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Přítomni: dle prezenční listiny. Celkem bylo přítomno 10 členů SR MU. V průběhu všech 
hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná. 

Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Malý, pror. Svatoňová, kvestorka Valešová, ředitelka 
Řehořová, ředitelka Fojtová, vedoucí Právního odboru RMU Kvítková, vedoucí Provozního 
odboru RMU Říha 

Jednání zahájil a řídil předseda SR MU MgA. Petr Pleva.  
 

Návrh programu jednání: 

Volby předsednictva Správní rady Masarykovy univerzity 

1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2018 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2020 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 Masarykovy univerzity za rok 2017, včetně vyhodnocení 
plnění Institucionálního plánu MU 2016-2018 za rok 2017, a Výroční zpráva o 
hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2017 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. a) 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 prodeji nemovitostí v katastrálním 
území Komárov v obci Brno 

4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 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 prodeji nemovitostí v katastrálním 
území Cikháj v obci Cikháj 

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 se služebností na nemovitosti v katastrálním území Bohunice v 
obci Brno (E.ON Distribuce, 1338/5) 

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 (zákon o vysokých 
školách), v platném znění se služebností na nemovitostech v katastrálním území 
Bohunice v obci Brno (Českomoravská energetika) 

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 (zákon o vysokých 
školách), v platném znění se služebností na nemovitosti v katastrálním území Bohunice v 
obci Brno (E.ON Distribuce, 1331/90) 

8. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Staré 
Brno v obci Brno 

9. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Pisárky 
v obci Brno 

10. 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 se služebnostmi na nemovitostech v katastrálním území 
Bohunice v obci Brno (FINTIME) 

11. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Starý 
Lískovec v obci Brno 

12. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), v platném znění s nabytím pozemku v katastrálním území Staré Brno v obci 
Brno 

13. Různé. 

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

 

Volby předsednictva Správní rady Masarykovy univerzity 

Z důvodu uplynutí funkčního období předsednictva Správní rada Masarykovy univerzity 
provedla volbu předsedy a dvou místopředsedů. Přípravné úkony a sečtení hlasů zajistila 
tajemnice SR MU Zlatušková. 
 
a) Pro volbu předsedy SR MU byl navržen jediný kandidát, MgA. Petr Pleva, předseda SR MU, 
který v tajné volbě získal 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování). 
 
b) Pro volbu místopředsedů SR MU byli navrženi stávající místopředsedové SR MU Mgr. Jiří 
Gruber a JUDr. Dagmar Lastovecká,  kteří v tajné volbě získali 10 platných hlasů (nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). 
 
Předsednictvo Správní rady Masarykovy univerzity bude v období od 21. 5. 2018 do 20. 5. 2020 
pracovat ve složení 
 MgA. Petr Pleva, předseda 

Mgr. Jiří Gruber, místopředseda 
JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně. 
 



1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2018 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2020 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 2018 a střednědobého výhledu 
neinvestičního rozpočtu do roku 2020. Oba návrhy byly projednány a schváleny na zasedání 
Akademického senátu MU 14. 5. 2018 a v souladu se zákonem postoupeny k projednání a ke 
schválení Správní radě MU. 

MU v roce 2018 hospodaří s rozpočtem ve výši 8,007 mld. Kč, v neinvestiční části rozpočtu jsou 
výnosy plánované ve výši 6,854 mld. Kč, náklady jsou plánované ve výši 6,823 mld. Kč, 
plánovaná výše výnosů je o 13,4 % vyšší než v roce 2017. Kvestorka popsala strukturu 
neinvestičních výnosů. 

Investiční část rozpočtu MU pro rok 2018 dosahuje výše 1,153 mld. Kč, což je o  134 % více než 
v roce 2017. Další nárůst investičních výdajů se předpokládá v souvislosti s nástupem realizace 
schválených projektů OP VVV a novým investičním programem MŠMT.  

Rozpočet MU pro rok 2018 je sestaven jako neztrátový, hospodářský výsledek je plánován 
konzervativně ve výši  31,744 mil. Kč.  

Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 71,572 mil Kč bude rozdělen do fondů. 

Kvestorka představila střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2018-2020, 
který je podle platného znění vysokoškolského zákona nově schvalován společně s rozpočtem. 
 
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 10 
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 2018 a střednědobý výhled 
neinvestičního rozpočtu do roku 2020.  
 
