Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

58. Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
"Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby
Anotace
Spolek „Brno Expat Centre“ (BEC), je přímým pokračovatelem spolku Brnopolis, z. s., se kterým
statutární město Brno uzavřelo dne 14. 12. 2017 „Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby“ na období 2018 až 2022. Předmětem
této smlouvy je podpora vysoce kvalifikovaným cizincům a jejich rodinám, kteří pracují nebo hodlají
pracovat v Brně. Vzhledem ke vzrůstající tendenci příchozích a jejich rodin, roste i potřeba takovéto
péče. S ohledem na výše uvedené žádá BEC o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné
služby na další období 2023-2027 ve výši nepřesahující 5 500 tis. Kč ročně. V případě schválení tohoto
závazku bude OSRS MMB nárokovat rozdíl ve výši 500 tis. Kč při přípravě rozpočtu města Brna na rok
2023.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a Brno Expat
Centre, z.s., Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČO: 10945016, která tvoří přílohu č. .....
tohoto zápisu.

Stanoviska
Radě města Brna předloženo na schůzi R8/211 dne 30. 3. 2022. Stanovisko bude sděleno.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva:
Spolek „Brno Expat Centre“ (BEC), je přímým pokračovatelem spolku Brnopolis, z. s., se kterým statutární
město Brno uzavřelo dne 14. 12. 2017 „Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby“ na období 2018 až 2022.
Předmětem této smlouvy je podpora vysoce kvalifikovaným cizincům a jejich rodinám, kteří pracují nebo
hodlají pracovat v Brně. Tato aktivita přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna
pro mezinárodní firmy a pro další vysoce kvalifikované cizince. Vzhledem ke vzrůstající tendenci
příchozích a jejich rodin, roste i potřeba takovéto péče.
Spolek BEC poskytuje služby v následujících oblastech:
•
•
•
•

Informační a konzultační služby a asistenci související s integrací kvalifikovaných cizinců
Vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných cizinců
Publikační činnost – správa a údržba informačního webu, newsletter, brožury, sociální sítě
Informační servis zaměřený na služby veřejné správy (úřady města, kraje a státní správy,
veřejné instituce jako např. Úřad práce, Finanční úřad atp.)

Základní přínosy projektu BEC pro město:
•

udržení vysoce kvalifikovaných cizinců v Brně a zvýšení motivace pro přesun jejich kolegů, přátel
nebo známých, což souvisí s udržením mezinárodních firem v Brně, respektive jejich expanzí a s
mírou jejich inovačních aktivit

•

spolupráce na úpravě anglické verze webové prezentace města

•

otevření města efektivnější mezinárodní spolupráci, vytvoření kosmopolitnějšího prostředí, které
zvýší konkurenceschopnost města

•

poskytnutí komunikační platformy pro výměnu kontaktů a informací nejen pro cizince, ale také pro
přesun zkušeností Brňanů působících dlouhodobě v zahraničí

V průběhu roku 2021 a 2022 proběhla mezi BEC a městem Brnem koncepční jednání nad rozsahem a typem
poskytovaných služeb. Návrh služeb a aktivity byl aktualizován a přizpůsoben nadcházejícímu období.
Nabídka tak bude rozšířena např. o služby: „Work in Brno, Graduate retention- udržení a zaměstnání
zahraničních absolventů, Spouse Programme- podporu partnerů/ek klíčových zaměstnanců.
S ohledem na výše uvedené žádá BEC o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby
pro období 2023-2027 ve výši nepřesahující 5 500 tis. Kč ročně. Což znamená navýšení oproti
schválenému rozpočtu města Brna na rok 2022 o 500 tis. Kč. V případě schválení tohoto závazku
bude OSRS MMB nárokovat rozdíl při přípravě rozpočtu města Brna na rok 2023. Vyrovnávací
platba ze strany města Brna tvoří u BEC cca 85% příjmů. Rozdíl pokrývají z vlastních příjmů od
společností, které jsou partnery BEC. V kalkulaci jsou již zahrnuty všechny stávající i nové služby,
zohledněna inflace i rostoucí mzdové náklady.
Služby Brno Expat centra jsou také součástí ekonomické politiky města a kraje a jejich strategických
dokumentů: Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2021-2027, Strategie
#brno2050, Strategie integrace cizinců 2020-2026, a dále jejího akčního plánu 2021- 2023.
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Příloha č. 5 k Žádosti o poskytnutí v yrov náv ací platby za poskytov ání v eřej né služby

Návrh poskytovaných služeb Brno Expat Centra pro období 2023 -2027
Nov é
aktiv ity

Název poskytov ané služby

Obsah a cíl poskytov ané služby

Pro koho j e služba určena

Výstupy

I. Informační a konzultační služby
Poradenské a asistenční služby pro tematické oblasti
Informační, konzultační a asistenční pobytových oprávnění, pracovních povolení, vízové povinnosti,
služby

daňové povinnosti, bydlení, zdravotní a sociální péče,

všichni klienti BEC

poradenství, doprovody
expatům

vzdělávání, podnikání, péče o rodinu, pojištění, využití volného
Provoz, redakce a moderace samostatné webové služby,
Vytvoření a správa webových

Tvorba a aktualizace specializovaných návodů "guides" Cílem je

"návodů" (guides)

poskytnout srozumitelné návody a seznamy na různé živnotní

všichni klienti BEC

web, návody

všichni klienti BEC

veřejné akce

všichni klienti BEC, veřejnost

veřejné akce

situace

II. Vzděláv ací akce
Příprava a pořádání vzdělávacích a networkingových akcí
Vzdělávací akce

pro expaty v rozsahu12x ročně ve formě fyzických akcí i on-line
webinářů. Cílem je poskytovat aktuální informace, které slouží k
orientaci v právním, kulturním a sociálním prostředí ČR a
speciálně pak brněnských reálií.

Brno Expat Fair

Výroční veletrh, stánky a prezentace o tom, co vše nabízí
město expatům.
oživit a podpořit komunitu aktivních expatů, nabídnout prostor

N

Community Room

pro aktivity klientů BEC, přidat další typy akcí do portfolia

všichni klienti BEC

Centra

marketing, managment a
údržba prostoru

Pravidelná akce pro nově příchozí, prezentace o městě a

N

Welcome event (AHOY Brno)

prohlídka centra, přivítání nově příchozích, info o službách

nově příchozí klienti BEC

6 eventů za rok

BEC.

III. Publikační činnost
Publikace článků, novinek, pozvánek; vydávání měsíčního
Správa webu BEC, vydávání článků, newsletteru s přehledem novinek. Cílem je informovat o
newsletteru
novinkách, prezentovat město jako vstřícný a zajímavý prostor,

všichni klienti BEC

web portál, blog,
newsletter

sdílet pozvánky
Tvorba obsahu a moderování kanálů sociálních sítí. Cílem je
Správa sociálních sítí

informovat o novinkách, prezentovat město jako vstřícný

všichni klienti BEC

FB, LinkedIn,Instagram

všichni klienti BEC

odznaky, nálepky, tužky,

a atraktivní prostor, sdílet pozvánky
Vydávání a aktualizace brožur,

Poskytnout srozumitelné návody a seznamy off-line,

autentických reklamních předmětů

propagovat služby BEC, propagovat identitu Brňáka/Brňačky.

brožury Welcome guide,
tašky

IV. Obecná podpora expatů a v eřej ných institucí
Spolupráce s městskými/krajskými institucemi a zaměstnavateli
Prezentace a propagace města a

při tvorbě materiálů a propagaci města v zahraničí a

regionu

získávání zahraničních talentů, spolupráce na webu a

veřejné instituce, MMB,

živé a online prezentace,

zaměstnavatelé

materiály

materiálech města pro cizince. Cílem je pomoci městu a kraji
lákat a udržet expaty, prezentovat žádoucí obraz města
Spolupráce s městskými a krajskými institucemi na vytváření
veřejných politik, na ekonomickém a inovačním rozvoji, a
Zastupování zájmů expatů

zastupování potřeb expatů v iniciativách souvisejících s
mezinárodním rozvojem, marketingem města a integrací cizinců.

veřejné instituce, MMB

analýzy, doporučení,
schůzky

Cílem je zohlednit situaci a potřeby expatů ve veřejných
politikách a administrativních procesech
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Získávat příklady dobré praxe nejen ze zahraničí, přispívat
Výměna zkušeností a komunikace s do Evropského expat fóra, (spolu)organizovat česká setkání,
dalšími expat centry
navštívit expat centra v zahraničí, monitorovat aktivity TAM v

veřejné instituce, MMB

koordinace, prezentace,
eventy

Evropě

N

Spouse Programme

Udržet klíčové zaměstnance tím, že jejich partnerům

zaměstnanci, podnikatelé

pomůžeme: info a networking eventy na hledání práce,

guide, 5 eventů,
konzultace

podnikání, dobrovolnické příležitosti
absolventi = potenciální

N

Udržet a zaměstnat zahraniční absolventy, informovat a
Udržení absolventů

zaměstnanci

eventy, info materiály,

motivovat zahraniční absolventy k práci v Brně
Více naslouchat různým skupiny kvalifikovaných cizinců, využít

N

je pro feedback a nápady, vytvořít okruh aktivních cizinců,
Sounding Board

vybraní klienti BEC

setkání, online diskuse

perspektivní zaměstnanci, a

web portál, info materiály,

jejich zaměstnavatelé

web galerie

kteří dostanou příležitost komentovat aktivty BEC a města
Služba a aplikace, která nasměruje zahraniční zájemce na

N

Talent attraction - Work in Brno

pracovní příležitosti, zautomatizuje odpovědi na nejčastější
otázky ohledně relokace, pomůže zaměstnavatelům
představit Brno jako atraktivní místo pro potenciální
kandidáty, ukáže, jak se v Brně žije
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BRNO
EXPAT
CENTRE
Výroční zpráva za aktivity veřejné služby

v období 1. 1.-31.12.2021

Brnopolis z.s., 15. 2. 2022

Strana 7 / 89

Shrnutí
Brno Expat Centre (BEC) je projekt, který byl ve spolupráci s Kanceláří strategi
e Magistrátu města

Brna oficiálně zahájen v říjnu 2010. Na pilotní čtvrtletí v roce 2010 navázalo
několik 1-3letých

projektů a od ledna 2018 pak pětiletý závazek veřejné služby, jehož čtvrtý
rok sumarizuje tato
zpráva.

Cílem BEC je do Brna lákat a ve městě udržet vysoce kvalifikované cizince, kteří jsou
nezbytní pro

prosperitu nejen města samotného, ale hlavně společností a firem, které na
území města podnikají,

a které by se bez zahraničních odborníků nemohly rozvíjet. BEC přispívá ke zvýšení
konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a pro
vysoce kvalifikované

cizince. Každým rokem se počet expatů v Brně zvyšuje, a s ním roste i potřeba
péče o ně a jejich
rodiny. BEC udržuje aktivní komunikaci s více než 5 000 klienty měsíčně.

Projekt BEC je inovativním projektem, jímž skupina brněnských patriotů se zahrani
čními

zkušenostmi realizuje koncept služeb, které jsou deklarovány v rámci
Regionální inovační strategie
(RIS) JMK. Projekt inspiroval a pomohl vzniku obdobných center v ČR
i ve světě ( Ostrava, Praha,
Montreal, St. Polten) a umožňuje dlouhodobou spolupráci s centry tohoto
typu v zahraničí (Videň,
Haag, Kodaň, Eindhoven).
Centrum nejen usnadňuje kontakt cizinců s veřejnými institucemi, ale
také pomáhá městským,

krajským, i národním institucím v komunikaci s cizinci, pomáhá s překlady a tlumoče
ním, informuje

cizince o legislativních a metodických změnách v administrativě. Pro
Brno monitoruje Centrum

situaci mezinárodních pracovníků, jejich zkušenosti s životem ve městě a
podněty na zlepšení.
V roce 2021 například pracovníci BEC dopomohli k úpravě metodiky rezident
ního parkování tak,
M7
aby zahrnovala i cizince, kteří zde dlouhodobě žijí
a pracují.
Projekt BEC je unikátní také tím, že veřejné prostředky poskytnuté městem Brnem
doplňuje o

prostředky získané od soukromých společností za nadstandardní péči
o jejich zaměstnance. Celkový

rozpočet BEC byl v minulém roce skoro z 30 % kofinancován z příspěvků zaměstn
avatelů a ušetřené

prostředky mohly být vráceny městu.

Navzdory výzvám a omezením, které poslední dva roky přinesly pro osobní
setkávání, konzultace
nebo přednášky, překonalo BEC v roce 2021 ve všech sledovaných indikáto
rech rok 2020 a i
rozvinulo své služby, rozšířilo klientskou základnu o více než 13%.

Indikátory 2021
Vyřízených požadavků klientů
Počet asistovaných klientů

Účastníků živých akcí
Účastníků online akcí

Měsíční návštěvnost web portálu
Přečtení některého z online návodu

Přečtení FB příspěvků

2582
1 520

440
4 600

4 800
14 300

93 000
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Projekt BEC zaměstnává celkem 5 kmenových pracovníků — dva na plný
úvazek a další tři na

částečný úvazek. Dále využíváme pro organizování vzdělávácích akcí
řadu dobrovolníků nebo
brigádníků zaměstnaných formou dohod o provedení práce.
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1. Informační a konzultační služby související s integrací kvalifikov
aných
cizinců
Tyto služby zahrnovaly především následující činnosti:

- © Informační servis a individuální poradenstvív oblastech
veřejné správy: víza a pobytová
oprávnění, pracovní povolení, daňové povinnosti, bydlení,
zdravotní a sociální péče,
vzdělávání, podnikání, péče o rodinu, pojištění, apod.

-

Spolupráce s městskými a krajskými institucemi na ekonomickém
a inovačním rozvoji při
tvorbě strategických materiálů a propagaci města v zahraničí a
získávání zahraničních

talentů. Spolupráce na vytváření veřejných politik a zastup
ování potřeb expatů v

iniciativách souvisejících s mezinárodním rozvojem, marketingem
města a integrací cizinců

na území města Brna a JMK.
- © Spolupráce s relevantními institucemi a projekty, komuni
kace mezi cizinci a veřejnými nebo
kulturními institucemi.
- © Zapojení do mezinárodní sítě obdobných center a služeb
pro kvalifikované cizince v Evropě

Primární cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci
v klíčových oborech dle vymezení RIS
JMK, pracovníci kreativních profesí, podnikatelé a OSVČ,
výzkumníci, akademici na území JMK,

nicméně BEC poskytuje základní informace všem cizincům hovoří
cím anglicky, kteří kontaktují jeho
kancelář.

Ve sledovaném období se na BEC obrátilo s dotazem 1 520
osob se 2 582 dotazy, meziročně o 13%
více. Někteří BEC kontaktovali vícekrát a měli více dotazů z
různých oblastí. V některých případech
jsou odpovědi komplexnější, protože např. koupě auta souvisí
s pojištěním, registrací vozidla,
získání českého řidičského průkazů, pobytového oprávnění
atd. Zhruba 60% klientů je ze zemí

mimo EU/EHS. Nejčastější země původu jsou Indie 9 %, Řecko 6
%, Itálie 4%, Rumunsko 4 %,

Turecko 4 %, Velká Británie 4 %, USA 4 %, Brazílie 3 %, Rusko
3 % a Ukrajina 3 %. Celkem služby
BEC v roce 2021 využili cizinci ze 106 zemí.
BEC poskytlo poradenské služby formou osobních konzultací
(10%), audio/video přenosem (7%)a
hlavně v odpovědi e-mailem na kontaktní formulář (80 %).
V nezbytných případech také poskytlo
asistenci konzultanta/tlumočníka při setkání na úřadě (4%).

Výše zmíněné počty zahrnují jen oficiální konzultace a asistence.
Na pořádaných akcích (viz dále)
účastníci pokládají řadu dalších otázek, které ani nejsou evidovány.
Nejčastějšími tématy jsou problematika víz a pobytové agendy
, dále pak systém sociálního
pojištění ČR, financí a zdanění, zaměstnanosti, zdravotnictví,
bydlení a veřejná i individuální
doprava.
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Témata konzultací a asistencí
Zdravotnictví

a

h“

z

/

Zaměstnanost

Právní poradenství

Ubytování

6%

7%

Doprava

6%
Vzdělávání
3%

Ostatní
12%
Víza a pobyty

26%

Podpora výzkumných center
BEC je v kontaktu s mezinárodními výzkumnými pracovišti, které zaměstnávají
zahraniční

výzkumníky, zejména CEITEC, RECETOX , FNUSA-ICRC a CzechGlobe.
Výzkumná pracoviště zvláště
oceňují komplexnost péče Brno Expat Centra a nabídku mimopracovních
aktivit a setkání, která

pomáhají zapojit individuální výzkumníky do mezinárodní brněnské komunit
y a mezi české kolegy
a přátele.
Spolupráce s institucemi státní a veřejné správy a samosprávy

BEC úzce spolupracuje s Oddělením spolupráce a rozvoje a Odděle
ním strategického plánování
MMB. Jan Kopkáš zastupoval BEC v Poradním orgánu statutárního
města Brna pro otázky integrace
cizinců, kde se podílel na přípravě a schválení Strategie integrace
cizinců ve městě Brně 2020—
2026, a Akčního plánu na období 2021-2023. Dále se účastní Platfor
my aktérů integrace cizinců v

Jihomoravském kraji. S Donem Sparlingem jsou zapojeni do pracovní
skupiny Regionální inovační

strategie (RIS) Jihomoravského kraje v oblasti tvorby regionální
značky a regionálního marketingu
(BrnoRegion). Don Sparling zastupuje zájmy expatů a BEC jako
garant hodnoty "mezinárodní
město“ ve Strategii Brno 2050.

V loňském roce pokračoval rozvoj spolupráce se zahraničními expat
centry i když jen virtuálně.
V roce 2021 zástupce BEC přispíval do konference sítě European
Talent Mobility Forum. V září
2021 uspořádal BEC v Brně první setkání českých expat center (Praha,
Ostrava) a regionálních a
vládních agentur (JIC, CzechInvest, MPO) podílejících se na „talent
attraction“ aktivitách. Kulatého

stolu se zúčastnili i zástupci města (OSRS). Další setkání je naplánováno
v Praze v roce 2022.
5
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I v loňském roce Brno Expat Centre pracovalo s výsledky výzkumné zprávy
(TAČR 2019) „Analýza

faktorů ovlivňující motivace kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své
profesi

v Jihomoravském kraji“. Souhrnná zpráva analyzuje základní charakte
ristiky respondentů a klientů

BEC a mapuje kvalitu života a hodnocení spokojenosti v osmnácti aspektech
života cizinců v Brně.

Nejdůležitějšími aspekty života byly označeny pracovní příležitosti,
bezpečnost, úroveň městské

dopravy, dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, kvalita životního
prostředí a společenské
klima. Nejspokojenější byli respondenti s úrovní městské dopravy, bezpečn
ostí, pracovními

příležitostmi a prostředím nabízejícím kulturní a rodinné vyžití. Nejvíce
negativních hodnocení se

týkalo dostupnosti bydlení, které je pro nově příchozí životní prioritou. Dále
nejsou spokojeni
s podmínkami pro automobilovou a cyklo dopravu a kvalitou služeb na úřadech
. Zvláště
v posledních dvou bodech má možnost Magistrát města Brna prosazovat pozitivn
í změny. A pokud
by se zlepšila dostupnost a kvalita služeb na úřadech, mohli bychom ušetřit
i práci a prostředky

Brno Expat Centra. Přestože se zde cítí vítáno necelých 70 % respond
entů výzkumu, tak Brno by
doporučilo k životu svým známým a blízkým 85 % expatů.

Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 1 veřejné služby se podíleli zejména pracovníci

v menší míře pak

a
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2. Informační a vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Pořádané semináře a vzdělávací a networkingové akce pro veřejnost poskytují aktuální
obecné

informace pro cizince v Brně. Přednášky a prezentace slouží k tomu, aby se
zorientovali v právním,

kulturním a sociálním prostředí ČR a seznámili se s brněnskými reáliemi. Akce BEC
nejsou
zaměřeny na získávání specializovaných znalostí nebo dovedností, a nemají tudíž
charakter školení
pro zaměstnance.

