
1 
 

Zápis č. 6 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 3. 6. 2014 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, doc. Kocmanová, Ing. Jiří Kříž, Ing. Zámečník 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 10 ZK a 7 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 2 ZK a 2 SK)  
 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Informace z KD 
3. Informace AS VUT 
4. Projednání rozpočtu FP na rok 2014 
5. Projednání směrnice děkana 
6. Projednání směrnice děkana 
7. Projednání směrnice děkana 
8. Různé 

 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 
 

1. Úvod 
 

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, doc. 
Kocmanovou, Ing. Kříže a Ing. Zámečníka. 
 
V 14:40 hod. přišel Ing. Luňáček. 

 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 11 ZK a 7 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 1 ZK a 2 SK)  

 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 
 

2. Informace z KD 
 

Pan děkan podal informace z KD a KR, viz zápis z KD vystavený na webu FP.  
Za zmínku stojí několik bodů: 

• 13. 6. 2014 bylo zrušeno jednání Vědecké rady FP; další zasedání bude až v říjnu 
2014. 

• Rektorát plánuje sjednocení titulní strany webových stránek fakult a součástí VUT. 
Finišují práce na zprovoznění inovovaných www stránek fakulty, počítá se ze 
zapracováním sjednocené titulní strany.  

• FEKT připravuje k akreditaci studijní program, který je velmi podobný našim 
studijním programům. Děkanka FEKTu, prof. Dědková, požádala o spolupráci FP na 
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výuce předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I a Management v jejich 
připravovaném studijním programu Informační bezpečnost a právo. 
 

3. Informace AS VUT 
 

Mgr. Musilová a Ing. Hanušová podaly informace z AS VUT, viz zápis vystavený na 
webu VUT. Za zmínku stojí několik bodů: 

• Rektor informoval (prostřednictvím předsedy AS VUT doc. Hanáčka): 
- harmonogram příprav aktualizace dlouhodobého záměru VUT - červenec 2014 -
  zpracovává vedení VUT; srpen 2014 - zpracovává ing. Kabourková a rektor; září 
2014 -  jednání s AS VUT 
- bylo vypsáno výběrové řízení na kvestora - přihlášky do 19. 6. 2014 do 14:00 hod. 
- proběhl externí audit staveb CEITEC a ADMAS, po 16. 6. 2014 bude jednání mezi 
rektorem, kvestorem, auditory a ředitelem STI 

• prorektor Bartoš 
- provedena analýza k novému vědeckému časopisu na VUT - viz příloha 
- informační potřeby vědeckých a akademických pracovníků - elektronické databáze 
časopis - viz příloha. Uvažuje se o účasti VUT v meziuniverzitních konsorciích a o 
finanční spoluúčasti fakult na pořízení databází 
- sjednocení webových prezentací fakult a součástí - schůzka 5.6. 

• Prorektor Doupovec 
- prohlubuje se rozdíl mezi počty zapsaných a placených studentů - viz příloha 
- soutěž o nejlepšího pedagoga 
- MŠMT rozhodlo o prodloužení akreditací FSI, v červnu má jednat akreditační 
komise o žádostech USI 
- po přijetí nového vysokoškolského zákona se bude připravovat změna Studijního a 
zkušebního řádu VUT 
- jednání s KaM - studenti se vymezili proti přednosti vyučujících v menzách  

• Prorektor Grmela 
- TAČR gama - výsledky do 30.6. 
- výzva do soutěže Česká hlava pro nadané studenty - fakulty obdržely informace 
- plánuje se změna směrnice rektora pro zakládání spin off firem - patrně snížení 
podílu VUT v těchto firmách 

• Prorektorka Karmazínová  
- prověřuje se platnost mezinárodních smluv o spolupráci, které má uzavřené VUT 
(nikoli smlouvy ERASMUS) - vyhodnocuje se jejich využívání 
- ERASMUS - výjezdy studentů - schůzka s proděkany; analýza čerpání prostředků a 
výhled, 2. kola výběrových řízení - za AS věc řeší s RNDr. Popelou a Ing. Roupcem 

