. Volba předsedy a místopředsedů SR MU 
2. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na 
nemovitostech v k. ú. Starý Lískovec v obci Brno podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona 

3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
stezky a cesty na nemovitosti v katastrálním území Pisárky 

4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na 
nemovitostech v k. ú. Komárov v obci Brno 

5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na 
nemovitostech v k. ú. Bohunice v obci Brno 

6. Statut Správní rady Masarykovy univerzity 
7. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 

2014-2020 (zejména OP VVV). 
 
Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech 8 přítomných 
členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování).  



1. Volba předsedy a místopředsedů SR MU 
 
Z důvodu konce funkčního období členky Správní rady Masarykovy univerzity a dosavadní 
předsedkyně Mgr. Marty Valešové, MBA, a z důvodu, že se Mgr. Valešová stala zaměstnankyní 
MU, Správní rada Masarykovy univerzity provedla volbu předsedy. Přípravné úkony a sečtení 
hlasů zajistila tajemnice SR MU Zlatušková.  
  
a) Pro volbu předsedy SR MU byl navržen jediný kandidát, MgA. Petr Pleva, místopředseda SR 
MU, který v tajné volbě získal 8 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování).  
  
b) Pro volbu místopředsedy SR MU, který nahradí dosavadního místopředsedu SR MU MgA. 
Petra Plevu, byla navržena kandidátka JUDr. Dagmar Lastovecká, která v tajné volbě získala 8 
platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). 
  
Předsednictvo Správní rady Masarykovy univerzity bude v období od 28. 11. 2016 do 14. 6. 
2017 pracovat ve složení 

MgA. Petr Pleva, předseda 
Mgr. Jiří Gruber, místopředseda  
JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně. 

 
Nově zvolený předseda SR MU poděkoval Mgr. Valešové, MBA, za její působení ve Správní 
radě MU a popřál jí mnoho úspěchů na pozici kvestorky MU. 
 
 
2. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. 
Starý Lískovec v obci Brno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
 
Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 
znění přijala hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene, a to služebnosti inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebném 
pozemku zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu – kabelové vedení 
vysokého napětí. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na distribuční soustavě 



úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, případně ji 
odstranit. 
  
Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 1681/5 a 1681/7 v katastrálním území Starý Lískovec v obci 
Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 1846 pro uvedené katastrální 
území. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem. 
  
Oprávněnou z věcného břemene bude E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ 28085400. 
  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč (pět 
set korun českých) a k této částce se připočítá DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 
3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a 
cesty na nemovitosti v katastrálním území Pisárky 
 
Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 
znění přijala hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene, a to služebnosti stezky a cesty ve smyslu ustanovení § 1274 a §1276 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Služebnost stezky a cesty zatíží část pozemku p. č. 350/7 v 
katastrálním území Pisárky v obci Brno (služebný pozemek) ve vlastnictví Masarykovy 
univerzity, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 544 pro uvedené katastrální území. Rozsah zatížení 
služebných pozemků věcným břemenem bude vymezen geometrickým plánem. 
  
Oprávněnou z věcného břemene bude společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., IČ 29229821, se 
sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno-Pisárky. Panujícími pozemky, v jejichž prospěch bude 
služebný pozemek zatížen, budou pozemky p. č. 295, p. č. 296 a p. č. 300/5 v katastrálním území 
Pisárky v obci Brno ve vlastnictví oprávněné, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 2445 pro uvedené 
katastrální území. 



  
Věcné břemeno zatěžující služebný pozemek bude působit ve prospěch každého vlastníka 
panujících pozemků nebo jejich částí v rozsahu stanoveném ustanoveními občanského zákoníku 
a bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun 
českých) a k této částce se připočítá DPH ve výši dle platných právních předpisů. Oprávněná  
z věcného břemene ponese náklady na zachování a opravu věci zatížené služebností minimálně  
v rozsahu 1/3 těchto nákladů. 
 
 
4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. 
Komárov v obci Brno 
 
Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 
znění přijala hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 
vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, spočívající v povinnosti strpět 
 

a)      umístění (dle geometrického plánu), provozování, údržbu a opravy zařízení veřejného 
osvětlení, a to sedmi kusů sadových stožárů veřejného osvětlení a napájecích podzemních 
kabelů na pozemcích p. č. 186/2, p. č. 188/1 a p. č. 191/2 v katastrálním území Komárov 
v obci Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 
802 pro uvedené katastrální území; 

b) vstup a vjezd na uvedené pozemky v souvislosti s umísťováním, provozováním, údržbou 
a opravami zařízení veřejného osvětlení. 

 
Oprávněnou z věcného břemene – služebnost bude společnost Technické sítě Brno, akciová 
společnost, se sídlem v Brně, Barvířská 5, PSČ 602 00, IČ 25512285. Služebnost bude zřízena na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 2 000,- Kč, k této částce bude připočtena DPH ve výši 
stanovené platným právním předpisem. 
 