Navzdory zrušení některých živých akcí kvůli pandemii uspořádalo BEC 17 živých
akcí a 8 online

webinářů. Živých akcí se zúčastnilo přes 440 účastníků. Čtyři živá setkání
se věnovala expatům a
jejich podnikatelským plánům. Osm webinářů (přehled níže) zhlédlo
dohromady skoro 800 diváků

a strávili u vysílání 28 900 minut. Největšímu zájmu se těšily webináře věnovan
é zdanění příjmů ze
zaměstnání a podnikání nebo jak získat český daňový domicil.

Největší plánovaná akce „Living in Brno - Brno Expat Fair“ musel být přesunut do
terénu a pro
účastníky byla vytvořena v on-line aplikaci hra „Brno City Days“, která je provedla
po centru Brna a

otestovala jejich znalost o městě a městských institucích. Hry se za půl roku
zúčastnilo 100 týmů.

Vyhlášení výsledků a předání věcných cen od sponzorů proběhlo ve veřejném prostoru
na
Moravském náměstí, kde byla na 14 dní přístupná také výstava „Brno Mezináro
dní“.

V roce 2021 jsme začali pořádat pravidelné akce pro nově příchozí pracovníky, „AHOY
Brno —
newcomers meeting“. Pozvánky na akci jednou za dva měsíce dostávají všechny
mezinárodní
společnosti a jejich noví zaměstnanci tak mohou být přivítání v Brno Expat Centru,
dozví se o
službách BEC a o historii a současnosti Brna a zúčastní se prohlídky centra Brna v angličtin
ě.
V loňském roce jsme také iniciovali premiéru setkání pro zahraniční experty
„Meet the Mayor“
v brněnské Hvězdárně. Na setkání s primátorkou a prezentaci o rozvoji
Brna dorazilo cca 70
zahraničních zaměstnanců/expertů nominovaných svými zaměstnavateli:
společnostmi,
výzkumnými centry a univerzitami a u stánku Brno Expat Centra si mohli
vyzvednout svůj odznak
„I'm a Brňák/ Brňačka“.
Podrobný popis všech akcí včetně programu, vystupujících a fotografií
je k dispozici veřejnosti na

webu brnoexpatcentre.eu/events.

Všechny uspořádané akce jsou významným zdrojem kontaktů s novými zahranič
ními pracovníky
v Brně. Networking expatů s hybateli z kreativních profesí přinášejí nejen
autentický obrázek o

jejich problémech a potřebách, ale také příležitost vyměnit si své osobní zkušenost
i, poradit si
navzájem a pomoci cizincům poznat bohatou škálu možností, které pro ně,
jejich partnery a děti
v Brně a v regionu existují.

Přehled akcí za rok 2021:

WEBINAR: SELF-CARE IN EVERYDAY LIFE
WEBINAR: TAX DOMICILE FOR DUMMIES
BEC CLINIC: TAX DOMICILE
WEBINAR: INCOME TAX FOR EMPLOYEES
WEBINAR: INCOME TAX FOR SELF-EMPLOYED

BUSINESS CONSULTING SESSIONS
WEBINAR: BRNO ID EXPLAINED
BEC CLINIC: SCHOOL ENROLMENT
BUSINESS CONSULTING SESSION
OUTDOOR WALK WITH FOREST MIND

Strana 13 / 89

WEBINAR: DRIVING LICENSE FOR DUMMIES
OUTDOOR EVENT: LAMAS AND FLOWERS
OUTDOOR BRNO ISLAND PICNIC
WINE TRIP TO VALTICE
WEBINAR: ADAPTATION-INTEGRATION COURSES
FOR PARENTS: BULLYING
WEBINAR: NEWS IN THE IMMIGRATION LAW
NEWCOMERS

MEETING — AHOY

BRNO

DON'S WALK: RINGSTRASSE
BUSINESS SEMINAR: STARTING A STARTUP
OUTDOOR NORDIC WALKING
FOR PARENTS: BULLYING II
PRE-CHRISTMAS GET TOGETHER
NEWCOMERS MEETING — AHOY BRNO
BUSINESS CONSULTING SESSIONS

Alokace pracovníků BEC

Na aktivitách části 2 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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3. Publikační činnost
Publikační činnost v roce 2021 zahrnovala:

a)
b)
c)
d)

Provoz, redakci a moderaci webového informačního portálu v anglickém
včetně technické správy a autorských textů
Tvorbu a aktualizaci kompletních návodů pro různé životní situace

jazyce

Tvorbu obsahu a vydávání měsíčního newsletteru
Tvorbu obsahu a moderování kanálů sociálních sítí

Vlastní web služba

Od listopadu 2010 provozuje BEC svůj vlastní webový portál v anglickém jazyce
na doméně

brnoexpatcentre.eu, jejíž návštěvnost vykazuje trvalý růst. V roce 2021 jsme zaznamen
ali přes 58
tisíc unikátních návštěvníků s 97 tisíci návštěv a 183 tisíci zobrazených stránek.
20 % provozu

představují vracející se návštěvníci. Na blogu jsme publikovali 67 článků.
Nejvíce zahraničních
návštěvníků je z USA a Velké Británie, dále z Německa, Polska, Francie, Itálie a
Indie. 51 % uživatelů

přistupuje na web z počítače, 47 % z mobilu a zbytek z tabletu.

Největší zájem návštěvníků je tradičně o návody na témata zdravotní péče,
bydlení, zdanění,

zaměstnání a hromadné i individuální dopravy. V roce 2021 k tomu přibyly informac
e a návody
týkající se opatření proti šíření koronavirové pandemie, očkování a vyřizování dokladů
během
omezeného provozu úřadů. Živé akce doplnily webináře vysílané přes Facebook
, které vykazovaly

vysokou návštěvnost a přilákaly nové čtenáře, osm webinářů vykázalo
28 900 zhlédnutých minut.
V rámci propagace města Brna talentům jsme v loňském roce publikovali
12 rozhovorů s expaty
„Expats have talent“, kteří v Brně žijí, podnikají nebo se věnují umění.
Facebook
BEC vytvořilo svůj oficiální kanál na sociální síti Facebook v listopadu 2010.
Cílem bylo rozšířit

komunikační portfolio a oslovit skupinu především mladších a mediálně aktivnějš
ích cizinců, kteří
Facebook využívají v každodenní práci a volném čase. Dnes je tento kanál účinným
marketingovým
nástrojem s výborným hodnocením klientů (4,9* z 5 možných).
Brno Expat Centre stránka na Facebook.com v číslech za rok 2021:
Počet sledujících:
7600

Příspěvky od BEC:
Dosah čtenářů:

365
93 000

Komunikačním jazykem fanoušků kanálu BEC je nejčastěji angličtina. Poté následuj
í francouzština,

italština, španělština a ruština. Pořadí zemí původu víceméně kopíruje
pořadí návštěvnosti na

webu.

Ostatní sociální sítě

BEC využívá rovněž samostatného

kanálu

Linkedin pro navazování kontaktů

mezi profesionály.

Vedle skupiny (600 členů) byl vytvořen nový kanál speciálně pro
podnikající cizince, kde bylo pro
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více tři stovky sledujících publikováno přes 16 příspěvků. BEC má také svůj kanál YouTube pro sdílení

videí a Flickr, kde je umístěno přes 1 500 fotografií z pořádaných akcí.

Tématické návody pro životní situace

Konzultanti BEC systematicky zpracovávají a aktualizují přehledové návody s informacemi a
kontakty tématicky rozdělené podle hlavních oblastí zájmu cizinců. Obecné vysvětlení typických

životních situací je dostupné přímo na webu za účelem rychlé orientace v dané oblasti,
a
podrobnější návody včetně seznamu kontaktů, tzv. guides, si mohou klienti centra přečíst
z

vyhrazené části webu BEC. Aktuální počet guides je 62.
Zpracovány jsou např. tyto oblasti:
* proč do Brna,
« hledání práce,

*
*«
«
*

* hledání bydlení a nemovitostí,
* registrace na cizinecké policii,

* registrace přechodného pobytu EU
občanů,
« zaměstnanecká karta,
* získání trvalého pobytu,
* poplatky za odpad,
« poplatky za psa,
« zdravotní zařízení, lékaři,

registrace vozidel,
* parkování ve městě,
* uzavírání sňatku s cizincem,

* přivedení na svět a registrace dítěte,

« školy a školky,
« mateřské a rodičovské příspěvky,
« LGBT komunita v Brně,

« zdravotní pojištění,
« hledání práce a pracovní povolení,

* sportovní a volnočasové aktivity,

* volnočasové aktivity pro rodiny a děti,
+ letní příležitosti v Brně a okolí,

* registrace na Úřadu práce v
nezaměstnanosti,

* církevní a náboženské obřady,
« daňový domicil,

* podnikání a založení živnosti,
* založení s.r.o.,
« start-upová scéna,
BANO EXDAT CENTRE

jazykové školy a kurzy češtiny,
dobrovolnické příležitosti pro cizince,
řidičské průkazy a autoškoly,
povinnosti majitelů vozidel a

« daňový systém
* penzijní systém
VMANEXPAT

VM ANEMPLOVÉR

ABOUTUS

j«

EVENTS

BLOG

CONTACT

Getting a jon

M

A
A

m

FIND

citizen?

Are you an EU or non-EU

« BACK
YOUR

EU

—B

non-ču

Do! need a permit to work in the Czech Republic?
Valrendy have

+

a residence permit for a different purpose. Do

permit to start working?

I need a work

How do I obtain a work permit?

©

What do | need to obtain a work permit?

©

What's the employee card or the blue carď?

GENERAL INFO

©

©

How to find a job?
ooaking, there

s a

steady increase i

opportunities

for

fore

Ukázka zpracování tématické sekce na webu BEC s filtrem odpovědí s ohledem na národnost

10
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BEC Newsletter

Pravidelný měsíční newsletter rozesílá BEC již deset let a v roce 2021 vyšlo 12 vydání. Newsletter

posíláme více než 5 000 adresátům - převážně expatům zaměstnancům, pracovníkům HR oddělení
z mezinárodních firem nebo zástupcům místních institucí spolupracujících s cizinci, kteří se sami

zaregistrovali, využili našich služeb nebo se zúčastnili našich akcí.

Nové vydání vychází vždy v prvním týdnu měsíce a obsahuje abstrakty 3-4 článků z webu,

pozvánku na vlastní akce, aktuální informace a tipy na další akce v nadcházejícím měsíci. Vybíráme

obvykle akce pořádané jinými organizacemi, které mohou být pro cizince atraktivní, zejména

pokud o nich není dostatek informací v angličtině. BEC se tak stává informačním centrem s
přehledem příležitostí ke zpestření života zahraničních pracovníků.

KAM v Brně

Pro každé vydání KAM připravuje naše editorka dvoustranu anglických textů o společenském a
kulturním dění a akcích BEC.
Alokace pracovníků BEC

Na aktivitách části 3 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak

11
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4. Závěr
Brno Expat Center se ve svém dvanáctém roce působení soustředilo na komplexn
í péči o vysoce
kvalifikované cizince - manažery, podnikatele, výzkumníky a odborné pracovníky
zaměstnané ve
společnostech, které patří do oborů preferovaných Regionální inovační strategií
a těch, které chce

město speciálně podporovat. Péče o „expaty“ a jejich rodiny zahrnuje nejen konzultace, ale
i

aktivní vytváření podnikatelských a společenských příležitostí a vyjednávání přístupně
jších služeb k

zajištění spokojenějšího pobytu v Brně.

Vysoce kvalifikovaní pracovníci mezinárodních firem a výzkumných center nepatří typicky
mezi
klienty ohrožené sociálním vyloučením, nicméně vyžadují nadstandardní péči a pozornost.
Žádná
jiná organizace nebo projekt se v Brně a JM kraji na takto náročnou skupinu nezaměřuje
v takovém
rozsahu služeb jako BEC a nedokáže naplnit jejich očekávání vycházející ze zkušenost
í života
v zahraničních metropolích.

BEC se chce nadále rozvíjet jako centrum využívající ekonomický potenciál zahraničních
profesionálů, které se snaží propojovat s jejich přirozenými partnery mezi brněnskou veřejností
.
Jsme již zapojeni do zahraničního marketingu města Brna a pomáháme získávat zahraniční talenty
k relokaci.
V letošním roce chceme zahájit jednání o strategii rozvoje Brno Expat Centra pro
období 2023 —

2027, zajistit stabilitu závazku veřejné služby a připravit rozvojové aktivity, které by městu
dále
pomáhaly v lákání a udržení zahraničních talentů.

V Brně, 15. února 2022

předseda Rady spolku

12
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5. Výsledná kalkulace
Vzhledem k tomu, že účetnictví za rok 2021 není ještě uzavřeno, jsou následující čísla jen orientační.

Jejich konečná podoba bude k dispozici po zpracování daňového přiznání Brnopolis z.s.

Veřejná služba
Následující tabulka ukazuje náklady veřejné služby rozdělené z jednoho pohledu podle
účetních
položek specifikovaných smlouvou a z druhého pohledu podle dílčích služeb veřejné
služby BEC

(konzultace, pořádání akcí a publikační činnost). Údaje jsou v tisících Kč.
Nákladové položky
Osobní náklady
Drobný hmotný majetek
Ostatní služby a materiál
Cestovné

Celkem

KONZULTACE

AKCE

PUBLIKAČNÍ

ČINNOST

64%

2 440 170

1 468 511

333.151

1%

638 508

27%

55 265
1 043 062

27 295
251817

13 646
526 902

14 325
264 343

123

129
74 649

Nájemné

0%

498

246

8%

288 000

Spotřeba energie

142 240

0%

Opravy a udržování

0

0

0%

0

0

0

Odpisy

0%

0

100%

3 826 995

1 890 109

944 933

991 954

100%

49%

25%

26%

CELKEM NÁKLADY
Procentuelní podíly

Celkové

náklady veřejné

500,- Kč.

služby za rok 2021

činily 3 826 995,-

Zd l

Kč. Výnosy

ze služeb

představují

Ostatní aktivity BEC

Celkové náklady ostatních činností BEC za rok 2021 činily 1 336 493,- Kč a výnosy těchto činností
představují 1 511 433,- Kč. Z toho vychází hospodářský výsledek 174 940,- Kč.
Vyrovnávací platba
Podle kalkulačního vzorce pro výpočet vyrovnávací platby uvedeného ve smlouvě vychází
vyrovnávací platba za rok 2021 (VP) ve výši 3 651 555,- Kč. Se zápočtem proplacených záloh ve
výši
4.000 000,- Kč činí zůstatek nevyužitých prostředků 348 445,- Kč.

VP = ÚVN - VS - ZOČ
ÚVN=
3826995,- Kč - úplné vlastní náklady

VS:

=

Zoč =

500,- Kč výnosy ze Služeb

174 940 „- zisk ostatních činností BEC

13
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Váž ený pan
Bc. Tomáš Koláč ný
2. náměstek primátorky města Brna

Dominikánské nám.

1

60] " 67 Brno

V Brně,6.březnaZQ22

Věc: Žádost o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služ by pro období 2023 až 2o27

Statutární město Brno uzavřelo dne 1"4. L2.2017 se zapsaným spolkem Brnopolí s,,Smlouvu o
poskytování veřejné služ by a podmí nkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
sluŽby". Smlouva byla uzavřena na období let 201-8 až 2a22 a její m předmětem je poskytování služ eb
pro kvalí fikované cizince a jejich rodiny v rámcí projektu ,,Brno Expat centre".

1,.
2^
3.

Služ by byly ve sledované m období poskytovány ve formě:

informaČ ní cha konzultač ní chsluž eb souvisejí cí ch s integrací kvalifikovaných cizinců ,
vzdělávací ch akcí souvisejí cí chs integrací kvalifikovaných cizinců a
publikač ní č innosti.

hlediska kvantitativní ch ukazatelů poskytovaných služ eb lze konstatovat, ž e uzavřená
smlouva je prŮběŽně naplňována. Souhrnný přehled za jednotlivé roky i sumárně za období let 2018
až lů Zt.je uveden v následují cí ch dvou tabulkách:
Z

oblast konzultač ní ch služ eb a
vzdělávací ch akcí

2018

2a19

zoza

7a21,

Celkem

Poč ty konzultací

1,917

2a39

7282

2 5B2

8 820

poč et klientů

1 154

1 za6

1,3I 7

1 570

5 I 97

10

16

74

75

75

4.50

142o

310

440

262a

2 100

4 600

6 700

Poč et uskuteč něných vzdělávací ch akcí

Návš těvní cí pořádaných ž ivých akcí
Návš těvní ci pořádaných on-lí ne akcí

Brno Expat Centre, z.s. sí dlo: Brno, Veveří 45619, lČ O : rOgcsOr6
Zapsaný v ve Spolkové m rejstří ku, spí sová znač ka L277OO vedená u Krajské ho soudu v Brně
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V oblasti PublikaČ ní Č innosti jsou kvantitativní výstupy poskytovaných služ eb následují cí :

publikač ní č innost

201,8

zot9

2a2a

7o21,

5 320

6 300

7 I o0

7 600

408

450

532

600

ž ivotní situace (,,guides") *

28

47

53

57

Poč et ublikovaných č lánků na Blogu BEC

57

39

56

67

3 9o0

4 100

4 600

5 000

50 0D0

54 000

5] _ CI 00

57 000

Poč et sleduj í cí ch Facebookové stránky BEC *
Lí nked

ln

members *

Poč et zpracovaných podrobných návodů na rů zné

Poč et odběratelů Newsletteru BEC*
poč et návš těvní ků webových stránek
BEC
*

ú daje jsou uvedeny vž dy ke konci dané ho kalendářní ho roku.

lze ú roveň poskytovaných služ eb ze strany Brno Expat Centra
hodnotit vYsoce Pozitivně, a to na základě stovky pozitivní ch hodnocení ze strany samotných
cizinců
(dotazní kovým Š etření m,hodnocení m na Facebook a Google), opakovanýrn
objednání m služ eb BEC
od mezinárodní ch zaměstnavatelŮ, i č etné mezí národní ohlasy, které považ ují souč asný
koncept BEC
za insPirativnÍ . Brno Expat Centre je souč ástí European Taí ent Mobility Forum - sí tě expat
center
v západní Evropě (spolu s městy Amsterdam, Eí ndhoven, Tallin, Ví deň a
dalš í mi} , které mají delš í
historii i bohatš í zkuš enosti, Brněnský BEc slouž í jako pří klad také pro vznik expat
center v ostatní ch
městech Č R { Praha, Ostrava, Č eské Budějovice).
Z kvalitativní ho hlediska

Detailní Přehled vŠ echPoskytovaných služ eb je uváděn v kaž doroč nězpracovaných
,,VýroČ ní chzPrávách za aktivity veřejné služ by BEC" a předkládaných městu. Výroč ní zprávy za roky
2ot8,2a19, 2o2a a 2021 jsou uvedeny v pří lohách č . 1, až 4 té to ž ádosti.

VýŠ evYrovnávací platby byla ve smlouvě stanovena jako maximální ve výš i 4 mil. Kč
za jeden
rok. Ani vjednom zlet 2018 aŽ2O21, nebyla tato č ástka překroč ena. Konkré tní výš e
vyrovnávací

PlatbY v jednotlivých letech jsou uvedeny ve Výroč ní chzprávách za jednotlivé roky v pří lohách č . I až

č .4.

služ by Brno Expat centra jsou souč ástí ekonomické polí tiky města a kraje a vyjme novaných
strategických dokumentů

RlS lNlR 2g2t-2a27

jako PodPů rná infrastruktura pro inovace s cí lem podpořit
usazení a
rozvoj znalostně intenzí vní ch spoleČ ností v JMK prostřední ctví m integrace expatů .
Brno 2050 jako sluŽba pŮsobí cí hned v několika prioritách: podpořit pů sobení akademických
Pracovní kŮ za zahraniČ Í , PodPoří t dlouhodobou integraci cizinců v Brně, zmapovat aktuální trendy a
Pří kladY dobré Praxe zahraniČ ní ch partnerských měst v oblasti strategií integrace cizinců , posí lit
Pozitivní image cizincŮ ŽÍ jí cí cha pracují cí chv Brně, realizovat vhodný mezinárodní marketí ng zací lený
na zahranič ní pracovní ky a investory.