• Mgr. Jirkal 
- ČSOB - vypsaná soutěž o nejlepší bakalářskou práci VUT - nominace 1 studenta za 1 
fakultu 
- správní odbor aktualizuje směrnici rektora pro udělování medailí a cen rektora č. 
21/2008 a rozhodnutí rektora č. 13/2011 

• Kvestor 
- dodatek k rozpočtu VUT Pro rok 2014 - rozpuštění 1 miliónu Kč v rámci zmírnění 
tvrdosti rozpočtu - bude jednat ekonomická komise AS VUT 

• Příprava voleb do AS VUT: 
- jmenována volební komise pro volby do AS VUT, předsedkyně prof. 
Vávrová  (FCH) 

• Legislativní záležitosti: 
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- schválena směrnice rektora o poplatcích za úkony spojené s přijímacím řízením 
2015/2016 

• Legislativní záležitosti - budou projednány na příštím zasedání AS VUT 28. 6. 2014 
- organizační řád rektorátu  
- dodatek č. 2 ke Mzdovému řádu VUT - navýšení tarifní mzdy - účinnost od prvního 
dne čtvrtletí následujícího po schválení 
- směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na USI 
- nové znění Volebního a jednacího řádu AS FSI  
- nové znění Volebního a jednacího řádu AS FEKT 

• Předpokládané termíny konání AS VUT po prázdninách: 23. 9. 2014 a 21. 10. 2014 
 

4. Projednání rozpočtu FP na rok 2014 (viz příloha č. 1) 
 

Předseda AS FP informoval všechny přítomné, že pan tajemník zapracoval do podaného 
návrhu snížení rozpočtu o 45.000,- Kč. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje schválit „Rozpočet FP na rok 2014“ 
v předloženém znění se zapracovanou změnou. 

 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 

5. Projednání směrnice děkana č. x/2014 pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů (viz příloha č. 2) 

 
Pan proděkan poslal směrnici se zapracovanými připomínkami a změnami. 

 
Pan Maťašovský navrhl, aby v  článku 6, odstavec 10, písmeno b byl zvýšen počet 

termínů z 2 na 3; proběhlo hlasování. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 6, odstavec 10, písmeno b zvýšení počtu 
termínů z 2 na 3. 
 
PRO: 10 
PROTI: 5 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 3 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 9, odstavec 2, písmeno d vyškrtnout tento 
odstavec. 
 
PRO: 14 
PROTI: 2 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 



4 
 

Ing. Libor Chládek navrhl, aby u druhých opravných termínů byl zachován princip 
stanovený v současně platné směrnici. Protože se o znění článku 6, odstavci 10 již hlasovalo, 
navrhl předseda AS FP hlasovat o tom, zda se bude znovu hlasovat o čl. 6 odstavci 10. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje o čl. 6, odstavec 10 znovu hlasovat. 
 
PRO: 1 
PROTI: 16 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1 

 
Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje, aby vždy před slovem „obor“ bylo slovo 
“studijní“. 
 
PRO: 15 
PROTI: 2 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 17 změnit název článku z “Styk studenta 
s organizačními útvary fakulty“ na“ Styk studenta s děkanátem a fakultními pracovišti“.  
 
PRO: 14 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 3 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 19, odstavec 2 byla účinnost od 1. září 2014. 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje, aby byl v čl. 5, odstavec 11, byl doplněn dodatek 
„…je-li zkoušejícím ředitel ústavu, podávají se námitky děkanovi.“ 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 5 vložit nový odstavec 2 ve znění: 
„(2)Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se úroveň požadovaných aktivit hodnotí 
klasifikačním stupněm.“.  Číslování následujících bodů se příslušně opraví. 



5 
 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje směrnici děkana č. x/2014 pro realizaci 
bakalářských a magisterských studijních programů schválit v předloženém znění 
s pozměňovacími návrhy. 
 
