
 
Brno 19. června 2006 
K číslu jednacímu 1440/2006/RMU/I 

 
 
 
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity  
 
 
Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 d) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke 
zřízení společné právnické osoby MU a VUT v Brně  
 

Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně deklarují společný zájem  
na konkrétní formě institucionalizace partnerství zejména za účelem přípravy a následně  
i řízení implementace velkých, zejména evropských, projektů. Za tímto účelem se obě 
univerzity dohodly na zřízení účelové právnické osoby, která by zajišťovala vhodnou 
koordinaci úsilí obou vysokých škol směřujícího k zajištění potenciálu pro předkládání 
konkurenceschopných návrhů projektů a současně vytvoření předpokladů pro následné 
profesionální řízení implementace těchto projektů. 
 
 
1. Účel  
 
Důvody pro zřízení účelové právnické osoby společně vlastněné MU a VUT v Brně jsou 
následující: 
 

1.1. Zajištění koordinace přípravy a řízení projektů financovaných zejména 
z Evropských programových rámců (zejména Evropských strukturálních fondů či 
Kohezního fondu), které vyžadují jednak: 

 
• profesionalizaci procesu přípravy a řízení velkých projektů (obvykle přesahujících 

částky 1mld Kč),  
• zajištění koordinace velkého množství partnerských organizací veřejného i 

privátního sektoru při přípravě a předpokládaném následném řízení projektů, 
• přímé řízení investičního procesu od přípravy dokumentace pro územní, stavební 

a jiná řízení včetně komplexního zajištění veřejných soutěží, 
• zajištění požadavků na jednoznačné vymezení vlastnických, majetkových i 

rozhodovacích vztahů k výsledkům projektů ze strany zainteresovaných stran,  
• splnění podmínek projektů spojených s požadavky na zajištění udržitelnosti 

výstupů projektů včetně návratnosti vložené investice, 
• institucionalizované vymezení podílů na případném komerčním využívání 

výsledků těchto projektů, 
• zajištění transparentnosti a možnosti přímého ovlivňování činnosti ze strany všech 

zúčastněných partnerských organizací v poměru vlastnických podílů. 
 



1.2. Vytvoření organizačně pružného uspořádání řídících a rozhodovacích vztahů 
umožňujících: 

 
• operativní a pružné rozhodování,  
• možnost operativního a pružného uzavírání smluvních vztahů, 
• nezávislost na rozhodovacích procedurách různorodých partnerských subjektů, a 

tím schopnost udržet komerční funkci produktu, 
• objektivizovat hodnocení výstupů projektů zejména za účelem z hlediska jejich 

skutečné resp. komerční aplikovatelnosti, 
• eliminovat lokální zájmy ve prospěch dosahování společného cíle a zajištění 

koordinace investiční politiky a směrování investic, 
• zajistit nezbytnou operativní akceschopnost, 

 
 
2. Předmět činnosti 
 

2.1. Věcnou náplní činnosti společnosti je: 
 

Bezprostředně se předpokládá koordinace a příprava projektu s předpokladem 
následného řízení projektu CETI (Central European Technology Institute) 
předkládaného do soutěže v rámci Evropských strukturálních fondů 
v předpokládaném objemu 15 mld Kč.  
 
Obecně se pak předpokládá koordinace, příprava a řízení velkých a komplexních 
projektů financovaných zejména z programových rámců Evropské unie s 
partnerstvím veřejného (ev. státního) a privátního sektoru a významnou vazbou na 
regionální a místní veřejné a státní instituce. 

 
Konkrétní náplň činnosti organizace pro přípravu a případné následné řízení projektu 
CETI je následující 

 
• příprava vlastního projektu CETI, 
• řízení zpracování nezbytných studií (včetně zpracování vlastního podnikatelského 

plánu CETI obsahujícího marketingové a ekonomické analýzy a návrhy 
funkčnosti), 

• zajištění investičního procesu (zejména koordinace přípravy dokumentace a 
zajištění schvalovacích procesů – územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení 
apod.), 

• řízení podpůrných řídících procesů při implementaci projektu, 
• koordinace vědecko-výzkumné náplně (zejména definování rozhraní spolupráce, 

zajištění koordinace obsahu, provázanosti činností a eliminování redundancí a 
duplicit nejen v činnostech, ale také při nakupování vybavení, služeb i prací). 

