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Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně 
 
 
 

Jihomoravský kraj podporuje od roku 2002 mezinárodní mobilitu studentů a učitelů 
brněnských univerzit stipendii. Tato podpora je dosud zaměřena na partnerské regiony 
Jihomoravského kraje v Srbsku a Ruské federaci a zahrnuje jak dlouhodobé studium zahraničních 
studentů z partnerských regionů v Brně (bakalářské, magisterské nebo doktorské), tak krátkodobé 
studijní pobyty českých studentů (dosud rusistiky a ekonomických oborů) v zahraničí (Univerzita 
v Nižním Novgorodu). Vzhledem k rostoucímu objemu této podpory, jež klade stále vyšší nároky 
na administraci a propagaci těchto aktivit, a také ochotě Jihomoravského kraje orientovat tuto 
podporu na další oblasti a země v souladu se strategickými cíli brněnských univerzit (např. 
Vietnam, další země jihovýchodní Evropy), inicioval Jihomoravský kraj založení sdružení 
právnických osob, jehož členy by kromě Jihomoravského kraje byly brněnské univerzity. 
Jihomoravský kraj je připraven vložit do projektu sdružení významné finanční prostředky ještě 
letos, pokud by se podařilo založit sdružení do konce kalendářního roku, a počítá v budoucnu se 
stálou podporou v objemu cca 3 mil. korun ročně. Od univerzit není očekáván vklad finanční, 
nýbrž koncepční a jistý vklad pracovní kapacity akademických zaměstnanců, kteří by se podíleli 
na výběru stipendistů a poradenství při rozhodování o volbě studijních programů. Z pohledu 
Jihomoravského kraje je snazší administrace takové podpory v rámci samostatného právního 
subjektu než dosavadní praxe, kdy stipendia administroval odbor vnějších vztahů Krajského 
úřadu. Dosavadní uspořádání navíc neumožňovalo univerzitám ovlivňovat výrazněji celý proces 
výběru stipendistů a teritoriální zacílení podpory. 

Při hledání právní formy institucionalizace projektu podpory internacionalizace univerzit 
Jihomoravským krajem byla po diskusích zvolena forma sdružení právnických osob, jež je 
v souladu s vysokoškolským zákonem a navíc je jako rámec úzké spolupráce mezi 
brněnskými univerzitami a Jihomoravským krajem již dostatečně ověřena na realizovaném 
projektu Jihomoravského inovačního centra. Navrhované Jihomoravské centrum pro 
mezinárodní mobilitu by bylo krokem, který by usnadnil realizaci dlouhodobých záměrů 
brněnských univerzit v oblasti internacionalizace a realizaci společných cílů brněnských 
univerzit v této oblasti, jež byly formulovány na bázi smluvního sdružení Brněnské centrum 
evropských studií (BCES, členy je šest brněnských univerzit, Jihomoravský kraj a Statutární 
město Brno). 

Pro založení navrhovaného sdružení právnických osob hovoří zejména tyto důvody: 
1. Aktivity navrhovaného sdružení naplňují dlouhodobé záměry brněnských univerzit 

v oblasti internacionalizace studia. 
2. Sdružení by umožnilo získat významnou finanční podporu pro tyto aktivity. 
3. Sdružení by zvýšilo vliv univerzit na dosud rozvíjené aktivity Jihomoravského kraje 

v oblasti stipendijní podpory. 
 
 



 
 

4. Sdružení by umožnilo partnerům společně vykonávat některé činnosti v oblasti 
propagace a marketingu brněnských univerzit v zahraničí při významné úspoře zdrojů 
(účast na veletrzích vzdělávání, propagační materiály, poradenství), jež dosud 
probíhaly poměrně obtížně na bázi smluvního sdružení BCES, jež nemá právní 
subjektivitu. 

5. Vzhledem k charakteru činností sdružení nevznikají rizika ekonomické ztráty pro 
univerzity, jež se stanou členy sdružení. 

 
Zakládajícími členy sdružení by se měl stát Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita 

v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Sdružení je otevřeno dalším brněnským univerzitám, 
jež se mohou stát členy sdružení po jeho založení. 
 
Návrh usnesení 
„Správní rada Masarykovy univerzity v Brně 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 vstupu Masarykovy univerzity v Brně do Jihomoravského centra pro 
mezinárodní mobilitu, zájmového sdružení právnických osob.“ 
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