 
2. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2017, včetně vyhodnocení 
plnění Institucionálního plánu MU 2016-2018 za rok 2017, a Výroční zpráva o hospodaření 
Masarykovy univerzity za rok 2017 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 Řehořová představila obsah a strukturu Výroční zprávy o činnosti 
MU za rok 2017, 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) za rok 2017 včetně dosažení pokroku v naplňování jednotlivých ukazatelů. 



Detailně se ředitelka Řehořová věnovala následujícím prioritám činnosti MU v roce 2017 a jejich 
hlavním tématům včetně příkladů dobré praxe na pracovištích MU: 

● Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky: zahájení činnosti nového Poradenského 
centra MU – řešení studijní neúspěšnosti, nová směrnice MU Pravidla pro tvorbu 
studijních programů – ukotveny společné parametry studijních programů a jejich 
součástí. 

● Kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy: zpracování řady vnitřních pravidel a 
směrnic pro dobudování systému zajišťování a hodnocení kvality, svou činnost zahájila 
Rada pro vnitřní hodnocení MU: 15 členů, 11 řádných zasedání, příprava a podání 
žádosti o institucionální akreditaci: Zpráva o vnitřním hodnocení kvality MU (za 5 let, 
přijatá opatření, měřitelné ukazatele, naplněná doporučení EUA); Sebehodnoticí zpráva 
(institucionální prostředí; 23 oblastí vzdělávání, o které MU v akreditaci požádala). 

● Internacionalizace ve vzdělávání: nabídka desítek nových kurzů v cizích jazycích, 
zejména v angličtině, všechny fakulty již nabízejí studijní programy v cizích jazycích; 
pozornost se přesouvá i k bakalářskému studiu v angličtině, do zahraničí v roce 2017 
vysláno 1 938 studentů (76 % z nich v rámci programu Erasmus+). 

● Individualizované doktorské studium: podpora mezioborovosti: celoroční cyklus 
přednášek zahraničních odborníků Seminar Series: přednášky z oblasti přírodních věd, 
přednášky společenskovědních a humanitních oborů a informatiků, v roce 2017 zavedena 
na FSS MU pro studenty doktorských studijních programů povinná zahraniční stáž, 
celouniverzitní diskuze k novému nastavení doktorského studia (včetně reflexe 
doporučení ISAB MU). 

● Excelence a relevance výzkumu: získaná ocenění: např. Brno PhD Talent – z 20 
oceněných 14 z MU; řada národních + mezinárodních cen, rostoucí tendence publikací ve 
WoS i v jejich kvalitě, růst publikací ve spolupráci se zahraničními spoluautory, druhé 
zasedání Mezinárodní vědecké rady MU (ISAB MU): revize naplňování 14 doporučení, 
které MU obdržela od ISAB MU při první návštěvě – hodnocený posun MU: zejména v 
personální politice a ve snaze získávání zahraničních akademiků. 

● Efektivita výzkumu a stimulující prostředí: Grantová agentura MU – MUNI Award in 
Science and Humanities  – nové schéma podpory cílící na nově příchozí excelentní 
vědce, financování ze zahraničních zdrojů: v roce 2017 byla zahájena realizace dalších 12 
projektů H2020. MU je nejúspěšnější institucí v ČR dle objemu získaných financí 
z H2020. 

● Vnitřní kultura založená na sdílených hodnotách: interní komunikace – plné zavedení 
interní komunikační sítě Muni Yammer, zahájení prací na interním portálu pro 
zaměstnance, kariérní poradenství – portál JobcheckIN:  zaregistrovaných 6 237 studentů, 
381 zaměstnavatelů – 1 686 inzerovaných pracovních nabídek a stáží pro studenty. 

● Inspirace a odpovědnost ke společnosti: podpora finanční gramotnosti sociálně slabých – 
ESF – semináře v azylových domech, ve věznici, v dětských domovech, studenti FSpS 
uspořádali v rámci svých odborných praxí  III. ročník Regionálních her speciální 
olympiády v Brně – s cílem umožnit lidem s mentálním postižením pravidelně sportovat, 
projekt Zvolsi.info z FSS – radí středoškolákům, jak pracovat s informacemi a podchytit 
tzv. fake news. Zástupci spolku v roce 2017 sepsali mediální příručku – přednášeli na 
středních školách v ČR i SR. 

