
Zápis č. 1/2008 (29)  
z jednání Správní rady Masarykovy univerzity konaného dne 3. března 2008 

 
 
Přítomni: Petr Pleva, Richard Svoboda, Peter Mráz, Bohdan Hejduk, Bohuš Zoubek, Václav 
Hanke, Pavel Švanda, Stanislav Juránek, Otakar Motejl, František Mikš  
 
Přítomni dále za MU: rektor Fiala, pror. Slaný, kvestor Janíček, kancléř Nantl (též jako 
tajemník Správní rady) 
 
 
Pořad jednání: 

 
1. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých 
školách s uzavřením kupní smlouvy o koupi nebytových prostor z majetku společnosti 
KORED, s.r.o. v katastrálním území Trnitá, obec Brno  
2. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých 
školách s účastí Masarykovy univerzity v právnické osobě Multifunkční centrum zámku 
Lednice, zájmové sdružení právnických osob  
3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých 
školách s uzavřením kupní smlouvy o koupi pozemku v katastrálním území Nový Lískovec, 
obec Brno 
4. Aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podmínkách Masarykovy univerzity 
5. Různé  
 
1. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o 

vysokých školách s uzavřením kupní smlouvy o koupi nebytových prostor z majetku 

společnosti KORED, s.r.o. v katastrálním území Trnitá, obec Brno  
 
Správní rada MU přijala 10 hlasy (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) 
následující 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 koupi 262 m2 z nebytových prostor 
pro zřízení kanceláří pro potřeby Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity a 
příslušnou část společných sociálních zařízení, části nebytové jednotky č. 478/225, umístěné 
ve 2.n.p. polyfunkčního objektu, sekci G,  vše z výlučného majetku společnosti KORED s.r.o.; 
dále koupi 5 garážových stání umístěných v 1.p.p. v nebytové jednotce č.478/204, obsahující 
hromadné garážové stání, v tomto případě z podílového spoluvlastnictví společnosti KORED, 
vše zapsané v listu vlastnictví č.604 a listu vlastnictví č.631, vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, pracoviště Brno-město, pro katastrální území Trnitá 
a obec Brno. 
  
Masarykova univerzita získá do svého výlučného vlastnictví prostor pro kanceláře buď koupí 
v katastru samostatně zapsané  nebytový jednotky s vlastním katastrálním číslem (podaří-li se 
současnému vlastníku získat souhlas společenství vlastníků s rozdělením do konce února 
2008) nebo koupí této výměry nebytových prostor do podílového spoluvlastnictví (pokud se 
souhlas společenství vlastníků s rozdělením v daném čase nezíská), přičemž koupě garážových 
stání se uskuteční formou podílového spoluvlastnictví v každém případě 



 
Kupní cena bude činit nejvýše 9 283 000 Kč (slovy devět milionů dvě stě osmdesát tři tisíce 
korun českých). 
2. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o 

vysokých školách s účastí Masarykovy univerzity v právnické osobě Multifunkční 

centrum zámku Lednice, zájmové sdružení právnických osob  

 
Správní rada MU přijala 10 hlasy (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) 
následující usnesení:  
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) zákona    
o vysokých školách souhlasí s členstvím Masarykovy univerzity v zájmovém sdružení 
právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 
3/5, PSČ 601 82, IČ 75122979. 
 

3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o 

vysokých školách s uzavřením kupní smlouvy o koupi pozemku v katastrálním území 

Nový Lískovec, obec Brno 
 
Správní rada MU přijala 10 hlasy (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) 
následující usnesení:  
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona o 
vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením kupní smlouvy o prodeji 
nemovitosti mezi Masarykovou univerzitou jako nabyvatelkou a paní Miladou Požárovou, 
bytem v Brně, Terezy Novákové 1148/62, PSČ 621 00, jako prodávající. Na základě této 
smlouvy získá Masarykova univerzita do svého vlastnictví pozemek p.č. 427/2, ostatní plocha, 
o výměře 565 m2 v katastrálním území Nový Lískovec v obci Brno, zapsaný u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, na LV č. 3040 pro 
uvedené katastrální území. Nemovitost bude prodána za celkovou kupní cenu ve výši 678 000 
Kč (slovy šest set sedmdesát osm tisíc korun českých). 
 

 

4. Aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podmínkách Masarykovy 

univerzity 

 
Správní rada MU přijala 10 hlasy (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) 
následující usnesení:  
 
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) zákona    
o vysokých školách bere na vědomí právní rozbor aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, v podmínkách Masarykovy univerzity a nevznáší žádné námitky proti způsobu aplikace 
zákona na Masarykově univerzitě. 
 

5. Různé  

 

5.1. Etický kodex pro akademické a odborné pracovníky MU  

 
Rektor představil Etický kodex pro akademické a odborné pracovníky MU, který je připraven 
k vyhlášení po projednání ve Vědecké radě a Akademickém senátu MU. Etický kodex nemá 



povahu vnitřního předpisu univerzity, ale představuje písemné vyjádření standardů chování 
zaměstnanců podílejících se na akademických činnostech MU. Přijatý Etický kodex MU je 
přejímán jako vzor také dalšími vysokými školami v České republice.  
 
Správní rada MU přijala 10 hlasy (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) 
následující usnesení:  
 
Správní rada Masarykovy univerzity bere na vědomí Etický kodex pro akademické a odborné 
pracovníky MU.  
 
5.2. Postup řešení pozemkové agendy v lokalitě Univerzitního kampusu Bohunice 

v souvislosti s realizací smlouvy o sdružení mezi MU a Statutárním městem Brnem  

 
Rektor a v podrobnostech kvestor podali informaci o řešení některých otázek vyplývajících 
z provádění smlouvy o sdružení mezi MU a Statutárním městem Brnem ve vztahu k některým 
pozemkům v oblasti Univerzitního kampusu Bohunice.  
 

5.3. Vývoj programu 233 330  
 
Rektor informoval o vývoji realizace Programu 233 330, zejména pokud jde o výstavu 
Univerzitního kampusu Bohunice.  
 
5.4. Příprava univerzitní nemocnice  

 
Rektor shrnul vývoj jednání o přípravě institutu univerzitní nemocnice a informoval Správní 
radu o pozici Masarykovy univerzity v této věci. Stávající návrh ministerstva zdravotnictví 
neposkytuje stále dostatečné záruky pro řádné zajištění akademických činností v univerzitní 
nemocnici v gesci univerzity.  
 
 
 
 
 
Zapsal: Jiří Nantl,       Alena Štětková,  
  tajemník SR MU             předsedkyně SR MU  
 
 
 
Ověřil: Lukáš Evžen Martinec, 
  místopředseda SR MU 
 


