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Studie proveditelnosti  
Projekt regionálního rozšíření působnosti Masarykovy univerzity 

město Telč, kraj Vysočina 
 

Podklad pro jednání Správní rady MU dne 24.10.2003    

   1. Zdůvodnění  2. Záměr a cíle projektu 3. Analýza prostředí  4. Analýza proveditelnosti  5. Závěr    1. Zdůvodnění   Projekt regionálního rozšíření působnosti Masarykovy univerzity předpokládá využití budovy bývalé jezuitské koleje v horní části historického náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Město Telč nabídlo bezplatně převést budovu formou daru do vlastnictví Masarykovy univerzity. Smyslem projektu je vytvořit předpoklady a zajistit nezbytné zázemí pro rozšíření nabídky studijních i vzdělávacích příležitostí fakult Masarykovy univerzity v kraji Vysočina. Cílem projektu je vhodně reagovat na vzdělávací potřeby regionu a nabídnout relevantní studijní a vzdělávací programy MU v daném regionu.   Projekt nachází oporu jednak v dlouhodobém záměru MU a jednak v  dokumentech kraje Vysočina. Významnou oporou výše uvedeného lze nalézt i metodickém pokynu MŠMT (04.2003), které vyhlásilo rozvojový program „Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje 2003-2006“. Relevantnost záměru MU dokumentuje i skutečnost, že v tomto programu jsou vyčleněny poměrně významné prostředky také pro kraj Vysočina.  Dlouhodobým záměrem MU je zajistit dostatečný počet studentů v odpovídajících proporcích z hlediska typů a forem studia zohledňující poptávku do vysokoškolském vzdělání na straně jedné, důsledky dlouhodobě nepříznivého demografického vývoje indikujícího snižování počtu mladé generace ve věku 18 
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let v průměru o 2,5% ročně do roku 2010 na straně druhé, a to v relaci s pravidly pro dotační financování vysokých škol v ČR.  Rozvoj MU je limitován dosavadními prostorovými kapacitami a její další vývoj lze očekávat zejména s rozšířením zázemí a kapacity některých fakult v souvislosti s výstavbou a využitím nově budovaného kampusu.   Zájem o studium na Masarykově univerzitě zatím sice výrazně převyšuje kapacitní možnosti (37.000 uchazečů v roce 2003), avšak je účelné vedle kvantitativních ukazatelů sledovat rovněž kvalitativní ukazatele struktury studentů v širších souvislostech potřeb regionů. V souladu s DZ univerzity je tomto směru bezesporu významné:   
• zajistit optimální provázání nabídky studia a vzdělávání s potřebami, města Brna, regionu, jakož i regionů v přímém dosahu působnosti univerzity a marketingově zajistit relevantní nabídku  
• zvýšit dostupnost studia, ale i kapacitu univerzity jednak formami umožňující kombinované či distanční formy studia a jednak zvýšením nezbytné výukové kapacity  
• zvýšit využití odborného potenciálu univerzity k rozvinutí forem celoživotního vzdělávání  jako významného zdroje financování  Cesty k zajištění potřebného rozvoje univerzity v počtech a struktuře studentů spočívají vedle jiných jednak v diverzifikaci nabídky studijních programů a oborů ve všech stupních studia odrážejících potřeby trhu práce, zvyšování dostupnosti studia uplatňováním kombinovaných a distančních forem studia. Významnou úlohu v tomto rozvoji sehrává také rozvoj vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání. Naplnění výše uvedeného se tak stává významným motivačním prvkem pro další kvalitativní rozvoj a diverzifikaci nabídky univerzity.   Vedle plánovaného vývoje počtu studentů v agregovaných číslech a podle stupňů studia, je významné strukturování tohoto objemu podle regionu původu studentů, které jsou významným kvalitativním ukazatelem poměřujícím vliv a význam univerzity v rámci regionu resp. regionů i celé ČR .   Jedním z významných marketingových nástrojů k zajištění potřebného rozvoje je vedle jiných bezesporu také využívání příležitostí rozšiřovat fyzickou regionální působnost univerzity v jiných oblastech ČR. Tento trend je možné obecně vysledovat také u jiných českých univerzit (např. obdobný záměr působení v Telči ze strany ČVUT v Praze), ale také u zahraničních univerzit, které svoji přítomnost rozšiřují také mezinárodně (mimo jiné také v ČR). I v tomto směru vidí Masarykova univerzita jeden z možných rozvojových trendů v nejbližší budoucnosti.  Kromě výše uvedených rozvojových zájmů Masarykovy univerzity lze očekávat, že operování univerzity v kraji Vysočina, který patří z hlediska vzdělávací nabídky v oblasti vysokoškolského vzdělávání k méně zajištěným, povede k vytvoření příležitosti získat případně navýšení normativní dotace na počet studentů právě v kontextu a z titulu politiky vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů.  Objektivnost potřeby a adekvátnost předkládaného projektu rozvoje relevantní nabídky vysokoškolských studií a vzdělávacích příležitostí v kraji Vysočina je dokumentována oficiální snahou krajského zastupitelstva zajistit dostupnost vysokoškolského vzdělávání  přímým rozvinutím vysokého školství. Příkladem může být nově otevřená Západomoravská vysoká škola v Třebíči, jakož i záměr k otevřít vysokou školu v Jihlavě.    2. Záměr a cíle projektu  Účelem projektu je využít příležitost k rozšíření regionální působnosti univerzity v kraji Vysočina cestou zajištění výukové kapacity výhodným získáním školského objektu v Telči pro potřeby realizace výuky a vzdělávání ve studijních programech a programech celoživotního vzdělávání jednotlivých fakult MU. Cíle projektu z pohledu univerzity je možné vymezit následujícím způsobem:  a) Zahájit výuku prvních ročníků nebo celých bakalářských stupňů vysokoškolského studia v celkové kapacitě zhruba 350-480 studentů odborně relevantních potřebám regionu 
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b) V akademickém roce 2004/2005 rozšířit a nově zahájit výuku v bakalářských programech pro 180-210 studentů  c) Zahájit a rozvinout výuku v placených programech celoživotního vzdělávání pro zhruba 360-480 účastníků za rok.     Reálnost uvedených cílů je odvozena z ověřené situace, neboť přítomnost Masarykovy univerzity v této lokalitě není zcela nová. Již v současné době operuje třetím rokem v Telči a v budově bývalé jezuitské koleje Filozofická fakulta jednak formou výuky prvního ročníku bakalářského studia „Dějiny umění“ se zaměřením na památkovou péči a jednak organizováním kurzů celoživotního vzdělávání. V současné době studuje v Telči 37 studentů v rámci uvedeného studia Filozofické fakulty a počet zájemců má vzrůstající tendenci.   Vlastní záměr předpokládá rozšíření působnosti v Telči na další tři fakulty MU: Ekonomicko-správní fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií s cílem poskytovat výuku v bakalářských studijních programů v celé délce trvání s celkovou kapacitou nabídky studia pro celkových 350-480 studentů s tím, že již v akademickém roce 2004/2005 se počítá s nástupem zhruba 180 studentů do prvních ročníků prezenčních i kombinovaných forem studia (60 FF, 50 ESF, 45 PdF, 45 FSpS). Jednotlivé relevantní programy jsou již akreditovány, případně jsou v tomto směru na příslušných fakultách dokončovány přípravy k jejich akreditaci.   Vedle studentů řádného studia se předpokládá rozvinutí placených forem celoživotního vzdělávání pro zhruba 360-480 účastníků kurzů a programů celoživotního vzdělávání již od akademického roku 2004/2005. Koordinaci a marketing programu celoživotního vzdělávání ve spolupráci s příslušnými fakultami zajistí nově rekonstruované Vzdělávací a poradenské centrum MU.  Naplnění výše uvedených cílů projektu předpokládá po materiální stránce využití příležitosti, kterou vytváří nabídka města Telče, bezplatně převést formou daru budovu bývalé jezuitské koleje a souvisejících pozemků do vlastnictví Masarykovy univerzity.   3. Analýza prostředí  Analýza prostředí se zaměřuje na analýzu vnějšího a konkurenčního prostředí, kterým je ovlivňováno rozhodování a případná realizace projektu. Vychází z výsledků průzkumu prezentovaných ve třech dokumentech:  a) SWOT analýza kraje Vysočina (2002) b) Průzkum podnikatelského prostředí a zaměstnanosti v Telči (02.2000) c) Sociálně-ekonomická analýza města Telče (02.2000)  3.1 Vnější prostředí  Kraj Vysočina lze charakterizovat jako region s relativně stabilizovanou ekonomickou situací většiny hlavních průmyslových subjektů a s příznivou územní a odvětvovou diverzifikací. Kraj je rovněž zajímavý region z pohledu architektonických památek a přírodních turistických zajímavostí.  Region má poměrně výhodnou tranzitní polohu na komunikaci evropského významu jak ve směru Praha – Brno (blízkost dálnice D1), tak ve směru na Rakousko (Vídeň). Region se vyznačuje relativně nízkou hustotou osídlení s rozdrobenou strukturou a vysokým podílem malých obcí. Průměrná nezaměstnanost v regionu se pohybuje kolem 8-9%. Poměrně vysoká je však pracovní migrace obyvatelstva z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. Mírně nadprůměrná intenzita bytové výstavby ve srovnání s ostatními regiony ČR však vytváří příležitost pro stabilizaci migrace pracovní síly. Negativně je hodnocena nepříznivá vzdělanostní struktura – podprůměrný podíl obyvatelstva se středoškolským a vysokoškolských vzděláním. Hlavní rozvojové potřeby regionu jsou spatřovány v následujících oblastech:  a) Podpora malého a středního podnikání b) Rozvoj cestovního ruchu a památkové péče c) Zlepšení vzdělanostní struktury a zvyšování kvality vzdělávací nabídky, učebních a studijních oborů d) Rozvoj sportovních, rekreačních a volno-časových aktivit e) Rozvoj kvality státní a veřejné správy  
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Z uvedených dokumentů lze vedle rozvoje infrastruktury a rozvojových záměrů v oblasti průmyslu a zemědělství konkrétně identifikovat následující rozvojové potřeby:  
• Potřeba vytvoření nabídky vysokoškolského vzdělávání zdůvodňovaná skutečností, že neexistence vysokoškolského sektoru v kraji vede k prohlubování rozdílu ve vzdělanostní struktuře regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR  
• Rozvojové příležitosti jsou významně spojovány s rozvojem a využitím potenciálu cestovního ruchu  a konstatovaná potřeba cíleného vytváření podnikatelských a pracovních příležitostí v oblastech přispívajících k využití potenciálu regionu v této oblasti. V tomto smyslu je významná potřeba rozvoje propagace a informačních služeb v oblasti cestovního ruchu, potřeba rozvoje turistických programů a produktů a zvýšení kvality poskytovaných turistických služeb 
• Potřeba vzniku státního památkového úřadu a státní vědecké knihovny 
