
 
 

Tisková zpráva, Brno 21. 7. 2005 
 

Masarykova univerzita obdrží od vlády peníze na dostavbu kampusu 
Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích tak bude dostavěn v září 2008 

 
Vláda ČR na svém včerejším zasedání rozhodla o navýšení finančních prostředků   
pro Program rozvoje MU v Brně, jehož součástí je i výstavba univerzitního kampusu, o 
1,275 miliardy korun. Tyto prostředky kompenzují negativní dopady zvýšené daně 
z přidané hodnoty a inflace ve stavebnictví od začátku realizace Programu, jež 
způsobily nárůst jeho původního rozpočtu a pozastavení dalších etap výstavby 
kampusu.  
 
Navýšení prostředků pro realizaci Programu rozvoje MU v Brně bude kryto ze státního rozpočtu 
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na vlastní výstavbu kampusu je 
určeno 1,2 mld. Kč, zbývající část navýšení (75 mil. Kč) směřuje k pokrytí zvýšené DPH 
v podprogramu rekonstrukce historických objektů Masarykovy univerzity. Celkový rozpočet 
Programu rozvoje MU tak po navýšení činí 6,4 mld. Kč, z čehož 5,1 mld. Kč připadá na 
výstavbu kampusu a 1,3 mld. Kč na rekonstrukci budov MU v centru města Brna. Z více než 
40% se na financování Programu přitom podílí sama Masarykova univerzita.  
 
„Díky rozhodnutí vlády může výstavba univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích pokračovat. 
Ačkoliv bylo i přes toto navýšení nezbytné provést určité redukce původně plánovaného 
rozsahu výstavby, revidovaný návrh v podstatě neomezí plánovanou funkčnost areálu.  
Provedené redukce rozsahu spíše přispěly ke zvýšení kompaktnosti řešení stavby,“ uvedl 
kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. 
 
V souvislosti s dořešením dodatečného financování získala MU od ministerstva školství souhlas 
se zadáním veřejné obchodní soutěže na generální dodávku druhé a třetí etapy výstavby 
univerzitního kampusu, které tvoří výstavba Akademického výukového a výzkumného areálu 
(coby hlavní části kampusu) a vybudování inženýrských sítí a infrastruktury. Podmínky obou 
soutěží budou zveřejněny v prvním srpnovém týdnu s předpokládaným zahájením realizace 
výstavby ještě do konce tohoto roku. V současnosti probíhá dokončování první etapy, výstavby 
areálu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT), který bude slavnostně 
otevřen 3.10.2005. Datum dokončení celého kampusu, který se stane domovem Lékařské 
fakulty, Fakulty sportovních studií a části Přírodovědecké fakulty, je stanoveno na 1.9.2008. 
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Masarykova univerzita v Brně, založená v roce 1919, je v současnosti druhou největší univerzitou v České 
republice. Na jejích devíti fakultách působí přes 3400 zaměstnanců a studuje téměř 31 000 studentů řádného 
studia. Od roku 2002 realizuje MU za podpory Evropské investiční banky výstavbu nového univerzitního 
kampusu v Brně-Bohunicích. Více informací na http://www.muni.cz. 

 str. 1/1 

mailto:stetka@rect.muni.cz