PRO: 17 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. Proti hlasoval Ing. Chládek, který si přeje uvést do zápisu, 
že důvodem nesouhlasu je ustanovení čl. 6, odst. 10. 
 

6. Projednání směrnice děkana č. x/2014 pro realizaci doktorského studijního 
programu (viz příloha č. 3) 

 
Paní proděkanka zapracovala zaslané připomínky od Mgr. Musilové (modré a zelené 

poznámky), které byly převážně „kosmetického“ rázu. 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 6 změnit slovo „jen“ na „ jeden“. 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 

 
V 15:45 hod. odešel Bc. Maťašovský. 

 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 11 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 1 ZK a 3 SK)  

 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 21 přijmout navržené změny (modré). 
 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje přijmout úpravy textu směrnice od Mgr. Musilové 
(červené). 
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PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 11, odstavec 6 pozměnit první větu takto: 
„Školitel předloží proděkanovi pro vědu a výzkum seznam nejméně dvou oponentů pro 
pojednání k dizertační práci. Děkan na návrh proděkana pro vědu a výzkum a po schválení 
OR jmenuje jednoho oponenta pro pojednání k dizertační práci“. 
 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje schválit směrnici děkana č. x/2014 pro realizaci 
doktorského studijního programu se zapracovanými změnami. 
 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
V 16:05 hod. odešel Ing. Koleňák a Bc. Žiaková. 

 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 10 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 2 ZK a 4 SK)  

 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 
 

7. Směrnice děkana č. x/2014 o stanovení stipendia v doktorském studijním 
programu pro období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 (viz příloha č. 4) 
 

Paní proděkanka poslala směrnici se zapracovanými připomínkami a změnami (změna 
akademického roku v čl. 2, bod 2. a 3.). 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje v čl. 2 přijmout navržené změny (modré). 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje schválit směrnici děkana č. x/2014 o stanovení 
stipendia v doktorském studijním programu pro období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 se 
zapracovanými změnami. 
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PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Navržené usnesení bylo schváleno. 

 
� Vyhlášení voleb do AS VUT a AS FP 

 
AS VUT bylo zasláno navržení prof. Ing. Petra Dostála, CSc. jako člena volební komise; 

AS VUT jej schválil. 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP vyhlašuje volby do AS FP na příští volební období a 
stanovuje organizační pokyny pro volby zástupců FP do AS VUT dle předloženého návrhu. 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Navržené usnesení bylo schváleno. 
 

Mgr. Musilová upozornila, že ti, kdo jsou současně studenty a akademickými pracovníky, 
si musí ve lhůtách stanovených Volebním a jednacím řádem AS VUT (VJŘ AS VUT) zvolit, 
za jaký volební obvod budou volit, resp. kandidovat a své rozhodnutí sdělit předepsanou 
formou ve stanovené lhůtě určené osobě – viz VJŘ AS VUT.  
 

8. Různé 
 
Další řádná zasedání AS FP se budou konat dne 23. 9. a 21. 10. 2014 v 14:30 hodin 

v zasedací místnosti děkanátu. 
Závěrem byl podán návrh na program příštího řádného zasedání AS FP: 
 

• Program řádného zasedání AS FP 23. 9. 2014 
1. Úvod 
2. Projednání předložených návrhů 
3. Informace z KD 
4. Informace AS VUT 
5. Různé 

 
PRO: 15    
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:  0 
 
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 
Předseda AS FP všem poděkoval za přítomnost a ukončil zasedání AS FP v 16:15 hod.  
Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.      Ing. Tomáš Král  

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 
               

 Zapsala: Jana Hudlíková     V Brně dne: 3. 6. 2014    
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1. Základní ustanovení 

1.1. Rozd�lení p�ísp�vk� a dotace VUT 

Rozpo�et VUT v Brn� pro rok 2014, zahrnující rozd�lení p�ísp�vk� a dotace poskytnuté ze 
strany MŠMT �R, dalších resort� a zdroj� mimo území �R, plán investic a nakládání s 
nedota�ními prost�edky, vychází z: 

- Zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon�, v platném 
zn�ní (viz §18 a §18a zákona); 

- Zásad a pravidel financování ve�ejných vysokých škol pro rok 2014 a další (dále jen Zásad 
MŠMT �R); 

- Dlouhodobého zám�ru VUT v Brn� na roky 2011 – 2015 (dále jen DZ) v�etn� jeho aktualizace 
na rok 2014; 

- Aktualizace Programu dobudování infrastruktury VUT v Brn� v období 2009 – 2015 na období 
2013-2015. 