• Potřeba zlepšit zhoršující se věkovou a aprobační strukturu pedagogických pracovníků v kraji a vytvořit dosažitelnou příležitost k dalšímu odbornému rozvoji pedagogů s cílem zkvalitnění výuky základních a středních škol  
• Potřeba provázání kvalifikačních potřeb s budoucí nabídkou učebních a studijních oborů 
• Potřeba rozvoje zázemí a infrastruktury pro oblast sportu, kultury a práce s mládeží a konstatovaná potřeba vytvoření koncepce podpory subjektů působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží, potřeba rozvinutí nabídky volno-časových aktivit, jakož i potřeba zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků pro práci v této oblasti 
• Potřeba vytvoření systému podpory začínajících malých a středních podnikatelů, zefektivnění spolupráce podnikatelské sféry a veřejné a státní správy, jakož i rozvinutí nabídky odborného vzdělávání a poradenství pro podnikatelské subjekty 
• Potřeba vytvoření širší nabídky pro rekvalifikace a další vzdělávání pro zvyšování flexibility a adaptability obyvatelstva na potřeby trhu práce  Připravovaná nabídka studijních a vzdělávacích programů jednotlivých fakult Masarykovy univerzity významně pokrývá identifikované rozvojové potřeby regionu. Nabídka pro činnost MU v Telči je navrhována a odráží specifické potřeby regionu a hlavních cílových skupin, kterými jsou:  
• Budoucí i stávající učitelé základních a středních škol 
• Budoucí i stávající pracovníci v oblasti cestovního ruchu a památkové péče 
• Budoucí i stávající malí a střední podnikatelé (zejm. v oblasti cestovního ruchu, památkové péče aj.) 
• Budoucí i stávající pracovníci státní a veřejné správy 
• Budoucí i stávající pracovníci v oblasti sportovních a volno-časových aktivit  Nabídka vytváří vzdělávací příležitost k vysokoškolskému studiu i k celoživotnímu a dalšímu odbornému vzdělávání v uvedených oblastech na druhé největší univerzitě v ČR. Hlavní závěry uvedených oficiálních  dokumentů kraje Vysočina a města Telče tak po věcné stránce podporují záměr Masarykovy univerzity.  3.2 Konkurenční prostředí  Jedním z významných trendů současnosti v oblasti vysokého školství je mimo jiné tendence k úzkému provázání studia a vzdělávání s potřebami cílových skupin a regionů a jednak rozšiřování regionální působnosti univerzit v národním i mezinárodním měřítku. Smyslem uvedené tendence je zajistit potřebný vliv na počet, strukturu i kvalitu studentů, zajištění regionální podpory a rozvoj regionálního partnerství pro získávání finančních prostředků z účelových zdrojů. Tento trend je motivován i očekávaným vstupem ČR do EU a zpřístupnění dosud uzavřených programů EU – například Strukturální fondy. V neposlední řadě je účelem záměru také rozšířit působnost a dosah činností univerzity, které vytvářejí potenciál a zvyšují podíl pro vícezdrojové financování – myšleno zejména činnosti příjmové (komerční) (např. placené celoživotní vzdělávání, poradenská a expertní činnost aj.).  V tomto smyslu lze v daném regionu identifikovat jednak analogické aktivity jiných veřejných vysokých škol (např. ČVUT v Praze) a jednak činnost soukromých vysokých škol (Západomoravská vysoká škola v Třebíči a plánovaná vysoká škola v Jihlavě).   V případě ČVUT se jedná o obdobný záměr získání objektu ve městě Telč v sousedství potenciálního objektu Masarykovy univerzity s cílem rozvinout bakalářské studijní programy (se zaměřením na architekturu) a související vzdělávací aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání. Západomoravská vysoká 
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škola v Třebíči zahájila svoji činnosti právě v akademickém roce 2003/2004 se zaměřením na bakalářský studijní program „Aplikované vědy a informatika“. Škola zahájila svoji činnost s 10 studenty právě v tomto akademickém roce 2003/2004. Aktivity plánované vysoké školy v Jihlavě jsou zatím nejasné. V regionu byly rovněž zaznamenány aktivity soukromých vzdělávacích institucí poskytujících vysokoškolský typ studia (BA(Hons), MSc, MBA) ve spolupráci se zahraničními vysokými školami, které jsou však spíše nevýrazné.  Ohrožení působení Masarykovy univerzity v regionu z důvodu vstupu nových subjektů zaměřených na poskytování studií vysokoškolského typu případně z hlediska substituce studijními či vzdělávacími programy je důležitý, nicméně vzhledem k současnému stavu vývoje představuje nepříliš významný konkurenční aspekt. Bariéry vstupu pro nové subjekty v sektoru vysokoškolského vzdělávání v oblasti akreditovaných studijních forem jsou v současné době poměrně vysoké v důsledku stávajících akreditačních podmínek. Ohrožení substitucí je možné eliminovat u akreditovaných studijních forem zejména poskytováním studijních programů a oborů, které odráží konkrétní vzdělávací potřeby daného regionu a podporují jeho rozvoj. Ohrožení vstupem či substitucí je vyšší v případě vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání, kde je nezbytné aplikovat zcela standardní mechanismy a metody pro řízení komerčních forem vzdělávání a aktivního marketingu, neboť bariéra substituce zde není zajištěna akreditací. V tomto směru se očekává významná působnost nově rekonstruovaného Vzdělávacího a poradenského centra MU.   Síla klienta resp. potenciálních studentů spočívající v možnosti volby poskytovatele či studijního programu je v současné době významně ovlivňována prestiží Masarykovy univerzity jako druhé největší univerzity v ČR. Pozitivně v tomto smyslu působí všeobecné vnímání tradice MU, stability a kvality poskytovaných studií, jakož i návaznosti na vyšší stupně vysokoškolského studia. Síla dodavatele ve věcné oblasti dodávky studia má pouze okrajový vliv vzhledem ke skutečnosti, že studia jsou zajišťována plně kapacitami jednotlivých fakult MU. V tomto směru však významnou úlohu z hlediska vlivu dodavatele sehrává MŠMT, které má bezesporu rozhodující úlohu při akceptování záměru zvýšit počet studentů MU a s tím zvýšit i podíl normativního financování navýšeného počtu studentů, jakož i případné akceptování rozvojových projektů zaměřených na rozvoj iniciativy MU v regionu či investičních záměrů v souvislosti se správou potenciálně nabytého objektu. Důležitým dodavatelským vztahem je rovněž vztah s městem Telč případně krajem Vysočina, kde se očekává spolupráce zejména v podpoře případného získávání finančních prostředků pro případné rekonstrukce objektu z památkových a jiných fondů či podpora při zajištění potřebných ubytovacích kapacit pro studenty.  Intenzitu konkurence v oblasti vysokoškolského vzdělávání v daném regionu lze v současné době hodnotit jako poměrně malou. Tato situace vytváří předpoklad a současně příležitost pro potenciální získání a stabilizaci významného postavení MU v oblasti vysokoškolského vzdělávání v kraji Vysočina. Aktivity soukromé Západomoravské vysoké školy se zatím se zaměřením programů zamýšlených fakultami MU nekříží. Ve vztahu k ČVUT jsou aktivity komplementární. Avšak potenciálně přesto tyto aktivity představují jisté ohrožení substitucí studijními a vzdělávacími programy ČVUT zejména odvedením části potenciálních studentů na příbuzné studium architektury a památkové péče. Ve vztahu k ČVUT se však očekává spíše určitá forma spolupráce.   Rovněž lze očekávat určitou formu spolupráce se školícím střediskem MŠMT v sousedství budovy zejména v oblasti pro středisko potenciálně finančně zajímavé spolupráce při využívání kapacit školícího střediska pedagogy MU či pro potřeby ubytování účastníků významnějších a prestižních vzdělávacích programů či konferencí pořádaných MU.  Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že optimální strategií Masarykovy univerzity nejen v kraji Vysočina je strategie diferenciace, v jejímž rámci je vztah k okolí a dosahování konkurenční výhody měřené zájmem o studium a spolupráci v oblasti vzdělávání a poradenství postaveno na kvalitě, stabilitě, zázemí a tradici univerzity. Tato strategie nabývá na významu zvláště v vlastních příjmových činnostech MU typu celoživotního vzdělávání, poradenské a expertní činnosti a to ve spolupráci s odbornou veřejností, podnikatelskými subjekty a zejména pak se státní a veřejnou správou      
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4. Analýza proveditelnosti   Projekt je postaven na záměru převzetí a provozování budovy bývalé jezuitské koleje č.p. 2 v horní části náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Majitelem budovy a souvisejících pozemků je město Telč, které nabídlo převést bezplatně budovu školy formou daru na Masarykovu univerzitu.   Vlastní jezuitská kolej představuje architektonicky cennou barokní stavbu, která vznikla  mezi lety 1651-1656. Budova byla postupně rozšiřována (1663, 1702 vybudování gymnázia) a od svého vzniku byla využívána prakticky výhradně ke školským účelům. Roku 1862 budou převzalo město. Budova prošla řadou rozsáhlých úprav (1906), které daly budově vnější ráz secesní stavby a také v průběhu 20. století prošla řadou novodobých přestaveb.    4.1 Technická proveditelnost projektu  Budova je v současné době provozována střední odbornou školou (zřizovatel – kraj Vysočina), která vyučuje obory podnikání a služby, cestovní ruch.V současné době je již budova využívána Filozofickou fakultou pro realizaci první ročníku kombinovaného bakalářského studijního programu „Dějiny umění“ se zaměřením na památkovou péči, který navštěvuje 35 studentů MU (2002/2003).  V případě převzetí budovy MU bude v budově probíhat pouze výuka SOŠ (200 studentů), která svoje působení omezí na jedno ze dvou dosud využívaných pater budovy. Na základě stávajících dohod se předpokládá, že SOŠ bude využívat 2. patro a MU 1. patro budovy a zbývající prostory.     
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  Výukovou kapacitu tak tvoří 6 učeben pro zhruba 220 studentů (2 učebny pro 30 studentů, 2 pro 40 a jedna pro 50 studentů). Další zázemí pak představují tři pracovny po pedagogy s plochou 24-27 m2 v prvním patře a další tři v přízemí, kancelář správy (52 m2). Další prostory v přízemí budou využívány oběma školami včetně víceúčelového sálu (130 m2) s kapacitou od 80 – 120 míst podle uspořádání. Tento sál může být využíván také jako posluchárna. Z hlediska studia je dále významná zrekonstruovaná místnost knihovny (52 m2) včetně kanceláře knihovny (35 m2) a tělocvična (140 m2) (předpokládá se její přebudování na studovnu vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro její používání k původnímu účelu).  Všeobecně se však předpokládá sdílené využití kapacit budovy SOŠ i MU a nezbytné vzájemné sladění rozvrhu. Zejména v první fázi je výukový provoz MU převážně plánován na (prodloužené) víkendy v režimu pátek, sobota, neděle a pondělí.   