§trategí e integrace cizincŮ 2020-2026, a akč ní hoplánu 2a2t-zo23, ve které m je BEC
realí zátorem aktivit: Í dentí fikace potenciálu zaměstnavatelů ke spolupráci v oblasti
í ntegrace,
Programu Pro PodPoru PartnerŮ cizincŮ a cizinek, podpory zač í nají cí ch
podnikatelů a podnikatelek.
Brno Expat Centre, z.s. sí dlo: Brno, Veveří 45619, !č o : 10945016
ZaPsaný v ve SPolkové m rejstří ku, spí sová znač ka L277} avedená u Krajské ho
soudu v Brně
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V prŮběhu roku 2021 proběhla na ú rovni BEC, jeho partnerských organizací i na ú rovni
pracovní kŮ Odboru strategické ho rozvoje a spolupráce celá řada koncepč ní chjednání s cí lem
zhodnotit dosavadní rozsah poskytovaných služ eb cizinců m na ú zemí města Brna a souč asně se
zamyslet nad jejich moŽným rozš í ření m v návaznosti na dalš í potřebu zkvalitnění ž ivota cizinců ve

městě. Výsledkem těchto diskusí je ,,Návrh poskytovaných služ eb Brno Expat Centra pro období 2023
-2a27", Návrhjeobsaž envpří lozeč ,5té tož ádosti.Návrhzahrnujevš echnyaž dosudposkytované
sluŽby a vymezuje některé nové služ by, které vyplynuly z výš e uvedených diskusí . Za zásadní z těchto
nově navrhovaných služ eb považ ujeme:
a) ,,Work in Brno" služ ba a aplikace, která nasměruje zahranič ní zájemce na pracovní
pří leŽitosti, zautomatizuje odpovědi na nejč astějš íotázky ohledně relokace, pomů ž e
zaměstnavatelŮm představit Brno jako atraktivní mí sto pro potenciální kandidáty - souč ást
komplexní ch,,talent attraction" aktivit

v

b)

,,Graduate retention" iniciativa na udrž ení a zaměstnání zahranič ní ch absolventů vysokých
š kol v Brně po skonč ení jejich studií ;

c)

,,Spouse Programme" aktivity zaměřené na podporu partnerů klí č ovýchzaměstnanců , aby
z Brna profesionálové neodcházeli kvů li nespokojenosti druha/ druž ky.

Předpokládané náklady na poskytování služ eb v rozsahu
jednotlivých letech takto: (ú daje jsou v tis. Kč )
7a23

Celkové náklady na poskytnutí veřejné
sl

už by

6 068

7a24
5 708

dle pří lohy č . 5 jsme

2075
5 959

vyč í slili

7077

zCI 26

677z

6 497

Podrobný přehled nákladů po jednotlivých nákladových druzí ch a letech je obsaž en v pří loze
č . 6,,Návrh rozpoč tu Brno Expat Centre na roky 7023 až 2a77.
Kromě poskytování služ eb expatů m v rámcí veřejné služ by poskytuje Brno Expat Centre svým
partnerským organizací m a dalš í m firmám z Brna a okolí celou řadu nadstandardní ch služ eb, které
nejsou hrazeny v rámci Smlouvy s městem. Dí ky tomu generuje kaž dý rok přibliž ně L,2 až 1,,4 mil. Kč
vlastní ch pří jmů , č í mžmů ž eč ásteč něpokrýt celkové náklady na poskytování služ eb, které jdou nad
rámec poskytnuté ho plnění Ze strany města.
S realizací těchto pří jmŮ uvaž uje Brno Expat Centre i v letech 2O23 až 2027 a předpokládá
jejich
také
nárů st.

S

ohledem na výŠ euvedené chceme pož ádat

o

poskytnutí vyrovnávací platby

poskytování veřejné sluŽby pro nadcházejí cí období let 2023 až 2927 v tomto rozsahu
2a23
Výš e vyrovnávací platby za poskytování
veřejné služ by

5 500

2o24
5 000

2025
5 100

2a26
5 300

za

:

2027
5 400

Celková výš e vyrovnávací platby je dána jednak celkovou výš i nákladů na poskytované služ by
(viz předchozí tabulka na té to stránce) a dále pak na výš i pří jmů z ostatní ch aktivit BEC. V celkových

Brno Expat Centre, z.s. sí dlo: Brno, Veveří 45619, lČ O: 10945016
Zapsaný v ve Spolkové m rejstří ku, spisová znač ka L277Oa vedená u Krajské ho soudu v Brně
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nákladech na poskytované služ by jsou pak zohledněny náklady na nově poskytované služ by { viz
pří loha Č .5) a také nárů st nákladů spojených s uvaž ovanou inflací v letech 7023-2027 a dí lč ínárů st
mzdových nákladů .
Žádost o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné sI už by porJáváme jako zapsaný

spolek Brno Expat Centre, přestož e stávají cí smlouvu s městem má až do konce letoš ní ho roku
uzavřenu spolek Brnopolis. Oba spolky mají dle spolkové ho rejstří ku stejné č leny a stejné statutární
orgány, tj. Rady obou spolkŮ tvoří
. Spolek Brno Expat Centre se zavazuje pokrač ovat se služ bou BEC ve stejné kvalitě jako
dosud a S co nejstabilnějš í m kolektivem zaměstnanců . Spolek Brno Expat Centre je pří mým
pokraČ ovatelem spolku Brnopolis, považ ujeme proto za vhodné a logické sjednotit název projektu i
spolku Brno Expat Centre. Výpis ze spolkové ho rejstří ku obou zapsaných spolků je v pří loze č . 7 a 8.

Věří me, ž e budete moci naš í ž ádostí vyhovět.

S

přátelským pozdravem

mí stopředseda Rady spolku

předseda Rady spolku

Brno Expat Centre, z.s. sí dlo: Brno, Veveří 45619, lČ O: 10945016
Zapsaný v ve Spolkové m rejstří ku, spí sová znač ka L277Oa vedená u Krajské ho soudu v Brně
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Seznam pří loh
] ..

2.

)

Výrcč ní zpráva za aktivity veřejné služ by - rok2O21Výroč ní zpráva za aktivity veřejné služ by - rak2a2a

I Z.

Výroč ní zprávaza aktivity veřejné služ by - rok2019
Výroč ní zpráva za aktivity veřejné služ by - rok 2018
Návrh poskytovaných služ eb Brno Expat Centra pro období Za73 - 7027
Rozpoč et Brno Expat Centre na roky 7023 až 2O77
Výpis ze spolkové ho rejstří ku Brno Expat Centre z.s.
Výpis ze spolkové ho rejstří ku Brnopolis z.s.
Zakládací listina spolku Brno Expat Centre z.s.
Stanovy spolku Brno Expat Centre z.s.
Rámcová smlouva o poskytování platební ch služ eb - Fio Banka
Č estné prohláš ení

13.

Žádost o zápis do evidence skuteč ných majitelů a Seznam č lenů Brno Expat Centre z.s.

J.

4.
5.
6.
1

8.
9,

10.
11.

Brno Expat Centre, z.s, sí dlo: Brno, Veveří 45619, lČ o : 10945016
Zapsaný v ve Spolkové m rejstří ku, spisová znač ka LZ77óa vedená u Krajské ho soudu v Brně
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Žádost
Brno Expat Centre, z.s., sídlo: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, IČ 109 45 016, zapsaná

ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 27700
za právnickou osobu jedná statutární orgán - Rada spolku:
předseda Rady spolku:
místopředseda Rady spolku:

jako evidující osoba oprávněná k podání návrhu na zápis dle ust. 26 z.č. 37/2021 Sb.
žádá tímto notáře
skutečného majitele do evidence skutečných majitelů.

aby provedl zápis

Údaje o skutečnostech, které se zapisují do evidence skutečných majitelů:
1.
2.
3.
jsou skutečnými majiteli spolku Brno Expat Centre, z.s. dle ust. $ 5 odst. (1) písm. a) a odst.
(3) z.č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

V Brně dne 3. 3. 2022

předseda Rady spolku:

SRS 0

KKK

0 0000

Brno Expat Centre, z.s.
místopředseda Rady spolku:
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Brno Expat Centre, z.s.
IČ: 109 45 016, 602 00 Brno, Veveří 456/9
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v oddíle a vložce L.27700

SEZNAM ČLENŮ

Za správnost:

advokát
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Příloha č. 6

Rozpočet Brno Expat Centre pro roky 2023-2027
Číslo

HČ 100

účtu
501 ***
502 ***
511 ***
512 ***
513 ***
518 ***
521 100
521 200
521 ***
524 100
524 200
524 ***
527 ***
549 ***

691 ***

Rozpočet
2023

2024

2025

2026

2027

Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie celkem
Opravy a udržování celkem
Cestovné celkem
Náklady na reprezentaci celkem
Ostatní služby Celkem
Mzdové náklady - hlavní pracovní poměry a DPČ
Mzdové náklady - DPP
Mzdové náklady celkem
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Sociální a zdravotní pojištění celkem
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady - vratka DPH

159 650
0
0
51 500
0
1 798 280
2 856 945
125 160
2 982 105
971 361

164 440
0
0
53 045
0
1 234 228
2 999 792
131 418
3 131 210
1 019 929

169 373
0
0
54 636
0
1 271 255
3 149 782
137 989
3 287 771
1 070 926

174 454
0
0
56 275
0
1 309 393
3 307 271
144 888
3 452 159
1 124 472

179 687
0
0
57 964
0
1 348 675
3 472 635
152 133
3 624 767
1 180 696

971 361
50 000
55 000

1 019 929
50 000
55 000

1 070 926
50 000
55 000

1 124 472
50 000
55 000

1 180 696
50 000
55 000

Náklady celkem

6 067 896

5 707 853

5 958 961

6 221 754

6 496 789

Provozní dotace města

5 500 000

5 000 000

5 100 000

5 300 000

5 400 000

Výnosy celkem

5 500 000

5 000 000

5 100 000

5 300 000

5 400 000

-567 896

-707 853

-858 961

-921 754

-1 096 789

Hospodářský výsledek
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SMLOUVA
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
uzavřená v souladu s rozhodnutím Komise (EU), ze dne 20. prosince 2011, o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU), dále uvedeného
dne měsíce a roku mezi uvedenými smluvními stranami:
SMLUVNÍ STRANY
(1)

Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00,
IČ: 44992785, zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou, (dále též „Brno“)

a
(2)

Brno Expat Centre, z.s., se sídlem Brno, Veveří 9, PSČ 602 00, IČ: 10945016 , zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 27700 zastoupený
předsedou Rady spolku a
ístopředsedou Rady spolku , (dále též „Brno Expat Centre“ nebo „BEC“)

(společně též „smluvní strany“)
PREAMBULE
(A)

Usnesením Zastupitelstva města Brna ze zasedání konaného dne 12. 12. 2017 číslo Z7/34. Brno
vymezilo v čl. II vyjmenované služby provozované v rámci projektu „Brno Expat Centre“ jako
služby obecného hospodářského zájmu a pověřilo Brnopolis, z.s provozováním těchto služeb na
území města Brna, jakožto závazkem veřejné služby. Vedeny snahou přesně vymezit svá vzájemná
práva a povinnosti z uvedeného aktu vyplývající uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby.

(B)

Brno jako regionální spádové centrum pro příchozí cizince má zájem o zajištění komplexní péče
a integrace kvalifikovaných cizinců (a jejich rodin) pracujících nebo hodlajících pracovat v Brně a
okolí do místní společnosti. Cílem je zajistit informační, konzultační, poradenské a vzdělávací
služby pro podporu integrace cizinců, podrobná specifikace služeb je uvedena v čl. II a příloze č.
1 této smlouvy.

(C)

Brno Expat Centre je poskytovatelem služeb v rámci projektu „Brno Expat Centre“, a je kapacitně,
odborně a v souladu s příslušnými předpisy způsobilý zajistit poskytování služeb vymezených v čl.
II této smlouvy.

(D)