● Personální řízení a profesní rozvoj zaměstnanců: schváleny 2 klíčové normy: Vnitřní 



mzdový předpis MU a Řád výběrového řízení MU, nabyla účinnosti směrnice Habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem: od 1. 1. 2021 povinnost předkládat habilitační 
práci výhradně v anglickém jazyce, případně v jiném cizím jazyce podle zvyklostí oboru, 
pilotně vyzkoušeno hodnocení neakademických pracovníků – dohodnuty pracovní cíle na 
další období, dohodnuty cíle osobního rozvoje. 

● Infrastruktura a správa instituce: informatici MU našli závažnou slabinu v bezpečnostních 
čipech – zranitelnost se týká celé produktové řady výrobků, například čipů v moderních 
elektronických občanských průkazech, Informační systém MU – hlavní pozornost 
věnována úpravám v IS MU souvisejícím s novelou VŠ zákona, pokračovala 
elektronizace agend – např. agendy elektronického doručování dokumentů, zejména 
rozhodnutí v záležitostech týkajících se studia studentů. 

 
Na naplňování Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 byla alokovaná částka ve výši 
361 098 000 Kč. V roce 2017 byly MU poskytnuty neinvestiční prostředky ve výši 110 766 000 
Kč, vyčerpáno bylo 100 596 000 Kč, a investiční prostředky ve výši 9 600 000 Kč, vyčerpáno 
bylo 9 196 000 Kč. 
  
Cíle IP jsou na MU realizovány formou interních projektů rektorátu, fakult a dalších pracovišť v 
souladu se strategickými prioritami a cíli Dlouhodobého záměru MU pro roky 2016-2020. 
  
Součástí naplňování IP bylo, podobně jako v roce 2016, i úspěšné řešení 154 projektů, z toho 34 
studentských, v rámci Fondu rozvoje MU, a to v celkovém objemu 12 037 000 Kč. 
  
Na závěr rektor konstatoval, že realizace Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 pro rok 
2017 proběhla 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. 
 
Kvestorka zrekapitulovala proces přípravy, strukturu a obsah Výroční zprávy o hospodaření MU 
za rok 2017. Konstatovala, že nezávislý auditor ověřující účetní závěrku nezjistil žádné 
významné nedostatky. 
 
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 10 
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 2017, včetně 
vyhodnocení plnění Institucionálního plánu Masarykovy univerzity 2016-2018 pro rok 2017, a 
Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2017. 
 
 



3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 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 prodeji nemovitostí v katastrálním území Komárov v 
obci Brno 
 
Usnesení 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 10 
přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) 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 prodeji 
nemovitostí – pozemků a stavby vysokoškolských kolejí v katastrálním území Komárov v Brně, 
a to v rámci veřejného výběrového řízení formou aukce. 
  
Předmětem prodeje bude soubor nemovitostí ve vlastnictví Masarykovy univerzity, a to pozemek 
p. č. 1625, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  395 m2, se stavbou č. p. 633, průmyslový 
objekt, pozemek p. č. 214/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 732 m2, pozemek p. č. 214/10, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 1157 m2, pozemek p. č. 343/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 2 m2,  a pozemek p. č. 344/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2,  vše v k. ú. 
Komárov, obec Brno, okres Brno – město. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 802 pro uvedené 
katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Brno-město. 
  
Nabídková a současně minimální cena prodeje souboru nemovitostí bude 58 200 000,- Kč. Aukci 
– výběrové řízení o prodeji nemovitostí provede odborně způsobilý subjekt (právnická nebo 
fyzická osoba), vybraný Masarykovou univerzitou (MU) v rámci výběrového řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek při zachování vnitřních předpisů i dalších interních norem 
MU. Podmínkou aukce – výběrového řízení o prodeji nemovitostí bude zachování práva MU 
neuzavřít kupní smlouvu s případným vítězem aukce. 
 
 
4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 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 prodeji nemovitostí v katastrálním území Cikháj v 
obci Cikháj 
 
Usnesení 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 10 
přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) 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 prodeji 
nemovitostí – pozemků a stavby rekreačního střediska Cikháj v katastrálním území Cikháj, a to v 
rámci veřejného výběrového řízení formou aukce. 
  