 
2.2. Předpokládaná živnostenská oprávnění právnické osoby jsou: 

 
1. organizační a ekonomické poradenství 



2. vědecká, výzkumná a vývojová činnost v oblasti přírodních, lékařských, 
technických a společenských věd. 

 
 
3. Právní forma 
 

3.1. Optimální právní formou je společnost s ručením omezeným se základním 
kapitálem ve výši 200 000 Kč rozdělených v poměru 50 % na 50 % mezi 
zřizující univerzity.  
 
Pracovní název společnosti je CETI, spol. s r.o. 

 
3.2. Předpokládané sídlo společnosti:  

 
CETI, spol. s r. o.  
(Rektorát Masarykovy univerzity) 
Žerotínovo náměstí 9 
601 77  Brno 

 
 
4. Vztahy s ostatními zájmovými stranami 
 

Zřízení společnosti s ručením omezeným dle tohoto předkládaného návrhu je rovněž 
motivováno vytvořením výchozích vyjednávacích předpokladů pro zajištění 
rozhodujícího vlivu MU a VUT v budoucích strukturách či právních subjektech, které 
budou zajišťovat řízení případně získaných projektů. 

 

4.1. V případě úspěšného získání projektu CETI lze předpokládat následnou možnou 
transformaci společnosti s ručením omezeným do jiné vhodné právní struktury – 
zřejmě akciové společnosti.  

4.2. Optimální cílový podíl MU a VUT, kterým by bylo možné garantovat 
rozhodující rozhodovací vliv MU a VUT v následnických právních subjektech je 
alespoň 60 %.  

Konkrétní výše vlastního rozdělení tohoto předpokládaného celkového podílu 
MU a VUT v budoucí předpokládané akciové společnosti v rámci projektu CETI 
bude předmětem samostatných jednání mezi MU a VUT. 

4.3. Spolupráce s ostatními zájmovými subjekty na přípravě a realizaci projektu bude 
na základě smluv o spolupráci.  Předpokládá se dohoda o případném podílu na 
úhradě části nákladů souvisejících s přípravou projektů, na nichž zájmové strany 
předpokládají participovat. 

 
 
 
 
 



5. Řízení společnosti 
 

5.1. Základní princip řízení společnosti odráží vlastnické rozdělení a předpokládá 
zásadu 1+1, tj. vyrovnané zastoupení obou zřizujících subjektů. 

5.2. Předpokládaný systém řízení a statutární orgány společnosti jsou: 
 

Nejvyšší stupeň řízení: dozorčí rada složená z rektorů 1+1, prorektorů 1+1 a 
kvestorů 1+1.  
 
Výkonným stupněm řízení jsou 3 jednatelé 1 VUT +1 MU + 1 AV ČR. 
 
Operativní stupeň řízení představuje ředitel společnosti. 

 
 
6. Hospodaření společnosti 
 
Hospodaření společnosti bude tímto (minimálně ve fázi přípravy projektu  a řízení jeho 
implementace projektu) vyrovnané, tj. bez očekávání hospodářského výsledku. 
 

6.1. Základní kapitál 
 

Základní kapitál společnosti ve výši 200 000 Kč je vytvořen finančním vkladem obou 
zřizujících subjektů. 
 
Princip financování společnosti bude primárně a zejména ve fázi přípravy projektu 
postaven na základě fakturace za realizované služby zřizujícím subjektům. Fakturace 
bude respektovat rovný podíl obou škol. 
 
