
Zápis z jednání Správní rady MU dne 8. 6. 2020 
Sp. zn.: MU-1S/108473/2020/1186754/RMU-1

Přítomni: Dagmar Lastovecká (předsedkyně), Jindřich Fryč, Jiří Gruber, Jiří Hamza, Petr Hladík, Pavel 
Konzbul, Pavel Kysilka, Martin Maleček, Eduard Palíšek, Petr Pleva, Richard Svoboda, Marie Zezůlková 

V průběhu hlasování byla Správní rada MU usnášeníschopná (jednání se účastnilo 11, resp. 12 členů.) 

Přítomni za MU: rektor Bareš, pror. Dančák, pror. Polčák, pror. Bulant, pror. Hanuš, kvestorka Valešová, 
kancléř Kišš, vedoucí Právního odboru RMU Kvítková, tisková mluvčí Fojtová, vedoucí sekretariátu 
rektora Chlubná 

Jednání řídila předsedkyně _Správní rady MU JUDr. Dagmar La�tovecká. (Jednání kvůli krizové situaci
v důsledku epidemie_ koronaviru probíhalo formou veřejné videokonference.) 

Program jednání: 
1. Úvodní informace rektora (ústní informace)
2. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu

Masarykovy univerzity do roku 2022
3. Budoucí zřízení věcného břemene v k.ú. Bohunice
4. Koupě pozemku pod schody PdF
S. Koupě pozemků pro Studentské centrum UKB
6. Prodej pozemku k.ú. Tuřany
7. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2019
8. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2019, včetně vyhodnocení plnění

Institucionálního plánu MU na léta 2019-2020 za rok 2019
9. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity za rok 2019
10. Strategický záměr MU na léta 2021-2027 (ústní informace)

1. Úvodní informace rektora

Předsedkyně Lastovecká přivítala všechny účastníky a představila navržené body programu. Následně 
dala hlasovat o programu jednání. Správní rada MU program schválila jedenácti hlasy, tedy 
jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). 

Předsedkyně Dagmar Lastovecká následně předala slovo rektorovi MU Martinu Barešovi. 

Rektor uvítal všechny účastníky a krátce pohovořil o uplynulých měsících, krocích univerzity v době 
koronavirové krize a zmínil jednání o vzniku Farmaceutické fakulty MU; dále mluvil o přípravě 
univerzitního rozpočtu a rovněž o rozpočtových jednáních pro oblast vysokých škol na celonárodní 
úrovni. 
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Na vystoupení rektora navázala předsedkyně Lastovecká, která navrhla ke schválení členům správní 

rady následující usnesení: 

Návrh usnesení: 

Správní rada oceňuje zapojení Masarykovy univerzity při řešení krize v době epidemie koronaviru, jak 

odborné, tak v rámci dobrovolnictví. Správní rada děkuje všem akademikům, neakademickým 

pracovníkům, studentům a dobrovolníkům. 

Správní rada uvedené usnesení schválila jedenácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 

2. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního

rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 

Kvestorka MU představila návrh rozpočtu univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního 

rozpočtu MU do roku 2022. 

Prezentovaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 zahrnující 

neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu 

neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022. 

Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS - fakultních i nefakultních, 

vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Správní radě 

Masarykovy univerzity 

Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Správní radou Masarykovy univerzity předpokládá, že došlo 

k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek a ke schválení rozpočtu 

Akademickým senátem Masarykovy univerzity. 

Na prezentaci kvestorky navázala diskuze, v níž zazněla témata jako jsou celonárodní diskuze 

k rozpočtu VŠ, padla myšlenka, že vzdělávání a věda jsou prioritami. Padla otázka ohledně 

rozpočtových rezerv a bylo pochváleno, že se v rozpočtu daří držet míru investic. 

Návrh usnesení k bodu 2 programu: 

A. Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s§ 15 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách
schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý
výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 dle předložených návrhů.

B. Správní rada Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do
finančních fondů dle předloženého návrhu.

Správní rada uvedené usnesení schválila dvanácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 
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3. Budoucí zřízení věcného břemene v k.ú. Bohunice

Dr. Kvítková z pověření kvestorky představila návrh zřízení věcného břemene v k.ú. Bohunice. 