Předmětem prodeje bude soubor nemovitostí ve vlastnictví Masarykovy univerzity, a to pozemku 
p. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 602 m² se stavbou č. p. 45, stavba občanského 
vybavení a pozemku p. č. 2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3447 m², vše v k. ú. Cikháj, 
obec Cikháj, okres Žďár nad Sázavou. Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 234 pro uvedené 
katastrální území u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
  
Nabídková a současně minimální cena prodeje souboru nemovitostí bude 8 500 000,- Kč. Aukci 
– výběrové řízení o prodeji nemovitostí provede odborně způsobilý subjekt (právnická nebo 
fyzická osoba), vybraný Masarykovou univerzitou (MU) v rámci výběrového řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek při zachování vnitřních předpisů i dalších interních norem 
MU. Podmínkou aukce – výběrového řízení o prodeji nemovitostí bude zachování práva MU 
neuzavřít kupní smlouvu s případným vítězem aukce. 
 
 
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 se služebností na nemovitosti v katastrálním území Bohunice v obci Brno 
(E.ON Distribuce, 1338/5) 
 
 
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 10 
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) inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebném 
pozemku zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu – kabelové vedení 
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 pozemek p. č. 1338/5, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 161 
m2 v katastrálním území Bohunice v obci Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsaný 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 ve veřejném zájmu, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 2 000,- Kč, k tomu se připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 
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 (zákon o vysokých školách), v 
platném znění se služebností na nemovitostech v katastrálním území Bohunice v obci Brno 
(Českomoravská energetika) 
 
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 10 
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) inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebném 
pozemku zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu – kabelové vedení 
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. 1331/75, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 411 m2, p. č. 
1331/78, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 238 m2, p. č. 1331/116, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 237 m2, p. č. 1331/126, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
1543 m2, p. č. 1331/320, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 188 m2, p. č. 1338/10, ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 543 m2, p. č. 1338/17, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 463 
m2, p. č. 1338/21, trvalý travní porost o výměře 347 m2, p. č. 1338/25, ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 694 m2 a p. č. 1338/37, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2 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 Českomoravská energetika s.r.o. se sídlem Sokolovská 
675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 03531384. Věcné břemeno bude zřízeno ve veřejném zájmu, a 
to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10 800,- Kč, k tomu se připočte DPH ve 
výši dle platných právních předpisů. 
 
 



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 (zákon o vysokých školách), v 
platném znění se služebností na nemovitosti v katastrálním území Bohunice v obci Brno 
(E.ON Distribuce, 1331/90) 
 
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 10 
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) inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebném 
pozemku zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu – kabelové vedení 
vysokého napětí a kabelové sdělovací vedení. 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 pozemek p. č. 1331/90, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2192 m2 v 
katastrálním území Bohunice v obci Brno ve vlastnictví Masarykovy univerzity, zapsaný 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 ve veřejném zájmu, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 1 900,- Kč, k tomu se připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 
8. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Staré Brno v obci 
Brno 
 
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 10 
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 
inženýrské sítě – rozvodného tepelného zařízení umístěného na služebných pozemcích ve 
vlastnictví Masarykovy univerzity, 

● umístit, mít, provozovat a udržovat inženýrskou síť, 
● zajišťovat odstraňování poruch na inženýrské síti, 
● provádět na inženýrské síti úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho 

výkonnosti, 
● zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích potřebné obslužné zařízení, 
● vstupovat na služebné pozemky za účelem umístění, provozu, údržby a oprav inženýrské 

sítě po nezbytně nutnou dobu a v nutném rozsahu. 
  
Služebnost zatíží pozemky p. č. 1626, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6750 m2 a 1627, 
zahrada   o výměře 771 m2 v katastrálním území Staré Brno v obci Brno, okrese Brno – město, 
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno-město, na LV č. 109 pro uvedené katastrální území, jako vlastnictví Masarykovy 
univerzity. 
  
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. 
 
 
9. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Pisárky v obci Brno 
 
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 10 
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) inženýrské sítě ve smyslu ustanovení § 1267 a § 1268 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, která zatíží pozemky p. č. 350/5, ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 1400 m2, p. č. 350/6, ostatní plocha – zeleň o výměře 2057 m2 a p. 
č. 350/8, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1214 m2 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.  
 
 



Na výše uvedených pozemcích budou umístěny přípojky a vedení vodovodu a kanalizace a 
kabelové vedení nízkého napětí pro zabezpečení přívodu vody, odvodu splaškové vody a přívodu 
elektrické energie pro rodinný dům pana Mgr. Jiřího Vaška. Průběh a rozsah věcného břemene 
bude vymezen geometrickým plánem. 
  
