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Přítomni: dle prezenční listiny. Celkem bylo přítomno 9 členů SR MU. V průběhu všech 
hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná.  

Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Bareš, pror. Rozehnalová, pror. Pitrová, pror. Svatoňová, 
kvestorka Valešová, ředitelka Řehořová, vedoucí Právního odboru RMU Šín, vedoucí 
Provozního odboru RMU Říha  

Jednání zahájil a řídil předseda SR MU MgA. Petr Pleva. 
 
Návrh programu jednání: 

1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2017 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2019 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění. 

2. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 
2016 podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, v platném znění. 

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, v platném znění se 
zřízením služebnosti na nemovitosti v k. ú. Ponava v obci Brno 

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, v platném znění se 
zřízením věcného břemene (služebnosti) na nemovitostech v k. ú. Bohunice 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, v platném znění se 
zřízením služebnosti na nemovitosti v k. ú. Stránice v obci Brno 

6. 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, v platném znění se 
zřízením služebnosti na nemovitostech v k. ú. Pisárky v obci Brno 

7. 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, v platném znění se 
zřízením služebnosti na nemovitosti v k. ú. Pisárky v obci Brno – ulice Kejbaly 

8. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 
2014-2020 (zejména OP VVV) 

9. Informace rektora ke stanovisku Masarykovy univerzity k návrhu zákona o univerzitních 
nemocnicích 

10. Různé. 
 
Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech 9 přítomných 
členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). 



1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2017 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2019 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění 

Kvestorka okomentovala návrh rozpočtu MU pro rok 2017 a střednědobého výhledu 
neinvestičního rozpočtu do roku 2019. Oba návrhy byly projednány a schváleny na zasedání 
Akademického senátu MU 24. 4. 2017 a v souladu se zákonem postoupeny k projednání a ke 
schválení Správní radě MU. Připomněla, že sestavování rozpočtu MU pro rok 2017 ovlivnilo 
dlouhé čekání na konečné údaje o výši přidělené institucionální podpory (podpora na rozvoj 
výzkumné organizace) pro letošní rok, které MŠMT poskytlo až na konci března. 

MU v roce 2017 hospodaří s rozpočtem ve výši 6,535 mld. Kč, v neinvestiční části rozpočtu jsou 
výnosy plánované ve výši 6,042 mld. Kč, náklady jsou plánované  ve výši 6,015 mld. Kč, 
plánovaná výše výnosů je o 3,04 % vyšší než v roce 2016, což ve své podstatě představuje 
stagnaci nedávající výraznější možnosti rozvoje. Kvestorka popsala strukturu neinvestičních 
výnosů - největší měrou se na výnosové části podílí příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 1,75 
mld. Kč, oproti roku 2016 vzrostla asi o 5 % institucionální podpora na cca 630 mil. Kč.. 

Investiční část rozpočtu MU pro rok 2017 dosahuje výše 0,493 mld. Kč, což je o 69 % více než v 
roce 2016. Další nárůst investičních výdajů se předpokládá v souvislosti s nástupem realizace 
schválených projektů OP VVV.  

Rozpočet MU pro rok 2017 je sestaven jako neztrátový, hospodářský výsledek je plánován 
konzervativně ve výši 27,258 mil. Kč. Kvestorka upozornila, že výši hospodářského výsledku v 
příštím roce bude vhodné plánovat na základě zkušeností z předchozích let tak, aby plán lépe 
odrážel skutečnost.  

Kvestorka představila střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2017-2019, 
který je podle platného znění vysokoškolského zákona nově schvalován společně s rozpočtem.  

Diskutovány byly finanční vztahy s fakultními nemocnicemi a návrh zákona o univerzitních 
nemocnicích, mzdová politika MU a její konkurenceschopnost na trhu práce.  
 
Usnesení  
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění přijala hlasy všech 9 
přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: 

 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění projednala a schvaluje 
předložený návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2017 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2019.   
 
 
 
 
 



2. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 
2016 podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, v platném znění 
 
Ředitelka pro strategii Šárka Řehořová představila obsah a strukturu Výroční zprávy o činnosti 
MU za rok 2016, její návaznost na Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020, resp. jeho 
strategické priority a cíle, a podrobně komentovala naplňování Institucionálního plánu MU na 
léta 2016-2018 (IP) včetně dosažení pokroku v naplňování jednotlivých ukazatelů.  