Brno je připraveno Brno Expat Centre za podmínek stanovených touto smlouvou poskytnout
vyrovnávací platbu za závazek poskytování veřejné služby.
I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je pověření Brno Expat Centre poskytováním informačních, konzultačních,
1
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poradenských a vzdělávacích služeb pro cizince jako služeb obecného hospodářského zájmu na dobu
trvání této smlouvy a pro území dále specifikované.
Brno Expat Centre se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy a za podmínek dále v této
smlouvě stanovených provozovat níže specifikované služby, též označované jako veřejné služby, jako
služby obecného hospodářského zájmu, přičemž Brno se naproti tomu zavazuje poskytovat Brno Expat
Centre na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby způsobem níže v této
smlouvě dohodnutým.
II.
Vymezení služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského zájmu považují tyto v usnesení
Zastupitelstva města Brna uvedeném v preambuli této smlouvy vymezené služby výhradně spojené
s realizací projektu BEC na:
1. Informační služby související s příchodem a integrací kvalifikovaných cizinců, včetně publikační
činnosti;
2. konzultační a poradenské služby související s příchodem a integrací kvalifikovaných cizinců, včetně
publikační činnosti;
3. Vzdělávací služby související s integrací kvalifikovaných cizinců, včetně publikační činnosti;
(dále též „Služby“).
Bližší specifikace výše uvedených informačních služeb je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.
III.
Období poskytování služeb
Služby obecného hospodářského zájmu budou poskytovány od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2027.
IV.
Území, pro které budou služby obecného hospodářského zájmu poskytovány
Brno Expat Centre se touto smlouvou zavazuje poskytovat Služby vymezené v článku II. této smlouvy
především na území města Brna.
V.
Způsob výpočtu výše vyrovnávací platby
1. Výše vyrovnávací platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu
nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž musí být zohledněny
příslušné příjmy a přiměřený výnos z vlastního kapitálu za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací
platby za jeden rok by neměla přesáhnout 5 500 tis. Kč
2. Výše vyrovnávací platby za závazek veřejné služby dle této smlouvy bude pro každý kalendářní rok
trvání této smlouvy stanovena dle přílohy č. 2 této smlouvy a dle níže uvedených zásad (dále jen
„Vyrovnávací platba“).
3. Pro každý rok v období poskytování služeb bude záloha na Vyrovnávací platbu stanovena podle
rozhodnutí Brna podle Předběžné kalkulace.
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4. Při stanovení výše Vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňují veškeré nezbytné
náklady vynaložené BEC na poskytování Služeb. Náklady připisované Službám mohou zahrnovat
veškeré proměnlivé (variabilní) náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním Služeb,
odpovídající podíl z fixních nákladů společných pro Služby a jiné činnosti BEC; přiměřený zisk se při
stanovení vyrovnávací platby neuvažuje. Naproti tomu zde nelze zohlednit takové náklady, jako jsou
manka, škody, smluvní či zákonné sankce apod. Náklady spojené s investicemi mohou být
zohledněny, pokud jsou nezbytné pro provozování Služeb a budou-li odsouhlaseny Brnem.
5. Při stanovení výše Vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňují veškeré příjmy
(výnosy) z poskytování Služeb.
6. Náklady spojené s jinými činnostmi BEC, než je poskytování Služeb, musí být hrazeny z jiných zdrojů
než z Vyrovnávací platby. Na náklady spojenými s jinými činnostmi, než je poskytování Služeb, se
Vyrovnávací platba neposkytuje.
VI.
Splatnost Vyrovnávací platby
1. BEC je povinen vždy nejpozději do 15. října předcházejícího kalendářního roku, za který bude
Vyrovnávací platba dle této smlouvy poskytována, zpracovat předběžnou kalkulaci výše
Vyrovnávací platby pro následující kalendářní rok (dále jen „Předběžná kalkulace“) a takto
zpracovanou Předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Brnu ke schválení.
2. Nebude-li Předběžná kalkulace zpracována a předložena v souladu s touto smlouvou nebo vůbec,
je Brno oprávněno Předběžnou kalkulaci vrátit k opravě nebo nevyplatit první zálohu Vyrovnávací
platby.
3. Pokud nebude ze strany Brna postupováno dle odst. 2 tohoto článku, případně bude-li Předběžná
kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku řádně opravena, Brno Předběžnou kalkulaci schválí a
o této skutečnosti BEC písemně vyrozumí, a to vždy nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního
roku.
4. Smluvní strany se dohodly, že Brno bude poskytovat BEC zálohy na Vyrovnávací platbu. Výše zálohy
Vyrovnávací platby vyplývající z Předběžné kalkulace schválené Brnem dle odst. 3 tohoto článku
bude splatná ve dvou stejně vysokých splátkách, a to do 1. 2. a do 31. 8. příslušného kalendářního
roku na bankovní účet BEC uvedený ve schválené Předběžné kalkulaci.
5. BEC se zavazuje vždy nejpozději do konce února kalendářního roku následujícího po kalendářním
roce, za který Vyrovnávací platba přísluší, zpracovat Výroční zprávu dle čl. IX odst. 2 této smlouvy,
jejíž součástí bude výsledná kalkulace výše Vyrovnávací platby za uplynulý kalendářní rok dle
skutečnosti, způsobem stanoveným v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Výsledná kalkulace“), a
takto zpracovanou Výslednou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Brnu.
6. Nebude-li Výsledná kalkulace zpracována v souladu s touto smlouvou nebo vůbec, je Brno
oprávněno Výslednou kalkulaci vrátit k opravě, či pozastavit vyplácení vyrovnávacích plateb. BEC je
v takovém případě povinen nejpozději do 10 dnů Výslednou kalkulaci v souladu s požadavky Brna
opravit a takto opravenou Výslednou kalkulaci v této lhůtě předložit Brnu. Shodně bude
postupováno i v případě, bude-li i po opravě provedené dle předchozí věty tohoto odstavce
Výsledná kalkulace stále vykazovat nedostatky.
7. Pokud nebude ze strany Brna postupováno dle odst. 6 tohoto článku, případně bude-li Výsledná
kalkulace postupem dle odst. 6 tohoto článku BEC řádně opravena, Brno Výslednou kalkulaci schválí
a o této skutečnosti BEC písemně vyrozumí.
8. V případě, že bude souhrn poskytnutých záloh na Vyrovnávací platbu vyšší než výše Vyrovnávací
platby vyplývající z Výsledné kalkulace schválené Brnem dle odst. 7 tohoto článku, bude takto
vzniklý rozdíl představovat nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je BEC povinen vrátit na
bankovní účet Brna uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. června kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, za který byla tato nadměrná Vyrovnávací platba poskytnuta.
Nadměrná vyrovnávací platba může být též započtena oproti záloze vyrovnávací platby.
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9. V případě, že bude souhrn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Brnem dle odst. 4 tohoto
článku nižší než výše Vyrovnávací platby vyplývající z Výsledné kalkulace schválené Brnem dle odst.
8 tohoto článku, nemá BEC nárok na úhradu takto vzniklého rozdílu, Brno však může takto vzniklý
rozdíl uhradit v termínu dohodnutém smluvními stranami.
10. V případě předčasného ukončení této smlouvy se BEC zavazuje nejpozději do jednoho měsíce ode
dne předčasného ukončení této smlouvy zpracovat Výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby za
období od 1. ledna kalendářního roku, v němž k předčasnému ukončení této smlouvy dojde, do
dne předčasného ukončení této smlouvy, a v uvedené lhůtě takto zpracovanou Výslednou kalkulaci
předložit Brnu. Ve vztahu k výši a způsobu výpočtu Vyrovnávací platby za období uvedené
v předchozí větě tohoto odstavce a ve vztahu ke kontrole a případným opravám Výsledné kalkulace
platí přiměřeně předchozí ustanovení tohoto článku této smlouvy.
11. Brno je oprávněno pozastavit placení záloh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných doplatků
Vyrovnávací platby v případě, že BEC nebude provozovat Služby v souladu s touto smlouvou či
obecně závaznými právními předpisy, a to až do doby, kdy dojde ze strany Brno Expat
Centrek odstranění veškerých zjištěných nedostatků.
12. V závislosti na aktuální ekonomické situaci Brna je Brno oprávněno jednostranně posunout
splatnost záloh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných doplatků Vyrovnávací platby, případně
Vyrovnávací platbu či zálohy na ni jednostranně snížit, případně Vyrovnávací platbu či zálohy na ni
BEC vůbec neposkytnout. O opatřeních dle předchozí věty tohoto odstavce je Brno povinno BEC
písemně informovat nejméně 5 měsíců předem (lhůta se počítá od prvního dne následujícího
měsíce).
VII.
Kontrola výše vyrovnávací platby
1. Brno Expat Centre je povinen umožnit Brnu nebo jím určenému subjektu kdykoliv na vyžádání
provedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších dokumentů potřebných pro
posouzení správnosti výpočtu Vyrovnávací platby v rámci Předběžné kalkulace a v rámci Výsledné
kalkulace. Při těchto kontrolách je BEC povinen poskytnout Brnu veškerou nezbytnou součinnost.
2. Brno je dále oprávněno provést srovnání, zda náklady na provozování Služeb BEC v rámci Předběžné
kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace odpovídají nákladům obvykle vynakládaným na
provozování obdobných služeb.
3. Dospěje-li Brno na základě srovnání nákladů provedeného podle odst. 2 tohoto článku k závěru, že
náklady vykázané BEC v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace převyšují
náklady obvykle vynakládané na provozování obdobných služeb, je oprávněno Vyrovnávací platbu
za příslušný kalendářní rok způsobem odpovídajícím zjištěnému rozdílu snížit. Bude-li Vyrovnávací
platba v době zjištění rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již vyplacena, bude takto zjištěný
rozdíl představovat nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je BEC povinen vrátit na bankovní účet
Brna uvedený ve výzvě nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení této
nadměrné Vyrovnávací platby vyzván.
4. BEC je povinen nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy Brna vrátit na účet uvedený
ve výzvě rovněž vyplacenou Vyrovnávací platbu, která byla ve skutečnosti použita za jiným účelem,
než je úhrada nákladů, které mohou být ve smyslu článku V. odst. 3 této smlouvy zohledněny při
stanovení výše Vyrovnávací platby, a to vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto
nesprávně použita.
VIII.
Další povinnosti
Brno Expat Centre je nad rámec ostatních svých povinností vyplývajících z této smlouvy zejména povin
en:
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a) používat prostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb výlučně na úhradu nákladů, které
mohou být ve smyslu článku V. odst. 3 této smlouvy zohledněny při stanovení výše Vyrovnávací
platby;
b) poskytovat Služby svědomitě, v dostatečné kvalitě a tak, aby nebylo přímo ani nepřímo
poškozováno dobré jméno města Brna, přitom hospodárně, účelně a efektivně;
c) zajistit dostatečné personální zabezpečení, technické a věcné vybavení nezbytné pro
provozování Služeb;
d) zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byl BEC ve smyslu příslušných právních předpisů
řádně oprávněn provozovat veškeré Služby v souladu s touto smlouvou;
e) vykazovat příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) spojené s poskytováním Služeb na straně jedné a
s jinými činnostmi BEC na straně druhé ve svém účetnictví odděleně (např. prostřednictvím
nákladových středisek či prostřednictvím analytických účtů) a zároveň vždy uvést, podle jakých
měřítek byly jednotlivé příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) BEC zařazeny do té či oné skupiny;
f) vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak, aby bylo správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost účetních záznamů;
g) uchovávat veškeré účetní doklady prokazující správnost výpočtu výše Vyrovnávací platby po
dobu deseti let od konce kalendářního roku, za který byla Vyrovnávací platba poskytnuta;
h) postupovat při provozování Služeb, jakož i v rámci své veškeré další činnosti, s péčí řádného
hospodáře, to je zejména nezvyšovat náklady na svoji činnost nad míru obvyklou a nesnižovat
bezdůvodně výnosy ze všech svých činnosti. V tomto směru je BEC především povinno při
nákupu provozního materiálu, zařízení jakož i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na to, aby
náklady s tím spojené byly při zachování nezbytné kvality pořizovaného zboží a služeb
minimalizovány, a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zadávání
veřejných zakázek v rozsahu těmito právními předpisy vyžadovaném;
i) na vyžádání prokázat, že jakékoliv náklady na činnost byly vynaloženy účelně a že odpovídají
obvyklé tržní ceně zboží či služeb srovnatelných se zbožím či službami, které byly za tyto
náklady pořízeny – pro nákupy nad hranici 40 tis. Kč bez DPH je vždy vyžadováno provedení
min. cenového průzkumu;
j) bez předchozího písemného souhlasu Brna neprovozovat Služby či jen některou z nich
prostřednictvím třetího subjektu;
k) nepřevést žádná práva ani povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu Brna.
IX.
Kontrola plnění povinností
1. Brno má právo kontrolovat plnění povinností BEC při provozování Služeb sjednaných v této smlouvě
nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám nebo prostřednictvím pověřeného
subjektu. Pověří-li Brno prováděním kontroly jiný subjekt, má tento subjekt všechna práva Brna
uvedená v tomto článku a BEC má vůči němu tytéž povinnosti, jako vůči Brnu, nebude-li Brnem
určeno jinak.
2. Základním nástrojem kontroly poskytování Služeb v souladu s touto smlouvou je Výroční zpráva za
poskytované Služby, která bude zpracována ve struktuře odpovídající rozdělení Služeb a činností
uvedených Příloze č. 1 této smlouvy, kdy ze zprávy bude vyplývat, v jakém rozsahu a kvalitě byly
činnosti u jednotlivých Služeb poskytovány, kolik zaměstnanců Brno Expat Centre a v jaké struktuře
se na zajištění služeb podílelo a jaké finanční prostředky byly na jednotlivé Služby vynaloženy.
Součástí Výroční zprávy bude Výsledná kalkulace, viz čl. VI odst. 6 této smlouvy, a hlavní účetní
výkazy za BEC, ze kterých budou zřejmé náklady a výnosy projektu BEC, vč. činností nezahrnutých
do závazku veřejné služby.
3. BEC je povinen archivovat veškeré účetní a další doklady související s realizací Služeb podle této
smlouvy min. po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy. I proto za účelem provádění
kontroly má Brno právo přístupu do všech prostor, v nichž BEC provozuje své činnosti, pokud to
nevylučují právní předpisy.
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4. Brno Expat Centre je povinen poskytnout Brnu součinnost při provádění všech kontrol a zejména
poskytnout Brnu veškeré nezbytné doklady, elektronicky i v papírové podobě.
5. Brno Expat Centre je povinen poskytnout na výzvu Brna dle jeho požadavku ústní nebo písemné
vysvětlení k dotazům Brna.
6. V případě, že Brno zjistí, že BEC Službu neposkytuje, že Služba není dostupná v požadovaném
rozsahu a kvalitě nebo že Služba není poskytována řádně, oznámí Brno tato svá zjištění neprodleně
BEC („Oznámení“). Oznámení musí obsahovat popis zjištění, důvody, z nichž je vyvozováno
porušení povinností, návrhy opatření k nápravě a lhůty pro provedení nápravy. Lhůta pro nápravu
nedostatků v poskytování Služby BEC musí být přiměřená finanční a časové náročnosti
implementace nápravných opatření.
7. Brno Expat Centre je oprávněn se k Oznámení vyjádřit a navrhnout nápravná opatření odlišná od
těch, která navrhuje Brno v Oznámení. Nápravná opatření navržená Brno Expat Centre může Brno
akceptovat, pokud nápravná opatření navržená BEC vedou k nápravě závadného stavu ve lhůtě
uvedené v Oznámení.
8. V případě, že Brno Expat Centre neimplementuje nápravná opatření navržená Brnem v Oznámení
nebo nápravná opatření navržená BEC a akceptovaná Brnem ve lhůtě uvedené v Oznámení, je Brno
oprávněno tuto smlouvu vypovědět dle článku X. odst. 2 písm. a) této smlouvy.
9. Další práva Brna týkající se kontroly výše Vyrovnávací platby jsou sjednána v článku VII. této
smlouvy.
X.
Předčasné ukončení smlouvy
Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku III. této smlouvy u
končena
1. písemnou dohodou smluvních stran;
2. písemnou výpovědí ze strany Brna v případě, že:
a) Brno Expat Centre podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv z povinností
vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů;
b) nastane situace předpokládaná v ustanovení článku XI. odst. 4 věta poslední této smlouvy;
přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce následujcího po doručení výpovědi BEC;
3. písemnou výpovědí ze strany Brna bez udání důvodu doručenou BEC nejpozději pět měsíců před
koncem kalendářního roku, přičemž v případě této výpovědi skončí tato smlouva dnem 31. prosince
kalendářního roku, v němž byla výpověď BEC doručena.
XI.
Závěrečné ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele
oprávněna osoba pověřená jednáním za poskytovatele ve věcech technických, popř. jiný pověřený
úředník Magistrátu města Brna. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv dle zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a končí odsouhlasením
závěrečného vyúčtování oběma smluvními stranami.
3. Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění.
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4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních stran, a to
formou písemných změn či dodatků.
5. Stane-li se po uzavření této smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně závazného
právního předpisu nebo jiné normy či předpisu vztahujícího se k této smlouvě plnění jakéhokoliv
závazku z této smlouvy vyplývajícího zakázaným, zavazují se smluvní strany ve vzájemné součinnosti
neprodleně zahájit jednání o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude tato smlouva
s takovým předpisem uvedena do souladu.
6. Brno Expat Centre bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Brno je povinno poskytovat
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
7. Brno Expat Centre bere dále podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytování peněžních
prostředků BEC ze strany Brna dle této smlouvy podléhá finanční kontrole ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že se tedy na každé případné neoprávněné
použití nebo zadržení peněžních prostředků Brna poskytnutých BEC dle této smlouvy vztahuje
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Brno a jeden BEC.
9. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Přílohy:

1. Specifikace poskytovaných služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
2. Způsob výpočtu výše Vyrovnávací platby

Doložka
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a BEC byla schválena na ……... zasedání Zastupitelstva
města Brna konaném dne …………..

V Brně dne

V Brně dne

za statutární město Brno
JUDr. Markéta Vaňková,
primátorka

za Brno Expat Centre , z.s.
předseda Rady

__________________________________________
za Brno Expat Centre , z.s.
místopředseda Rady
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby - Specifikace poskytovaných služeb jako služeb
obecného hospodářského zájmu
Obsahem plnění veřejné služby je komplexní péče (včetně péče před příchodem) a integrace
kvalifikovaných cizinců (a jejich rodin) pracujících nebo hodlajících pracovat v Brně a okolí do místní
společnosti. Do veřejné služby spadá pouze část jednoznačně vymezených činností v rámci projektu
Brno Expat Centre (BEC), a týká se poskytování informačního servisu zaměřeného na služby veřejné
správy (úřady města, kraje a státní správy, veřejné instituce jako např. Úřad práce, Finanční úřad atp.).
Základní poradenství je bezplatně dostupné všem zájemcům na webu, při osobních a emailových
konzultacích, na sociálních sítích, v pravidelném e-zpravodaji i jako tištěný materiál.
Předmětem veřejné služby nejsou jakékoliv činnosti přímo zaměřené podporu a vzdělávání
zaměstnanců konkrétních subjektů. Taktéž do veřejné služby nespadá vyřizování kompletní agendy za
cizince či zprostředkování služby třetích stran na základě provizí nebo jiné formy motivační odměny.
Brno Expat Centrese zavazuje poskytovat Službu v následujících oblastech:
I. Informační služby související s příchodem a integrací kvalifikovaných cizinců, včetně
publikační činnosti;
II. konzultační a poradenské služby související s příchodem a integrací kvalifikovaných
cizinců, včetně publikační činnosti;
III. Vzdělávací služby související s integrací kvalifikovaných cizinců, včetně publikační činnosti;
I. Informační služby
Informační a služby pro cizince a veřejné orgány a instituce zahrnují následující činnosti:
Informační služby pro tematické oblasti pobytových oprávnní, pracovních povolení, vízové
povinnosti, daňové povinnosti, bydlení, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, podnikání, péče
o rodinu, pojištění, využití volného času.
Informační služby směrem k zahraničním absolventům brněnských univerzit.
Spolupráce s městskými a krajskými institucemi na ekonomickém a inovačním rozvoji (např. JIC,
Czech Invest aj.) při tvorbě strategických materiálů a propagaci města v zahraničí a získávání
zahraničních talentů.
Zapojení do české i mezinárodní sítě expat center (především s expat centry v Praze, Ostravě,
Holandsku, Rakousku, Dánsku, Finsku, Estonsku, Španělsku), výměnu nejlepších zkušeností a
postupů při podpoře mezinárodních talentů a příprava setkání v Brně pro zahraniční hosty za
účasti vedení města, kraje a dalších relevantních institucí s perspektivou přípravy společného
evropského projektu.
Spolupráce na vytváření veřejných politik a zastupování potřeb expatů v iniciativách
souvisejících s mezinárodním rozvojem (Brno 2050), marketingem města (#brnoregion) a
integrací cizinců na území města Brna (Strategie integrace cizinců). Pravidelná účast na jednání
Platformy aktérů integrace cizinců v JMK, Poradního orgánu pro otázky integrace cizinců města,
8
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pracovní skupiny JIC Velvet Innovation a BrnoRegion k regionálnímu marketingu, pracovních
skupin OSP. Spolupráce s TIC v oblasti kulturní orientace cizinců, odborná posouzení a testování
prezentace města vůči cizincům (GoToBrno, KAM, jednotlivé akce, festivaly) a ve spolupráci s
JIC a městem Brnem spolupráce na cizojazyčných verzích obsahu webu města Brna, na tvorbě
koncepce lákání mezinárodních talentů nebo na přípravě podkladů a účasti na prezentacích
města.

II. Konzultační a poradenské služby
Spolupráce s relevantními neziskovými institucemi a projekty, komunikace mezi cizinci a
veřejnými nebo kulturními institucemi. Pomoc při přípravě bilinvgních formulářů, dokumentů
a návodů, nastavení komunikačních procesů pro vybrané národní, regionální nebo městské
administrativní orgány (Cizinecká policie, OAMP, Finanční úřad, Odbor dopravy, Živnostenský
úřad, Matriky, Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení aj.).
Vytvoření okruhu aktivních cizinců, kteří dostanou příležitost komentovat activity BEC a města.
Poradenské a asistenční služby pro tematické oblasti pobytových oprávnění, pracovních
povolení, vízové povinnosti, daňové povinnosti, bydlení, zdravotní a sociální péče, vzdělávání,
podnikání, péče o rodinu, pojištění, využití volného času.
Služba a aplikace, která nasměřuje zahraniční zájemce na pracovní příležitosti, zautomatizuje
odpovědi na nejčastější otázky ohledně relokace, pomůže zaměstnavatelům představit Brno
jako atraktivní místo pro potenciální kandidáty.

Během pěti let konzultanti BEC obslouží minimálně 6 000 klientů.
III. Vzdělávací služby související s integrací kvalifikovaných cizinců, včetně publikační činnosti
Pořádané semináře a další vzdělávací nebo networkingové akce pro veřejnost poskytují aktuální
obecné informace pro cizince, které slouží k tomu, aby se zorientovali v právním, kulturním a
sociálním prostředí ČR a speciálně pak brněnských reálií. Nejsou zaměřeny na získávání
specializovaných znalostí nebo dovedností, které mají charakter školení pro zaměstnance.
Primární cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v klíčových oborech dle vymezení RIS
JMK, pracovníci kreativních profesí, podnikatelé a OSVČ, výzkumníci, akademici a zahraniční
studenti na území JMK, nicméně akce BEC jsou přístupné všem cizincům hovořících anglicky.
Největší akce plánována každý rok je Living in Brno-Brno Expat Fair – přehlídka organizací,
spolků, projektů a služeb pro cizince v Brně. Jednodenní akce s kapacitou přes tisíc návštěvníků
se uskuteční každý rok, když se podaří získat na přímé náklady akce sponzorské příspěvky
vystavovatelů a meiznárodních firem.
Nový prostor pro aktivity klientů BEC a Welcome event (AHOY Brno) pravidelná akce pro nově
9
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příchozí, včetně prezentace o městě s prohlídkou centra, přivítání nově příchozích a informace
o službách BEC. Spouse Programme informační a networkingový event na hledání práce,
podnikání, dobrovolnické příležitosti partnerů expatů.
Během pěti let bude uspořádáno minimálně 60 akcí s celkovým počtem 1,200 návštěvníků.
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Příloha č. 2 - Způsob výpočtu výše Vyrovnávací platby
Disproporce mezi omezenými příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) na poskytování bezplatných služeb pro
cizince vedou Brno k nutnosti poskytovat vyrovnávací platbu za objednanou Službu dle Smlouvy o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby.
Východiskem pro stanovení výše vyrovnávací platby je zpracovaný plán hospodaření středisek (nebo
dle jiné účetní analytiky) pro následující kalendářní rok s vyčíslením Nákladů a Výnosů.
Předběžná kalkulace dle článku VI. odst. 1 Smlouvy a Výsledná kalkulace dle článku VI. odst. 5 Smlouvy
bude sestavována dle níže uvedeného kalkulačního vzorce a dále obsažených vzorových znění
Předběžné kalkulace a Výsledné kalkulace.
1. Kalkulační vzorec:
VP = ÚVN - VS - ZOČ
VP – Vyrovnávací platba pro příslušný kalendářní rok
ÚVN – úplné vlastní náklady za příslušný kalendářní rok
VS – případné výnosy ze Služeb za příslušný kalendářní rok
ZOČ – zisk ostatních činností BEC za příslušný kalendářní rok
2. Definice položek kalkulačního vzorce:
Úplné vlastní náklady
Úplné vlastní náklady jsou náklady, které lze při stanovení výše Vyrovnávací platby zohlednit ve smyslu
článku V. odst. 3 Smlouvy a které zahrnují tyto položky: spotřeba materiálu, osobní náklady, ostatní
služby, spotřeba energie (podílové rozpočítání na Služby a ostatní činnosti), opravy a udržování,
cestovné, odpisy, prodaný majetek a ostatní náklady. V rámci kalkulace budou ke Službám v dělení dle
čl. II Smlouvy přiřazeny veškeré náklady vynaložené výhradně v souvislosti s poskytováním této Služby
a dále na tuto Službu připadající podíl z ostatních nákladů, které se nevztahují výhradně k dané Službě
a u nichž není možné jednoznačně stanovit jejich výši připadající na tu kterou Službu. Tento podíl bude
stanoven tak, aby co nejvěrněji odrážel poměr, v jakém je příslušný náklad ve vztahu ke Službám a
ostatním činnostem Brno Expat Centre vynakládán.
Položka spotřeba materiálu zahrnuje zejména náklady na spotřebu kancelářského materiálu, spotřebu
pohonných hmot, všeobecný materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč, knihy,
učebnice a pomůcky pro výuku. Je-li stejný materiál využíván na Služby a ostatní činnosti, pak nutno
zahrnout takový materiál pouze podílově.
Položka osobní náklady zahrnuje mzdové náklady, zákonné sociální pojištění (tj. zákonné sociální
pojištění a zákonné zdravotní pojištění), ostatní sociální pojištění, zákonné sociální náklady a ostatní
sociální náklady. Maximální limit mzdových nákladů nepřekročí jeden a půl násobek průměrné mzdy
dle ČSÚ v souhrnu za všechna pracovní místa v přepočtu na celé pracovní úvazky a dvojnásobek
průměrné mzdy dle ČSÚ na jedno pracovní místo v přepočtu na celý pracovní úvazek (vykonává-li
zaměstnanec práci spojenou částečně se Službami a částečně s ostatními činnostmi BEC či Brnopolis,
pak se mzdové náklady zahrnují podílově).
Položka ostatní služby zahrnuje náklady na služby spojů, dopravné (přeprava osob i materiálu
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prováděná dodavatelsky), nájemné ve výši nepřekračující běžnou výši nájmu v dané oblasti), úklid
(dodavatelsky), nehmotný majetek do 60. 000,- Kč a ostatní služby. Je-li stejná služba či nehmotný
majetek využívány pro poskytování Služeb i ostatních činností, pak nutno zahrnout takovou položku
pouze podílově.
Položka spotřeba energie zahrnuje náklady na elektrickou energii, vodu a stočné, páru a teplo a plyn.
Vždy je možné tyto položky zahrnout podílově poměrem využití prostor pro poskytování Služeb a
ostatních činností.
Položka opravy a udržování zahrnuje náklady na údržbu majetku.
Položka cestovné zahrnuje náklady na cestovné zaměstnanců (tuzemské a zahraniční).
Položka odpisy, prodaný majetek zahrnuje odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a odpisy
dlouhodobého hmotného majetku, zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku.
Položka ostatní náklady zahrnuje náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení (dle článku V. odst. 3
Smlouvy nelze tyto náklady v rámci kalkulace zohlednit), ostatní pokuty a penále (dle článku V. odst. 3
Smlouvy nelze tyto náklady v rámci kalkulace zohlednit), úroky, dary, manka (dle článku V. odst. 3
Smlouvy nelze tyto náklady v rámci kalkulace zohlednit) a škody (dle článku V. odst. 3 Smlouvy nelze
tyto náklady v rámci kalkulace zohlednit) a jiné ostatní náklady.
Výnosy ze Služeb
Případné výnosy ze Služeb jsou veškeré výnosy Brno Expat Centre z poskytování Služeb, které musí být
při stanovení výše Vyrovnávací platby zohledněny ve smyslu článku V. odst. 4 Smlouvy, a zahrnují tržby
za vlastní výkony, ostatní výnosy, tržby z prodeje majetku a příspěvky a dotace na provoz (vyjma
Vyrovnávací platby). V rámci kalkulace budou ke Službě přiřazeny veškeré výnosy plynoucí výhradně
z poskytování této Služby.
Zisk ostatních činností BEC
Bude-li z ostatních činností BEC nespadajících do veřejné služby generován zisk, bude tento v plné výši
použit na snížení výše Vyrovnávací platby.
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Čestné prohlášení
My

níže podepsaní

prohlašujeme

„

tímto čestně, že zapsaný

spolek

Brno

Expat

Centre, z.s.:

a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za

spáchání takového trestného činu,

b)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

c)

nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
zvláštního právního předpisu,

d)

vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě

nákladů

insolvenčního

řízení,

nebo

nebyl

konkurs

podplácení podle

zrušen

proto,

že

majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,

a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa

podnikání či bydliště dodavatele,
Toto čestné prohlášení podepisujeme jako statutární zástupci Rady spolku:

V Brně, 25. února. 2022

místopředseda Rady spolku

předseda Rady spolku
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Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb

|

(dle $ 127 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku)

„

uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

Fio banka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704,
(dále jen „banka“),
a klientem — právnickou osobou:
Obchodní firma/ Název (přesně dle OR): Brno Expat Centre, z.s.