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 a p. č. 365/2 v katastrálním území Pisárky v obci 
Brno, zapsané na LV č. 2576 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. 
 
 
10. 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 se služebnostmi na nemovitostech v katastrálním území Bohunice v obci 
Brno (FINTIME) 
 
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 10 
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 podle ustanovení § 1274  a § 1276 a služebnosti inženýrské sítě podle 
ustanovení § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
  
Služebnost stezky a cesty zatíží část pozemku p. č. 1347/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
476 m2 v katastrálním území Bohunice 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. 929 pro uvedené katastrální území. Rozsah 
věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem. 
  
Oprávněnou osobou ze služebnosti bude společnost FINTIME, s.r.o., IČ 25572083 se sídlem v 
Brně, Kalvodova 931/27a, PSČ 602 00. Panujícími pozemky, v jejichž prospěch bude služebný 
pozemek zatížen, budou pozemky p. č. 1341, 1342, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345, 1347/1, 1347/3, 
1347/6 a 1347/10 v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsané na LV č. 3655 pro toto 
katastrální území. Služebnost zatěžující služebný pozemek 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. 
  
 



Služebnost inženýrské sítě zatíží pozemky p. č. 1347/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
476 m2, p. č. 1347/11, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 148 m2 a p. č. 1349/2, 
trvalý travní porost o výměře 115 m2 v katastrálním území Bohunice 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. 929 pro uvedené 
katastrální území. Na pozemcích p. č. 1347/2 a p. č. 1347/11 bude zřízeno nebo přes tyto 
pozemky vedeno vodovodní vedení včetně potřebných přípojek. Na pozemku p. č. 1349/2 bude 
zřízeno nebo přes tento pozemek bude vedeno kanalizační vedení splaškové vody včetně 
potřebných přípojek. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem. 
  
Oprávněnou osobou ze služebnosti bude společnost FINTIME, s.r.o., IČ 25572083 se sídlem v 
Brně, Kalvodova 931/27a, PSČ 602 00. Panujícími pozemky, v jejichž prospěch bude služebný 
pozemek zatížen, budou pozemky p. č. 1341, 1342, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345, 1347/1, 1347/3, 
1347/6 a 1347/10 v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsané na LV č. 3655 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. 
 
 
11. 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 se služebností na nemovitostech v katastrálním území Starý Lískovec v obci 
Brno 
 
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 10 
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) inženýrské sítě, zakládající právo oprávněné na služebných 
pozemcích zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě a 
za tím účelem na služebné pozemky v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět. Věcné 
břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, případně síť odstranit. 
  
Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 1681/59, orná půda o výměře 285 m2, p. č. 1681/110, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5116 m2 a p. č. 1681/112, ostatní plocha – zeleň o 
výměře 142 m2 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 UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 
Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ 00562262. Práva a povinnosti ze služebnosti budou přecházet v 
celém rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
  
Věcné břemeno bude zřízeno ve veřejném zájmu, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 700,- Kč včetně DPH za jeden běžný metr podzemního vedení. 
 
 
12. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v 
platném znění s nabytím pozemku v katastrálním území Staré Brno v obci Brno 
 
Usnesení 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 10 
přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) 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 kupní smlouvy o 
převodu vlastnického práva k nemovitosti, a to pozemku v katastrálním území Staré Brno, mezi 
Masarykovou univerzitou a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město. 
  
Na základě této smlouvy získá Masarykova univerzita od České republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových vlastnické právo k pozemku  p. č. 1680/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 2 m2 v katastrálním území Staré Brno v obci Brno, okrese Brno – 
město. Pozemek je zapsán na LV č. 60000 pro uvedené katastrální území u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 
  
Kupní cena stanovená prodávajícím činí 15 000,- Kč (patnáct tisíc korun českých). 
 
 
13. Různé 
 
Kvestorka 
13.1 Podala informaci o záměru koupě nemovitosti Žerotínovo nám. 533/6.  
13.2 Podala informaci o záměru změny nepeněžitého vkladu do akciové společnosti Biology 
Park Brno, a. s., na peněžitý. 
 

Schválil: Petr Pleva, předseda  
Ověřili: Jiří Gruber, místopředseda 

Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně 