- Rozhodnutí vedení VUT o narovnání podmínek pro všechny sou�ásti VUT p�i schvalování DZ 
VŠ ústav�, jejich rozpo�t� a odpovídajících pravidel p�íslušným AS, tj. AS VUT. 

Tvorba rozpo�tu na rok 2014 je zcela ovlivn�na následujícími aspekty, které jsou mj. p�í�inou 
p�ípadných pot�ebných odchylek od p�edkládaných Pravidel rozd�lení p�ísp�vk� a dotace na 
rok 2014: 

- Pokra�ujícími zm�nami v metodice financování ve�ejných vysokých škol (dále jen VVŠ) ve 
srovnání s rokem 2013. 

- Pokra�ujícím pronikáním d�sledk� celosv�tové finan�ní a ekonomické krize do ekonomiky �R 
a to i do oblasti ve�ejných prost�edk� – viz krácení objemu prost�edk� na VVŠ v rozpo�tu 
MŠMT �R pro rok 2014; 

- Existencí rizik p�ípadných dalších rozpo�tových opat�ení v roce 2014 (krácení rozpo�t�
ve�ejných subjekt�), jakožto reakce vlády na finan�ní ekonomickou krizi; 

- Reálným poklesem celkového objemu p�ísp�vku a dotací rozd�lovaných ve�ejným vysokým 
školám (meziro�ní vývoj dota�ních finan�ních prost�edk� nekompenzuje stabilizaci celkového 
po�tu financovaných student� a dopady inflace); 

- Pot�ebností zajistit závaznou finan�ní spoluú�ast VUT v Brn� u projekt�, realizovaných v 
rámci prioritní osy 4 OP VaVpI, a to na úrovni 15% zp�sobilých výdaj� a 100% nezp�sobilých 
výdaj�1 každého projektu, jež jsou specifikovány v DZ a jeho aktualizaci na rok 2014. 

- Snahou zabezpe�it p�i sestavování rozpo�tu situaci, kdy se na financování centráln�
zabezpe�ovaných aktivit budou podílet zdroje z oblasti vzd�lávacích aktivit a z oblasti 
v�deckovýzkumných aktivit v takovém pom�ru, jež bude minimalizovat, resp. vylu�ovat 
doplácení jedné aktivity na druhou 

1.2. Definice pojm�
V celkových sou�tech je každý student zastoupen tolikrát, kolik r�zných studií v rámci tohoto 
programu, fakulty nebo vysoké školy aktuáln� studuje. Do výpo�t� se zahrnují pouze 
studenti (p�esn� �e�eno: jednotlivá studia student� ve studijních programech), pro n�ž platí: 

o studia jsou aktivní (tj. nezapo�ítávají se p�erušená studia), 

o studia jsou (�áste�n� nebo pln�) financována ze státního rozpo�tu �R. 

Pouze aktivní a státním rozpo�tem financovaná studia se d�lí do p�edepsaných kategorií 
"Nov� p�ijatí", "Zvláštní", "Ostatní", "P�lro�ní" (se sou�tem t�chto �ty� kategorií uvedeným v 
"Celkem") a "Po�et student� v doktorských studijních programech – studium prezen�ní". Z 
takto kategorizovaných údaj� jsou pro každý studijní program spo�ítány hodnoty "P�epo�tený 
po�et studií", "P�epo�tený po�et studií (rok-1)", "Normativní po�et studenií", "Normativní 
po�et studií (rok-1)". 
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Studenti (studia) nov� p�ijatí 

Studentem nov� p�ijatým k 31.10. akademického roku je student, který byl v tomto 
akademickém roce poprvé p�ijat ke studiu na první vysoké škole v �R do 1. ro�níku a je k 
31.10. �ádn� zapsán (tj. v listopadu se poprvé vyskytne na seznamu student�, na které MŠMT 
pro daný finan�ní rok poskytuje peníze). 