Detailně se řed. Řehořová věnovala následujícím prioritám činnosti MU v roce 2016 a jejich 
hlavním tématům včetně příkladů dobré praxe na pracovištích MU:  

● diverzifikace a otevřenost studijní nabídky: zpřehlednění studijní nabídky, podpora 
mezioborovosti a internacionalizace ve vzdělávání, přijímací řízení a jeho podoba, nová 
webová institucionální prezentace a marketingové strategie, průzkumy u středoškoláků, 
mapování postavení MU v rámci vysokoškolského trhu, 

● kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy: zahájení implementace novely VŠ 
zákona, role studentů v procesech kvality vzdělávání, zatraktivnění vzdělávání novými 
technologiemi a metodami výuky, 

● internacionalizace ve vzdělávání: podpora zavádění výuky v cizích jazycích, podpora 
zahraničních studijních pobytů, záverečné práce v cizím jazyce, 

● individualizované doktorské studium: rozvoj mezioborovosti, průmyslové doktoráty, 
● excelence a relevance ve výzkumu: MU zřídila Mezinárodní vědeckou radu (ISAB), je 

nejúspěšnější českou institucí v H2020, zvyšuje se kvalita publikačních výstupů v 
impaktovaných časopisech, 

● efektivita výzkumu a stimulující prostředí:školení o národních i mezinárodních 
grantových programech (H2020, ERC), bibliometrické analýzy – analýzy publikační 
činnosti díky nástroji InCites, 

● vnitřní kultura založená na sdílených hodnotách, 
● inspirace a odpovědnost ke společnosti,  
● personální řízení a profesní rozvoj zaměstnanců: revize a aktualizace vnitřních 

personálních předpisů, rozvoj systému hodnocení zaměstnanců, konference Hodnocení 
zaměstnanců v univerzitním prostředí, vznik Centra rozvoje pedagogických kompetencí 
a příprava prvního vzdělávacího programu, 

● infrastruktura a správa instituce: příprava projektů do OP VVV, 
● informační systémy a IT podpora: pokračovala elektronizace procesů – směřování 

k bezpapírové instituci, zpřístupňování aplikací z mobilních zařízení, implementace 
Interního registru smluv, cenu ministra vnitra získal bezpečnostní tým CSIRT- MU 
za projekt Kybernetický polygon.  

 
Na naplňování Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 byla alokovaná částka ve výši  
361 098 tis. Kč. V roce 2016 byly MU poskytnuty neinvestiční prostředky ve výši 109 926 tis. 
Kč, vyčerpáno bylo 107 337 tis. Kč, a investiční prostředky ve výši 10 440 tis. Kč, vyčerpáno 
bylo 9 722 tis. Kč. Součástí naplňování IP bylo i úspěšné řešení 146 projektů, z toho 30 
studentských, v rámci Fondu rozvoje MU, a to v celkovém objemu 11 975 tis. Kč (vyhlášení 
soutěže FR MU bylo v objemu 12.037 tis. Kč). 



 
Na závěr rektor konstatoval, že první rok realizace Institucionálního plánu MU na léta 
2016-2018 proběhl plně v souladu s podmínkami stanovenými ve Vyhlášení institucionálního 
programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a především v souladu s platným 
dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro rok 2016. 
  
Dále konstatoval, že přehled o průběžném naplňování cílů Institucionálního plánu MU  je uveden 
i v tabulkové části Výročí zprávy o činnosti MU za rok 2016. Naplňování Institucionálního plánu 
MU 2016-2018 a Dlouhodobého záměru MU léta 2016-2020 plně reflektují jednotlivé kapitoly 
Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2016.  
  
Usnesení 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:  
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na 
vědomí předložené texty Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2016, včetně 
vyhodnocení Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2016, a Výroční zprávu o 
hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2016. 

 

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, v platném znění se zřízením 
služebnosti na nemovitosti v k. ú. Ponava v obci Brno 

Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
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, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (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 
služebnosti (věcného břemene), spočívající v právu oprávněného, jako vlastníka a provozovatele 
technologie horkovodního rozvodu, ve smluvně stanovených prostorách a rozsahu 

● umístit, provozovat a udržovat horkovodní rozvod ve služebné nemovitosti, 
● zajišťovat odstraňování poruch na horkovodním rozvodu, 
● provádět na horkovodním rozvodu úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení 

jeho výkonnosti, 
● vstupovat do nemovitosti za účelem umístění, provozu, údržby a oprav horkovodního 

rozvodu. 



  
Služebnost zatíží pozemek p. č. 891 v katastrálním území Ponava v obci Brno, jehož součástí je 
budova studentské koleje č. p. 507 na ulici Kounicova č. orient. 50. Tato služebná nemovitost ve 
vlastnictví Masarykovy univerzity je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 90 pro uvedené katastrální 
území. 
  
Oprávněnou z věcného břemene bude společnost Teplárny Brno, a. s., se sídlem Okružní 25, 638 
00 Brno, IČ 46347534. Práva a povinnosti ze služebnosti budou přecházet v celém rozsahu na 
případné právní nástupce obou smluvních stran. 
  
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč včetně DPH.  
 

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, v platném znění se zřízením 
věcného břemene (služebnosti) na nemovitostech v k. ú. Bohunice v obci Brno 

Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
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, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (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 (služebnosti) na nemovitostech ve vlastnictví Masarykovy univerzity, 
spočívajícího v právu 

● zřídit a provozovat na zatížených (služebných) pozemcích plynárenské zařízení „STL 
plynovod a přípojka pro Campus rezidenční areál C v k. ú. Bohunice, p. č. 1331/77,“ č. 
stavby 9900093530, včetně jeho součástí, příslušenství opěrných a vytyčovacích bodů, 

● vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním, případně také odstraněním plynárenského zařízení. 