   V budově probíhá ve školním roce 2002/2003 výuka pro 270 studentů, z nichž 200 jsou studenty SOŠ a 70 jsou studenty Vyšší odborné školy v Jihlavě. Budova má vlastní zázemí pro přípravu jídel a stravování (500 jídel, 80 míst u stolu) v prvním patře budovy.    

   a) Analýza stavu budovy  Z odborného posudku (05.2003) vyplývá, že budova je „v poměrně dobrém a provozuschopném stavu“ a nevyžaduje bezprostřední investiční zásahy pro využívání stávajících prostor. Odborný posudek konstatuje, že na budově nejsou patrné žádné významné statické poruchy nosných konstrukcí Drobné trhliny v omítkách cihelných kleneb budou vyžadovat pouze lokální sanační zásahy vesměs charakteru 
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běžných oprav. U dřevěných stropů (podhledové omítky a podlahy) nebyly vizuálně shledány známky významných poruch. Dřevěné krovy střech byly v nedávné době sanovány. Střešní krytina, klempířské prvky a svody dešťové vody však vyžadují komplexní výměnu. Některé prostory v přízemí, které , které mají podlahu v úrovni nebo pod úrovní přilehlého terénu jsou znehodnoceny vlhkostí způsobující opadávání omítek a částečnou degeneraci zdiva. Fasády objektu jsou zachovalé, pouze v částech přiléhajících k terénu  jsou poškozeny ostřikující a vzlínající vodou. Ve sklepních prostorech budovy je v opravených prostorech v současné době zprovozněna nově zrekonstruovaná plynová kotelna.  