Poznámky: 

- do celkového sou�tu nov� p�ijatých se tedy nezapo�ítávají studenti, kte�í: 

o byli p�ijati na základ� p�ijímacího �ízení, ale byli za�azeni do vyššího (nikoliv prvního) 
ro�níku; 

o p�estoupili do vyššího ro�níku z jiné vysoké školy s uznáním zkoušek za p�edcházející 
ro�níky; 

o ukon�ili studium v bakalá�ském studijním programu a byli p�ijati do prvního ro�níku 
navazujícího magisterského programu; 

o ukon�ili studium v magisterském studijním programu a byli p�ijati do prvního ro�níku 
doktorského studijního programu. 

Studenti zvláštní 

Studentem zvláštním je student, který studuje déle, než je standardní doba studia 
zv�tšená o 1 rok. 

Studenti p�lro�ní 

Studentem p�lro�ním je student, který v dob� kratší než je p�l roku (183 dní) p�ekro�í 
standardní dobu studia zv�tšenou o 1 rok nebo absolvent bakalá�ského nebo 
magisterského studijního programu v dalším bakalá�ském nebo magisterském 
studijním programu, který p�ekro�í standardní dobu studia (bez tolerance 1 roku) 

Studenti ostatní 

Studentem v kategorii "Ostatní" je ten, který není "Nov� p�ijatý", "Zvláštní" ani 
"P�lro�ní". 

Studenti v doktorském studijním programu - studiu prezen�ním 

Studenti, kte�í v prezen�ní form� studia nestudují déle, než je standardní doba studia 
(tj. jejich po�et je menší nebo roven po�tu ostatních). 

Kontrahovaný po�et student�

P�epo�tený po�et student�, stanovený ze strany MŠMT �R po projednání s vedením 
školy, jako limitní pro výpo�et p�ísp�vku, resp. dotace dle ukazatele B1. 

Limity po�tu studií 

Limity po�tu studií zapo�tených pro financování v roce 2014 jsou limity pro zapisování 
nových student� v roce 2013, kte�í jsou následn� v roce 2014 financováni: 

- po�et studií v prvním roce bakalá�ských studijních program� (B1L2014), 

- po�et studií v prvním roce navazujících magisterských studijních program� (N1L2014), 

- po�et studií v prvním roce doktorských studijních program� (P1L2014), 

- souhrnný po�et studií ve všech ostatních letech studia (SP2+). 

Zp�sob výpo�tu jednotlivých limit� je uveden v Zásadách MŠMT �R. 

studentohodina (STH) 

pro p�erozd�lování finan�ních prost�edk� na ústavy vznikla jednotka tzv. 
studentohodina, která vznikne výpo�tem dle následujícího vztahu: 

STH = pSP * (pRJ1*hRJ1+ pRJ2*hRJ2+ pRJ3*hRJ3) 

kde  pSP  po�et aktivních student� zaregistrovaných v p�edm�tu 
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pRJ(n)  po�et rozvrhových jednotek p�edm�tu (týdny v semestru)   

hRJ(n) po�et hodin rozvrhové jednotky p�edm�tu v dané rozvrhové jednotce 

do výpo�tu STH dle výuky v akademickém roce 2013/14 v�etn� zajiš�ované mezifakultní 
výuky nevstupují kombinovaná studia Bak. a Mgr., studia CŽV a studia EBF, nebo� jsou 
�ešena samostatnými prvky SPP. 