IČ: 10945016

Spis. zn.: KS Brno L 27700

Sídlo: Veveří 456/9, Brno, 60200, Česká republika
Korespondenční adresa:

Veveří 456/9, Brno, 60200, Česká republika

Čestné prohlášení ohledně statusu CRS a FATCA:
Klient a všechny ovládající osoby (skuteční majitelé) klienta jsou výhradně daňovými rezidenty České republiky — ANO
(V případě zvolení možnosti „NE“ banka žádá klienta o vyplnění formuláře CRS).
Klient je neamerická nefinanční entita a žádná z jeho ovládajících osob není specifikovanou americkou osobou, ani americkým

občanem nebo rezidentem — ANO
(V případě zvolení možnosti „NE“ banka žádá klienta o vyplnění formuláře FATCA).

Kontakty:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
Zastoupen právnickou osobou:

(název, IČ, sídlo)

nezastupován Jednající: (příjmení, jméno - rodné číslo - trvalá adresa - doklad - typ oprávnění)
1. nezastupován - - - 2. nezastupován - - - Zastoupen fyzickou osobou: (příjmení, jméno - rodné číslo - trvalá adresa - doklad - typ oprávnění)

3
Přidělené číslo klienta:
Číslo zřizovaného účtu (bankovní spojení):
CZK v České republice:
jiné měny a mezinárodní platby:
Druh účtu: CZK - běžný účet pro právnické osoby © Měna účtu: Kč
Výpisy z účtu: měsíčně
Způsob přebírání výpisů: elektronicky

ČI. I. Předmět rámcové smlouvy
1.

»

2.

4.

Na základě rámcové smlouvy banka pro klienta zřídí a povede běžný účet a zároveň mu poskytne elektronickou správu účtů
(internetbanking), a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a Obchodními podmínkami k Rámcové smlouvě o
poskytování platebních služeb bankou Fio banka, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“).
Banka může klientovi poskytnout, buď na jeho žádost akceptovanou bankou, nebo na základě klientem akceptované
nabídky banky, i další bankovní produkty a služby, a to zejména vydání platební karty, poskytnutí kontokorentního úvěru,
zřízení dalších účtů a podúčtů specifikovaných v obchodních podmínkách.
Práva a povinnosti z této smlouvy se přednostně řídí ustanovením této smlouvy a dále obchodními podmínkami.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, Ceník a Sazebník. Klient podpisem této smlouvy potvrzuje, že
v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této smlouvy převzal Předsmluvní informace k Rámcové smlouvě o
poskytování

platebních

služeb,

obchodní

podmínky,

Ceník

a Sazebník,

a to vše v textové

podobě,

seznámil

se

s nimi,

bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že banka je oprávněna měnit obchodní
podmínky, Ceník a Sazebník způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Klient podpisem této smlouvy rovněž
potvrzuje, že převzal Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.
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ČI. II. Komunikace
1.
2.

Banka se s klientem dohodla, že pro jejich vzájemnou komunikaci spojenou s využíváním, rušením a sjednáváním
bankovních a platebních služeb budou využívat elektronickou správu účtů (internetbanking) nebo pobočky banky.
Při komunikaci s klientem prostřednictvím internetbankingu banka ověří jeho totožnost následujícími úkony klienta:
a) zadáním uživatelského jména a hesla při přihlášení do internetbankingu a
b) autorizací u pokynů, u kterých je autorizace vyžadována dle obchodních podmínek.

ČI. III. Zpracování osobních údajů
1.

Osoba zastupující klienta podpisem této smlouvy potvrzuje, že byla prostřednictvím Informačního memoranda banky, jehož
aktuální znění je dostupné na webu https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy nebo na jakékoliv
pobočce banky, informována o zpracování osobních údajů, jakož i o právech, která jí v oblasti ochrany osobních údajů
přiznávají příslušné právní předpisy.
I
CI. IV. Závěrečná ustanovení

1.

Tato rámcová smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami; je-li klient subjektem uvedeným v $ 2 odst. 1 zákona o registru smluv, ustanovení o
nabytí účinnosti smlouvy uvedené v části věty před středníkem platí pouze, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno
jinak. Je-li smlouva uzavírána zároveň v českém znění a ve znění v jiném jazyce, má přednost znění české.
Po ukončení smluvního vztahu se ustanovení této smlouvy včetně jejích součástí a dokumentů, na které se smlouva
odkazuje, použijí na vypořádání závazků a pohledávek ze smlouvy vzniklých.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a
veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního
stupně je místně příslušný soud banky.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu, obchodní
podmínky, Ceník a Sazebník přečetly, souhlasí s nimi a uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, což

2.
3.
4.

stvrzují svým podpisem.

V Brně, dne 25. 2. 2022

za banku:

za klienta — právnickou osobu:

Fio banka, a.s,
IČO: 61858374

Joštova 4
802 00 Brno

©
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| 2570
STANOVY SPOLKU
Brno Expat Centre, z.s.
I.

Název, forma a sídlo
je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
Brno Expat Centre, z.s.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem spolku je Brno. Adresa sídla je
602 00 Brno, Veveří 456/9.

II.
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili
brněnští patrioti se zájmem o mezinárodní rozvoj města Brna k aktivní činnosti na jeho
podporu, k jeho popularizaci a k obecně prospěšné činnosti zaměřené na lákání a udržení
zahraničních talentů a poskytování služeb pro vysoce kvalifikované cizince.

IH.
Základní účely a formy činnosti spolku
Základními účely spolku jsou:
a) podpora mezinárodního rozvoje města Brna, což je hlavním posláním spolku,
b) propojování organizací i jednotlivců usilujících o mezinárodní rozvoj města a regionu,
c) poskytování obecně prospěšných služeb ve výše uvedených oblastech ve spolupráci
se zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, mezinárodních firem se sídlem v
Brně a dalších relevantních subjektů.
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) konzultace a jiná praktická činnost,
b) pořádání informačně vzdělávacích akcí (např. přednášky, semináře, konference,
diskuse atd.),
c) publikování informačního obsahu v digitální i tištěné podobě,
d) spolupráce s podobnými organizacemi v ČR i v zahraničí,
e) propagace mezinárodních aktivit relevantních městu Brnu v jakékoli formě.
IV.

Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.
Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého
bydliště, příp. kontaktní adresu, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Žadatel o členství podáním své přihlášky
potvrzuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
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O přijetí nového

přihlášky.

člena

rozhoduje

Rada

spolku

na své

nejbližší schůzi

po dni podání

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní na založení spolku.

Člen spolku má právo zejména:

- aktivně se podílet na činnosti spolku,
- © volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- účastnit se členských schůzí a požadovat na nich informace k činnosti spolku,
-© předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
- | respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,
-platit členské příspěvky,
-aktivně se podílet na činnosti spolku a hájit jeho zájmy,
- účastnit se členských schůzí,
- | sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Spolek vede seznam svých členů, který nebude zpřístupňován. Pokud by se tak mělo
učinit, může se tak stát jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsání.
V.
Zánik členství

Členství zaniká
-

doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

- © úmrtím,

- | nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené Radou spolku ve
výzvě k jeho zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn,
-© vyloučením člena Radou spolku (alespoň dvoutřetinovou většinou) např. v případě,
že člen hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy nebo poškozuje dobré jméno
spolku na veřejnosti (podá-li vyloučený člen návrh na přezkoumání jeho vyloučení,
rozhoduje o tomto návrhu členská schůze),

VI.
Orgány spolku a jejich působnost

Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. Schází
se nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 30. 6. běžného roku tak, aby mohla projednat
a schválit činnost a hospodaření za předchozí rok.
Členskou schůzi svolává Rada spolku pozvánkou alespoň 15 dní předem.
zasílá mailem a musí být z ní zřejmé místo, čas a pořad jednání.

Pozvánka se
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Členská schůze bude svolána i v případě, že alespoň třetina členů spolku podá ke svolání
podnět. Nebude-li členská schůze svolána do 30 dnů ode dne doručení podnětu, je ten, kdo
podnět podal, oprávněn členskou schůzi svolat na náklady spolku sám.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů.
Každý člen má jeden hlas. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku

náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato náhradní

členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Do působnosti členské schůze patří zejména
- schválení změny stanov,

- volba Rady spolku, případně odvolání Rady spolku,
schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období,
stanovení plánu činnosti spolku na další období,
stanovení výše členských příspěvků,

volba čestných členů spolku,

zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměna,
rozhodnutí o odvolání člena proti jeho vyloučení ze spolku .

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Z členské schůze zajistí
Rada spolku zápis do 30 dnů.

O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou (2/3
většinou hlasů všech členů). V případě rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací jmenuje

členská schůze i likvidátora.
Rada spolku

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, Rada spolku je tříčlenná a její
funkční období je tříleté. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
V kompetenci Rady spolku je také předsedu a místopředsedu odvolat. Opětovná volba

členů Rady spolku je možná.

Rada spolku se schází podle potřeby, přičemž zasedání Rady může svolat předseda nebo

kterýkoli z členů Rady. Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. O jednání Rady

spolku zajišťuje zápis zvolený člen Rady.

Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Spolek navenek ve všech věcech s právními
důsledky pro spolek zastupují dva členové Rady spolku.
Člen Rady spolku vykonává funkci osobně, to mu však nebrání tomu, aby zmocnil pro
jednotlivý případ jiného člena Rady spolku, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda případně
místopředseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění
Rady.
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VII.
Hospodaření spolku

Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně v souladu s účetními
předpisy a využívat ho výhradně k plnění účelu spolku a k zajišťování činností s tím
spojených.
Majetek spolku je tvořen finančními a hmotnými prostředky, získanými zejména z veřejných

rozpočtů (státu, krajů, obcí, fondů Evropské unie apod.), grantů, členských příspěvků a

z darů právnických nebo fyzických osob.

Získávání finančních a hmotných

prostředků je možné

provozováno pouze jako vedlejší činnost.

i z

podnikání,

které může

být

Zisk z činnosti spolku lze použít pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
V případě likvidace spolku použije likvidátor prostředky zbylé po provedené likvidaci k jejich
převodu na jinou organizaci s obdobným účelem.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny zakladateli spolku dne db

2 /

K tomuto znění stanov připojují zakladatelé spolku své vlastnoruční podpisy.
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Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 23.2.2022 v 14:51:55. EPVid:H/IVOQBgRxl1kf75+JtskUN2bPGpzgVX

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl L, vložka 27700

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

2. července 2021
L 27700 vedená u Krajského soudu v Brně
Brno Expat Centre, z.s.
Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno
109 45 016
Spolek
Účelem spolku je:
a)podpora mezinárodního rozvoje města Brna,

b)propojování organizací i jednotlivců působících v kreativních profesích a
odvětvích,
c)poskytování obecně prospěšných služeb ve výše uvedených oblastech ve
spolupráci se zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, mezinárodních firem
se sídlem v Brně a dalších relevantních subjektů.
Název nejvyššího
Členská schůze
orgánu:
Statutární orgán - Rada spolku:
předseda Rady
spolku:

Den vzniku funkce: 2. července 2021
Den vzniku členství: 2. července 2021
místopředseda Rady
spolku:

Den vzniku funkce: 2. července 2021
Den vzniku členství: 2. července 2021
člen Rady spolku:

Počet členů:
Způsob jednání:
Ostatní skutečnosti:

Den vzniku funkce: 2. července 2021
Den vzniku členství: 2. července 2021
3
Jménem Rady spolku jednají dva její členové společně.
Činnost spolku Brno Expat Centre, z.s. se řídí stanovami přijatými zakladateli
spolku dne .............

Údaje platné ke dni: 23. února 2022 03:45
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Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 23.2.2022 v 14:52:54. EPVid:Y3m7nQCfb3vsIN6QSMuhVQ

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl L, vložka 14518

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
27. ledna 2010
L 14518 vedená u Krajského soudu v Brně
Brnopolis z.s.
Veveří 456/9, 60200, 602 00 Brno
228 19 509
Spolek
Hlavním posláním spolku je podpora mezinárodního rozvoje Města Brna , a za
tím účelem propojování organizací i jednotlivců působících v kreativních
profesích a odvětvích a poskytování obecně prospěšných služeb v uvedených
oblastech.

Název nejvyššího
Členská schůze
orgánu:
Statutární orgán - Rada spolku:
předseda Rady
spolku:

Den vzniku funkce: 14. května 2021
Den vzniku členství: 14. května 2021
místopředseda Rady
spolku:

Den vzniku funkce: 14. května 2021
Den vzniku členství: 14. května 2021
člen Rady spolku:

Počet členů:
Způsob jednání:
Ostatní skutečnosti:

Den vzniku funkce: 14. května 2021
Den vzniku členství: 14. května 2021
3
Brnopolis z.s. zastupuje navenek předseda nebo místopředseda Rady spolku.
Spolek Brnopolis z.s. se řídí stanovami, které byly schváleny členskou schůzí
dne 23. 3. 2016.

Údaje platné ke dni: 23. února 2022 03:45
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Výroční zpráva za aktivity veřejné služby
v období 1. 1. - 31. 12. 2018

Brnopolis z.s., 27. 2. 2019
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Brno Expat Centre (BEC) je projekt občanského sdružení Brnopolis, který byl ve spolupráci
s Kanceláří strategie Magistrátu města Brna oficiálně zahájen v říjnu 2010. Na pilotní čtvrtletí
v roce 2010 navázalo několik 1-3letých projektů a od ledna 2018 pak pětiletý kontrakt charakteru
veřejné služby, jehož první rok sumarizuje tato zpráva.
Cílem BEC je poskytovat podporu expatům, tj. vysoce kvalifikovaným cizincům, kteří pracují nebo
hodlají pracovat v Brně, a jejich rodinám. To přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti
a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a pro vysoce kvalifikované cizince. V posledních
letech se jejich počet v Brně významně zvýšil, a proto roste i potřeba péče o ně a jejich rodiny.
Projekt BEC je v ČR ojedinělým a průkopnickým počinem, jímž skupina brněnských patriotů se
zahraničními zkušenostmi realizuje vlastní koncept služeb, které byly několik let deklarovány
v rámci Regionální inovační strategie (RIS) JMK a později i v rámci Koncepce ekonomického rozvoje
města (KERM).
Výjimečným ve městě i kraji je tento projekt i tím, že veřejné prostředky poskytnuté městem Brnem
byly použity výhradně na plnohodnotnou realizaci, která přináší konkrétní pomoc cílové skupině od
prvních dnů svého provozu (úvodní analýzu a mapování potřeb realizovalo sdružení Brnopolis na
vlastní náklady).

2
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1. Informační a konzultační služby související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Tyto služby zahrnovaly především následující činnosti:
-

-

-

Komplexní poradenství v oblasti víz a pobytových oprávnění, pracovních povolení, daňové
povinnosti, bydlení, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, podnikání, péče o rodinu, pojištění,
využití volného času apod.
Spolupráce s městskými a krajskými institucemi na ekonomickém a inovačním rozvoji při
tvorbě strategických materiálů a propagaci města v zahraničí a získávání zahraničních
talentů. Spolupráce na vytváření veřejných politik a zastupování potřeb expatů v iniciativách
souvisejících s mezinárodním rozvojem, marketingem města a integrací cizinců na území
města Brna a JMK.
Spolupráce s relevantními neziskovými institucemi a projekty, komunikace mezi cizinci a
veřejnými nebo kulturními institucemi.