V areálu UKB v budově A1B1 stojící na pozemku 1331/20 v k.ú. Bohunice hodlá společnost E.ON 
Distribuce, a.s. ve stávající trafostanici TS 2897 „Bohunice VÚZP", umístit nový rozvaděč VN. Toto 
umístění nového rozvaděče je nutné provést z důvodu navýšení výkonu ve stávající odběratelské 
trafostanici a za účelem zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie. Trafostanice je umístěna v 1. 
podzemním podlaží budovy A1B1. Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala v rámci tohoto záměru 
Masarykovu univerzitu o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Na základě 
této smlouvy se smluvní strany zaváží nejpozději do 12 měsíců od vydání kladných revizních zpráv a 
zprovoznění zařízení uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene. Povinnost zřízení věcného 
břemene vyplývá z ustanovení§ 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona. 

Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu b 
zřízení věcného břemene, jejímž obsahem bude právo společnosti E.ON Distribuce, a.s. zřídit, 
provozovat, opravovat o udržovat distribuční soustavu na pozemku p.č. 1331/20 v k.ú. Bohunice. 
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo společnosti E.ON Distribuce, a.s. provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 
jejího odstranění. 

Návrh usnesení k bodu 3 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením§ 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých 
školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým vysoká škola hodlá uzavřít 
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1331/20 v k.ú. Bohunice, obec Brno, 
zapsaném na LV č. 929, vedeným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Brno-město, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které bude spočívat ve zřízení, 
provozování, opravování a udržování distribuční soustavy - rozvaděč. VN na pozemku p.č. 1331/20 
včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,
Kč. 

Správní rada uvedené usnesení schválila dvanácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlas.cval proti, 
nikdo se nezdržel). 

4. Koupě pozemku pod schody PdF

Dr. Kvítková členům správní rady představila detaily předkládaného materiálu. 

ryiasarykova univerzita vlastní pozemek p.č. 1678 v k.ú. Staré Brno, na němž stojí část stavby č.p. 945, 
objekt občanské vybavenosti, v k.ú. Staré Brno, v části obce Staré Brno, která slouží pro potřeby 
Pedagogické fakulty na adrese Poříčí 538/31. Přístup do této budovy je zajištěn schodištěm, které stojí 
na pozemku p.č. 1680/2 v k.ú. Staré Brno. Tento pozemek, na němž stojí část stavby č.p. 945, je ve 
vlastnictví české republiky. Právo hospodařit s tímto majetkem náleží Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (dále také jako Úřad nebo ÚZSVM). Masarykova univerzita má zájem vyřešit 
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rozpor ve vlastnictví pozemku p.č. 1680/2 a stavby č.p. 945. Na základě projednání záměru .s ÚZSVM 

se nabízí odkoupení pozemku p.č. 1680/2 Masarykovou univerzitou. Tento záměr byl již schválen v 

minulosti, nicméně před uzavřením smlouvy došlo ke změně cenových podmínek na straně České 

republiky a bylo nezbytné stanovit cenu novým kvalifikovaným odhadem provedeným ÚZSVM. Jelikož 

se jedná o změnu jedné z podstatných náležitostí kupní smlouvy, je tento záměr opětovně předkládán 

k opětovnému schválení. 

Masarykova univerzita momentálně není vlastníkem pozemku p.č. 1680/2 v k.ú. Staré Brno, na kterém 

stojí část stavby budovy vlastněné Masarykovou univerzitou č.p. 945, a to konkrétně pozemku pod 

schodištěm budovy. Odkoupením pozemku dojde k sjednocení vlastníka budovy a pozemku v osobě 

Masarykovy univerzity, což ulehčí správu majetku. 

Úřad je při stanovení kupní ceny vázán platnými právními předpisy, a to zejména ustanovením § 22 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.") a dále vnitřními předpisy. Tyto předpisy ukládají 

při úplatném převodu majetku státu povinnost subjektům za stát jednajícím sjednávat kupní cenu 

minimálně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, případně minimálně ve výši ceny zjištěné dle 

oceňovacích předpisů, pokud tato cena cenu v místě a čase obvyklou převyšuje. 

Celková výměra pozemku činí 2 m2 • Celková cena za pozemky činí 21.000,- Kč.

Cena byla stanovena na základě výpočtu provedeného úřadem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku ve znění pozdějších předpisů. K ceně bude nutno připočíst další náklad, kterým bude 

povinnost zaplatit daň z úplatného nabytí nemovitosti ve výši 4 % z kupní ceny, což odpovídá částce 

minimálně 840,- Kč. 

