
Opatření rektora č. 5/2013 

Provoz a využívání Auditoria maxima Masarykovy 
univerzity 

(ve znění účinném od 4. 3. 2013) 

  

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“, vydávám toto opatření: 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Toto opatření stanovuje organizační a technické podmínky provozu a využívání 

auditoria maxima (dále jen „AM“), které je provozním celkem s celouniverzitní 

působností dislokovaným do objektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále 

MU), Veveří 70, Brno. 

(2) Součástí auditoria maxima je místnost v budově Právnické fakulty MU označená č. 

11 – talárovna, která je určena pro akce celouniverzitního a fakultního charakteru, 

jakož i pro akce pronajímajících institucí. 

 

Článek 2 

Společná ustanovení  

 

(1) Správu provozu a využívání AM vykonávají odpovědní zaměstnanci Odboru vnějších 

vztahů a marketingu Rektorátu MU a Provozního odboru Rektorátu MU v součinnosti 

s Oddělením provozu a údržby budov Právnické fakulty MU.  

(2) AM mohou pro slavnostní, akademické a kulturní akce využívat fakulty, rektorát, 

vysokoškolské ústavy a další součásti MU. 

(2) Ve výjimečných případech je možné pronajímat AM externím organizacím (zejména 

veřejným vysokým školám v Brně), vždy však pouze ke slavnostním ceremoniím 

nebo kulturním akcím. Pronájem je podmíněn předchozím souhlasem kvestora MU. 

 

Článek 3 

Odpovědnost za správu auditoria maxima 

 

(1) Odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU zajišťuje provoz a úklid AM 

včetně talárovny a provoz a úklid obslužné šatny. 

(2) Nutné opravy a další práce na AM zajišťuje Odbor vnějších vztahů a marketingu 

Rektorátu MU v součinnosti s Provozním odborem Rektorátu MU a Investičním 

odborem Rektorátu MU.  

(3) Vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU určí z řad svých 

zaměstnanců vedoucího AM, který bude pověřen organizací a koordinací využívání 

AM, administrativním zabezpečením nájemních smluv a podkladů pro fakturaci. 

(4) Provozní odbor Rektorátu MU se podílí na technickém zabezpečení provozu AM a 

odpovídá za správu majetku umístěného v prostorách AM. 



(5) Oddělení provozu a údržby budov Právnické fakulty MU odpovídá za provozní 

způsobilost AM zejména za zajištění podmínek požární ochrany, dodávku energií a 

odpovídá za bezpečnostní opatření na ochranu zde uložených insignií, nikoli za 

samotný stav insignií. Požární hlídka je zajištěna dle platných směrnic Právnické 

fakulty MU. 

(6) Vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU určuje správce AM, 

který je odpovědný za chod AM.  

(7) Vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU určí odpovědného 

pracovníka, který zabezpečuje provoz varhan a klavíru instalovaných v AM. Tento 

pracovník doporučuje vedoucímu AM nutné opravy a údržbu, včetně kalkulace cen, 

kterou provádí Provozní odbor Rektorátu MU. Náklady nad rámec rozpočtu musí 

odsouhlasit kvestor MU. 

(8) Funkci rektorského pedela vykonává k tomu pověřený zaměstnanec Rektorátu MU, 

zástupcem rektorského pedela je zpravidla zaměstnanec Právnické fakulty MU. 

Pedel, resp. jeho zástupce odpovídá za stav insignií uložených v AM. 

(9) Jména odpovědných pracovníků jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření  

a budou neprodleně aktualizována Odborem vnějších vztahů a marketingu 

Rektorátu MU na základě dodaných informací v případě změny. 

 

Článek 14 

Využívání 

 

(1) Vedoucí AM vede evidenci a koordinuje časový harmonogram využívání AM. 

V případě střetu termínů (zájemců) o využití AM mají přednost 

a) akce s celouniverzitní působností před akcemi fakult, 

b) fakultní akce před akcemi externích organizací. 

(2) Pro akce dle čl. 2 odst. 2 bude AM poskytováno bezplatně. V případě slavnostních 

akademických obřadů a reprezentativních celouniverzitních akcí Právnická fakulta 

MU umožní využití prostoru pro významné hosty odpovídající rozsahu akce na 

základě podání informace v předstihu 1 měsíce. Čas konaných akcí bude vždy 

upřesněn po aktualizaci od Studijního odboru Rektorátu MU. Fakulta rovněž zajistí 1 

místnost odpovídající rozsahu akce jako zázemí pro hudební doprovod apod. Dále 

umožní využití foyer pro případné společenské pokračování slavnostních 

akademických obřadů. 