Rozvoj spolupráce v rámci mezinárodní sítě expat center a tvorba metodik, resp. nastavení
komunikačních procesů, pro vybrané administrativní orgány jsou plánovány až v dalších letech
trvání projektu.
Primární cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v klíčových oborech dle vymezení RIS
JMK, pracovníci kreativních profesí, podnikatelé a OSVČ, výzkumníci, akademici na území JMK,
nicméně BEC poskytne základní pomoc všem cizincům hovořícím anglicky, kteří kontaktují jeho
kancelář.
BEC poskytuje poradenské služby formou osobních konzultací, telefonicky i mailem. Zavedení
systému registrace zájemců prostřednictvím vlastního webu BEC umožňuje získávat permanentně
nové kontakty a užitečné informace o preferencích expatů. Aktuálně online služby využívá 5800
registrovaných uživatelů.
Ve sledovaném období se na BEC obrátilo s dotazem 1154 osob se 1917 dotazy, meziročně o 20 %
více. Někteří BEC kontaktovali vícekrát a měli více dotazů z různých oblastí. V některých případech
musely být odpovědi komplexnější, protože např. procedura koupě auta souvisí s pojištěním,
registrací vozidla, získání českého řidičského průkazů, pobytového oprávnění atd. Počet občanů
obracejících se na centrum ze členských zemí EU/EHS je 45 %.
Výše zmíněné počty zahrnují jen oficiální konzultace a asistence. Na pořádaných akcích (viz dále)
účastníci pokládají řadu dalších otázek, které ani nejsou sledovány. Zhruba tři čtvrtiny dotazů
přichází elektronickou cestou, ostatní pak formou osobních návštěv, konzultací po telefonu a
asistencí v terénu.
Nejčastějšími tématy jsou problematiky víz a pobytové agendy, dále pak financí a zdanění,
ubytování, řidičských oprávnění, zdravotnictví a komplexní podpora administrativy při zakládání
rodiny.
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Podpora výzkumným centrům
BEC je v kontaktu s mezinárodními výzkumnými pracovišti, které zaměstnávají zahraniční
výzkumníky, zejména CEITEC, RECETOX , FNUSA-ICRC a CzechGlobe. Výzkumná pracoviště zvláště
oceňují komplexnost péče Brno Expat Centra a nabídku volnočasových aktivit a setkání, která
pomáhají zapojit individuální výzkumníky do mezinárodní brněnské komunity a mezi české
výzkumníky a přátele.
Spolupráce s institucemi státní a veřejné správy a samosprávy
BEC úzce spolupracuje s Oddělením spolupráce a rozvoje a Oddělením strategického plánování
a je začleněno do struktury Poradního sboru pro podporu integrace cizinců.
zastupoval
BEC v Poradním orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců a v Platformě aktérů
integrace cizinců v Jihomoravském kraji. S
byli zapojeni do pracovní skupiny
4
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Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje v oblasti tvorby regionální značky a
regionálního marketingu (BrnoRegion) a v Komisi Smart City Rady města Brna.
se
s
také účastnili schůzek projektu Strategie pro Brno 2050. Zástupci BEC se v roce
2018 také účastnili pracovních skupin k chystané strategii integrace cizinců na lokální úrovni
koordinované Odborem sociální péče.
koncem roku 2018 zahájili přípravu nové iniciativy Brno
Ambassadors, která je zaměřena na výběr komunikativních osobností z řad cizinců již žijících
v Brně, které by pomáhaly rozvoji vztahů brněnského regionu se svou původní domovinou,
propagovali region v zahraničí a lákaly mezinárodní talenty k relokaci.
Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 1 veřejné služby se podíleli zejména pracovníci
v menší míře pak
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2. Vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných cizinců
Pořádané semináře a další vzdělávací a networkingové akce pro veřejnost poskytují aktuální
obecné informace pro cizince, které slouží k tomu, aby se zorientovali v právním, kulturním a
sociálním prostředí ČR a speciálně pak brněnských reálií. Nejsou zaměřeny na získávání
specializovaných znalostí nebo dovedností, které mají charakter školení pro zaměstnance.
Ve sledovaném období uspořádal BEC 10 vlastních akcí, z toho 4 odborné semináře s tématy
narození dítěte, bydlení, dopravy a podnikání. Počtem největší byl seminář vysvětlující všechny
kroky související s narozením dítěte, kde se setkalo skoro 80 brněnských expatů a zástupců
institucí relevantních k vymezené otázce.
Podrobný popis všech akcí včetně programu, vystupujících a fotografií je k dispozici veřejnosti na
webu BEC. Celkově se akcí zúčastnilo přes 450 návštěvníků. Vedle cizinců to byli především
zástupci místních institucí, které jsou s expaty nejčastěji v kontaktu, a pracovníci personálních
oddělení mezinárodních firem.
Všechny uspořádané akce jsou významným zdrojem kontaktů s novými zahraničními pracovníky
v Brně. Networking expatů s hybateli z kreativních profesí přinášejí nejen autentický obrázek o
jejich problémech a potřebách, ale také příležitost vyměnit si své osobní zkušenosti, poradit si
navzájem a pomoci cizincům poznat bohatou škálu možností, které pro ně, jejich partnery a děti
v Brně a v regionu existují.
Přehled akcí z posledního období:
Seminar: Having a Baby
Meet the Expert: Taxes
Seminar: Housing and Real Estate
Don's Walk: Staré Brno
BEC for Kids: Family event
Tennis tournament of doubles
Meet the Expert: Election Registration
Seminar: Brno on Wheels
Seminar: Food Business
BEC Informal: Xmas Party
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Ilustrační foto ze semináře
Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 2 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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3. Publikační činnost
V roce 2018 zahrnovala:
a) Provoz, redakci a moderaci webového informačního portálu v anglickém jazyce
včetně technické správy a blogové služby
b) Tvorbu a aktualizaci kompletních návodů pro různé životní situace
c) Tvorba obsahu a vydávání měsíčního newsletteru
d) Tvorba obsahu a moderování kanálů sociálních sítí
V roce 2018 proběhl jednorázový grafický a technologický redesign celé webové služby BEC tak,
aby odpovídala současným technologickým a vizuálním trendům a umožnila uživatelům větší
interaktivitu a provázání s interními databázovými systémy. Z tištěných materiálů – „Welcome to
Brno – guide for expats“ publikace (32 stran), „New in Brno?“ informační leták s mapou (12 stran
skládačky) a BEC overview (4 strany) - byl aktualizován ten třetí. Další aktualizace a tisk se
předpokládá na jaře 2019.
Vlastní web služba
Od listopadu 2010 provozuje BEC svoji vlastní nezávislou službu v anglickém jazyce na doméně
brnoexpatcentre.eu, jejíž návštěvnost vykazuje trvalý a významný růst. Za celé období
registrujeme přes 822 tisíc zobrazených stránek, přičemž celkově web BEC navštívilo více než 121
tisíc unikátních návštěvníků. Všechny indikátory vykazují kontinuální růst každý rok. 81 % provozu
představují vracející se návštěvníci.
Největší zájem návštěvníků je o přehled pořádaných akcí a infosheets (viz dále) zaměřené na
zdravotní péči, ubytování, vzdělávání a pracovní příležitosti. Nejvíce zahraničních návštěv je z USA
a Velké Británie, dále (v pořadí) z Německa, Francie, Indie, Slovenska, Polska, Holandska a Itálie.
61 % uživatelů přistupuje na web z počítače, 35 % z mobilu a 4 % z tabletu.
Web je dynamicky provázán s vlastním kanálem na sociální síti Facebook tak, že každý návštěvník
může na homepage vidět poslední zprávy BEC nebo jeho fanoušků, aniž by musel být
registrovaným uživatelem sítě Facebook.
Facebook
BEC vytvořilo svůj oficiální kanál na sociální síti Facebook v listopadu 2010. Cílem bylo rozšířit
komunikační portfolio a oslovit skupinu především mladších a mediálně aktivnějších cizinců, kteří
Facebook využívají v každodenní práci a volném čase. Dnes je tento kanál účinným marketingovým
nástrojem s výborným hodnocením klientů (4,7* z 5 možných).
Brno Expat Centre stránka na Facebook.com v číslech
Počet fanoušků:
5 320
Příspěvky od BEC:
v průměru jeden denně
Jeden příspěvek se zobrazí v průměru 1 400 uživatelům (dosah). Mezi fanoušky převažuje věková
skupina 25-34, která tvoří více než polovinu. Mírně převažují ženy nad muži (53/45).
8
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Komunikačním jazykem fanoušků kanálu BEC je nejčastěji angličtina. Poté následují francouzština,
italština a španělština. Pořadí zemí původu víceméně kopíruje pořadí návštěvnosti na webu.

Ukázka homepage webu BEC

Ostatní sociální sítě
BEC využívá rovněž samostatného kanálu LinkedIn pro navazování kontaktů mezi profesionály
(komunita čítá 408 členů) a kanálu YouTube pro sdílení videí. BEC má také svůj kanál sociální sítě
Flickr, kde je umístěno přes 750 fotografií z pořádaných akcí.
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Tématické návody
Konzultanti BEC systematicky zpracovávají a aktualizují přehledové návody s informacemi a
kontakty tématicky rozdělené podle hlavních oblastí zájmu cizinců. Obecné vysvětlení typických
životních situací je dostupné přímo na webu za účelem rychlé orientace v dané oblasti, a
podrobnější návody včetně seznamu kontaktů, tzv. Infosheets, si mohou klienti centra stáhnout z
vyhrazené části webu BEC. Aktuální počet Infosheets je 28.
Zpracovány jsou tyto oblasti:
• registrace na cizinecké policii,
• získání trvalého pobytu,
• registrace přechodného pobytu EU občanů,
• zaměstnanecká karta,
• hledání bydlení a nemovitostí,
• poplatky za odpad,
• zdravotní zařízení, lékaři,
• zdravotní pojištění,
• hledání práce a pracovní povolení,
• registrace na Úřadu práce v nezaměstnanosti,
• podnikání a založení živnosti,
• povinnosti při provozování živnosti,
• založení s.r.o.,
• start-upová scéna,
• jazykové školy a kurzy češtiny,
• dobrovolnické příležitosti pro cizince,
• řidičské průkazy a autoškoly,
• povinnosti majitelů vozidel a registrace vozidel,
• uzavírání sňatku s cizincem,
• přivedení na svět a registrace dítěte,
• školy a školky,
• mateřské a rodičovské příspěvky,
• LGBT komunita v Brně,
• sportovní a volnočasové aktivity,
• volnočasové aktivity pro rodiny a děti,
• letní příležitosti v Brně a okolí,
• církevní a náboženské obřady,
• daňový domicil
Se zprovozněním nového webu budou infosheets převedeny z formátu .PDF na interaktivní
webové stránky, volně dostupné návštěvníkům webu.
BEC Newsletter
Pravidelný měsíční newsletter posílá BEC od března 2012 a v roce 2018 vyšlo 11 vydání. Pravidelný
měsíční newsletter posíláme více než 3 900 adresátům - převážně cizincům, pracovníkům HR
oddělení z mezinárodních firem nebo zástupcům místních institucí spolupracujících s cizinci, kteří
se sami zaregistrovali, využili našich služeb nebo se zúčastnili našich akcí.
10
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Nové vydání vychází v prvním týdnu měsíce a obsahuje většinou abstrakty 2-3 článků z webu,
pozvánku na 1-2 vlastní akce, aktuální informace a tipy na další akce v nadcházejícím měsíci.
Vybíráme obvykle akce pořádané jinými organizacemi, které mohou být pro cizince atraktivní,
zejména pokud o nich není dostatek informací v angličtině. BEC se tak stává informačním centrem
s přehledem příležitostí veřejného život pro zahraniční pracovníky.
Další veřejná působení projektu
Vedle marketingových aktivit v prostředí internetu komunikovalo BEC také s tradičními médii a
bylo partnerem řady akcí s nadnárodním přesahem, jako je například filmový festival Future Gate.
Mediální ohlasy projektu Brno Expat Centre:
•

•

•

•
•
•
•

The Inquirer, Philadelphia. Květen 2018. How to start a theater in the Czech Republic: The
story of Philly's Gene Terruso. https://www.philly.com/philly/entertainment/arts/geneterruso-best-divadlo-masaryk-university-20180514.html
The Times. Velká Británie. Září 2018. France tells its unemployed to head east to Czech
Republic - spolupráce s projektem “Czech Emploi”
https://www.thetimes.co.uk/article/france-tells-its-unemployed-to-head-east-to-czechrepublic-j39rrffwd
Brno Daily. Brno. Září 2018. Foreign Ambassadors: Meet The Ex-pats Getting Involved In
Czech Politics (Municipal Elections in Brno)
https://brnodaily.cz/2018/10/01/breaking-news/foreign-ambassadors-meet-the-ex-patsgetting-involved-in-czech-politics-municipal-elections-in-brno/
Hospodářské noviny. Brno Smart City. Srpen 2018. Nejlepší péče o expaty v Evropě.
C-News. Lille (Francie). Září 2018. Un Nouvel eldorado A l’est? (Projekt Czech Emploi)
KAM v Brně. Pravidelný příspěvek rozsahu jedné strany anglické přílohy měsíčníku.
Brno Daily (regionální online zpravodajství v AJ). BEC Clues - pravidelný týdenní článek.

Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 3 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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5. Závěr
Brno Expat Center se po devíti letech působení mezi cizinci žijícími a pracujícími v Brně chce nadále
soustředit na komplexní péči, která vedle konzultací zahrnuje i aktivní vytváření společenských
příležitostí pro expaty a vyjednávání přístupnějších služeb pro zajištění spokojeného pobytu
odborných zahraničních pracovníků. BEC se chce nadále rozvíjet jako centrum podporující nově
vznikající aktivity expatů a upozorňovat na kulturní a ekonomický potenciál zahraničních pracovníků,
které se snaží prezentovat jako příjemné a atraktivní sousedy brněnské veřejnosti.
Vysoce a středně kvalifikovaní pracovníci mezinárodních firem a výzkumných center nepatří typicky
mezi klienty ohrožené sociálním vyloučením, ale vyžadují nadstandardní péči a pozornost. Žádná
jiná organizace nebo projekt se v Brně a JMK na takto náročnou skupinu nezaměřuje v takovém
rozsahu služeb jako BEC a nedokáže naplnit jejich očekávání vycházející ze zkušenosti života ve
světových ekonomických centrech.
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6. Výsledná kalkulace
Veřejná služba
Následující tabulka ukazuje náklady veřejné služby rozdělené z jednoho pohledu podle účetních
položek specifikovaných smlouvou a z druhého pohledu podle dílčích služeb veřejné služby BEC
(konzultace, pořádání akcí a publikační činnost). Údaje jsou v tisících Kč.
Osobní náklady
Drobný hmotný majetek
Ostatní služby a materiál
Cestovné
Nájemné
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Odpisy
CELKEM

73%
1%
16%
1%
7%
2%
0%
0%

Celkem
KONZ
2163,061 1185,626
22,513
10,808
460,394
73,281
41,487
19,915
204,308
98,076
67,096
32,209
0
0
0
0
2958,859 1419,915
48%

AKCE
421,104
4,148
62,004
7,642
37,636
12,360
0
0
544,894
18%

PUBL
556,330
7,559
325,107
13,929
68,597
22,528
0
0
994,05
34%

Celkové náklady veřejné služby za rok 2018 činily 2 958,859 tis. Kč. Výnosy ze služeb představují
22394 Kč, přičemž většina z nich je úhrada části nákladů na cestovné francouzským institutem.
Ostatní aktivity BEC
Celkové náklady ostatních činností BEC za rok 2018 činily 1 313,978 tis. Kč a výnosy těchto činností
představují 1 353,481 tis. Kč. Z toho vychází hospodářský výsledek 39,503 tis. Kč.
Vyrovnávací platba
Podle kalkulačního vzorce pro výpočet vyrovnávací platby uvedeného ve smlouvě vychází
vyrovnávací platba za rok 2018 (VP) ve výši 2 896,962 tis. Kč. Se zápočtem proplacených záloh ve
výši 3 560 tis. Kč činí zůstatek nevyužitých prostředků 663,038 tis. Kč. Důvodem je odložení nákladů
na stěhování do nových prostor, na jejich úpravy a na některé zahraniční cesty do roku 2019.
VP = ÚVN - VS - ZOČ

ÚVN=2 958,859
VS=22,394
ZOČ=39,503

úplné vlastní náklady
výnosy ze Služeb
zisk ostatních činností BEC
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Výroční zpráva za aktivity veřejné služby
v období 1. 1. - 31. 12. 2019

Brnopolis z.s., 24. 2. 2020
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Brno Expat Centre (BEC) je projekt občanského sdružení Brnopolis, který byl ve spolupráci
s Kanceláří strategie Magistrátu města Brna oficiálně zahájen v říjnu 2010. Na pilotní čtvrtletí
v roce 2010 navázalo několik 1-3letých projektů a od ledna 2018 pak pětiletý kontrakt charakteru
veřejné služby, jehož druhý rok sumarizuje tato zpráva.
Cílem BEC je poskytovat podporu expatům, tj. vysoce kvalifikovaným cizincům, kteří pracují nebo
hodlají pracovat v Brně, a jejich rodinám. To přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti
a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a pro vysoce kvalifikované cizince. V posledních
letech se jejich počet v Brně významně zvýšil, a proto roste i potřeba péče o ně a jejich rodiny.
Projekt BEC je v ČR ojedinělým a průkopnickým počinem, jímž skupina brněnských patriotů se
zahraničními zkušenostmi realizuje vlastní koncept služeb, které jsou deklarovány v rámci
Regionální inovační strategie (RIS) JMK.
Výjimečným ve městě i kraji je tento projekt i tím, že veřejné prostředky poskytnuté městem Brnem
byly použity výhradně na plnohodnotnou realizaci, která přináší konkrétní pomoc cílové skupině od
prvních dnů svého provozu (úvodní analýzu a mapování potřeb realizovalo sdružení Brnopolis na
vlastní náklady).
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1. Informační a konzultační služby související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Tyto služby zahrnovaly především následující činnosti:
-

-

-

Komplexní poradenství v oblasti víz a pobytových oprávnění, pracovních povolení, daňové
povinnosti, bydlení, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, podnikání, péče o rodinu, pojištění,
využití volného času apod.
Spolupráce s městskými a krajskými institucemi na ekonomickém a inovačním rozvoji při
tvorbě strategických materiálů a propagaci města v zahraničí a získávání zahraničních
talentů. Spolupráce na vytváření veřejných politik a zastupování potřeb expatů v iniciativách
souvisejících s mezinárodním rozvojem, marketingem města a integrací cizinců na území
města Brna a JMK.
Spolupráce s relevantními institucemi a projekty, komunikace mezi cizinci a veřejnými nebo
kulturními institucemi.

Primární cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v klíčových oborech dle vymezení RIS
JMK, pracovníci kreativních profesí, podnikatelé a OSVČ, výzkumníci, akademici na území JMK,
nicméně BEC poskytne základní pomoc všem cizincům hovořícím anglicky, kteří kontaktují jeho
kancelář.
BEC poskytuje poradenské služby formou osobních konzultací, telefonicky i mailem. Zavedení
systému registrace zájemců prostřednictvím vlastního webu BEC umožňuje získávat permanentně
nové kontakty a užitečné informace o preferencích expatů. Aktuálně online služby využívá 5800
registrovaných uživatelů.
Ve sledovaném období se na BEC obrátilo s dotazem 1206 osob se 2039 dotazy, meziročně o 6 %
více. Někteří BEC kontaktovali vícekrát a měli více dotazů z různých oblastí. V některých případech
musely být odpovědi komplexnější, protože např. procedura koupě auta souvisí s pojištěním,
registrací vozidla, získání českého řidičského průkazů, pobytového oprávnění atd. Počet občanů
obracejících se na centrum ze členských zemí EU/EHS je 55 %.
Výše zmíněné počty zahrnují jen oficiální konzultace a asistence. Na pořádaných akcích (viz dále)
účastníci pokládají řadu dalších otázek, které ani nejsou sledovány. Zhruba tři čtvrtiny dotazů
přichází elektronickou cestou, ostatní pak formou osobních návštěv, konzultací po telefonu a
asistencí v terénu.
Nejčastějšími tématy jsou problematiky víz a pobytové agendy, dále pak financí a zdanění,
ubytování, řidičských oprávnění, zdravotnictví a komplexní podpora administrativy při zakládání
rodiny.
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Podpora výzkumným centrům
BEC je v kontaktu s mezinárodními výzkumnými pracovišti, které zaměstnávají zahraniční
výzkumníky, zejména CEITEC, RECETOX , FNUSA-ICRC a CzechGlobe. Výzkumná pracoviště zvláště
oceňují komplexnost péče Brno Expat Centra a nabídku volnočasových aktivit a setkání, která
pomáhají zapojit individuální výzkumníky do mezinárodní brněnské komunity a mezi české
výzkumníky a přátele.
Aplikovaný výzkum potřeb expatů v Brně
Pracovník BEC Jan Kopkáš inicioval v ČR unikátní průzkum, který vyústil v spoluřešení grantu
„Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby“. Výběrové šetření, rozhovory se skupinami
expatů, analýza dat a konference byly v letech 2018-2019 plně hrazeny z Technologické agentury
ČR, ale výsledky výzkumu jsou sdíleny s veřejnou správou i odbornou veřejností.
4
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Spolupráce s institucemi státní a veřejné správy a samosprávy
BEC úzce spolupracuje s Oddělením spolupráce a rozvoje a Oddělením strategického plánování
a je začleněno do struktury Poradního orgánu pro podporu integrace cizinců.
zastupoval BEC v Poradním orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců a v
Platformě aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji. S
byli zapojeni do
pracovní skupiny Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje v oblasti tvorby
regionální značky a regionálního marketingu (BrnoRegion).
také
účastnili schůzek projektu Strategie pro Brno 2050. Zástupci BEC byli také zapojeni do pracovních
skupin ke Strategii integrace cizinců na lokální úrovni koordinované Odborem sociální péče.
uspořádali úvodem roku 2019 první setkání s vytipovanými expaty,
kteří vyjádřili zájem plnit roli tzv. ambasadorů - osobností, které by pomáhaly rozvoji vztahů Brna
se svou původní domovinou, propagovali region v zahraničí a motivovali mezinárodní talenty
k relokaci. S výstupy byli seznámeni zástupci MMB a čeká se na přesnější zadání úkolů a pobídek
pro ambasadorskou komunitu od marketingu, resp. vedení, města.
Rozvoj spolupráce se zahraničními expat centry je plánována od roku 2020, tvorba metodik, resp.
nastavení komunikačních procesů pro vybrané administrativní orgány pak v dalších letech podle
aktuálních potřeb a pokynů MMB.

Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 1 veřejné služby se podíleli zejména pracovníci

a
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2. Informační a vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Pořádané semináře a další vzdělávací a networkingové akce pro veřejnost poskytují aktuální
obecné informace pro cizince, které slouží k tomu, aby se zorientovali v právním, kulturním a
sociálním prostředí ČR a speciálně pak brněnských reálií. Nejsou zaměřeny na získávání
specializovaných znalostí nebo dovedností, které mají charakter školení pro zaměstnance.
Ve sledovaném období uspořádal BEC 16 vlastních akcí, z toho 4 odborné semináře s tématy daní,
zdravotní péče, změn v imigrační legislativě a podnikání na volné noze. Kromě celodenního
veletrhu Brno Expat Fair byl nejnavštěvovanější seminář podrobně vysvětlující všechny změny
imigrační legislativy, kde se setkalo přibližně 60 brněnských expatů a zástupců institucí.
Brno Expat Fair
V roce 2019 jsme poprvé uspořádali celodenní veletrh příležitostí pro cizince / expaty. Vedle
mezinárodních zaměstnavatelů se u stánků prezentovaly služby a produkty pro cizince,
volnočasové a kulturní instituce i služby a strategie města Brna zaměřená na integraci cizinců. Více
než 700 návštěvníků mělo možnost navštívit stanoviště skoro 70 vystavujících subjektů. Den byl
ukončen závěrečným koncertem a vystoupením umělecky aktivních expatů. Archiv fotografií a
video z akce je dostupné na www.livinginbrno.cz
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Setkání pro cizince podnikatele
V roce 2019 jsme po dohodě se zástupci města zahájili sérii setkání expatů podnikatelů. Uspořádali
jsme čtyři akce, z nichž tři byly věnovány moderovaným diskusím 20-25 vybraných účastníků
(snažíme se o diverzitu národností i segmentu podnikání) k tématům Venture capital, Hiring
talents a Building a brand. Na čtvrté akci se prezentovaly čtyři vítězové soutěže startupů (z 28
přihlášených a hodnocených) – své podnikatelské plány představily porotě pěti zkušených
mentorů a investorů.
Podrobný popis všech akcí včetně programu, vystupujících a fotografií je k dispozici veřejnosti na
webu BEC. Celkově se akcí zúčastnilo přes 1420 návštěvníků. Vedle cizinců to byli především
zástupci místních institucí, které jsou s expaty nejčastěji v kontaktu, a pracovníci personálních
oddělení mezinárodních firem.
Všechny uspořádané akce jsou významným zdrojem kontaktů s novými zahraničními pracovníky
v Brně. Networking expatů s hybateli z kreativních profesí přinášejí nejen autentický obrázek o
jejich problémech a potřebách, ale také příležitost vyměnit si své osobní zkušenosti, poradit si
navzájem a pomoci cizincům poznat bohatou škálu možností, které pro ně, jejich partnery a děti
v Brně a v regionu existují.
Přehled akcí z posledního období:
Family: An afternoon with art
Business meeting: Venture capital
Seminar: Taxes
Seminar: Medical care
Don's Walk: Brno and God
BRNO EXPAT FAIR
Business meeting: Hiring talents
Family canoeing afternoon
Summer excursion and picnic
Tennis tournament of doubles
Business meeting: Startups presenting to mentors
Seminar: The freelance way to do business
Don's Walk: Brno then and now 1989 - 2019
Seminar: News in the immigration law
Business meeting: Building a brand
BEC Xmas Party
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Ilustrační foto ze semináře
Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 2 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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3. Publikační činnost
V roce 2019 zahrnovala:
a) Provoz, redakci a moderaci webového informačního portálu v anglickém jazyce
včetně technické správy a blogové služby
b) Tvorbu a aktualizaci kompletních návodů pro různé životní situace
c) Tvorba obsahu a vydávání měsíčního newsletteru
d) Tvorba obsahu a moderování kanálů sociálních sítí
V roce 2019 pokračoval obsahový a technologický redesign celé webové služby BEC tak, aby
odpovídala současným technologickým a vizuálním trendům a umožnila uživatelům větší
interaktivitu a provázání s interními databázovými systémy. Byly aktualizovány všechny tištěné
materiály -- „Welcome to Brno – guide for expats“ (32 stran), „New in Brno?“ informační leták s
mapou (12 stran skládačky) a BEC overview (4 strany).
Vlastní web služba
Od listopadu 2010 provozuje BEC svoji vlastní nezávislou službu v anglickém jazyce na doméně
brnoexpatcentre.eu, jejíž návštěvnost vykazuje trvalý a významný růst. V roce 2019 jsme
zaznamenali 40 tisíc unikátních návštěvníků se 64 tisíci návštěv a 136 tisíci zobrazených stránek.
Všechny indikátory vykazují kontinuální růst každý rok. 80 % provozu představují vracející se
návštěvníci.
Největší zájem návštěvníků je o přehled pořádaných akcí a guides (viz dále) zaměřené na zdravotní
péči, ubytování, vzdělávání a pracovní příležitosti. Nejvíce zahraničních návštěv je z USA a Velké
Británie, dále (v pořadí) z Německa, Indie, Francie, Itálie, Polska, Rakouska a Španělska. 54 %
uživatelů přistupuje na web z počítače, 43 % z mobilu a 3 % z tabletu.
V roce 2019 proběhl grafický i obsahový redesign webu. Soustředili jsme se na obsah online
návodů, jejich srozumitelnost a možnost si vyfiltrovat dle své „persony“ informace platné pro
specifickou životní situaci uživatele. Přidali jsme také obsah zaměřený na podnikající cizince a
propagaci města Brna talentům v zahraničí. Bylo publikováno pět success stories na základě
rozhovorů se zakladateli nebo lídry globálně úspěšných firem z Brna (Kentico Software, AVG/Avast,
Y Soft, ROI Hunter a Tescan) s plánem rozšířit jejich počet na minimálně deset během roku 2020.
Záměrem je vytvořit ve spolupráci s městem reprezentativní výstup (tištěný nebo online)
prezentující makroekonomická čísla, příběhy nejúspěšnějších firem, které v Brně vyrostly, a hlavní
argumenty pro relokaci zahraničních talentů do Brna.
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Ukázka homepage webu BEC
Facebook
BEC vytvořilo svůj oficiální kanál na sociální síti Facebook v listopadu 2010. Cílem bylo rozšířit
komunikační portfolio a oslovit skupinu především mladších a mediálně aktivnějších cizinců, kteří
Facebook využívají v každodenní práci a volném čase. Dnes je tento kanál účinným marketingovým
nástrojem s výborným hodnocením klientů (4,7* z 5 možných).
Brno Expat Centre stránka na Facebook.com v číslech
Počet fanoušků:
6300
Příspěvky od BEC:
v průměru jeden denně
Jeden příspěvek se zobrazí v průměru 1 400 uživatelům (dosah). Mezi fanoušky převažuje věková
skupina 25-34, která tvoří polovinu. Mírně převažují ženy nad muži (53/46).
10
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Komunikačním jazykem fanoušků kanálu BEC je nejčastěji angličtina. Poté následují španělština,
francouzština, italština a ruština. Pořadí zemí původu víceméně kopíruje pořadí návštěvnosti na
webu.
Ostatní sociální sítě
BEC využívá rovněž samostatného kanálu LinkedIn pro navazování kontaktů mezi profesionály.
Vedle skupiny (450 členů) byl v roce 2019 vytvořen nový kanál speciálně pro podnikající cizince, kde
bylo pro více než stovku sledujících publikováno 25 příspěvků. BEC má také svůj kanál YouTube pro
sdílení videí a Flickr, kde je umístěno přes 1200 fotografií z pořádaných akcí.
Tématické návody
Konzultanti BEC systematicky zpracovávají a aktualizují přehledové návody s informacemi a
kontakty tématicky rozdělené podle hlavních oblastí zájmu cizinců. Obecné vysvětlení typických
životních situací je dostupné přímo na webu za účelem rychlé orientace v dané oblasti, a
podrobnější návody včetně seznamu kontaktů, tzv. guides, si mohou klienti centra stáhnout z
vyhrazené části webu BEC. Aktuální počet guides je cca 50.
Zpracovány jsou např. tyto oblasti:
 registrace na cizinecké policii,
 získání trvalého pobytu,
 registrace přechodného pobytu EU občanů,
 zaměstnanecká karta,
 hledání bydlení a nemovitostí,
 poplatky za odpad,
 zdravotní zařízení, lékaři,
 zdravotní pojištění,
 hledání práce a pracovní povolení,
 registrace na Úřadu práce v nezaměstnanosti,
 podnikání a založení živnosti,
 povinnosti při provozování živnosti,
 založení s.r.o.,
 start-upová scéna,
 jazykové školy a kurzy češtiny,
 dobrovolnické příležitosti pro cizince,
 řidičské průkazy a autoškoly,
 povinnosti majitelů vozidel a registrace vozidel,
 parkování ve městě,
 uzavírání sňatku s cizincem,
 přivedení na svět a registrace dítěte,
 školy a školky,
 mateřské a rodičovské příspěvky,
 LGBT komunita v Brně,
 sportovní a volnočasové aktivity,
 volnočasové aktivity pro rodiny a děti,
 letní příležitosti v Brně a okolí,
11
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 církevní a náboženské obřady,
 daňový domicil,
 daňový systém ČR

Se zprovozněním nového webu byly všechny guides převedeny z formátu PDF na interaktivní
webové stránky nabízející možnost si vyfiltrovat jen informace relevantní životní situaci a
národnosti čtenáře.
BEC Newsletter
Pravidelný měsíční newsletter posílá BEC od března 2012 a v roce 2019 vyšlo 11 vydání (jedno letní
dvojvydání). Pravidelný měsíční newsletter posíláme zhruba více než 4000 adresátům - převážně
cizincům, pracovníkům HR oddělení z mezinárodních firem nebo zástupcům místních institucí
spolupracujících s cizinci, kteří se sami zaregistrovali, využili našich služeb nebo se zúčastnili našich
akcí.
Nové vydání vychází v prvním týdnu měsíce a obsahuje většinou abstrakty 2-3 článků z webu,
pozvánku na vlastní akce, aktuální informace a tipy na další akce v nadcházejícím měsíci. Vybíráme
obvykle akce pořádané jinými organizacemi, které mohou být pro cizince atraktivní, zejména
pokud o nich není dostatek informací v angličtině. BEC se tak stává informačním centrem s
přehledem příležitostí veřejného život pro zahraniční pracovníky.
Další veřejná působení projektu
Vedle marketingových aktivit v prostředí internetu komunikovalo BEC také s tradičními médii.
Mediální ohlasy projektu Brno Expat Centre:











ITBIZ. Nitemedia. Listopad 2019. Servisní a inovační centra v Brně zaměstnávají už 22 000 lidí a
plánují další růst
(https://www.itbiz.cz/tiskove-zpravy/servisni-a-inovacni-centra-v-brne-zamestnavaji-uz-22-000-lidia-planuji-dalsi-rust)
Primátorka města Brna. Září 2019. Zahájení letošní sezony Brno Expat Centra.
(https://primatorka.brno.cz/?pg=foto&gal=188)
Brno Daily. Červenec 2019. Highlights on Who Brno’s Expats Are: The Great Brno Expat Survey’s
Results, Part One.
(https://brnodaily.com/2019/07/11/news/highlights-on-who-brnos-expats-are-the-great-brnoexpat-surveys-results-part-one/)
BLOG: Jazykové centrum Correct. Červen 2019. Brno Expat Fair 2019 – veletrh pro cizince žijící v
Brně.
(https://www.jc-correct.com/blog/brno-expat-fair-2019-veletrh-pro-cizince-zijici-brne/)
Tisková zpráva o Living in Brno 2019 - Brno Expat Fair. Brno Expat Centre. Květen 2019. 700+ people
from 95 countries: that was the 1st Brno Expat Fair (https://www.brnoexpatcentre.eu/practicaltips/brno-expat-fair/)
KAM v Brně. Pravidelný příspěvek rozsahu jedné strany anglické přílohy měsíčníku.
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Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 3 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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5. Závěr
Brno Expat Center se ve svém desátém roce působení mezi cizinci žijícími a pracujícími v Brně chce
soustředit na komplexní péči o vysoce kvalifikované cizince (manažeři, podnikatelé, výzkumníci,
doktorandi a odborní pracovníci zaměstnaní ve firmách, které patří do oborů preferovaných
Regionální inovační strategií nebo těch, které chce město speciálně podporovat) a jejich rodiny,
která zahrnuje nejen konzultace, ale i aktivní vytváření podnikatelských a společenských příležitostí
a vyjednávání přístupnějších služeb k zajištění jejich spokojeného pobytu v Brně.
BEC se chce nadále rozvíjet jako centrum podporující nově vznikající aktivity expatů a využívající
ekonomický potenciál zahraničních profesionálů, které se snaží propojovat s jejich přirozenými
partnery mezi brněnskou veřejností. Chceme se více zapojit do zahraničního marketingu města Brna
a pomoci získávat zahraniční talenty k relokaci. Další příležitost vidíme v oblasti rozvoje sítě
ambasadorů a podpory mezinárodní ekonomické spolupráce pro zvyšování konkurenceschopnosti
regionu.
Vysoce kvalifikovaní pracovníci mezinárodních firem a výzkumných center nepatří typicky mezi
klienty ohrožené sociálním vyloučením, ale vyžadují nadstandardní péči a pozornost. Žádná jiná
organizace nebo projekt se v Brně a JM kraji na takto náročnou skupinu nezaměřuje v takovém
rozsahu služeb jako BEC a nedokáže naplnit jejich očekávání vycházející ze zkušeností života
v zahraničních metropolích.
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6. Výsledná kalkulace (aktualizováno 2.7.2020)
Vzhledem k tomu, že účetnictví předchozího roku nebývá v únoru roku následujícího ještě uzavřeno,
konečnou podobu vyúčtování lze zpracovat až po podání daňového přiznání Brnopolis z.s.
Veřejná služba
Následující tabulka ukazuje náklady veřejné služby rozdělené z jednoho pohledu podle účetních
položek specifikovaných smlouvou a z druhého pohledu podle dílčích služeb veřejné služby BEC
(konzultace, pořádání akcí a publikační činnost). Údaje jsou v tisících Kč.
Osobní náklady
Drobný hmotný majetek
Ostatní služby a materiál
Cestovné
Nájemné
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Odpisy
CELKEM

49%
6%
39%
0%
5%
1%
0%
0%

Celkem
KONZ
1903,264 1026,001
249,328 101,786
1564,888 389,846
8,053
3,288
207,576
84,741
31,424
12,829
5,455
2,227
0
0
3969,988 1620,718
41%

AKCE
403,115
71,532
591,900
2,310
59,554
9,016
1,565
0
1138,992
29%

PUBL
474,148
76,009
583,142
2,455
63,281
9,580
1,663
0
1210,278
30%

Celkové náklady veřejné služby za rok 2019 činily 3 969,988 tis. Kč. Výnosy ze služeb představují
3135 Kč (vstupné na vybrané akce).
Ostatní aktivity BEC
Celkové náklady ostatních činností BEC za rok 2019 činily 1 718,780 tis. Kč a výnosy těchto činností
představují 1 739,690 tis. Kč. Z toho vychází hospodářský výsledek 20,910 tis. Kč.
Vyrovnávací platba
Podle kalkulačního vzorce pro výpočet vyrovnávací platby uvedeného ve smlouvě vychází
vyrovnávací platba za rok 2019 (VP) ve výši 3 945,943 tis. Kč. Se zápočtem proplacených záloh ve
výši 4 000 tis. Kč činí zůstatek nevyužitých prostředků 54,057 tis. Kč.
VP = ÚVN - VS - ZOČ

ÚVN=3 969,988
VS=3,135
ZOČ=20,910

úplné vlastní náklady
výnosy ze Služeb
zisk ostatních činností BEC
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Shrnutí
Brno Expat Centre (BEC) je projekt zapsaného spolku Brnopolis, který byl ve spolupráci s Kanceláří
strategie Magistrátu města Brna oficiálně zahájen v říjnu 2010. Na pilotní čtvrtletí v roce 2010

navázalo několik 1-3letých projektů a od ledna 2018 pak pětiletý závazek veřejné služby, jehož třetí

rok sumarizuje tato zpráva.

Cílem BEC je do Brna lákat a ve městě udržet vysoce kvalifikované cizince, kteří jsou nezbytní pro
prosperitu nejen města samotného, ale hlavně společností a firem, které na území města podnikají
a které by se bez zahraničních odborníků nemohly rozvíjet. BEC přispívá ke zvýšení
konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a pro vysoce kvalifikované
cizince. Každým rokem se počet expatů v Brně zvyšuje, a s ním roste i potřeba péče o ně a jejich
rodiny. BEC udržuje aktivní komunikaci s více než 5 000 klienty měsíčně.

Projekt BEC je v ČR ojedinělým a inovativním projektem, jímž skupina brněnských patriotů se
zahraničními zkušenostmi realizuje vlastní koncept služeb, které jsou deklarovány v rámci

Regionální inovační strategie (RIS) JMK. Projekt inspiroval a pomohl vzniku obdobných center v ČR
(Ostrava, Praha) a inspiroval i další ve světě (Montreal, St. Polten).

Centrum v loňském roce dokončilo aplikovaný společenskovědní výzkum experimentálního vývoje a
inovací ÉTA (grant TAČR), jehož závěrečnou zprávu „Analýza faktorů ovlivňujících motivace

kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji“ předložilo MMB
s analýzou silných a slabých stránek atraktivity města pro zahraniční profesionály a doporučením,
kde město může přispět k pozitivní změně.

Výjimečným v kraji i zemi je tento projekt také tím, že veřejné prostředky poskytnuté městem
Brnem doplňuje o prostředky získané od soukromých společností za péči o jejich zaměstnance.
Rozpočet BEC byl v minulém roce již z více než 25 % kofinancován ze soukromých zdrojů a ušetřené

prostředky mohly být vráceny městu.

Navzdory výzvám a omezením, které rok 2020 přinesl pro osobní setkávání, konzultace nebo
přednášky, překonalo BEC ve všech sledovaných indikátorech rok 2019 a i díky krizi své služby dále
rozvinulo a rozšířilo klientskou základnu o více než 10 %.
Indikátory 2020
Vyřízených požadavků klientů

2 280

Počet klientů konzultací a asistencí

1300

Účastníků živých akcí
Účastníků online akcí

310
2 100

Měsíční návštěvnost web portálu
Přečtení některého z online návodu

5 500
12 500

Přečtení FB příspěvků

90 000
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1. Informační a konzultační služby související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Tyto služby zahrnovaly především následující činnosti:

- © Informační servis a individuální poradenství v oblastech veřejné správy:
oprávnění,

pracovní

povolení,

daňové

povinnosti,

bydlení,

zdravotní

víza a pobytová
a sociální

péče,

vzdělávání, podnikání, péče o rodinu, pojištění, využití volného času apod.
- © Spolupráce

tvorbě

s městskými

strategických

a krajskými

materiálů

institucemi na ekonomickém

a propagaci

města

a inovačním

rozvoji při

v zahraničí a získávání zahraničních

talentů. Spolupráce na vytváření veřejných politik a zastupování potřeb expatů v iniciativách
souvisejících s mezinárodním

rozvojem,

marketingem

města

a integrací cizinců na území

města Brna a JMK.
- © Spolupráce s relevantními institucemi a projekty, komunikace mezi cizinci a veřejnými nebo
kulturními institucemi.
- © Zapojení do mezinárodní sítě obdobných center a služeb pro kvalifikované cizince v Evropě
Primární cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v klíčových oborech dle vymezení RIS
JMK, pracovníci kreativních profesí, podnikatelé a OSVČ, výzkumníci, akademici na území JMK,
nicméně BEC poskytne základní pomoc všem cizincům hovořícím anglicky, kteří kontaktují jeho
kancelář.
Ve sledovaném období se na BEC obrátilo s dotazem 1 317 osob se 2 282 dotazy, meziročně o 12 %

více. Někteří BEC kontaktovali vícekrát a měli více dotazů z různých oblastí. V některých případech
musely být odpovědi komplexnější, protože např. procedura koupě auta souvisí s pojištěním,

registrací vozidla, získání českého řidičského průkazů, pobytového oprávnění atd. Počet občanů
obracejících se na centrum ze zemí mimo EU/EHS je 60 %. Nejčastější národností klientů BEC je
Indie (9%), a dále Velká Británie (6%), Řecko (6%), Itálie (6%), Rumunsko (5%), USA (4%), Brazílie
(4%), Rusko (4%), Turecko (3%) a Bosna a Hercegovina (3%). Celkem služby BEC v roce 2020 využili
cizinci z 92 zemí.
BEC poskytlo poradenské služby formou osobních konzultací (10%), audio/video přenosem (5%) a
hlavně v odpovědi e-mailem na kontaktní formulář (80%). V nezbytných případech také poskytlo
asistenci konzultanta/tlumočníka při setkání na úřadě (4%).