  V současné době probíhají v budově rekonstrukční práce jednak s cílem provedení stavebních oprav a sanací a jednak s cílem modernizovat výukové zázemí a zprovoznit dosud nevyužívané prostory případně změnit dosavadní účel jejich využití. Probíhající úpravy jsou financovány jednak z dotací získaných SOŠ (800 tKč, 2003, podlahy), z dotací získaných městem Telč pro rok 2003 v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, za které je budova považována (1.400 tKč, Kraj Vysočina a 1.200 tKč, město Telč, 2003, střecha).   Na základě výsledků odborného posudku bylo zjištěno, že případné rekonstrukční práce, které by měly vést ke odstranění stavebních poruch (zejména sanace vlhkosti v přízemí, dílčích statických poruch a krovu), rehabilitaci památkové podstaty budovy, zvýšení kvalitativního standardu budovy a domovní techniky včetně následného zprovoznění případně provedení vnitřních úprav dalších částí budovy, jakož i rekonstrukce seminářské zahrady by předpokládalo investici v rozsahu zhruba Kč 52,7 mil. Tato částka však představuje maximální investici, která by vedla ke komplexní rekonstrukci. Za relevantní objem rekonstrukcí, který by zajistil reprezentativní funkčnost budovy, je však považována již částka v rozmezí Kč 25-30 mil.   Po provedení sanace krovu a výměny střešní krytiny (finanční dotace potvrzena městem Telč 10.2003) budova nevyžaduje žádných bezprostředních či naléhavých sanačních ani jiných významných stavebních úprav či rekonstrukcí a může být bezpečně provozována. Financování rekonstrukce a stavebních úprav tak může být rozloženo na několik let a zahájení může být i časově posunuto. Za optimální i z pohledu finančního zajištění rekonstrukcí z hlediska provozování univerzity lze považovat zhruba období 2003-2008.  b) Využití budovy  Projekt předpokládá využívání budovy pro výuku zejména prvních ročníků případně celých bakalářských studijních programů následujících fakult a součástí MU:  
• Fakulty ekonomicko-správní (ESF) 
• Fakulty filozofické (FF) 
• Fakulty pedagogické (PdF) a 
• Fakulty sportovních studií (FSpS) 
• Centrum dalšího vzdělávání (nyní rekonstruováno na Vzdělávací a poradenské centrum MU - VPC),  
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které již zahájily přípravy a proces akreditace bakalářských studijních programů. Již v současné době využívá budovu Fakulta filozofická pro již zmiňovaný první ročník bakalářského studijního programu „Dějiny umění“. Fakulty předpokládají realizaci následujících studijních programů:  
• Management, obor Veřejná ekonomika a správa, ESF, Bc, KS1, ~25-30 studentů/rok, 3 ročníky 
• Management, obor Regionální rozvoj a správa, ESF, Bc, KS, ~25-30 studentů/rok, 3 ročníky 
• Dějiny umění, obor Památková péče, FF, Bc, KS,  ~ 40-60 studentů/rok, 1. ročník 
• (potenciálně Hudební věda, FF, Bc, KS1, ~ 25 studentů/rok, 1. ročník) 
• Pedagogika, obor Animátor volno-časových aktivit, PdF, Bc, PS1/KS, ~45 studentů/rok, 3 ročníky 
• Pedagogika, obor Management sportovních aktivit, FSpS, Bc, KS, ~45 studentů/rok, 3 ročníky  Výše uvedené programy představují celkovou kapacitu pro rok 2004/2005 v počtu 180-210 studentů ve všech programech a v následujících letech pak zhruba 350-480 studentů ve všech programech, ročnících a formách studia.   Významné aktivity a nezanedbatelnou část předpokládaných příjmů lze očekávat v následujících oblastech:  
• placené formy celoživotního vzdělávání zejména v oblasti, managementu obecně, managementu ve státní a veřejné správě, evropských studií, dějin umění a památkové péči, pedagogice a vzdělávání dospělých, managementu volno-časových a sportovních aktivit, informatika aj.  
• poradenská a expertní činnost v rámci regionu v oblastech odborného profilu Masarykovy university 
• pořádání konferencí a seminářů ve spolupráci a s předpokládaným využitím kapacit školícího střediska MŠMT, pro které se zázemí v Telči se ukazuje jako strategické a velmi reprezentativní.  
• využívání areálu pro pořádání letních škol se zaměřením na jazyky, slovanská studia, umění aj. aktivity fakult zejména v období prázdnin.   
• pořádání dlouhodobých přípravných jazykových kurzů českého jazyka případně angličtiny pro studium zahraničních studentů na Masarykově univerzitě v českém nebo anglickém jazyce  Do realizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, poradenské a expertní činnosti a zajišťování konferenčních služeb se předpokládá významné zapojení nově rekonstruovaného Vzdělávacího a poradenského centra MU.  Významnou součástí úvah o využití budovy pro výukové, vzdělávací a konferenční aktivity je existence ubytovacích kapacit. V současné době využívá SOŠ ubytovacích kapacit Domova mládeže (ul. Batelovská), kde jsou pro potřeby ubytování využívány 2 budovy s kapacitou zhruba 60 lůžek a ubytovnu (ul. Masarykova) o kapacitě zhruba 40 lůžek. Pro potřeby Masarykovy univerzity se na základě dohody se SOŠ v případě převzetí budovy jezuitské koleje univerzitou předpokládá uvolnění kapacity zhruba 60 lůžek v průběhu školního roku a celé kapacity v průběhu prázdnin. Cena za lůžko se v současnosti pohybuje 750 Kč/studenta a měsíc.   4.2 Finanční proveditelnost projektu  Finanční proveditelnost projektu vychází jednak z analýzy předpokládaných příjmů, provozních nákladů, investičních nákladů na rekonstrukce a zdrojů jejich krytí. Cílem rozboru je analyzovat dopad případného převzetí budovy bývalé jezuitské koleje do vlastnictví Masarykovy univerzity.  a) analýza předpokládaných příjmů  V případě převzetí budovy a rozvinutí plánovaných činností jsou zdroje předpokládaných příjmů zejména následující:  
• normativní dotace na studenta z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
• příjmy z vlastní a doplňkové činnosti zejména celoživotního vzdělávání, poradenských a expertních aktivit a souvisejících seminárních a konferenčních služeb včetně pronájmu prostor 
                                                   
1 PS – prezenční studium, KS – kombinované studium 
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• příjmy z fondů a grantů Ministerstva kultury (MK), kraje Vysočina či města Telče na rekonstrukce a údržbu památkově chráněných objektů 
• rozvojové projekty, granty a účelové dotace z různých zdrojů (včetně mezinárodních UNESCO, aj.)   1. Příjmy z normativní dotace  Normativní dotace na studenta z MŠMT je v následujícím stanovena ve dvou variantách: bez nárůstu normativu a s nárůstem normativu pro akademický rok 2004/2005 a následující rok 2006/2007. Výpočet je proveden na dolní hranici předpokládaného počtu studentů. Rozbor příjmů je proveden v Tabulce 1a a Tabulce 1b  Varianta 1. Normativní příjmy a náklady bez nárůstu normativu 2004/2005 a 2006/2007          

Tabulka 1a. Normativní příjmy a náklady bez nárůstu normativu 2004/2005 a 2006/2007           
Tabulka 1b. Normativní příjmy a náklady s nárůstem normativu 2004/2005 a 2006/2007  Hodnoty nákladů jsou odhadnuty na základě reálných nákladů na vzdělávací činnost ve stejných či obdobných studijních programech na příslušných fakultách s přihlédnutím k odlišnostem daným teritoriálním umístěním v uvedené lokalitě.   2. Příjmy z vlastní a doplňkové činnosti  Příjmy z vlastní a doplňkové činnosti předpokládají příjmy zejména z následujících aktivit:  

