
Zápis č. 2/2006 (15)   

z jednání Správní rady MU ze dne 23. 6. 2006 

    

Přítomni:  
Václav Hanke, Lukáš Evžen Martinec, František Mikš, Otakar Motejl, Peter Mráz, Luděk 
Niedermayer, Petr Pleva, Martin Profant, Jan Sokol, Alena Štětková, Pavel Švanda, Jitka 
Vitásková  
  
Omluveni:  
Bohdan Hejduk, Stanislav Juránek, Bohuš Zoubek  

  
SR byla schopna se usnášet. 
   
Za MU: Petr Fiala, Antonín Slaný, Mikuláš Bek, Ladislav Janíček, Václav Račanský, Jiří 
Nantl 
   
Jednání zahájila a řídila předsedkyně SR MU Alena Štětková.  
   
Program: 

1. 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, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. 
Bohunice podle § 70 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.)  

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, v platném 
znění, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Starý 
Lískovec a Bohunice podle § 47 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.)  

3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2006 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 
znění  

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, v platném 
znění, s uzavřením smluv o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového 
fondu ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy  

5. 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, v platném 
znění, s uzavřením směnné smlouvy se společností CD XXI, a. s.  

6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 
znění, ke zřízení společné právnické osoby MU a VUT v Brně  

7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 
znění, ke vstupu Masarykovy univerzity do právnické osoby – akciové společnosti 
ADVA IT, a. s.  

8. Různé  



   
Návrh programu jednání byl jednomyslně přijat počtem 11 kladných hlasů (nikdo se nezdržel, 
nikdo nehlasoval proti). 
   
1.  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, 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bohunice podle § 
70 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.) 
  
Rektor podal stručný komentář k předloženým materiálům. 
  
Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (11 hlasů pro, nikdo se nezdržel, 
nikdo nebyl proti) 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 užívání 
pozemků ve prospěch Jihomoravské plynárenské, a. s., spočívajícího v oprávnění vstupu a 
vjezdu na pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a jeho příslušenství SO II-301.5 Přeložka STL plynu – Kamenice, SO III-301.5 
Přeložka STL plynu – Kamenice – internát sester, SO IV-301.6 Přeložka STL plynu – 
Netroufalky a SO IV-301.7 Přeložka STL plynu – Netroufalky – záp. přivaděč. 
Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 1329/1, 1329/11, 1329/12, 1331/2, 1331/10, 1331/12, 
1331/14, 1331/32, 1331/59, 1333/18, 1334/1, 1338/2, 1338/9, 1338/14, 1338/15, 1338/22, 
1383/6, 1383/7, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, zapsané na LV č. 929 pro 
uvedené katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno – město. Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravská plynárenská,  
a. s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, IČ: 49970607. 
   
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, v platném znění, 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Starý Lískovec a 
Bohunice podle § 47 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (z. č. 458/2000 Sb.) 
  
Rektor podal stručný komentář k předloženým materiálům. 
  
Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (11 hlasů pro, nikdo se nezdržel, 
nikdo nebyl proti) 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 užívání 
pozemků za účelem   

-          umístění a provozování zemního kabelového vedení VN „SO II-301.10 Přeložka 
kabelů VN 232 a VN 1299 – Kamenice – Netroufalky a SO II-301.11 Přeložka kabelů 
VN 236 – Kamenice – Netroufalky“na pozemcích shora uvedených  

-          přístupu a příjezdu k zemnímu kabelovému vedení VN na pozemcích shora 
uvedených za účelem jeho provozování, údržby, oprav a rekonstrukce. 



Věcné břemeno zatíží pozemek p. č. 1681/7 v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno, 
zapsaný na LV č. 1846 pro uvedené katastrální území, dále pozemky p. č. 1331/2, 1331/3, 
1331/5, 1331/10, 1331/12, 1331/14, 1331/59, 1333/16, 1334/1, 1338/2, 1338/9, 1338/15, 
1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/7, 1383/20, 1383/26 v katastrálním území Bohunice v obci 
Brno, zapsané na LV č. 929 pro uvedené katastrální území, vše u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Oprávněným z věcného břemene 
bude E.ON Distribuce, a. s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ: 
26078198. 
   
3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2006 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění 
  
Rektor a kvestor okomentovali a vysvětlili jednotlivé části předloženého rozpočtu a způsob 
přípravy a schvalování rozpočtu na MU, zabývali se dopadem novely vysokoškolského 
zákona na financování veřejných vysokých škol. 
  
Na žádost členů Správní rady MU bude, vzhledem ke složitosti rozpočtu MU, předložení 
rozpočtu v příštím roce doplněno stručnou důvodovou zprávou, vnitřními pravidly 
hospodaření na daný kalendářní rok a pravidly rozdělování normativního příspěvku ze 
státního rozpočtu. 
  
Správní rada MU po rozsáhlé diskusi jednomyslně přijala (11 hlasů pro, nikdo se nezdržel, 
nikdo nebyl proti) 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 bere 
na vědomí předložený Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2006. 
  
K jednání se připojil prof. Sokol. 
   
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, v platném znění, 
s uzavřením smluv o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví veřejné vysoké školy 
  
Rektor podrobně okomentoval pozemkovou situaci MU v Brně – Bohunicích a předložené 
dokumenty. Kvestor aktuální stav ukázal na pozemkové mapce. 
  