Výše zmíněné počty zahrnují jen oficiální konzultace a asistence. Na pořádaných akcích (viz dále)
účastníci pokládají řadu dalších otázek, které ani nejsou sledovány.
Nejčastějšími tématy jsou problematiky víz a pobytové agendy, dále pak systému sociálního
pojištění ČR, financí a zdanění, zaměstnanosti, bydlení, agendy spojené s veřejnou i individuální
dopravou, zdravotnictví, podnikání a další.
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Témata konzultací a asistencí

m Víza a pobyty

m Sociální pojištění

m Finance a daně

= Zaměstnanost

m Bydlení

= Doprava

m Zdravotnictví

m Právní otázky

m Podnikání

m Ostatní

m Vzdělání

m Ochrana spotřebitele

Podpora výzkumným centrům
BEC je v kontaktu s mezinárodními výzkumnými pracovišti, které zaměstnávají zahraniční

výzkumníky, zejména CEITEC, RECETOX , FNUSA-ICRC a CzechGlobe. Výzkumná pracoviště zvláště
oceňují komplexnost péče Brno Expat Centra a nabídku mimopracovních aktivit a setkání, která
pomáhají zapojit individuální výzkumníky do mezinárodní brněnské komunity a mezi české kolegy
a přátele.

Spolupráce s institucemi státní a veřejné správy a samosprávy
BEC úzce spolupracuje s Oddělením spolupráce a rozvoje a Oddělením strategického plánování

MMB a je začleněno do struktury Poradního orgánu pro podporu integrace cizinců. Jan Kopkáš
zastupoval BEC v Poradním orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců, kde se
podílel na přípravě a schválení Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020—2026, a dále je
účasten Platformy aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji. S Vlastimilem Veselým byli
zapojeni do pracovní skupiny Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje v oblasti
tvorby regionální značky a regionálního marketingu (BrnoRegion). Don Sparling zastupoval zájmy
expatů a BEC jako garant hodnoty Brno mezinárodní ve Strategii Brno 2050.
Rozvoj spolupráce se zahraničními expat centry pokračoval, i když jen virtuálně. V roce 2020 se
BEC zapojilo, zatím neformálně, do spolupráce sítě European Talent Mobility Forum. Výměna

zkušeností mezi BEC a expat centry v Holandsku, Dánsku a Rakousku proběhla online,
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připravované setkání skupiny evropských expat center v Brně bylo nutné kvůli Covid restrikcím na

cestování odložit. Podobně musel být odložen start projektu ambasadorů (osobností, které by
pomáhaly rozvoji vztahů Brna se svou původní domovinou, propagovaly region v zahraničí a

motivovaly mezinárodní talenty k relokaci). Po vzniku expat center v Ostravě a Praze, brněnské
expat centrum předává své zkušenosti a v minulém roce se účastnilo prvního (virtuálního) setkání.

Brno Expat Centre spolu s Masarykovou Univerzitou a hlavním řešitelem SocioFactor předložilo
v únoru 2020 výzkumnou zprávu dvouletého výzkumu „Analýza faktorů ovlivňující motivace

kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji“. Souhrnná zpráva
analyzuje základní charakteristiky respondentů a klientů BEC a mapuje kvalitu života a hodnocení
spokojenosti v osmnácti aspektech života cizince v Brně.

Nejdůležitějšími aspekty života byly označeny pracovní příležitosti, bezpečnost, úroveň městské
dopravy, dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, kvalita životního prostředí a společenské
klima. Nejspokojenější byli respondenti s úrovní městské dopravy, bezpečností, pracovními
příležitostmi a prostředím nabízejícím kulturní a rodinné vyžití. Nejvíce alarmující se jeví situace
v aspektu dostupnosti bydlení, které je pro nově příchozí nutností, ale nejsou s ní spokojeni. Dále

nejsou spokojeni s podmínkami pro automobilovou a cyklo dopravu
Zvláště v posledních dvou bodech má možnost Magistrát města Brna
A pokud by se zlepšila dostupnost a kvalita služeb na úřadech, mohli
prostředky Brno Expat Centra. Přestože se zde cítí vítáno necelých 70
Brno by doporučilo k životu svým známým a blízkým 85% expatů.

a kvalitou služeb na úřadech.
prosazovat pozitivní změny.
bychom ušetřit i práci a
% respondentů výzkumu, tak

Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 1 veřejné služby se podíleli zejména pracovníci

a
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2. Informační a vzdělávací akce související s integrací kvalifikovaných
cizinců
Pořádané semináře a vzdělávací a networkingové akce pro veřejnost poskytují aktuální obecné
informace pro cizince v Brně. Přednášky a prezentace slouží k tomu, aby se zorientovali v právním,
kulturním a sociálním prostředí ČR a seznámili se s brněnskými reáliemi. Akce BEC nejsou

zaměřeny na získávání specializovaných znalostí nebo dovedností, a nemají tudíž charakter školení

pro zaměstnance.

Navzdory zrušení některých živých akcí kvůli pandemii uspořádalo BEC 13 živých akcí a 11 online
webinářů. Živých akcí se zúčastnilo přes 310 účastníků. Dvě živá setkání se věnovala expatům a

jejich podnikatelským plánům. Jedenáct webinářů (přehled níže) vykazuje 38 500 zhlédnutých
minut, přičemž každý z nich obvykle sleduje v reálném čase 30 až 100 diváků. Největšímu zájmu se
těšily webináře věnované právním aspektům pobytových oprávnění, které vysvětlovaly změny
imigrační legislativy, a tématu rodinného práva.

Připravovaný celodenní veletrh Brno Expat Fair musel být přesunut na příští rok, stejně jako
chystané setkání se zahraničními expat centry a tradiční podzimní Season Opening, kde měl BEC
oslavit se zástupci města Brna 10 let své oficiální existence. Mezi přeloženými akcemi je i druhý

ročník soutěže startupů, kde své podnikatelské plány měly představit porotě zkušených mentorů a

investorů.

Podrobný popis všech akcí včetně programu, vystupujících a fotografií je k dispozici veřejnosti na

webu BEC. Vedle cizinců to byli především zástupci místních institucí, které jsou s expaty nejčastěji
v kontaktu, a pracovníci personálních oddělení mezinárodních firem.
Všechny uspořádané akce jsou významným zdrojem kontaktů s novými zahraničními pracovníky

v Brně. Networking expatů s hybateli z kreativních profesí přinášejí nejen autentický obrázek o

jejich problémech a potřebách, ale také příležitost vyměnit si své osobní zkušenosti, poradit si

navzájem a pomoci cizincům poznat bohatou škálu možností, které pro ně, jejich partnery a děti
v Brně a v regionu existují.
Přehled akcí za rok 2020:

TIME MANAGEMENT WORKSHOP
SEMINAR: TAXES
SEMINAR: EXPAT KIDS AT CZECH SCHOOLS
WEBINAR 1: YOUR RESIDENCY
WEBINAR 2: REACH PUBLIC OFFICES REMOTELY
WEBINAR +3: SUPPORT TO THE SELF-EMPLOYED
WEBINAR 4: EMPLOYMENT
WEBINAR 45: SCHOOLS AT THE MOMENT
WEBCAST 6: DON'S ARMCHAIR WALK
WEBINAR 47: PANDEMIC THROUGH THE EYES OF A
DOCTOR
NETWORKING: WANDERING AROUND BRNO
BUSINESS: PRO 8 PEER FEEDBACK BUSINESS
SESSION

SPORT: GAMES 8 BBO WITH THE BRNO CRICKET
CLUB
WORKSHOP: PRACTISE YOUR CZECH, PUB
SMALLTALK
TRIP: WINE IN VALTICE
WEBINAR 48: HAVING A FAMILY IN BRNO
SPORT: TENNIS DOUBLES TOURNAMENT
BUSINESS: CONSULTING FOR STARTUPS
WEBINAR 49: TEMPORARY RESIDENCE FOR
DUMMIES
WEBINAR 10: YOUR RESIDENCY DURING THE
PANDEMIC
WORKSHOP: CAREGIVER COURSE WITH RED CROSS
WEBCAST ff6: DON'S ARMCHAIR WALK: NAPOLEON
NETWORKING: DECEMBER WALK

Strana 82 / 89

BEC koed vně u
BRNO
EXPAT
CENTRE

n
|
-

M

nají

5

:

'

Alokace pracovníků BEC

Na aktivitách části 2 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak
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3. Publikační činnost
V roce 2020 zahrnovala:

a)
b)
c)

d)

Provoz, redakci a moderaci webového informačního portálu v anglickém
včetně technické správy a autorských textů
Tvorbu a aktualizaci kompletních návodů pro různé životní situace

jazyce

Tvorbu obsahu a vydávání měsíčního newsletteru

Tvorbu obsahu a moderování kanálů sociálních sítí

Vlastní web služba

Od listopadu 2010 provozuje BEC svůj vlastní webový portál v anglickém jazyce na doméně
brnoexpatcentre.eu, jejíž návštěvnost vykazuje trvalý růst. V roce 2020 jsme zaznamenali přes 50

tisíc unikátních návštěvníků s 87 tisíci návštěv a 181 tisíci zobrazených stránek. 21 % provozu
představují noví návštěvníci. Na blogu jsme publikovali 56 nových příspěvků. Nejvíce zahraničních

návštěv je z USA a Velké Británie, dále (v pořadí) z Německa, Francie, Indie, Polska, Holandska,
Rakouska a Itálie. 52 % uživatelů přistupuje na web z počítače, 46 % z mobilu (podíl mírně roste) a
2% z tabletu.

Největší zájem návštěvníků je tradičně o témata zdravotní péče, bydlení, pracovní příležitosti a

povolení k pobytu. V roce 2020 k tomu přibyly informace týkající se opatření proti šíření

koronavirové pandemie a vyřizování dokladů během omezeného provozu úřadů. Přehled
pořádaných živých akcí vystřídaly operativně zařazené webináře vysílané přes Facebook, které
vykazovaly vysokou návštěvnost a přilákaly nové čtenáře. 11 webinářů vykázalo 38 500

zhlédnutých minut, přičemž každý z nich obvykle sleduje v reálném čase 30 až 100 návštěvníků.

Největšímu zájmu se těšily webináře věnované právním aspektům pobytových oprávnění a rodiny.

Rok 2020 byl unikátní v tom, že jsme museli většinu živých akcí přesunout do online prostředí a
soustředit se více na publikační aktivity na internetu. V rámci propagace města Brna talentům

v zahraničí bylo publikováno pět dalších success stories na základě rozhovorů se zakladateli nebo

lídry globálně úspěšných firem z Brna (Kiwi.com, RWS Moravia, Flowmon Networks, 2K Czech a
Smartlook) s plánem rozšířit jejich počet na cca 15 do poloviny roku 2021. Záměrem je vytvořit ve
spolupráci s městem reprezentativní výstup (tištěný nebo online) prezentující makroekonomická
čísla, příběhy nejúspěšnějších firem, které v Brně vyrostly, a hlavní argumenty pro relokaci
zahraničních talentů do Brna.

Facebook
BEC vytvořilo svůj oficiální kanál na sociální síti Facebook v listopadu 2010. Cílem bylo rozšířit
komunikační portfolio a oslovit skupinu především mladších a mediálně aktivnějších cizinců, kteří

Facebook využívají v každodenní práci a volném čase. Dnes je tento kanál účinným marketingovým

nástrojem s výborným hodnocením klientů (4,8* z 5 možných).

Brno Expat Centre stránka na Facebook.com v číslech za rok 2020:

Počet sledujících:

7100

Příspěvky od BEC:

418

Počet čtenářů:

90 000
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Jeden příspěvek se zobrazí v průměru 1 000 uživatelům (dosah). Mezi fanoušky převažuje věková
skupina 25-34, která tvoří asi polovinu. Mírně převažují ženy nad muži (52/47).
Komunikačním jazykem fanoušků kanálu BEC je nejčastěji angličtina. Poté následují francouzština,

italština, španělština a ruština. Pořadí zemí původu víceméně kopíruje pořadí návštěvnosti na
webu.
Ostatní sociální sítě

BEC využívá rovněž samostatného kanálu Linkedin pro navazování kontaktů mezi profesionály.
Vedle skupiny (532 členů) byl vytvořen nový kanál speciálně pro podnikající cizince, kde bylo pro
více než dvě stovky sledujících publikováno přes 20 příspěvků. BEC má také svůj kanál YouTube pro

sdílení videí a Flickr, kde je umístěno 1470 fotografií z pořádaných akcí.

Tématické návody pro životní situace
Konzultanti BEC systematicky zpracovávají a aktualizují přehledové návody s informacemi a

kontakty tématicky rozdělené podle hlavních oblastí zájmu cizinců. Obecné vysvětlení typických
životních situací je dostupné přímo na webu za účelem rychlé orientace v dané oblasti, a
podrobnější návody včetně seznamu kontaktů, tzv. guides, si mohou klienti centra stáhnout z

vyhrazené části webu BEC. Aktuální počet guides je cca 50.
Zpracovány jsou např. tyto oblasti:
* proč do Brna,
« hledání práce,
« hledání bydlení a nemovitostí,

* registrace na cizinecké policii,
« registrace přechodného pobytu EU
občanů,
e zaměstnanecká karta,

« získání trvalého pobytu,
« poplatky za odpad,
« zdravotní zařízení, lékaři,

« zdravotní pojištění,
« hledání práce a pracovní povolení,
* registrace na Úřadu práce v
nezaměstnanosti,
e podnikání a založení živnosti,
* povinnosti při provozování živnosti,
e založení s.r.o.,

« start-upová scéna,

*
«
«
*

jazykové školy a kurzy češtiny,
dobrovolnické příležitosti pro cizince,
řidičské průkazy a autoškoly,
povinnosti majitelů vozidel a

registrace vozidel,
* parkování ve městě,
* uzavírání sňatku s cizincem,
* přivedení na svět a registrace dítěte,

e školy a školky,
« mateřské a rodičovské příspěvky,

e LGBT komunita v Brně,
« sportovní a volnočasové aktivity,
« volnočasové aktivity pro rodiny a děti,

+ letní příležitosti v Brně a okolí,

« církevní a náboženské obřady,

* daňový domicil,

*« daňový systém ČR
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Ukázka zpracování tématické sekce na webu BEC s filtrem odpovědí s ohledem na národnost

BEC Newsletter

Pravidelný měsíční newsletter posílá BEC od března 2012 a v roce 2020 vyšlo 12 vydání. Newsletter
posíláme více než 4 700 adresátům - převážně expatům zaměstnancům, pracovníkům HR oddělení
z mezinárodních firem nebo zástupcům místních institucí spolupracujících s cizinci, kteří se sami
zaregistrovali, využili našich služeb nebo se zúčastnili našich akcí.
Nové vydání vychází v prvním týdnu měsíce a obsahuje abstrakty 3-4 článků z webu, pozvánku na
vlastní akce, aktuální informace a tipy na další akce v nadcházejícím měsíci. Vybíráme obvykle akce
pořádané jinými organizacemi, které mohou být pro cizince atraktivní, zejména pokud o nich není

dostatek informací v angličtině. BEC se tak stává informačním centrem s přehledem příležitostí ke
zpestření života zarhaničních pracovníků.

Alokace pracovníků BEC
Na aktivitách části 3 veřejné služby se podíleli zejména

v menší míře pak

1
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4. Závěr
Brno Expat Center se ve svém jedenáctém

roce působení mezi cizinci žijícími a pracujícími v Brně

soustředí na komplexní péči o vysoce kvalifikované cizince (manažeři, podnikatelé, výzkumníci a
odborní pracovníci zaměstnaní ve firmách, které patří do oborů preferovaných Regionální inovační
strategií nebo těch, které chce město speciálně podporovat) a jejich rodiny, která zahrnuje nejen
konzultace, ale i aktivní vytváření podnikatelských a společenských příležitostí a vyjednávání
přístupnějších služeb k zajištění jejich spokojeného pobytu v Brně.
Vysoce

kvalifikovaní pracovníci

mezinárodních

firem

a výzkumných

center

nepatří typicky

mezi

klienty ohrožené sociálním vyloučením, ale vyžadují nadstandardní péči a pozornost. Žádná jiná
organizace nebo projekt se v Brně a JM kraji na takto náročnou skupinu nezaměřuje v takovém
rozsahu služeb jako BEC a nedokáže
v zahraničních metropolích.

naplnit jejich

očekávání

vycházející

ze zkušeností

života

BEC se chce nadále rozvíjet jako centrum využívající ekonomický potenciál zahraničních
profesionálů, které se snaží propojovat s jejich přirozenými partnery mezi brněnskou veřejností.
Jsme již zapojeni do zahraničního marketingu města Brna a pomáháme získávat zahraniční talenty
k relokaci. Na to hodláme navázat vytvořením a správou sítě expatů „ambasadorů“, která by aktivně
podporovala mezinárodní ekonomickou spolupráci a zvyšovala konkurenceschopnosti regionu.
OM

V letošním roce chceme zahájit jednání o strategii rozvoje Brno Expat Centra pro období 2022 —
2026, zajistit stabilitu závazku veřejné služby a připravit rozvojové aktivity, které by městu dále
pomáhaly v lákání a udržení zahraničních talentů.

V Brně, 24. května 2021

předseda Rady spolku
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5. Výsledná kalkulace (aktualizováno 17. 5. 2021)
Veřejná služba
Následující tabulka

ukazuje

náklady veřejné služby rozdělené

z jednoho

pohledu

podle účetních

položek specifikovaných smlouvou a z druhého pohledu podle dílčích služeb veřejné služby BEC
(konzultace, pořádání akcí a publikační činnost). Údaje jsou v tisících Kč.
Celkem
Osobní náklady

KONZULTACE

AKCE

PUBLIKAČNÍ

ČINNOST

51%

1997517

1 249 688

372 923

Drobný hmotný majetek

2%

73872

35473

19 687

18 712

Ostatní služby a materiál

30 %

1176272

274 359

472 887

429 026

Cestovné
Nájemné

0%
15%

0
597 285

0
286 815

0
159 176

0

Spotřeba energie

151 294

1%

39 685

19 057

Opravy a udržování
Odpisy
CELKEM NÁKLADY

0%
0%

0
0

10 576

10 052

1865392
48 %

| 1035249
27%

983 990
25%

3 884631

374 906

Celkové náklady veřejné služby za rok 2020 činily 3 884 631,- Kč. Výnosy ze služeb představují
72 375,- Kč.

Ostatní aktivity BEC

Celkové náklady ostatních činností BEC za rok 2020 činily 1 279 260,- Kč a výnosy těchto činností
představují 1 398 788,- Kč. Z toho vychází hospodářský výsledek 119 528,- Kč.

Vyrovnávací platba

Podle

kalkulačního

vzorce

pro

výpočet

vyrovnávací

vyrovnávací platba za rok 2020 (VP) ve výši 3 692 728,-

4 000 000,- Kč činí zůstatek nevyužitých prostředků

platby

uvedeného

ve

smlouvě

vychází

Kč. Se zápočtem proplacených záloh ve výši

307 272,- Kč.

VP = ÚVN - VS - ZOČ
ÚVN= | 3884631,- Kč - úplné vlastní náklady

VS =
Zoč =

72 375,- Kč výnosy ze Služeb
119 528,- zisk ostatních činností BEC
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L 27700
Založení spolku

My, níže podepsaní:

prohlašujeme, že jsme se dohodli podle $ 218 z.č. 89/2012 sb. Občanský zákoník na založení

spolku s názvem Brno Expat Centre, z.s., se sídlem Brno, adresou 602 00 Brno, Veveří
456/9 a přijali jsme stanovy ve znění, na kterém jsme se shodli a které je připojeno a námi
stvrzeno vlastnoručními podpisy. V těchto stanovách jsme se shodli kromě názvu a sídla
spolku také na účelu našeho spolku, právech a povinnostech členů vůči spolku, vzniku a

zániku členství ve spolku a organizaci spolku, kterou bude tvořit Rada spolku a členská
schůze.

Tímto jako zakladatelé spolku
budou tvořit:

určujeme, že statutární orgán, kterým

je podle Rada spolku,

Protože osoby zakladatelů jsou totožné s osobami statutárního orgán, provedli jsme současně

volbu funkcionářů Rady spolku s tím, že:

Návrh na zápis Brno Expat Centre, z.s. do obchodního rejstříku podají všichni zakladatelé

spolku.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle založit spolek Brno Expat Centre, z.s. , přijmout jeho
stanovy a určit statutární orgán připojují jeho zakladatelé své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 7. 6. 2021

)

G
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