 
Dohodnutý rozsah věcného břemene 1 m (jeden metr) na obě strany od půdorysu plynárenského 
zařízení bude po geodetickém zaměření stavby vyznačen v geometrickém plánu. 
  
Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 1331/126 a p. č. 1331/281 v k. ú. Bohunice, zapsané jako 
vlastnictví Masarykovy univerzity na LV č. 929 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 
  
Oprávněnou z věcného břemene bude společnost GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ 27295567. 



  
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč, k níž se 
připočte DPH dle platné sazby. 
 

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, v platném znění se zřízením 
služebnosti na nemovitosti v k. ú. Stránice v obci Brno 

Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
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, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (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 
služebnosti na nemovitosti – pozemku ve vlastnictví Masarykovy univerzity, spočívající v právu 

● zřídit, provozovat, udržovat a opravovat na pozemku podzemní komunikační kabelové 
vedení veřejné komunikační sítě včetně sloupkového rozvaděče s umístěním v půdorysu 
stávajícího plotu s přístupem z ulice, 

● provádět na podzemním komunikačním vedení a jeho zařízeních včetně rozvaděče 
úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, 

● za tím účelem na pozemek vstupovat. 
 

Část pozemku, k níž bude právo odpovídající služebnosti zřízeno, bude po umístění stavby 
vyznačena v geometrickém plánu. 
  
Služebnost zatíží pozemek p. č. 661 v k. ú. Stránice v obci Brno, zapsaný jako vlastnictví 
Masarykovy univerzity na LV č. 15 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno-město. 
  
Oprávněnou ze služebnosti bude společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063. 
  
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým 
posudkem. 
 

6. 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, v platném znění se zřízením 
služebnosti na nemovitostech v k. ú. Pisárky v obci Brno 

Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 



 
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, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (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 
služebnosti stezky a cesty ve smyslu ustanovení § 1274 a § 1276 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 
  
Služebnost stezky a cesty zatíží v celém rozsahu pozemky p. č. 350/5 a p. č. 350/6 s 
vybudovanou komunikací v katastrálním území Pisárky v obci Brno (služebné pozemky) ve 
vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 544 pro uvedené katastrální 
území. 
  
Oprávněnou osobou ze služebnosti bude pan Mgr. Jiří Vašek, narozený 26. 3. 1981, bytem v 
Brně, Šmahova 1430/90, PSČ 627 00. Panujícími pozemky, v jejichž prospěch budou služebné 
pozemky zatíženy, budou pozemky p. č. 364, p. č. 365 a p. č. 368 v katastrálním území Pisárky v 
obci Brno, zapsané na LV č. 115 pro toto katastrální území. 
  
Služebnost zatěžující služebné pozemky bude působit ve prospěch každého vlastníka panujících 
pozemků nebo jejich částí v rozsahu stanoveném ustanoveními občanského zákoníku a bude 
zřízena na dobu neurčitou za úplatu stanovenou znalcem.  
 

7. 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, v platném znění se zřízením 
služebnosti na nemovitosti v k. ú. Pisárky v obci Brno – ulice Kejbaly 

Mgr. Šín podal komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. 
 
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, v platném znění, přijala hlasy všech 9  
přítomných členů (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 se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, a to podzemního vodovodního vedení, ve smyslu ustanovení § 1267 a § 1268 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
  



Služebnost zatíží v nezbytném rozsahu pozemek p. č. 1335/1 v katastrálním území Pisárky v obci 
Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsaný na LV č. 544 pro toto katastrální území u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Vodovod bude 
veden při hranici zatíženého pozemku se sousedícími pozemky p. č. 1344 a p. č. 1342/6 v tomtéž 
katastrálním území ve vlastnictví oprávněných osob. 
  
Oprávněnými osobami ze služebnosti budou manželé Ing. Antonín Kofroň, nar. 13. 11. 1946, a 
Nataša Kofroňová, nar. 12. 11. 1951, oba bytem v Brně, Valouškova 582/10, PSČ 635 00, 
kterým svědčí vlastnická práva k pozemkům p. č. 1344 a p. č. 1342/6 v k. ú. Pisárky. 
  
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu ve výši stanovené znalcem. 
 
 
8. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové 
období 2014-2020 (zejména OP VVV) 
 
Pror. Pitrová podala podrobnou informaci o výsledcích MU v projektech tzv. strategické 
čtyř-výzvy (příloha). 
 
 
9. Informace rektora ke stanovisku Masarykovy univerzity k návrhu zákona o 
univerzitních nemocnicích 
 
Informaci rektor poskytl v rámci bodu 1. 
 
 
10. Různé 
 
Rektor  
10.1 Informoval o aktuálním stavu legislativního procesu na MU, který je reakcí na novelu 
vysokoškolského zákona. 
 
 
 
 
Schválil: MgA. Petr Pleva, předseda SR MU  
Ověřila: JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně SR MU  
 
Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU  
Brno, 15. 5. 2017 
 