• celoživotní vzdělávání 
• poradenská a expertní činnost 
• konferenční služby  V rámci celoživotního vzdělávání lze očekávat v reálném odhadu pořádání zhruba 3-4 krátkodobých 1-3 denních kurzů v měsíci. Průměrné příjmy na jeden jednodenní kurz činí při bezpečném odhadu zhruba 1.000-1.500 Kč/účastníka a den. Během jednoho roku tak lze reálně očekávat realizaci zhruba 36-48 kurzů v průměrném trvání 2 dnů. Při reálně kalkulované účasti zhruba 10 účastníků/kurz se příjem z celoživotního vzdělávání realizovaného v Telči může pohybovat od 720-1.100 tKč při 36 2-denních kurzech za rok a 10 účastnících resp. při 48 kurzech a stejných podmínkách 960-1.450 tKč. Reálné náklady kurzů celoživotního vzdělávání tvoří zhruba 40-60%, tzn. rozdíl příjmů a nákladů lze očekávat v rozmezí zhruba 250-600 tKč. V tomto objemu nejsou zahrnuty další příjmy z celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci akreditovaných studijních programů dle §60 zákona č. 147/2001 Sb.  

Fakulta - forma Forma Počet 
stud.

Normativ 
(tis. Kč)

Příjem 
(tis. Kč)

Náklady 
(tis. Kč)

Rozdíl 
(tis. Kč)

Počet 
stud.

Normativ 
(tis. Kč)

Příjem 
(tis. Kč)

Náklady 
(tis. Kč)

Rozdíl 
(tis. Kč)

200,0 7 170,0 3 960,0 3 210,0 480,0 146,0 16 710,0 13 297,5 3 412,5
Ekonomicko-správní fakulta KS 50,0 30,0 1 500,0 540,0 960,0 150,0 30,0 4 500,0 3 150,0 1 350,0
Filosofická fakulta KS 60,0 30,0 1 800,0 645,0 1 155,0 120,0 30,0 3 600,0 3 120,0 480,0
Pedagogická fakulta PS/KS 45,0 36,0 1 620,0 900,0 720,0 135,0 36,0 4 860,0 3 915,0 945,0
Fakulta sportovních studií KS 45,0 50,0 2 250,0 1 875,0 375,0 75,0 50,0 3 750,0 3 112,5 637,5

2004/2005 2006/2007

Fakulta - forma Forma Počet 
stud.

Normativ 
(tis. Kč)

Příjem 
(tis. Kč)

Náklady 
(tis. Kč)

Rozdíl 
(tis. Kč)

Počet 
stud.

Normativ 
(tis. Kč)

Příjem 
(tis. Kč)

Náklady 
(tis. Kč)

Rozdíl 
(tis. Kč)

200,0 8 685,0 4 797,0 3 888,0 480,0 200,0 22 800,0 13 297,5 9 502,5
Ekonomicko-správní fakulta KS 50,0 36,0 1 800,0 648,0 1 152,0 150,0 40,0 6 000,0 3 150,0 2 850,0
Filosofická fakulta KS 60,0 36,0 2 160,0 774,0 1 386,0 120,0 40,0 4 800,0 3 120,0 1 680,0
Pedagogická fakulta PS/KS 45,0 45,0 2 025,0 1 125,0 900,0 135,0 50,0 6 750,0 3 915,0 2 835,0
Fakulta sportovních studií KS 45,0 60,0 2 700,0 2 250,0 450,0 75,0 70,0 5 250,0 3 112,5 2 137,5

2004/2005 2006/2007
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Významný příjmový potenciál, který není předmětem výše provedeného finančního rozboru, se očekává zejména od rezidentních kurzech a studiích celoživotního vzdělávání typu letních jazykových škol, jazykové přípravy cizinců aj.  Příjmy z poradenské a expertní činnosti a konferenčních služeb závisí na konkrétní aktivitě a nelze je jednoznačně vyčíslit, nicméně představují další příjmový potenciál. Významným příjmovým potenciálem, který lze reálně očekávat, jsou příjmy z účelových dotací, fondů a grantů MŠMT, MK, kraje Vysočina, města Telče aj. Jejich výše rovněž závisí na konkrétní aktivitě.  b) analýza provozních nákladů  Standardní fixní náklady, které jsou relativně nezávislé na objemu faktického provozu, jsou stanoveny podle bilance plnění nákladových ukazatelů za rok 2002 dosavadním uživatelem, Střední odbornou školou Telč v následující struktuře (v tis Kč) uvedené v Tabulce 2:          
Tabulka 2. Plán provozních nákladů v letech 2004/2005 a 2006/2007  Předpokládá se, že zhruba jednu polovinu nákladů bude nadále hradit SOŠ na základě nájemní smlouvy a druhou polovinu pak Masarykova univerzita. Na základě jednání s vedením jednotlivých fakult MU, které předpokládají zahájení a činnosti ve výukovém středisku v Telči budou provozní náklady rozděleny proporcionálně v poměru počtu výukových hodin realizovaných ve výukovém středisku.  Celková bilance poměru příjmů a nákladů by pro akademický rok 2004/2005 byla mírně pozitivní s rozdílem příjmů a nákladů ve výši 1.405 tKč a v roce 2006/2007 pak 602 tKč (za předpokladu příjmové varianty 1 předpokládající zachování normativu dotace. Do příjmů nejsou započítány příjmy z vlastní a doplňkové činnosti, ani příjmy z účelových dotací, fondů a grantů.  c) analýza investičních nákladů  Na základě výsledků odborného posudku bylo zjištěno, že případné rekonstrukční práce představují  investici v rozsahu zhruba Kč 52,7 mil. Ačkoliv budova s výjimkou sanace krovu a výměny střešní krytiny (financované v roce 2003 ze zdrojů kraje Vysočina a města Telče) nevyžaduje žádných dalších bezprostředních či naléhavých sanačních ani jiných významných stavebních úprav či rekonstrukcí a budova může být provozována, bude nezbytné v horizontu zhruba 5 let 2003-2008 realizovat rekonstrukční práce s cílem odstranění stavebních poruch, rehabilitaci památkové podstaty budovy, zvýšení kvalitativního standardu budovy a domovní techniky včetně následného zprovoznění případně provedení vnitřních úprav dalších částí budovy, jakož i rekonstrukce seminářské zahrady. Rozsah rekonstrukčních prací však bude záviset jednak na dostupných finančních prostředcích a jednak na posouzení nezbytnosti a rozsahu rekonstrukcí, takže částka již od Kč 25-30 mil je relevantní pro uvedení budovy do stavu relativně vysokého standardu.  Předpokládají se obecně 4 hlavní varianty možného řešení financování:  

• Financování z fondů na záchranu architektonického dědictví či jiných dotací získaných zejména z Ministerstva kultury případně kraje Vysočina 
• Financování z Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) tvořeného MU včetně FRIM tvořeného částečně z odpisů a hospodářského výsledku aktivit výukového a vzdělávacího střediska v Telči. 
• Financování z fondů MŠMTˇ(například formou příspěvku) 
• Financování z FRIM uvolněného mimo program fakultám působících v Telči   