Náklady tvoří: 
 
Mzda ředitele     40 000 Kč/měsíc x 12m vč. SZP  650 000 Kč 
Mzda asistentky ředitele  20 000 Kč/měsíc x 12m vč. SZP  350 000 Kč 
Jednatelé       placeni zřizovateli                0 Kč 
Kancelář (~30m2 či 15m2x2), 150m2 zas.)   1 000 Kč/m2   180 000 Kč 
Režie (provozní náklady) 40 % pronájmu           80 000 Kč 
Spotřební materiál   10 % mezd a provozních nákladů  140 000 Kč 
 
Celkem za rok              1 400 000 Kč  
Celkem za měsíc                120 000 Kč  
 
Celkem při předpokládaném zřízení od 1. 7. 2006 za rok 2006 720 000 Kč 
 
Jednorázové náklady na zajištění zahájení činnosti činí v roce 2006 
 
Počítač 2x      ā 30 000 Kč         60 000 Kč 
Kopírka         30 000 Kč       30 000 Kč 



Telefony 2x, Fax   2 x 5 000 Kč, 10 000 Kč         20 000 Kč  
Tiskárny     2 x 15 000 Kč         30 000 Kč 
Nábytek (2x kancelář/zasedací místnost)                   300 000 Kč 
 
Celkem zahájení činnosti ( v roce 2006)               440 000 Kč  
 
 
6.2. Celkové náklady v roce 2006 

 
Vklad základního kapitálu         200 000 Kč 
Provozní náklady od 1. 7. – 31. 12. 2006     720 000 Kč 
Jednorázové náklady zahájení        440 000 Kč 

 
Celkem náklady roku 2006               1 360 000 Kč 
Náklady se dělí mezi MU a VUT rovným dílem, tj. na instituci 680 000 Kč  
         
Fakturování za poskytované služby bude probíhat na základě měsíční fakturace, tj. 
cca 110 – 120 000 Kč za měsíc v roce 2006 na každou zřizující instituci 

 
 
7. Závěr 
 

Spojení dvou největších brněnských univerzit představuje strategické partnerství 
zejména pro zvýšení konkurenceschopnosti návrhů projektů a zejména zajištění 
zájmů obou škol vyžadujících širší partnerskou základnu a meziuniverzitní 
spolupráci. 
 

7.1. Spojení umožní zajistit konkurenceschopné partnerství pro účast v projektech 
předpokládajících regionální působnost a výstupy určené pro rozvoj regionu 
(nejen v regionu Jihomoravského kraje, ale případně i kraje Vysočina) a 
vytvoření relevantního partnerství k institucím regionální veřejné správy, města 
Brna a dalších veřejných a státních institucí. 

7.2. Vzájemná komplementarita odborného profilu a institucionální komplementarita 
v oblasti základního a aplikovaného vytváří předpoklad pro úspěšné pokrytí 
priorit programových rámců včetně zajištění výstupů v oblasti základního i 
aplikovaného výstupu. 

7.3. Institucionalizace spolupráce mezi MU a VUT je rovněž motivováno vytvořením 
výchozích vyjednávacích předpokladů pro zajištění rozhodujícího vlivu MU a 
VUT v budoucích strukturách či právních subjektech, které budou zajišťovat 
řízení případně získaných projektů. 

 
Současný trend v získávání finančních prostředků v rámci účelového financování 
vede jednoznačně k velkým komplexním multipartnerským projektům provazujícím 
veřejný i privátní sektor. Obecná orientace na udržitelnost rozvoje, 
konkurenceschopnost vyžaduje provázanost cílů s regionálními potřebami a 



aplikovatelnost výstupů. Tyto projekty se vzhledem ke své komplexnosti neobejdou 
bez profesionálního zabezpečení přípravy a v konečném důsledku řízení. Úspěšnost 
podávaných projektů je primárně postavena na hodnocení šíře dopadu a síle 
partnerských institucí schopných zajistit realizaci komplexních projektů.  
 
Předkládaný návrh na institucionalizaci spolupráce mezi MU a VUT v Brně nejlépe 
odráží uvedené trendy a vytváří významný konkurenční potenciál pro zvýšení 
úspěšnosti obou institucí při účasti v soutěžích o rozsáhlejší a finančně zajímavější 
účelovou podporu. 
 

 
 
Návrh usnesení Správní rady MU: 
 
Správní rada Masarykovy univerzity 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 zřízení společnosti CETI, spol. s r. o., a majetkové účasti Masarykovy 
univerzity v této společnosti. 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Janíček, CSc., MBA, kvestor         12. 6. 2006 