Normativní po�et financovaných studií npfs

 po�et normativních studií financovaných z úrovn� VUT (tab. 1.02a) 

vnit�ní normativ Fakulty podnikatelské (vnFP2014)[K�] 

vnit�ní normativ FP je pomocná �ástka pro stanovení �ástky pro kombinovaná studia 
a k dofinancování provozu fakulty vlivem nefinancovaných student�:  

vnFP2014= 1100(A)2014/nps

kde 1100(A)2014  p�íd�l p�ísp�vku FP v zakázce 1100 dle ukazatele A 

  nps  normativní po�et studií fakulty (tab. 1.02) 

2. rozpo�et FP 

2.1. P�edpokládané zdroje rozpo�tu 2014 
Rozpo�et fakulty vychází z: 

- rozd�lení p�ísp�vk� a dotací z úrovn� VUT a p�edpokládaných zdroj� z dopl�kové �innosti, 
jejíž výše je známa k datu sestavení rozpo�tu 

- zákona �. 111/98 Sb., o vysokých školách, ve zn�ní pozd�jších úprav (viz §18 a §18a 
zákona); 

- závazn� stanovených p�íjm� z p�ísp�vk� a dotací ú�elov� ur�ených fakult� z úrovn� školy a 
to jak ze zdroj� MŠMT �R, tak i ze zdroj� ostatních poskytovatel� – to pouze t�ch, jejichž 
výše je známa v dob� sestavování rozpo�tu 

- z aktuálního stavu jednotlivých fond� fakulty 

- z predikce ostatních výnos� fakulty (zakázka 1500, 4500) 

- ze studijního programu a po�t� zapsaných student� do jednotlivých p�edm�t� v rámci FP a 
v rámci VUT zajiš�ovaných p�edm�t� našimi ústavy 

- z p�ehledu zapo�itatelných RIV dle hodnocení výzkumných organizací za období 2007 – 
2011. Jakmile budou zve�ejn�ny RIV za období 2008 – 2012, bude tabulka 3.04. p�epotena a 
tím nové rozložení mezi jednotlivé ústavy. 

V tabulkách 1.06, 1.07 a 1.08 jsou vy�ísleny p�edpokládané použitelné zdroje pro rozpo�et 
2012 a je tvo�en: 

- p�ísp�vkem na vzd�lávací �innost    zakázka 1100 

o Pro rok 2014 je poskytnut do rozpo�tu FP ve dvou ukazatelích: 

� ukazatel A – vzd�lávací �innost, jež je dán jako sou�in základního normativu 
VUT (tab. 1.04) a po�tu normativních financovaných studií. Z tohoto ukazatele 
jsou vypo�teny ú�asti na provoz centrálních sou�ástí v�etn� odpis� (tab 1.05) 

� ukazatel K – kvalita (v�da, kvalifikace, mobilita), jež je vypo�tena dle 
celostátní metodiky  

- rozvojovými programy - FRVŠ    zakázka 1103  

- dotací na specifické a institucionální prost�edky  zakázka 21xx 

- p�íjmy z nedota�ní �innosti-vzd�lávání    zakázka 1500 
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- p�edpokládané výnosy z úrok� na b�žném ú�tu  zakázka 4500 

- Fondy fakulty      zakázka 95xx 

Pokud se vyskytnou v pr�b�hu roku 2014 další zdroje, budou �erpány až po projednání na 
kolegiu d�kana a po schválení d�kankou FP. 

2.2. Rozd�lení p�ísp�vku dle ukazatele A a K 
Rozpo�et FP VUT v Brn� pro rok 2014 je sestaven tak, že respektuje �innosti, které má 
fakulta definované v svém statutu, organiza�ních normách, v�etn� aktualizace dlouhodobého 
zám�ru pro rok 2014. 

Rozd�lení p�ísp�vku na vzd�lávání (zakázka 1100) respektuje p�edevším následující oblasti: 

6 pedagogiku v�etn� mezifakultní výuky, 
o Mezifakultní výuka mezi sou�ástmi VUT v Brn� v roce 2014, tak jako v minulých 

letech, není �ešena v rámci rozd�lení neinvesti�ní dotace na úrovni VUT, ale na 

základ� vzájemných smluvních vztah� s kooperujícími sou�ástmi VUT v Brn� s 

promítnutím do vnitroorganiza�ních náklad� a výnos� rozpo�tu 2014. 

