
Rekapitulace informací poskytnutých na zasedání akademického senátu Přírodovědecké 

fakulty dne 15.9.2016 

 

Na základě požadavků členů akademického senátu týkajících se hospodaření Přírodovědecké 

fakulty bylo ze strany vedení fakulty na zasedání akademického senátu konaného dne 15.9.2016 

odpovězeno na otázky týkající se 1) pronájmu prostor fakulty – především budov umístěných na 

Rejvízu a studentského klubu Albertov 6, 2) rekapitulace investičních akcí „Studentský klub 

Albertov 6“ a „Laboratoře hmotnostní spektrometrie“ v budově Albertov 6.  

 

1) Pronájem nemovitostí 

Dotazy akademického senátu se týkaly pronájmu objektů ve Zlatých Horách v obci Rejvíz 

a studentského klubu umístěného v budově Albertov 6.  

Terénní stanice Rejvíz je dlouhodobě pronajímána s podmínkami, za kterých je studentům a 

zaměstnancům fakulty umožněno zvýhodněné ubytování. V letošním roce byl prodloužen nájem 

stávajícímu nájemci do 30. 6. 2017, zvýšeno nájemné na 50 tis. Kč. Nové vedení fakulty má tak 

možnost rozhodnout o dalším využívání budov na Rejvízu po datu 30. 6. 2017. Do terénní stanice 

za posledních deset let fakulta investovala 314 tis. Kč. Poslední velká investice byla v roce 2003. 

 

Studentský klub v objektu Albertov 6 má dvě části, bistro a studentský klub. 

Předmětem nájmu je pouze bistro, nikoli studentský klub. Obě části jsou odděleny uzamykatelnou 

skleněnou stěnou. Studentský klub má určeného studentského správce a je možné klub použít po 

dohodě se správcem v libovolném čase.  

Bistro bylo pronajato firmě, jejíž vedení má zkušenosti s provozem stravovacího zařízení 

zaměřeného na prodej jídla vyrobeného z kvalitních potravin a na zdravý životní styl. Způsob 

výběru nájemce není stanoven žádným právním předpisem; nejedná se o veřejnou zakázku. 

Z důvodu podpory studentů má nájemce ve smlouvě povinnost mít otevřeno i během 

nerentabilních měsíců a povinnost akceptovat konzumaci vlastního jídla a nápojů studenty, tj. 

konzumace není omezena jen na jídlo a nápoje zakoupené v bistru. 

Ze strany děkanátu bylo prověřováno i podezření na výrobu potravin v bistru a jejich prodej 

v jiných prostorech, i to že firma nabízí na svých internetových stránkách službu catering. 

K tomuto podezření děkanát nezískal žádné věcné podklady a na přímý dotaz bylo firmou Fair 

Food odpovězeno, že firma má pro catering další provozovnu, ve které se jídlo připravuje. 

Výše nájmu za bistro je v místě čase obvyklá se zohledněním k povinnostem stanovených ve 

smlouvě. Výše nájemného činí částku 12 700 Kč měsíčně. V období od 1. 10. 2014 do 31.8.2015 

byla výše nájmu 9.000 Kč, toto snížené nájemné bylo sjednáno z důvodu získání klientely v místě, 

ve kterém dosud stravovací služby nebyly poskytovány. 

Pro srovnání, nájem za bistro GOLDA je v době od 1. 2. do 30.6. a  od 1. 9. do  31. 12. 10.350 Kč, 

a v době od 1. 1. do 31. 1. a od 1. 7. do 31. 8. 4.856 Kč. 

 

2) Investiční akce 

Investiční akce „Studentský klub Albertov 6“ byla plánována dlouhodobě a v součinnosti 

s akademickým senátem, v kapitálovém rozpočtu byla v roce 2012 schválena částka na projekt 

a v letech 2013 a 2014 byly schvalovány finanční prostředky na realizaci zřízení klubu. Výběr 

dodavatelů byl následující. V roce 2013 byla zahájena dvě výběrová řízení na dodavatele stavby a 

na dodavatele interiéru. Na dodání interiéru bylo osloveno 7 firem a byly obdrženy dvě nabídky, 



vysoutěžená cena byla 1.296.042 Kč bez DPH. Na dodavatele stavby bylo výběrové řízení zrušeno 

pro chybu v projektu a v roce 2014 bylo opakováno. V prvním výběrovém řízení byly podány tři 

nabídky (nejlevnější 1.935.195 Kč bez DPH). V opakovaném řízení bylo podáno 5 nabídek a 

vysoutěžená cena byla 1.751.810 Kč bez DPH. 
 

 V roce 2015 vznikla potřeba dovybavení. Toto dovybavení o hodnotě cca 400 tis. Kč bylo hrazeno 

z celofakultních, tzv. „drobných investičních akcí“ v rámci KR a bylo diskutováno na ekonomické 

komisi v roce 2016 při vypořádání hospodaření s kapitálovým rozpočtem za rok 2015.  

 

Ke druhé investiční akci „Laboratoře hmotnostní spektrometrie“ bylo na zasedání akademického 

senátu ze strany dotazujících se senátorů sděleno, že k této akci nemají, na základě jimi 

provedeného prověření, žádné další otázky.  

 

 Ve věci způsobu užívání nemovitostí vlastněných fakultou bylo sděleno, že fakulta kolaudační 

souhlasy má a že zajistí dosažení souladu zápisů v katastru nemovitostí s těmito kolaudačními 

souhlasy. Nesoulad vznikl historicky vzhledem ke staršímu datu kolaudačních souhlasů. 

 

Tento materiál vyjadřuje názor vedení fakulty. 
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proděkan pověřený zastupováním děkana 


