
Zasedání Fóra předsedů akademických senátů 

24. až 25. listopadu 2022 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Zasedání Fóra předsedů akademických senátů bude probíhat společně se zasedáním 

předsednictva Rady vysokých škol na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vzhledem k faktu, že 

Fórum předsedů akademických senátů je orgánem Rady vysokých škol a Předsednictvo Rady 

vysokých škol může být svoláno za účasti předsedů akademických senátů jste zváni i na ranní 

rozšířené zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 

Program jednání 
Čtvrtek 24. 11. 2022 

10:00 – 13:00  Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 

13:00 – 14:00   Oběd 

14:00 – 17:00  Zasedání Fóra předsedů akademických senátů 

od 18:00  Večeře a večerní program 

Pátek 25. 11. 2022 

9:00 – 12:00  Pracovní jednání 

12:00 – 13:00  Oběd 

od 13:00 Pro zájemce další program (prohlídka školy, odborných laboratoří nebo 

třeba obuvnické muzeum, které je spojeno s výstavou exponátů 

cestovatelů Zikmunda a Hanzelky). 

Během jednání budou diskutována následující témata: 

• Kontrolní role AS VVŠ 

• Kontrola využívání finančních prostředků 

• Ochrana osobních údajů 

• Financování VŠ (nárůsty cen energií, dopady inflace, demografický vývoj) 

 

Svou účast na zasedání prosím zaregistrujte nejpozději do 10:00 v pondělí 21. 11. 2022. 

 

 

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.    doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.  

          předseda FPAS              předseda AS UTB  

  

https://forms.office.com/r/wbbh9JhJqY


Místo konání 
Jednání bude probíhat v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB (rektorát), nám. TGM 5555, Zlín. 

 

 

Obědy budou zajištěny přímo v místě konání. Večeře je naplánovaná v restauraci U Dvou slunečnic, která 

se nachází v blízkosti hotelů Saloon a U Ševce. 

Ubytování 
Bohužel VŠ koleje UTB nejsou schopny kapacitně nabídnout ubytování pro všechny účastníky, využít 

můžete tedy jeden z nabízených hotelů (včetně zmiňované omezené kapacity VŠ kolejí), které jsou 

v blízkosti místa konání. 

 

Ve vzdálenosti do 15 minut chůze od rektorátu: 

Ubytování na kolejích po telefonické rezervaci nonstop-tel.: 577 211 312 a 576 034 740. 

Interhotel Zlín (zájemce o Interhotel Moskva musím zklamat, více na stránkách hotelu, 5 min, 400 m). 

Hotel u Ševce (asi 10 minut chůze, 900 m) 

Hotel Saloon (asi 15 minut chůze, 1200 m)   

  

https://mapy.cz/s/nadomovoso
http://www.udvouslunecnic.cz/
https://kmz.utb.cz/ubytovani/prehled-koleji/
https://interhotelzlin.cz/
https://www.hotelusevce.cz/
https://www.hotelsaloon.cz/


Doprava autem 
Při příjezdu můžete zaparkovat ve žlutém patře podzemního parkoviště Kongresového centra (první 

odbočka za světelnou křižovatkou).  Při vjezdu si vyzvednete parkovací lístek, který vám vyměníme za 

lístek na odjezd, vyhrazená parkovací stání budou vyznačena. Z podzemí jde výtahem v jihovýchodní části 

parkoviště vyjet přímo do zasedací místnosti. Garáž je nutno opustit ve čtvrtek do 18:00 (bohužel budete 

muset přeparkovat k hotelu, protože večer je v Kongresovém centru koncert), v pátek musíme opustit 

garáž do 16 hod.  

Doprava autobusem 
Autobusové nádraží se nachází asi 500 m od budovy rektorátu. 

Doprava vlakem 
Vlakové nádraží je vedle autobusového (asi 600 m od budovy rektorátu). Přesto doporučuji hledat raději 

spojení do Otrokovic (jsou větší možnosti výběru spoje) a dále použít MHD Zlín-Otrokovice. 

MHD Zlín-Otrokovice 
Zastávka MHD je v Otrokovicích hned vedle železniční stanice. Přímé linky trolejbusů č. 2 a 6 na zastávku 

Náměstí Práce (200 m od rektorátu) jezdí přibližně každých 5 minut, doba cesty je asi 30 minut. Jízdenku 

na MHD je možno zakoupit v automatu na zastávce, ve vozidle ji musíte označit (nebo SMS jízdenka). 
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https://mapy.cz/s/rasemepena
https://www.dszo.cz/sms-jizdenka/


 

 

 

https://www.utb.cz/wp-content/uploads/2022/05/Mapka-UTB-5-2022_cz.png