6 podporu VaV 
6 údržbu a rozvoj knižního fondu 
6 mobilitu student� a zam�stnanc�  
6 administrativní zajišt�ní fakulty v�etn� knihovního fondu a ICT 
6 provoz fakulty (údržba, úklid, energie a média) 

2.3. Stanovení objemu dofinancování fakulty pro rok 2014 
�ástka fondu(max) = (nps-npfs)*vnfp2014

kde  

nps   normativní po�et studií (tab 1.02) 

npfs normativní po�et financovaných studií (tab 1.05)  

2.4. Rozpis (tab. 2.01)  
je sestaven z titulu p�ísp�vk� a dotací z úrovn� školy a dalších poskytovatel� jako 
vyrovnaný, tzn., že jsou rozd�leny všechny zdroje známé k datu sestavení rozpo�tu. 

zakázka 1100 pokrývá: 

- mzdové náklady dle jednotlivých pracoviš�

- mzdové náklady spojené s výukou kombinovaného studia, zajiš�ovaného mimo úvazky o 
víkendech 

- odm�ny za ú�ast externích �len� komisí u SZZ, posudky oponent�. 

- Rozpis finan�ních provozních prost�edk� (2% z 1100) pro nákladová st�ediska jsou 
p�erozd�lena dle stavu zam�stnanc� a interních doktorand� k 1.1.2014 s p�epo�tem pro 
pedagogická pracovišt�  dle zajiš�ovaných STH. 

- nákup SW a licencí pro podporu výuky 

- provoz studijního odd�lení, v�etn� zajiš�ování promocí 

- alokace prost�edk� pro zajišt�ní knižního fondu 

- provozních pot�eb fakulty 

- mobility 

zakázka 1500 a 4500,  pokrývá: 

- náklady spojené s p�ijímacím �ízením Bc a Mgr. 

- �innosti prod�kan�

- nákup kancelá�ské techniky 

- náklady spojené s AS, PR a vydáváním �asopisu Trendy 
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- autodopravu a spoje 

Pro zabezpe�ení provozu a prost�edk� pro VaV v souladu s Rozpo�tovými pravidly FP bylo 
p�istoupeno v souladu se schválenými pravidly k �erpání Fondu provozního a to  

6 ve výši max 9.843 tis. K� ze zdroj� fakulty (vypo�tená �ástka k dofinancování 
nehrazených studií – viz tab. 1.07) 

Tato �ástka je rozvržena pro zajišt�ní provozu budovy fakulty a pro podporu VaV. 

V rozpisu nejsou uvád�ny  

- stipendia doktorand�, 

- prost�edky na rozvojové programy, dotace z FRVŠ (vyjma spoluú�asti fakulty) a prost�edky 
z GA �R, kde za �erpání poskytnutých prost�edk� dle položkové skladby zodpovídají �ešitelé, 

- jednotlivé položky u kurz� CŽV, kde �erpání je pln� v kompetenci garant� a ze strany 
ekonomického odd�lení je sledováno �erpání a odvody kalkulovaných režií. 

- projekty ESF  

Mzdové prost�edky (tabulky 3.01 – 3.08) 

do výpo�tu vstupuje v souladu s p�ijatými Rozpo�tovými pravidly max. 75% p�íd�lu p�ísp�vku 
VUT zakázky 1100,  

tedy pro rok 2014 vchází 72,51%, s rozd�lením  

- 55%   ze zakázky 1100 je p�erozd�lena pro pedagogická pracovišt�

- 17,51% ze zakázky 1100 je p�id�leno p�ímo pro ostatní pracovišt�  

Mzdové prost�edky pro pedagogická pracovišt�

p�id�lené mzdové prost�edky pro pedagogická pracovišt� jsou p�erozd�leny dle 

- pedagogické zát�že (2/3) 

- v�deckého výkonu (1/3) 

Pedagogika (2/3) 

základní nosnou �ástí rozd�lení p�ísp�vku na vzd�lávání je bezprost�ední výuka (p�ednášky, 
cvi�ení), semestrální hodnocení dle rozvržení studijních program� (Bc., Mgr. a DSP) jež 
fakulta zajiš�uje na úrovni ústav�, v�etn� vedení a p�ípravy záv�re�ných prací a konzultací.  

