
Zápis z korespondenčního hlasování Správní rady MU 2/2017 (59), 10. 9. 2017 
Spisová značka: MU-IS/83356/2017/551183/RMU  
 
 
Hlasovali: Jindřich Fryč, Jiří Gruber, Stanislav Juránek, Pavel Konzbul, Pavel Kysilka, Dagmar 
Lastovecká, David Mareček, Eduard Palíšek, Petr Pleva, Miloš Růžička, Petr Vokřál 
 
V souladu s článkem 4, odst. 8 Statutu Správní rady MU navrhl dne 8. 8. 2017, na žádost 
rektora MU, předseda Správní rady MU MgA. Petr Pleva korespondenční hlasování o přijetí 
usnesení: 
„Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění vydává 
předchozí písemný souhlas s nákupem movité věci – přístroje „Transmisní elektronový 
mikroskop“, jehož předpokládaná celková maximální nákupní cena dosahuje výše 45 000 000,- 
Kč.“ 
 
Ve stanoveném termínu, do 20. 8. 2017, nenavrhl žádný člen Správní rady MU svolání jednání 
Správní rady MU k tomuto bodu – v souladu se Statutem SR MU se uskutečnilo korespondenční 
hlasování. K přijetí usnesení v korespondenčním hlasování je, dle Statutu SR MU, třeba souhlasu 
dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady MU, tj. nejméně 10 hlasů. Do 10. 9. 2017 včetně 
hlasovalo 11 členů SR MU, 4 členové SR MU nehlasovali – pro přijetí návrhu hlasovalo 11 
členů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu.  
 
Správní rada MU v korespondenčním hlasování ke dni 10. 9. 2017 přijala usnesení: 
„Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění vydává 
předchozí písemný souhlas s nákupem movité věci – přístroje „Transmisní elektronový 
mikroskop“, jehož předpokládaná celková maximální nákupní cena dosahuje výše 45 000 000,- 
Kč.“ 
 
 
Schválil: Petr Pleva, předseda SR MU  
Ověřili: Jiří Gruber a Dagmar Lastovecká, místopředsedové SR MU  
Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU  
 
Brno, 13. 9. 2017 