Správní rada MU po diskusi jednomyslně přijala (12 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl 
proti) 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, v platném znění, 
vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Masarykovy univerzity jako veřejné vysoké 
školy. Na základě této smlouvy převede Pozemkový fond České republiky do vlastnictví 
Masarykovy univerzity pozemky p. č. 381/2, ostatní plocha, v katastrálním území Nový 
Lískovec v obci Brno, p. č. 1331/91, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci 
Brno, p. č. 1331/92, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno a p. č. 
1331/93, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno. Pozemky jsou zapsány 



na LV č. 10002 pro uvedená katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se 
sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. 
   
5. 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, v platném znění, 
s uzavřením směnné smlouvy se společností CD XXI, a. s. 
  
Rektor podrobně okomentoval pozemkovou situaci MU v Brně – Bohunicích a předložené 
dokumenty. Kvestor aktuální stav ukázal na pozemkové mapce. 
  
Správní rada MU po diskusi jednomyslně přijala (12 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl 
proti) 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, v platném znění, 
vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením směnné smlouvy mezi Masarykovou 
univerzitou a společností CD XXI, a. s., Česká 12,  Brno, IČ 25599801. Na základě této 
smlouvy převede Masarykova univerzita společnosti CD XXI, a. s., vlastnické právo 
k pozemkům v katastrálním území Bohunice v obci Brno zapsaným na LV č. 929 a 
k pozemkům v katastrálním území Nový Lískovec v obci Brno zapsaným na LV č. 3023  

o celkové výměře 7 198 m2, a to: 

   
katastrální 
území 

parcela 
č. výměra  druh pozemku LV 

současný 
vlastník                                                   

    m2       
            

Bohunice 1331/91 2 037 ost. plocha 929 MU 
            
Bohunice 1331/93 71 ost. plocha 929 MU 
            
Bohunice 1333/92 170 ost. plocha 929 MU 
            
Bohunice 1333/21 1 661 ost. plocha 929 MU 
            
Bohunice 1333/22 212 ost. plocha 929 MU 
            
Bohunice 1334/2 1 665 ost. plocha 929 MU 
            
  
Nový 
Lískovec       381/1 473 

trv. travní 
porost 3 023 MU 

            
Nový 
Lískovec  381/2 909 ost. plocha 3 023 MU 
  
Celková výměra v m2

 7 198    



 Na základě této smlouvy Masarykova univerzita nabude od společnosti CD XXI, a. s., 
vlastnické právo k pozemku v katastrálním území Bohunice v obci Brno zapsanému  

na LV č. 1546 o výměře 7 451 m2: 
 
 katastrální 

území parcela č. výměra  druh pozemku LV 
současný 
vlastník                                                   

    m2       
            

  
Bohunice 1349/4 7 451 

trv. travní 
porost 1 546 CD 

  
Celková výměra v m2

 7 451 

  
Pro účely této smlouvy jsou pozemky oceněny stejnou cenou a žádná smluvní strana nemá 
nárok na doplatek. 
  
6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 
ke zřízení společné právnické osoby MU a VUT v Brně 
  
Rektor seznámil členy SR MU se stavem přípravy MU na účast v soutěži o finanční 
prostředky z evropských strukturálních fondů. 
  
Ve velmi podrobné diskusi přítomní zástupci MU objasnili mj. otázky účasti ostatních 
subjektů, včetně jejich finanční spoluúčasti, struktury řízení, předmětu činnosti a personálního 
zabezpečení vznikající právnické osoby. 
  
Rektor bude Správní radu MU informovat o veškerých majetkových změnách a změnách 
v řídicí struktuře, které v CETI, spol. s r. o., nastanou. 
  
Správní rada MU přijala (9 hlasů pro, 3 se zdržely, nikdo nebyl proti) usnesení: 
  
Správní rada Masarykovy univerzity vydává podle § 15 odst. 1 d) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předchozí písemný 
souhlas ke zřízení společnosti CETI, spol. s r. o., a majetkové účasti Masarykovy univerzity 
v této společnosti. 
  
7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 
ke vstupu Masarykovy univerzity do právnické osoby – akciové společnosti ADVA IT, a. 
s. 
  
Doc. Račanský zdůvodnil předkládaný návrh. 
  
V průběhu diskuse jednání opustili Otakar Motejl a Jan Sokol. 
  
Po rozsáhlé diskusi, která se týkala zejména politiky správy a ochrany duševního vlastnictví, 
ocenění duševního vlastnictví, transferu vědění a legislativy v této oblasti, Správní rada MU 
jednomyslně přijala (9 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: 



  
Správní rada Masarykovy univerzity stahuje projednávaný bod z programu a žádá doplnění 
podkladových materiálů o znalecký posudek na hodnotu duševního vlastnictví MU v zamýšlené 
akciové společnosti. 
  
8. Různé 
  

8.1  Rektor informoval o jmenování prof. Ivana Rektora do funkce prorektora pro rozvoj a 
doc. Ivany Černé do funkce prorektorky pro informační technologie k 1. červenci 
2006. 

8.2  Od. 3. července 2006 bude po dobu mateřské dovolené Mgr. Zlatuškové vykonávat 
funkci kancléře a tajemníka Správní rady MU Mgr. Jiří Nantl (nantl@rect.muni.cz). 

8.3  Další řádné jednání SR  se uskuteční v pátek 29. září 2006 a v pátek 1. prosince 2006 
se začátkem v 11:00 hodin.  

  
  
                                               

Zapsala: Iva Zlatušková 
Alena Štětková, 

předsedkyně Správní rady MU 
Ověřil: Lukáš Evžen Martinec 
           místopředseda správní rady MU 

  

                                                                                    
 