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil souhlas s tímto právním jednáním na svém zasedání 

dne 6. 4. 2020. 

Návrh usnesení k bodu 4 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých 

školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým vysoká škola hodlá nabýt 

pozemek p.č. 1680/2 o výměře 2 m2, zapsaný na LV č. 60000, vedený v k.ú. Staré Brno Katastrálním 

úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, za cenu 21.000,- Kč od 

prodávajícího česká republika. 

Správní rada uvedené usnesení schválila dvanácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 

S. Koupě pozemků pro Studentské centrum UKB

Dr. Kvítková členům správní rady představila detaily předkládaného materiálu. 

Masarykova univerzita má zájem o výstavbu Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB. 

Výstavba Studentského a stravovacího centra je zamýšlena na volném prostranství vlevo před budovou 

Fakulty sportovních studií v prostoru ulic Netroufalky a Studentská v areálu univerzitního kampusu v 

Bohunicích. Výstavba Studentského a stravovacího centra bude provedena v rámci Výzvy č. 4/133 220 
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Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci 

programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých �kol, V rámci 
udržitelnosti dotace je nezbytné zajistit možnost disponovat všem.i pozemky, které budou dotčeny 

stavbou Studentského a stravovacího centra. Masarykova univerzita disponuje všemi pozemky 

k provedení záměru s výjimkou dvou pozemků, a to pozemku p.č. 1334/6 a p.č. 1331/117 v k.ú. 
Bohunice. Jako nejjistější způsob řešení se jeví odkoupení obou pozemků od současného vlastníka, 

kterým je společnost CD XXI, a.s. Druhou možností je zajistit užívání chybějících pozemků dlouhodobým 
nájemním či jiným užívacím vztahem. Výsledkem tohoto druhého řešení však je umístění stavby 

Masarykovy univerzity na cizím pozemku, což sebou nese nižší právní jistotu. Rozdělení vlastnictví 
v osobě vlastníka pozemků a stavby by navíc přineslo do budoucna nutnost dalšího řešení tohoto 

vzniklého vztahu, přičemž je výhodnější vyřešit situaci nyní, bez nutnosti dalších budoucích a nejistých 
jednání. Z výše uvedeného pak vyplývá, že je již v tuto chvíli vhodné rozhodnout pro od koupe.ní 

pozemků. 
Údaje o ceně 

• Celková výměra pozemků činí 56 m2
• 

• Cena je stanovena ve výši 6.600,- Kč/m2
• 

• Celková cena za pozemky činí 369.600,- Kč. Obecná hodnota pozemků po zaokrouhlení činí
celkem 370.000,- Kč.

• Cena byla stanovena znaleckým P.osudkem č. 4479-29/20 ze dne 11. 3. 2020 vypracovaným

Ing. Jaromírem Šumou, soudním znalcem a odhadcem majetku pro věci nemovité.

• K ceně bude nutno připočíst další náklad, kterým bude povinnost zaplatit daň .z úplatného

nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny, což odpovídá částce minimálně 14.800,- Kč (pokud
nebude zrušena).

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil souhlas s tímto právním jednáním na svém zasedání 

dne 6.4.2020. 

Návrh usnesení k bodu S programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách vydává 
předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým vysoká škola hodlá nabýt pozemek p.č. 1334/6 

ostatní plocha o výměře 42 m2 a pozemek p.č. 1331/117 ostatní plocha o výměře 14 m2
, oba zapsané 

na LV č. 1546 vedeným pro k.ú. Bohunice Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno-město, za cenu 370.000,- Kč od prodávajícího CD XXI, a.s., IČ: 25599801. 

Správní rada uvedené usnesení schválila dvanácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 

6. Prodej pozemku k.ú. Tuřany

Dr. Kvítková členům správní rady představila detaily předkládaného materiálu. 

Masarykova univerzita je vlastníkem pozemku p.č., 1333 v k.ú. Tuřany o výměře 280 m2
• Pozemek Je 

zapsaný na LV č. 1389 pro k.ú. Tuřany, obec Brno. Pozemek je zastavěnou plochou a nádvořím a reálně 
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je zastavěný stavbou cizího vlast�íka. Jedná se o stavbu č.p. 16 v k.ú. Tuřany části obce Tuřany, stavba 

občanského vybavení vlastníka Mgr. Michala Černého, bytem Šípková 803/11 Tuřany 620 00 Brno. 