(3) Pro akce dle čl. 2 odst. 3 bude AM poskytováno na základě nájemní smlouvy, kterou 

jménem MU s nájemci uzavírá kvestor MU a administrativně zabezpečuje vedoucí 

AM. S nájemcem se sepisuje nájemní smlouva dle přílohy č. 2 tohoto opatření. Cena 

pronájmu je stanovena ceníkem v příloze č. 3 tohoto opatření, přičemž celková 

délka pronájmu je počítána od převzetí klíče od auly na vrátnici Právnické fakulty 

MU po jeho vrácení tamtéž. Celková doba pronájmu je zaokrouhlována na celé 

hodiny směrem nahoru. 

(4) Do talárovny má přístup rektorský pedel a jeho zástupce, dále pak v odůvodněných 

případech zástupce fakulty nebo jiné součásti MU, která v aule pořádá slavnostní, 

akademickou nebo kulturní akci, dále pak zástupce osoby, která si aulu pronajme, 

pracovníci úklidové firmy a pracovníci Správy kolejí a menz MU nebo jiné 

cateringové společnosti v případě, že budou na akci zajišťovat občerstvení. Po 

skončení akce je zástupce součásti MU nebo pronajímající osoby povinen uvést 

prostory a vybavení talárovny do původního stavu. 

(5) Do samostatně uzamykatelné části talárovny, ve které jsou uloženy taláry a insignie 

(sklad talárů), má přístup výlučně rektorský pedel a jeho zástupce. 



(6) Náklady spojené se standardním chodem AM přeúčtovává Právnická fakulta MU 

hospodářskému středisku Rektorátu MU. V případě předem neplánovaných nebo 

nenadálých nutných oprav a dalších prací souvisejících s chodem AM je správce AM 

povinen předem informovat vedoucího AM. Realizaci oprav zajistí Provozní odbor 

RMU v součinnosti s Oddělením provozu a údržby budov Právnické fakulty MU. 

 

Článek 5 

Provozní podmínky 

 

(1) Jednotlivé akce se mohou konat od pondělí do pátku v provozní době od 6.00 do 

20.00 hodin. O výjimce rozhoduje kvestor MU.  

(2) V době od 1. 8. do 31. 8. je pronájem AM pozastaven pro případné opravy, revize 

apod. Případné opravy nad rámec vymezeného období, případně akce konané 

v tomto období budou řešeny na základě individuální dohody. 

(3) V AM je zakázáno jíst, pít, kouřit, jakkoliv manipulavat s otevřeným ohněm a vnášet 

svrchní oděvy, zavazadla a objemné předměty, pro které je v provozu obslužná 

šatna ve foyer. Zakázán je vstup se zvířaty vyjma vodících a asistenčních psů. 

(4) Insignie jsou uloženy v trezoru v talárovně. Klíče od skladu talárů a insignií má  

u sebe v držení rektorský pedel, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 

Náhradní sada klíčů od trezoru je ve zvláště zapečetěné obálce na vrátnici Právnické 

fakulty MU. Vydávání náhradních klíčů podléhá evidenčnímu režimu podle odstavce 

5 tohoto článku. 

(5) Náhradní klíče od talárovny jsou uloženy na vrátnici Právnické fakulty MU 

v uzamčeném úložném prostoru. Lze je vydat pouze proti podpisu ve výpůjční knize, 

kde se zapisuje osoba, jíž se vydávají, dále datum, hodina a minuta jejich vydání a 

vrácení. Po navrácení se klíče uloží zpět do obálky, která se uzamkne zpět do 

úložného prostoru. Výpůjční režim se nevztahuje na provádění denního běžného 

úklidu. 

(6) Nemá-li fakulta MU vytvořeny podmínky pro uložení svých insignií, lze tyto 

předměty vzhledem k jejich významu uložit do trezoru v talárovně. Ty poté 

podléhají režimu tohoto opatření. 

