
Partnerství FIT, 2019 

koncept Partnerství platný od ledna 2019, sjednáváme detaily, není finální 

FIT VUT v Brně hledá partnery z aplikační sféry k dlouhodobé spolupráci, kdy buď: 

1. vědecká a výzkumná činnost našich akademiků, výzkumníků a/nebo doktorandů je pro průmyslového 

partnera přínosná. Zejména při hledání nebo ověřování možností nových IT technologií a jejich aplikací, 

implementace inovativních technologií pro nové produkty, odborných konzultací apod. 

2. kvalita absolventů/inženýrů je pro činnost průmyslového partnera klíčová a je v jeho zájmu motivovat a 

podpořit studenty v co nejkvalitnějším vzdělání a rozvoji: odbornou úrovní praktické spolupráce se 

studenty, nabídkou odborných stáží i odborně zajímavých pracovních míst, motivací studentů ke studiu 

v zahraničí, inspirací studentů se tvůrčím způsobem rozvíjet a realizovat i své vlastní projekty, podporou 

účasti studentů na různých soutěžích, konferencích apod., podporou financování kvalitních studentů 

(stipendia) atd. 

Klíčovým krokem k navázání spolupráce je najít odborné téma(ta), ve kterých najdeme společný průnik našich 

zájmů a to jak ve výuce, tak ve výzkumu a vývoji. Na fakultě se věnujeme celé řadě oblastí (viz Věda a výzkum).  

Partnerem FIT VUT v Brně je firma, která uzavřela s FIT VUT v Brně rámcovou smlouvu o partnerství (včetně 

Kodexu partnerství s FIT), a která realizuje s FIT VUT v Brně smluvní výzkum, zakázkový vývoj nebo grantový 

projekt a/nebo jiným způsobem podporuje nebo sponzoruje činnost fakulty.  

Úrovně partnerství 

Základní Partner 

● Ve spolupráci s garantem FIT možnost přípravy a vypsání až jednoho zadání bakalářského nebo 

diplomového projektu ročně. 

● Možnost účasti na každoročním setkání Partnerů se zástupci FIT. 

● Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky. 

Bronzový Partner 

● Logo a profilová stránka o firmě na stránkách FIT. Menší logo na tabuli Partnerů v prostorách fakulty. 

● Propagace 2 nabídek stáží a pracovních pozic a 1 akce ročně - elektronicky (webový portál stáží a 

pracovních nabídek, rozesílání na týdenní FIT newsletter) a na nástěnkách v prostorách fakulty (A5). 

● Možnost organizace až 2 odborných seminářů pro studenty a zaměstnance FIT za rok. 

● Ve spolupráci s garantem FIT možnost přípravy a vypsání až 3 zadání bakalářských nebo diplomových 

projektů ročně. 

● Možnost sponzorství konkrétního Ing. nebo Bc. studenta. 

● Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky. 

http://www.fit.vutbr.cz/research
http://www.fit.vutbr.cz/cooperation/documents/kodexfit-2016-09-01.pdf


● Účast na fakultních a studentských akcích. Možnost organizace studentských soutěží, hackatonů apod. 

Možnost podpory studentských akcí. 

● Možnost účasti na každoročním setkání Partnerů se zástupci FIT. 

● Uvedení menšího loga Partnera ve výroční zprávě (el. i tištěná forma). 

Stříbrný Partner 

● Logo a profilová stránka o firmě na stránkách FIT. Střední logo na tabuli Partnerů v prostorách fakulty. 

● Propagace 4 nabídek stáží nebo pracovních pozic a 2 akcí ročně - elektronicky (webový portál stáží a 

pracovních nabídek, rozesílání na týdenní FIT newsletter) a na nástěnkách v prostorách fakulty (A4). 

● Možnost organizace až 4 odborných seminářů pro studenty a zaměstnance FIT za rok. 

● Ve spolupráci s garantem FIT možnost přípravy a vypsání až 6ti zadání bakalářských nebo diplomových 

projektů ročně. 

● Možnost sponzorství konkrétního Ing. nebo Bc. studenta. 

● Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky. 

● Účast na fakultních a studentských akcích. Možnost organizace studentských soutěží, hackatonů apod. 

Možnost podpory studentských akcí. 

● Možnost účasti na každoročním setkání Partnerů se zástupci FIT. 

● Uvedení středního loga Partnera ve výroční zprávě (el. i tištěná forma). 

Zlatý Partner 

● Logo a profilová stránka o firmě na stránkách FIT. Větší logo na tabuli Partnerů v prostorách fakulty. 

● Propagace 6ti nabídek stáží nebo pracovních pozic a 3 akcí ročně - elektronicky (webový portál stáží a 

pracovních nabídek, rozesílání na týdenní FIT newsletter) a na nástěnkách v prostorách fakulty (A3). 

● Možnost organizace až 6ti odborných seminářů pro studenty a zaměstnance FIT za rok. 

● Ve spolupráci s garantem FIT možnost přípravy a vypsání až 10 zadání bakalářských nebo diplomových 

projektů ročně. 

● Možnost sponzorství konkrétního Ph.D., Ing. nebo Bc. studenta. 

● Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky. 

● Účast na fakultních a studentských akcích. Možnost organizace studentských soutěží, hackatonů apod. 

Možnost podpory studentských akcí. 

● Možnost účasti na každoročním setkání Partnerů se zástupci FIT. 

● Uvedení většího loga Partnera a možnost umístění krátkého článku nebo rozhovoru se zástupcem 

Partnera ohledně odborné spolupráce s FIT ve výroční zprávě (el. i tištěná forma). 



Příspěvek Partnera 

Roční poplatek za partnerství: 

 
Základní 
Partner 

Bronzový 
Partner 

Stříbrný 
Partner 

Zlatý Partner 

Min. roční příspěvek 15 000,00 Kč 60 000,00 Kč 140 000,00 Kč 300 000,00 Kč 

režie FIT 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 28 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

propagační služby a 
administrativa 5 700,00 Kč 18 000,00 Kč 41 000,00 Kč 82 000,00 Kč 

podpora vzdělávání 6 300,00 Kč 30 000,00 Kč 71 000,00 Kč 158 000,00 Kč 

Další případné navýšení částky na podporu vzdělávání lze darovací smlouvou. 

 

Firma, která s FIT VUT v Brně realizuje hospodářskou činnost (granty, smluvní výzkum apod.) a má zájem stát 

se Partnerem, získá úroveň Partnerství (a s ním spojené služby a možnosti) podle ročního objemu hospodářské 

činnosti. Příspěvek na podporu vzdělávání musí být uhrazen zvlášť darovací smlouvou. 

 
Základní 
Partner 

Bronzový 
Partner 

Stříbrný 
Partner 

Zlatý Partner 

Objem roční spoluúčasti na 
grantech nebo smluvního 
výzkumu 

100 000,00 Kč 400 000,00 Kč 900 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 

 

Roční poplatek za Partnerství je po odečtení režie fakulty, administrativního poplatku a služby využíván k 

podpoře vzdělávání na základě dohody s Partnerem. Partner může po dohodě s garantem příspěvek pro 

podporu vzdělávání využít např. na:  

● účast na akcích organizovaných fakultou nebo studenty,  

● podporování studentských akcí,  

● podporování mimořádně úspěšných studentů při studiu,  

● odměňování nejlepších závěrečných prací,  

● organizaci hackatonů a studentských soutěží, 

● sponzorské dary na plesy (VUT, FIT) a podobné akce, 

● a dále dle dohody s fakultou. 

 

Ing. Vítězslav Beran, Ph. D. 

Proděkan pro vnější vztahy FIT VUT v Brně 