Stavba stojí jak na pozemku p.č. 1333 ve vlastnictví Masarykovy univerzity tak také na pozemku p.č. 

1331/2 a 1332/3. Vlastník stavby využívá objekt k provozu restaurace. Masarykova univerzita nemá 

záměr v dané lokalitě jakkoliv působit či podnikat. Masarykova univerzita nabyla pozemek opatřením 

nadřízeného orgánu 1901/1999 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 

19.1.1999, tj. nenabyla pozemek na základě svého právního jednání a rozhodnutí. Z tohoto důvodu se 

jeví jako vhodné řešení prodej zastavěného pozemku vlastníkovi stavby Mgr. Michalovi černému 

bytem Šípková 803/11, Tuřany 620 00 Brno. 

Celková výměra pozemku činí 280 m2
• 

Cena je stanovena ve výši 2.950,- Kč/m2
• 

Celková cena činí 826.000,- Kč. 

Cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 4428-228/19 ze dne 2.12.2019 vypracovaným Ing. 

Jaromírem Šumou, soudním znalcem a odhadcem majetku pro věci nemovité. 

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjádřil souhlas s tímto právním jednáním na svém zasedání 

dne 6. 4. 2020. 

Návrh usnesení k bodu 6 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách 

vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým vysoká škola hodlá prodat pozemek 

p.č. 1333 o výměře 280 m2, zapsaný na LV č. 1389, vedený Katastrálním úřadem pro Jihomoravský

kraj, Katastrální pracoviště Brno-město v k.ú. Tuřany, za cenu 826.000,- Kč kupujícímu Mgr.

Michalovi Černému r.č. 680621/1291.

Správní rada uvedené usnesení schválila dvanácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 

7. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2019

Kvestorka prezentovala detaily k předkládanému materiálu. 

Výroční zpráva o hospodaření je zpracována dle pokynů MŠMT a posouzena externím auditorem, jehož 

výrok je přílohou zprávy. Termín zveřejnění a odeslání schválené výroční zprávy na MŠMT je 30. červen 
2020. 

Schválit Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity Správní radou MU předpokládá, že došlo 

k předchozímu schválení Výroční zprávy Akademickým senátem Masarykovy univerzity. 

Návrh usnesení k bodu 7 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách 
projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2019. 

Správní rada uvedené usnesení schválila jedenácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 

nikdo se nezdržel). 
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s. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2019, včetně vyhodnocení plnění

Institucionálního plánu MU na léta 2019-2020 za rok 2019 

Rektor bod uvedl a předal slovo Ing. Řehořové, která materiál představila. 

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2019 představuje zásadní archivní i propagační materiál, jímž 
univerzita prezentuje akademické a široké veřejnosti své úspěchy a aktivity v upl1mulém roce. Svou 
strukturou odpovídá Dlouhodobému záměru MU na léta 2016-2020, čímž zároveň reflektuje 
naplňování jeho priorit. 

V rámci 11 kapitol jsou popsány klíčové aktivity, úspěchy a milníky v činnosti univerzity, pozornost je 

věnována naplňování strategických cílů, které si univerzita stanovila na daný rok v rámci Plánu realizace 
DZ. Na úvod kapitol je vždy uvedena klíčová událost s cílem upozornit na top témata, závěrem kapitoly 
je infografika vztahující se k dané oblasti s vizualizacemi zásadních statistik a informací. Činnost fakult 
a vysokoškolských ústavů za rok 2019 výroční zpráva prezentuje jednak v závěrečné kapitole, dále jsou 

příklady fakultních událostí, studijních, vědeckých a dalších úspěchů či řešených témat uvedeny napříč 
všemi kapitolami výroční zprávy s cílem uvést co nejvíce konkrétních příkladů. 

Nedílnou součástí výroční zprávy jsou dvě povinné přílohy ve struktuře předepsané MŠMT: textová 
příloha a dále tabulková příloha s celkem 73 tabulkami. 

Ředitelka Řehořová podrobně představila hlavní témata řešená v roce 2019 dle jednotlivých priorit 
Dlouhodobého záměru MU na léta 2016-2020 a naplňování Institucionálního plánu MU za rok 2019, 
který je rovněž realizová.n v souladu se strategickými cíli strategického záměru. 