(7) O rezervovaných akcích je v předstihu informován tajemník Právnické fakulty MU, 

vedoucí Oddělení provozu a údržby budovy Právnické fakulty MU, zástupce firmy 

zajišťující úklid, Studijní odbor Rektorátu MU, vedoucí Správy budov Rektorátu MU, 

správce AM a jeho zástupce, rektorský pedel a jeho zástupce. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Aktualizací přílohy č. 1 pověřuji Vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu 

Rektorátu MU. 

(2) Ruší se opatření rektora č. 3/2010 Provoz a využívání Auditoria maxima Masarykovy 

univerzity ze dne 3. listopadu 2010. 

(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění. 

  

V Brně dne 4. března 2013 
Mikuláš Bek 

rektor 

 



Příloha č. 1: Seznam odpovědných osob 

Příloha č. 2: Vzor nájemní smlouvy 



Příloha č. 1 

SEZNAM ODPOVĚDNÝCH OSOB ZA JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI AM 
 

Vedoucí auditoria maxima - využívání AM, rezervace, objednávky, koordinace akcí, 

administrativní zabezpečení nájemních smluv, podklady pro fakturaci 

Alena Nováčková – Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU 

kontakt: 549 49 4313 

Technické zabezpečení 

Ing. Alena Kovářová – vedoucí Správy budov RMU 

 kontakt: 549 49 5181 

Ing. Tomáš Říha – vedoucí Provozního odboru RMU 

 kontakt: 549 49 1009 

 Ing. Petr Klein – vedoucí Oddělení provozu a údržby budovy PrF MU 

 kontakt: 549 49 1209 

 

 

Správce auditoria maxima - technické zabezpečení chodu AM, zajišťování oprav, 

využívání didaktické techniky, zajištění bezpečnosti, podmínek požární ochrany, 

dodávky energií a služeb včetně obslužné šatny 

Janko Dojmazov – Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU  

kontakt: 602 771 903 

Petr Citovecký (zástupce správce auly) – Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU 

kontakt: 732 619 104 

 

 

Provoz varhan a klavíru 

doc. Mgr. Ivo Bartoš – Katedra hudební výchovy PdF  

kontakt: 549 49 6722 

 

Rektorský pedel – talárovna 

 Jaroslav Gregr – Rektorát MU  

 kontakt: 547 351 141 

 

Zástupce rektorského pedela 

Zdeněk Koláček – Právnická fakulta MU 

kontakt: 549 49 1229, 608 438 015 

 



Příloha č. 2 

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA 

podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, a 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

Nájemce 

……………………………………………………………………………………. 

(název, obchodní firma) 

se sídlem (popř. místem podnikání) ……………………………………………… 

IČ: 

DIČ: 

zapsán/nezapsán/ v OR u ………… soudu v ……… odd. …… č. vl. …………... 

zastoupený/jednající……………………………………………………………….. 

 

a 

 

Pronajímatel 

Masarykova univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Bankovní spojení: KB Brno, č. účtu 85636621/0100 

zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem 

 

I. Předmět a účel nájmu 

1. Předmětem nájmu je aula v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále 

MU), Veveří 70, 611 80 Brno, kterou si nájemce pronajímá za účelem ……………… 

2. Součástí nájmu je rovněž provoz obslužné šatny, WC, technické zabezpečení 

chodu AM a zázemí pro pořadatele. 

 

II. Doba nájmu 

1. Nájemce si pronajímá předmět nájmu na dobu: 

d a t u m :       ……………………………………. 

od ……………..do …………… tj. v rozsahu ……..…………….hodin. 

2. Celková doba nájmu je počítána od převzetí klíče od auly na vrátnici Právnické 

fakulty MU po jeho vrácení tamtéž. Celková doba nájmu je zaokrouhlována na 

celé hodiny směrem nahoru. 



III. Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu v celkové výši  ………………… Kč včetně 

DPH. 

2. Cenu nájmu uhradí nájemce na shora uvedený účet pronajímatele a to ve lhůtě 

10 dní ode dne uskutečněného nájmu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 

den nájmu. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1. Nájemce se zavazuje dodržovat provozní podmínky pronajímaných prostor, se 

kterými byl seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

 

2. Smluvní strany souhlasí se shora uvedenými podmínkami nájmu, což potvrzují 

osoby oprávněné jednat za nájemce a pronajímatele svými podpisy. 

 

 

V Brně dne ……………………                                                V  …… dne …………………… 

 

 

Pronajímatel                                                                          Nájemce 

 