Jako základna pro p�erozd�lení této hodnoty je použita tzv. „studentohodina“.  

P�ehled STH pro rok 2014 dle jednotlivých obor� a pedagogických ústav� je vy�íslen v tab. 
3.01. Jako vstupní data jsou použita data z akademického roku 2013/14, p�i�emž na podzim 
po zaregistrování aktivních student� do ZS 2014/15 dojde k p�epo�tu. 

P�epo�et záv�re�ných prací (Bak. a Dipl.) je vy�ísleno v tabulkách 3.02 – 3.04. 

Celkový po�et STH je uveden v tab. 3.05. 

VaV (1/3)  

Rozpis finan�ních prost�edk� pro pedagogické ústavy je z 1/3 zatím p�erozd�len dle 
dosažených bod� RIV zam�stnanci jednotlivých ústav� za období R-2 až R-7, tedy pro 
rozpo�tový rok 2014 jde období 2007-11 dle jednotné metodiky odd�lení v�dy a výzkumu. 
Po zve�ejn�ní RIV za období 2008-12 dojde k p�epo�tu 

RIV a STH jsou vy�ísleny v tabulce 3.06 
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2.5. Fondy fakulty 
V tabulce 1.08 je uveden stav fond� k 31.12.2013 a obsahuje: 

- fond odm�n 

- fond provozní  

- FRIM, který pokrývá všechny plánované investi�ní výdaje pro rozpo�et 2014 

- fond stipendijní  

- fond rezervní 

Disponibilní fondy fakulty na po�átku roku 2014 jsou v celkové výši 32.951 tis. K�. 

2.6. Investice 
P�ehled požadavk� na nákup z investic je obsažen v tabulce 4.04 jsou uvedeny všechny 
požadavky k datu sestavení rozpo�tu. Jejich krytí je pln� zabezpe�eno Fondem Rozvoje 
Investi�ního Majetku (FRIM) fakulty.  

3. Záv�re�ná ustanovení 

P�id�lené finan�ní prost�edky je nutno �erpat rovnom�rn� po celý rok. U dota�ních zdroj� je 
povinné vystavování objednávek s podpisem p�íkazce operace a správce rozpo�tu. 

Je povinnost nákupy kancelá�ských pot�eb, reklamních materiál�, výpo�etní techniky, 
tiskáren, dataprojektor� a nákupu tiska�ských prací realizovat v souladu s platnými 
rámcovými smlouvami a p�edpisy VUT.  

Pr�b�h a vývoj �erpání bude pr�b�žn� sledován a vyhodnocován a v p�ípad�, že stav 
�erpání rozvrhovaných položek bude signalizovat p�ekro�ení stanoveného rozpisem, je 
povinen odpov�dný �ešitel tuto skute�nost projednat s tajemníkem fakulty.  

V p�ípad� kumulativního nep�ekro�ení rozsahu rozvrhovaných prost�edk� dle tab. 2.01 je 
tajemník oprávn�n provést úpravy mezi jednotlivými položkami bez schválení AS FP VUT 
v Brn�, za ú�elem maximáln� efektivního využití t�chto prost�edk�.  

V p�ípad� kumulativního p�ekro�ení rozvrhovaných prost�edk�, budou záv�ry s návrhem na 
�ešení na úrovni vedení fakulty p�edloženy AS FP VUT v Brn� ke schválení.  

Ve 4. �tvrtletí bude svolána ekonomická porada, kde po zhodnocení pr�b�hu �erpání budou 
p�ijata opat�ení pro �erpání v záv�ru roku.  

v Brn�, dne 25.5.2014 
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