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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. března 2012 č. 160 

 
 
 

Závazné ukazatele 
 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 330  
Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně 

 
 
  I. Závazné parametry finanční 
 
       stanovené   skutečné 
celkové náklady programu v letech 2002 až 2011 MAX  6 456,937  6 442,783 mil. Kč 

vlastní zdroje MU MIN     809,858        809,861 mil. Kč 
příspěvek města Brna MIN     296,871        296,871 mil. Kč 

 státní rozpočet MAX 5 350,208      5 336,051 mil. Kč 
z úvěru od EIB MAX   2 713,727      2 713,727 mil. Kč 
z toho návratná finanční výpomoc MIN 1 775,000      1 775,000 mil. Kč 

 
 Pod termínem „návratná finanční výpomoc“ se rozumí zdroj financování programu, který bude 
vrácen Masarykovou univerzitou  z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost přiděleného Masarykově 
univerzitě dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v průběhu let 2011-2030. 
Vzhledem ke splnění závazných parametrů programu stanovených usnesením vlády České republiky 
č. 925 z 22. 12. 2010 bude návratná finanční výpomoc Ministerstvem financí snížena o částku          
400 mil. Kč na konečných 1 375 000,- Kč.  
 
  
 II. Závazné parametry věcné 
 
      stanovené  skutečné  
celková plocha užitková čistá MIN 148 964  150 210 m2  
 z toho laboratoře MIN   25 615    25 810 m2 

   pracovny MIN    31 709    32 136 m2 
   administrativa MAX        8 518      7 550 m2 

   výuka MIN     44 148      44 952 m2 

   skleníky MIN    1 274      1 309 m2 

plocha na 1 studenta MIN           3,7            3,39 (3,76)* m2  
počet studentů v akredit. studijních programech MIN    39 900   44 371 
počet účastníku celoživotního vzdělávání MIN     4 500    5 157 
počet míst v menzách MIN     1 430    1 469  
počet míst na kolejích MIN     4 192    4 298 
prostředky poskytnuté na vědu a výzkum celkem MIN      525,0    844,0 mil. Kč 
  z toho z rozpočtu kapitoly MŠMT MIN          400,0      629,0 mil. Kč 
 
 
* Parametr „plocha na 1 studenta“ je parametrem odvozeným (podíl užitkové plochy čisté a počtu studentů 
v akreditovaných studijních programech). Závazný parametr “užitková plocha čistá“ byl dodržen, závazný 
parametr „počet studentů v akreditovaných studijních programech“ byl významně překročen, plocha  
na 1 studenta je proto nižší než bylo Programem předpokládáno (3,39 m2). Vzhledem k tomu, že pro Programem 
původně předpokládaný počet studentů v akreditovaných studijních programech 39 900 činí plocha na 1 
studenta 3,76 m2, je závazný ukazatel „plocha na 1 studenta“ hodnocen jako splněný. 
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III. Závazné parametry časové 
 
        stanovené skutečné  
dokončení realizace programu MAX 30. 09. 2011 30. 09. 2011 
předložení Zprávy o realizaci programu MF MAX 31. 12. 2011 22. 12. 2011 
předložení Zprávy o realizaci programu vládě MAX  29. 02. 2012  
předložení Zprávy o realizaci programu Parlamentu  MAX 30. 04. 2012  
 