Provozní náklady 2004/2005 2006/2007
Celkem 3 610,00 4 615,00
Spotřeba energie 1 600,00 2 000,00
Běžné opravy a údržba 1 200,00 1 600,00
Pojištění 10,00 15,00
Odpisy 800,00 1 000,00
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V souvislostí s realizací Programu rozvoje materiálně-technické základny MU zahrnující program rekonstrukcí a výstavby univerzitního kampusu v Brně (2002-2006) vzniká Masarykově univerzitě závazek investovat od roku 2002-2006 do realizace programu část prostředků FRIM a neinvestičních nákladů. V letech 2006-2026 pak bude z FRIM splácen úvěr získaný z Evropské investiční banky.  FRIM je jednak tvořen z odpisů a jednak z dosahovaného hospodářského výsledku. Plánovanou tvorbu FRIM do roku 2006 znázorňuje následující tabulka 3 (viz Program):                                
Tabulka 3. Plán tvorby a výdajů z FRIM univerzity v letech 2002-2026  Sloupec 7 výše uvedené tabulky ukazuje rozdíl mezi plánovanou tvorbou FRIM a vkladem do Programu (do 2006) resp. splátek úvěru (do 2006 do 2026). Závazný ukazatel vkladu FRIM do programu podle ISPROFIN v letech 2002-2006 je Kč 669,5 mil. Skutečnost plnění vkladu v roce 2002 je sice nižší než plánovaná Kč 130,0 mln, které byly uznány MŠMT (10.2003). Zbývajících Kč 31,0 mln je nezbytné do programu tedy vložit v letech 2003-2006.  Tabulky 5a – 5c uvedené na následujících stranách dokumentují podrobný rozpočet Masarykovy univerzity (podle podkladů zpracovaných MU pro potřeby Evropské investiční banky).    Z hlediska řízení hotovostního toku se jako reálné ukazuje provedení rekonstrukcí ve třech variantách:    1. varianta 2004-2005  2. varianta 2007-2008 3. varianta postupných investic 2004-2008 (ev. 2005-2009)  Varianta 2004-2005 skrývá určité riziko plynoucí z možného kumulování vkladů do Programu z FRIM z minulých let na probíhající rekonstrukce a výstavbu kampusu v Brně-Bohunicích, které by v určitém případě mohlo vést k záporným číslům hotovostního toku tvorby a čerpání FRIM. Varianta 2007-2008 se v tomto směru ukazuje jako optimální, neboť za předpokladu splnění závazného ukazatele vkladu FRIM 

        z toho (ze sl.1)    jiné
z odpisů ostatní (z HV, prodej FRIM Vklad Rozdíl

rok z odpisů UKB odpisy a zůst.) celkem Splátky celkem
sl. 1 2 3 4 5 6 7
2002 133,0 133,0 37,0 170,0 161,0 9,0
2003 136,0 136,0 21,0 157,0 89,0 68,0
2004 141,0 3,0 138,0 22,0 163,0 61,5 101,5
2005 151,0 10,0 141,0 23,0 174,0 85,0 89,0
2006 161,0 20,0 141,0 119,0 280,0 273,0 7,0
2007 189,0 45,0 144,0 20,0 209,0 112,0 97,0
2008 206,0 66,0 144,0 20,0 226,0 87,0 139,0
2009 210,0 66,0 144,0 16,0 226,0 88,0 138,0
2010 210,0 66,0 144,0 16,0 226,0 88,0 138,0
2011 210,0 66,0 144,0 17,0 227,0 88,0 139,0
2012 210,0 66,0 144,0 17,0 227,0 88,0 139,0
2013 210,0 66,0 144,0 18,0 228,0 88,0 140,0
2014 210,0 66,0 144,0 18,0 228,0 88,0 140,0
2015 210,0 66,0 144,0 19,0 229,0 88,0 141,0
2016 210,0 66,0 144,0 19,0 229,0 88,0 141,0
2017 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2018 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2019 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2020 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2021 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2022 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2023 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2024 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2025 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0
2026 210,0 66,0 144,0 20,0 230,0 88,0 142,0

4 897,0 1 332,0 3 569,0 602,0 5 499,0 2 452,5 3 046,5
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do programu v letech 2002-2006 se v letech 2007-2026 předpokládá pouze splácení úvěru, které by podle plánu tvorby FRIM nemělo způsobit pokles rozdílu tvorby FRIM a splátek pod Kč 95,0 mln. Varianta postupných investic rozložených v letech by mohla být z hlediska čerpání investičních prostředků příznivější, avšak komplikovanější z hlediska možné dlouhodobé rozpracovanosti stavby.  Jednou z možných úvah je jednání o případném zahrnutí areálu v Telči do Programu či případné zajištění uznání provedených investic jako vklad FRIM do Programu.  Z hlediska zajištění nezbytných finančních prostředků na investice do rekonstrukce areálu v Telči lze však pravděpodobně očekávat příznivější vývoj, kdy by mohlo jít o  kombinaci všech výše uvedených zdrojů financování. Obecně je možné konstatovat, že předpokládaná investice do rekonstrukcí areálu v Telči neohrozí výrazným způsobem financování univerzity ani plán vkladu FRIM do Programu (2002-2006) či splácení úvěru (2007-2026).   4.3 Operační proveditelnost projektu  Za předpokladu schválení projektu Správní radou MU vychází analýza operační proveditelnosti projektu z předpokladu zahájení výukové a vzdělávací činnosti jednotlivými fakultami v Telči již v akademickém roce 2004/2005. Harmonogram příprav zahrnuje následující činnosti a rámcové termíny:  
2003 2004 Termín Činnosti 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1. Příprava a podpis darovací smlouvy                15.12.03 
 2. Příprava smlouvy se SOŠ o spol. využívání                31.01.04 
 3. Příprava rozvrhu a dohody mezi fakultami                31.03.04 
 4. Příprava a akreditace studijních programů                30.06.04 
 5. Příprava, plánování a marketing CŽV                31.08.04 
 6. Příprava výukových prostor a zázemí                 30.09.04 
 7. Příprava projektu na reko - var.04/05                 30.06.04 
 8. Příprava a provedení VŘ na reko - var.04/05                30.09.04 
 9. Zahájení reko - var.04/05                 30.09.04 
10.Zahájení činnosti                 01.09.04 

 
Tabulka 4. Harmonogram realizace projektu 2004/2005 s variantou zahájení rekonstrukcí v roce 2004  Z hlediska operační proveditelnosti projektu je reálné zahájení činnosti v areálu v Telči v akademickém roce 2004/2005. V případě rozhodnutí o zahájení rekonstrukčních prací v letech 2004-2005 je reálné počítat se zahájením vlastních rekonstrukcí v posledním čtvrtletí roku 2004.  Závazné podmínky darovací smlouvy předpokládají bezplatné převedení budovy a souvisejícího pozemku do vlastnictví Masarykovy univerzity bez podmínek. Společné využívání budovy se SOŠ je již předmětem samostatného jednání a dohody Masarykovy univerzity se SOŠ a není podmínkou daru. Aktualizovaný návrh darovací smlouvy na základě jednání se starostou města Telč a pověřeným zástupcem je přiložen k tomuto dokumentu.   5. Závěr  Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že projekt na rozšíření regionální působnosti Masarykovy univerzity má významný přínos jak pro Masarykovu univerzitu, tak pro kraj Vysočina a město Telč. Přínos pro region je zvláště ze strany oficiálních představitelů kraje i města spatřován v podpoře vysokoškolského vzdělávání v regionu, kde je dosud nabídka v terciálním vzdělávání minimální. Pro Masarykovu univerzitu spočívá přínos projektu zejména v rozšíření vlivu a působnosti a rozvoj vzdělávacích aktivit v oblastech, které mají svoji přirozenou podporu v charakteru prostředí. V současné 
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době Masarykova univerzita v regionu již operuje (Filozofická fakulta) a dosavadní zkušenosti podporují realizaci předkládaného projektu.   Z provozního hlediska je budova bývalé jezuitské koleje v relativně dobrém stavu a umožňuje zahájení činnosti i bez náročnějších investičních sanací a úprav prakticky okamžitě. Z hlediska krytí provozních nákladů lze předpokládat, že provozní náklady mohou být pokryty z příjmů z realizované činnosti a budou poměrově sdíleny fakultami, které na projektu spolupracují, jakož i SOŠ, která bude budovu s MU nadále sdílet. V tomto smyslu nedojde k ohrožení hospodaření těchto fakult v důsledku vynakládání finančních prostředků na provoz areálu. Provoz se vlastně zaplatí z normativní dotace připadající na studenty a z vlastní příjmové činnosti.  Finanční proveditelnost případných rozsáhlejších rekonstrukcí budovy je reálná i z vlastních prostředků univerzity tvořených z odpisů a hospodářského výsledku do FRIM a případná investice, jejíž časování je optimální buď v letech 2004/2005 nebo 2007/2008 z hlediska optimálního řízení hotovostního toku, neohrozí finanční situaci univerzity ani při jejích závazcích k Evropské investiční bance ani českému státu ve smyslu plnění závazných ukazatelů vkladu FRIM do Programu (2002-2006) a splácení úvěru (2007-2026). V každém případě je projekt a případné investice v krajním případě finančně kryt hodnotou vlastní nemovitosti.  Z hlediska operační proveditelnosti je realizace projektu v současné době zajištěna včetně přípravy studijních a vzdělávacích programů a jejich akreditací tak, aby případné zahájení činnosti mohlo být spuštěno zahájením akademického roku 2004/2005.   Projekt lze jednoznačně hodnotit jako významnou rozvojovou příležitost Masarykovy univerzity. V symbióze s ČVUT a MŠMT v dané lokalitě může být vytvořeno velmi atraktivní prostředí, které významně rozšíří působnost a podpoří prestižní postavení Masarykovy univerzity.    

       Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA kvestor MU   V Brně 5. 10. 2003   
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Tabulka 5a. Rozpočet Masarykovy univerzity podle podkladů poskytnutých EIB 2002-2012 

Rozpočet Masarykovy univerzity (v tis. Kč) - podklad dle Programu

č.ř. Popis/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Běžné účty (NEINVESTICE) current account 1,19 1,03 1,07 1,07 1,04 1,07 1,06 1,06 1,05

1  státní rozpočet state budget 1 407 200 1 451 618 1 553 231 1 661 957 1 720 164 1 840 575 1 951 010 2 068 070 2 180 174 2 180 174 2 180 174
2  studentské poplatky (samoplátci+plac.studium) student fees (fees + grants) 69 958 54 500 57 000 60 000 63 000 67 000 70 000 73 000 76 000 76 000 76 000
3  další (DČ, vlastní zdroje) others (DC, extraordinary,,) 283 200 267 090 277 774 290 273 386 667 406 000 414 120 422 403 435 560 435 560 435 560
4 Výnosy celkem total operating revenues 1 760 358 1 773 208 1 888 005 2 012 231 2 169 830 2 313 575 2 435 130 2 563 473 2 691 734 2 691 734 2 691 734

Provozní náklady operating expenses 1,24
5  personál (mzdy, odvody) personel (salaries, charges) 835 978 877 777 921 666 972 749 1 119 487 1 197 851 1 269 723 1 345 906 1 381 071 1 381 071 1 381 071
6  údržba maintenance 72 955 75 144 77 398 79 720 119 953 127 150 133 508 140 183 135 547 135 547 135 547
7  další (materiál,služby,jiné) others (material, services, others) 654 137 720 847 756 889 799 734 745 853 774 573 796 899 842 384 939 862 939 862 939 862
8 celkové provozní náklady total operating expenses 1 563 070 1 619 818 1 723 505 1 835 231 1 985 293 2 099 575 2 200 130 2 328 473 2 456 480 2 456 480 2 456 480
9 hrubý provozní výsledek gross operating result 197 288 153 390 164 500 177 000 184 537 214 000 235 000 235 000 235 254 235 254 235 254
10  odpisy depreciation 141 965 142 000 138 500 150 000 161 000 189 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
11 Náklady celkem total operating expenses+depreciation 1 705 035 1 761 818 1 862 005 1 985 231 2 146 293 2 288 575 2 410 130 2 538 473 2 666 480 2 666 480 2 666 480
12 Provozní přebytek / ztráta (HV) total operating expenses+depreciation 55 323 11 390 26 000 27 000 23 537 25 000 25 000 25 000 25 254 25 254 25 254

2. Kapitálové účty (Investice) capital account
13 Z D R O J E (ř.14+15) SOURCES 353 227 778 722 1 397 144 1 886 144 1 593 787 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382
14 FRIM MU (ř. 14a až 14d) fond for investment 224 620 264 282 281 644 363 144 517 144 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382
14a  - odpisy depreciation 141 965 142 000 138 500 150 000 150 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000
14b  - z HV operating profit 49 209 42 748 11 000 23 000 19 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
14c  - zůst.z minulého roku 31 735 79 534 132 144 190 144 248 144 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382
14d   - jiné others 1 711 100 000
15 Státní rozpočet (ř. 15a až 15e) state budget 128 607 514 440 1 115 500 1 523 000 1 076 643 0 0 0 0 0 0
15a  - systém.dotace na Program 233 330 state budget MŠMT for Program 30 379 105 457 315 500 223 000 21 543
15b  - indiv.dotace na Program 233 330 state budget MFČR for Program 9 999 326 900 329 000 452 000 342 100
15c  - NFV na Program 332 330 loans for Program 0 25 000 361 000 738 000 651 000
15d  - dotace MŠMT účel.jiné (mimo Program) state budget  MŠMT others 86 983 42 083
15e  - jiné účel.dotace ze SR (GA apod.) state budget others 1 246 15 000 110 000 110 000 62 000
16 P O U Ž I T Í (ř.17+18+19) USES 273 693 646 578 1 207 000 1 638 000 1 377 405 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000
17 na Program 233 330 celkem Program total 155 100 573 495 1 177 000 1 608 000 1 347 405 104 000 87 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17a z toho-Podprogram 233 332 for Program 233 332-UKB 27 900 303 100 800 000 1 300 000 1 251 000 104 000 87 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17aa                      z toho splátky repayment of EIB loan ? 104 000 87 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17b           - Podprogram 233 333-reko for Program 233-others Program 127 200 270 395 377 000 308 000 96 405
18 účelové dotace SR mimo Program state budget others 88 229 42 083
19 jiné others 30 364 31 000 30 000 30 000 30 000 105 000 122 000 121 000 121 000 121 000 121 000
20 zůstatek do dalšího r. (ř. 13-16 = CF) free cash flow 79 534 132 144 190 144 248 144 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382
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Tabulka 5b. Rozpočet Masarykovy univerzity podle podkladů poskytnutých EIB 2013-2023 

Rozpočet Masarykovy univerzity (v tis. Kč) - podklad dle Programu

č.ř. Popis/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Běžné účty (NEINVESTICE) current account

1  státní rozpočet state budget 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174 2 180 174
2  studentské poplatky (samoplátci+plac.studium) student fees (fees + grants) 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000
3  další (DČ, vlastní zdroje) others (DC, extraordinary,,) 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560 435 560
4 Výnosy celkem total operating revenues 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734 2 691 734

Provozní náklady operating expenses
5  personál (mzdy, odvody) personel (salaries, charges) 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071 1 381 071
6  údržba maintenance 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547 135 547
7  další (materiál,služby,jiné) others (material, services, others) 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862 939 862
8 celkové provozní náklady total operating expenses 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480 2 456 480
9 hrubý provozní výsledek gross operating result 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254 235 254
10  odpisy depreciation 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
11 Náklady celkem total operating expenses+depreciation 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480 2 666 480
12 Provozní přebytek / ztráta (HV) total operating expenses+depreciation 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254 25 254