 
 



5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. 
Bohunice v obci Brno 
 
Mgr. Šín a Ing. Říha podali komentář k předloženým materiálům a zodpověděli dotazy.  
 
Předseda Správní rady MU navrhl doplnění návrhu usnesení o větu „Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu minimálně ve výši stanovené oceňovacím 
předpisem; k tomu se připočte DPH dle platných právních předpisů.“ Správní rada MU hlasovala 
o takto doplněném návrhu usnesení. 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném 
znění přijala hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene, a to služebnosti inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebném 
pozemku zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu – kabelové vedení 
vysokého a nízkého napětí. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
případně ji odstranit. 
  
Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 1331/8, p. č. 1331/76, p. č. 1331/124 a p. č. 1331/126  
v katastrálním území Bohunice v obci Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsané  
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Brno-město na LV č. 929 pro uvedené katastrální území. Průběh a rozsah věcného břemene bude 
vymezen geometrickým plánem. 
  
Oprávněnou z věcného břemene bude E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ 28085400.  
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu minimálně ve výši 
stanovené oceňovacím předpisem; k tomu se připočte DPH dle platných právních předpisů. 
 
 
6. Statut Správní rady Masarykovy univerzity 
 
Pror. Rozehnalová připomněla, že příprava nového znění Statutu Správní rady MU byla 
vyvolána novelou zákona o vysokých školách, která vstoupila v účinnost k 1. 9. 2016, a její 
implementací na MU. 



Statut SR MU vychází ze vzorového statutu správní rady vypracovaného MŠMT. Úpravy jsou 
navrženy tak, aby nedocházelo k velkým odchylkám od vzorového dokumentu, ale zároveň tak, 
aby byl Statut SR MU v souladu s platnou legislativou a předpisy MU. 
  
Statut Správní rady MU prošel připomínkovým řízením ve vedení MU a mezi vedoucími odborů 
RMU, připomínky, zejména z Kontrolního odboru RMU, byly vypořádány. Proběhla jazyková 
korektura. Po projednání a schválení Správní radou MU bude Statut SR MU odeslán ke 
schválení ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Správní rada Masarykovy univerzity přijala hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity projednala a schválila předložený návrh nového znění 
Statutu Správní rady Masarykovy univerzity. 
 
 
7. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové 
období 2014-2020 (zejména OP VVV) 
 
Pror. Pitrová podala další průběžnou zprávu o aktuální situaci v agendě strukturálních fondů na 
MU (příloha). V operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání Masarykova univerzita dosud 
předložila ve třech prioritních osách 66 projektových žádostí, přičemž u 40 je MU žadatelem, u 
26 projektů spoluřešitelem, resp. partnerem, v celkovém finančním objemu 7,5 mld Kč. Pror. 
Pitrová se podrobně věnovala podaným projektovým žádostem v jednotlivých osách a výzvách, 
případně hodnocení projektů, je-li již známo. Dále informovala o problémech, které přípravu a 
podání projektů provází.  
 
 

Na návrh předsedy SR MU byl do programu doplněn bod Různé. 

 

8. Různé 
 
Petr Pleva 
8.1 Zveřejňování závěrečných prací po novele vysokoškolského zákona 
MgA. Pleva požádal rektora o bližší vysvětlení agendy zveřejňování závěrečných prací. 
Rektor zrekapituloval dosavadní praxi, resp. praxi podle vysokoškolského zákona před novelou, 
kdy se závěrečné práce či jejich části mohly na základě žádosti studenta a rozhodnutí děkana 
nezveřejnit na neomezenou dobu. Novela zákona o VŠ přinesla zásadní změnu - závěrečná práce 
nebo její část může být nezveřejněna maximálně 3 roky. Rektor konstatoval, že ustanovení 
zákona o zveřejňování závěrečných prací je nutné naplnit a vyjádřil podiv, že ustanovení týkající 
se zveřejňování závěrečných prací nebyla v proscesu přípravy a schvalování novely VŠ zákona 



připomínkována zejména ze strany technických a ekonomických vysokých škol a fakult, které 
tuto oblast nyní považují za problematickou.  
 
Eduard Palíšek 
8.2 Cena Wernera von Siemense 
Informoval o možnosti do 2. 12. 2016 podat nominace do soutěže o Cenu Wernera von 
Siemense, vyzval přítomné zejména ke zvážení nominací do kategorií 

Nejlepší pedagogický pracovník 
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
Nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace. 

 
 
 
Schválil: MgA. Petr Pleva, předseda SR MU 
Ověřila: JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně SR MU 
 
Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU 
Brno, 28. 11. 2016 
 