Na realizaci IP MU na rok 2019 bylo alokováno 104 mil. Kč, vyčerpáno bylo 93,1 mil. Kč a to 
prostřednictvím 34 projektů. V rámci Fondu rozvoje MU bylo prostřednictvím 152 projektů 

akademických pracovníků a studentů vyčerpáno celkem 11,3 mil. Kč z 11,6 mil. Kč alokovaných. 
Celková nevyčerpaná částka za rok 2019 byla převedena do Fondu provozních prostředků MU. 

Na závěr rektor konstatoval, že realizace Institucionálního plánu MU v roce 2019 proběhla plně 
v souladu s podmínkami stanovenými ve Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké 
školy pro roky 2019-2020 a především v souladu s platným dlouhodobým záměrem MU. 

Akademický senát MU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2019 na svém 
zasedání dne 1.6.2020. Správní rada MU tuto Zprávu ·po schválení ze strany AS MU projednává podle 
§ 1 odst. 2 písm. d) č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách.

Návrh usnesení k bodu 8 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s§ 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 
2019, včetně Úplné zprávy o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu MU za rok 2019. 
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Správní rada uvedené usnesení schválila jedenácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel). 

9. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity za rok 2019

Prorektor Bulant členům správní rady představil předkládaný materiál. 

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU, který zpracovává Rada pro vnitřní hodnocení MU, 
schvaluje Akademický senát MU po předchozím projednání Vědeckou radou MU. Schválený dodatek 
je následně projednán Správní radou MU a zpřístupněn orgánům MU, Ministerstv'u školství, mládeže a 
tělovýchovy a Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. 

Masarykova univerzita v rámci systému zajišťování kvality zpracovává jednou za pět let zprávu o 
vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností. Každoročně je tato zpráva v 
souladu s § 77b odst. 3 zákona o vysokých školách a článkem 27 vnitřního předpisu Masarykovy 
univerzity Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU 
aktualizována o dodatek shrnující dosažené kvalitativní změny v činnostech MU a opatření přijatá k 
odstranění případných nedostatků. 

Dodatek celkově hodnotí funkčnost vnitřního systému zajišťování kvality MU, vysvětluje změny v jeho 
nastavení a shrnuje hlavní závěry hodnocení, a to jak v oblasti vzdělávací činnosti ve studijních 
programech, tak v případě dalších činností. 

Návrh usnesení k bodu 9 programu: 

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s§ 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 
projednala a bere na vědomí dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s 
nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity za rok 2019. 

Správní rada uvedené usnesení schválila jedenácti hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, 
nikdo se nezdržel). 

10. Strategický záměr MU na léta 2021-2027 (ústní informace)

Rektor MU podal členům rady ústní informaci k připravovanému Strategickému záměru MU na léta 
2021-2027. Pohovořil o harmonogramu, stavu přípravy, struktuře dokumentu, zmínil klíčové akcenty, 
přičemž zdůraznil důležitost společenské role univerzity. Klíčovým strategickým cílem pro MU je stát 
se do roku 2030 nejlepší univerzitou v ČR. 

Závěr 

Členka Správní rady MU Zezůlková vznesla dotaz, zda vedení MU případně uvažuje o tom, že by do 
budoucna omezilo počty slovenských studentů, jejichž počty jsou na univerzitě velmi vysoké. Rektor 
informoval, že o žádných omezeních v podobném duchu univerzita neuvažuje, a to i z toho důvodu, že 
prioritou je .akcent na kvalitu studentů (a absolventů) a že je tuto problematiku nutno vnímat i 
v kontextu klíčového parametru internacionalizace. Člen správní rady Fryč tuto pozici rektora kvitoval 
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s povděkem, přičemž připomněl aktuální pravidla pro studenty v rámci EU. 

Závěrem rektor vyjádřil velké poděkování členovi Správní rady MU Petru Plevovi, kterému v průběhu 

května 2020 skončil předsednický mandát, za veškerou jeho práci. 

Následně předsedkyně Lastovecká všem poděkovala a ukončila jednání Správní rady MU. 

Schválil: 

Ověřili: 

Zapsal: 

Brno 8. 6. 2020 

Dagmar Lastovecká, předsedkyně SR MU 

Richard Svoboda, místopředseda SR MU 

Jiří Hamza, místopředseda SR MU 

Marián Kišš, tajemník SR MU 
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