2. Kapitálové účty (Investice) capital account
13 Z D R O J E (ř.14+15) SOURCES 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382
14 FRIM MU (ř. 14a až 14d) fond for investment 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382 425 382
14a  - odpisy depreciation 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000 189 000
14b  - z HV operating profit 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
14c  - zůst.z minulého roku 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382
14d   - jiné others
15 Státní rozpočet (ř. 15a až 15e) state budget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15a  - systém.dotace na Program 233 330 state budget MŠMT for Program
15b  - indiv.dotace na Program 233 330 state budget MFČR for Program
15c  - NFV na Program 332 330 loans for Program
15d  - dotace MŠMT účel.jiné (mimo Program) state budget  MŠMT others
15e  - jiné účel.dotace ze SR (GA apod.) state budget others
16 P O U Ž I T Í (ř.17+18+19) USES 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000
17 na Program 233 330 celkem Program total 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17a z toho-Podprogram 233 332 for Program 233 332-UKB 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17aa                      z toho splátky repayment of EIB loan ? 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000
17b           - Podprogram 233 333-reko for Program 233-others Program
18 účelové dotace SR mimo Program state budget others
19 jiné others 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000
20 zůstatek do dalšího r. (ř. 13-16 = CF) free cash flow 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382 216 382
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Tabulka 5c. Rozpočet Masarykovy univerzity podle podkladů poskytnutých EIB 2024-2026 

Rozpočet Masarykovy univerzity (v tis. Kč) - podklad dle Programu

č.ř. Popis/Rok 2024 2025 2026 2002-26 2002-06
1. Běžné účty (NEINVESTICE) current account

1  státní rozpočet state budget 2 180 174 2 180 174 2 180 174 50 716 789 7 794 170
2  studentské poplatky (samoplátci+plac.studium) student fees (fees + grants) 76 000 76 000 76 000 1 806 458 304 458
3  další (DČ, vlastní zdroje) others (DC, extraordinary,,) 435 560 435 560 435 560 10 152 044 1 505 004
4 Výnosy celkem total operating revenues 2 691 734 2 691 734 2 691 734 62 675 291 9 603 632

Provozní náklady operating expenses
5  personál (mzdy, odvody) personel (salaries, charges) 1 381 071 1 381 071 1 381 071 32 019 339 4 727 657
6  údržba maintenance 135 547 135 547 135 547 3 130 313 425 170
7  další (materiál,služby,jiné) others (material, services, others) 939 862 939 862 939 862 22 068 975 3 677 460
8 celkové provozní náklady total operating expenses 2 456 480 2 456 480 2 456 480 57 115 258 8 726 917
9 hrubý provozní výsledek gross operating result 235 254 235 254 235 254 5 560 033 876 715
10  odpisy depreciation 210 000 210 000 210 000 4 912 465 733 465
11 Náklady celkem total operating expenses+depreciation 2 666 480 2 666 480 2 666 480 62 027 723 9 460 382
12 Provozní přebytek / ztráta (HV) total operating expenses+depreciation 25 254 25 254 25 254 647 568 143 250

2. Kapitálové účty (Investice) capital account
13 Z D R O J E (ř.14+15) SOURCES 425 382 425 382 425 382 14 516 664 6 009 024
14 FRIM MU (ř. 14a až 14d) fond for investment 425 382 425 382 425 382 10 158 474 1 650 834
14a  - odpisy depreciation 189 000 189 000 189 000 4 502 465 722 465
14b  - z HV operating profit 20 000 20 000 20 000 544 957 144 957
14c  - zůst.z minulého roku 216 382 216 382 216 382 5 009 341 681 701
14d   - jiné others 101 711 101 711
15 Státní rozpočet (ř. 15a až 15e) state budget 0 0 0 4 358 190 4 358 190
15a  - systém.dotace na Program 233 330 state budget MŠMT for Program 695 879 695 879
15b  - indiv.dotace na Program 233 330 state budget MFČR for Program 1 459 999 1 459 999
15c  - NFV na Program 332 330 loans for Program 1 775 000 1 775 000
15d  - dotace MŠMT účel.jiné (mimo Program) state budget  MŠMT others 129 066 129 066
15e  - jiné účel.dotace ze SR (GA apod.) state budget others 298 246 298 246
16 P O U Ž I T Í (ř.17+18+19) USES 209 000 209 000 209 000 9 322 676 5 142 676
17 na Program 233 330 celkem Program total 88 000 88 000 88 000 6 636 000 4 861 000
17a z toho-Podprogram 233 332 for Program 233 332-UKB 88 000 88 000 88 000 5 457 000 3 682 000
17aa                      z toho splátky repayment of EIB loan ? 88 000 88 000 88 000 1 775 000 0
17b           - Podprogram 233 333-reko for Program 233-others Program 1 179 000 1 179 000
18 účelové dotace SR mimo Program state budget others 130 312 130 312
19 jiné others 121 000 121 000 121 000 2 556 364 151 364
20 zůstatek do dalšího r. (ř. 13-16 = CF) free cash flow 216 382 216 382 216 382 216 382 681 701

          Celkem
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D a r o v a c í    s m l o u v a 
  Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. l0, 588 56 Telč, IČ 00286745, zastoupené Mgr. Romanem Fabešem, starostou města jako dárce  a  Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224,  zastoupená prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., rektorem univerzity jako obdarovaná   uzavírají tuto smlouvu:  I. Dárce prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění výlučným vlastníkem nemovitostí v katastrálním území Telč, a to objektu občanské vybavenosti č.p. 2 v Telči – Vnitřním Městě situovaného na pozemku st.p.č. 8 o výměře 2694 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st.p.č. 8 o výměře 2694 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, které jsou mimo jiných nemovitostí zapsány na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Telč u Katastrálního úřadu v Jihlavě.  II. Dárce daruje touto smlouvou nemovitosti uvedené v čl. I. se všemi součástmi a příslušenstvím obdarované, která tento dar přijímá.  III. Dárce prohlašuje, že jím převáděné nemovitosti nejsou zatíženy dluhy, věcnými břemeny či jinými závazky, o kterých by nebylo v této smlouvě pojednáno nebo by nebyly touto smlouvou sjednány a že mu nejsou známy žádné další vady převáděných nemovitostí, na které by měl povinnost obdarovanou zvláště  upozornit. Obdarovaná pak prohlašuje, že stav převáděných nemovitostí je jí velmi dobře znám a v tomto stavu je darem do svého výlučného vlastnictví přijímá. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně pojednáno, pak s darovanými nemovitostmi nepřebírá.  IV. Darované nemovitosti budou sloužit pro účely výukové činnosti obdarované Masarykovy univerzity v Brně.  V. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy podají společně dárce s obdarovanou. Správní poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatí dárce. Od platby daně darovací je  ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění tento převod osvobozen.  VI. Obdarovaná nabude vlastnická práva k nemovitostem uvedeným v čl. I. vkladem do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu. Smluvní strany jsou touto smlouvou vázány ode dne jejího uzavření, tj. ode dne podpisu smlouvy.  VII. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na základě pravdivých údajů a podkladů a na důkaz toho ji níže uvedeného dne stvrzují. Zároveň žádají, aby v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jihlavě – pracoviště Telč byl proveden vklad této smlouvě odpovídající.    
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VIII. Převod nemovitostí byl schválen na ..... zasedání zastupitelstva města Telče konaném dne ..................... usnesením …............ .  IX. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydala předběžný písemný souhlas s nabytím nemovitostí dne …………….. .  Vydání předběžného písemného souhlasu s nabytím nemovitostí oznámila Správní rada Masarykovy univerzity v Brně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne ………………… .    V Brně dne ...................................    ....................................................... prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. rektor Masarykovy univerzity v Brně      V Telči dne ..........................................    ......................................................... Mgr. Roman Fabeš starosta města Telče  


