
Zápis z hlasování PER ROLLAM Akademického senátu Vysoké 
školy ekonomické v Praze 

konaného dne 11. – 17. dubna 2015 

 

Hlasovali: Berka, Bič, Burianová, Ctiborová, Černá, Černý, Fiala, Horová, Chlapek, Kačur, 
Korecký, Krbová, Marek, Mládková, Polach, Řezanková, Staněk, Švarcová 

Bez vyjádření: Češková, Křeček, Malý, Polívka, Radová, Riedlbauch, Váňa, Vilémová, 
Vondráček, Vostrovská, Zelenka, Zeman 
 
Předmět: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

Úvodní mail ze dne 11. dubna 2015: 

Vážené senátorky, Vážení senátoři,  

Společnost PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ 27376516  se 
obrátila na VŠE v Praze se žádostí o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a následného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako povinnou 
z věcného břemene a společností PREdistribuce, a.s.,  jako oprávněnou z věcného břemene. 
Věcného břemene k pozemku parc. č. 3619 s budovou čp. 93 v k.ú. Žižkov, obec Praze, jehož 
je VŠE výlučným vlastníkem, by spočívalo ve vybudováni a provozování ve veřejném zájmu 
a v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, součást 
distribuční soustavy: rozvaděč VN v cizí TS 3312 v rozsahu cca 2,0 m2, což je i v zájmu VŠE 
resp. kolejí Jarov I, neboť stávající technologie trafostanice je v havarijním stavu. 
Za zřízení této služebnosti, která se sjednává na dobu časově neomezenou, navrhuje 
společnost jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH. V příloze mailu je návrh 
smlouvy.  

Předsednictvo AS VŠE vyhlašuje 
hlasování formou "per rollam" dle Článku 13, odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS VŠE: 
Usnesení: AS VŠE schvaluje záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a.s. dle smlouvy ev. č. VB/524/1528859 
Lhůta pro odpověď do:  17. 4. 12:00 

Prosíme o odpověď ve znění: „pro návrh“, „proti návrhu“ nebo „zdržuji se hlasování“, kterou 
zašlete na všechny uvedené adresy: 
vaclav.riedlbauch@vse.cz, alena.ceskova@vse.cz, xburt18@vse.cz, zdenek.vondra@vse.cz 



Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina hlasujících 
a zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech členů AS VŠE. 

 
S pozdravem 
Předsednictvo AS VŠE 
 
 
Hlasování o usnesení per rollam: AS VŠE schvaluje záměr uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. dle smlouvy ev. č. VB/524/1528859 
Pro: 16 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

Zapsala: Tereza Burianová 
 
Schválil: Václav Riedlbauch 


