Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 20. 3. 2013

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:05 hodin.
Přítomno: 12 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 6- hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 6 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byly jmenovány senátorky V. Radová, Z. Rendlová.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.

Zahájení

2.

Informace o výsledku hlasování per-rollam o usnesení k veřejným
zakázkám

3.

Rozpočet FAV na rok 2013

4.

Delegát FAV ZČU do sněmu RVŠ

5.

Dodatek k podmínkám přijetí do navazujících programů akreditovaného oboru Řídicí
a rozhodovací systémy v programu Inženýrská informatika

6.

Aktuální informace z projektů NTIS a CTPVV

7.

Různé

JEDNÁNÍ
1.

ZAHÁJENÍ

V. Radová: Zahajuje jednání AS FAV. Vítá všechny přítomné a konstatuje, že AS FAV je
v počtu 11 přítomných členů usnášeníschopný. V důsledku doručení pozitivního rozhodnutí o
udělení akreditace oboru Řídicí a rozhodovací systémy v programu Inženýrská informatika
navrhuje do programu zařadit bod pro schválení dodatku k podmínkám přijetí do
navazujících programů. Nikdo z přítomných nic nenamítá ani nenavrhuje další změnu, proto
dává hlasovat o pozměněném programu.
Hlasování:

pro -11,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 11 senátorů)

Program v pozměněné podobě byl schválen.

2.

INFORMACE O VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM O USNESENÍ

K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM
V. Radová: Informuje přítomné, že usnesení bylo per-rollam schváleno. Hlasování se
účastnilo 16 senátorů, 2 senátoři se hlasování zdrželi. V souladu s výsledkem hlasování bylo
usnesení předneseno na jednání AS ZČU 27. 2. 2013, avšak reakce přítomných evokovaly
podezření, že v oblasti výběrových řízení chce FAV jít za hranu zákona, což bylo ze strany FAV
odmítnuto. Paní rektorka informovala, že oddělení veřejných zakázek na univerzitě bude
posíleno o 3 pracovníky, z nichž jeden bude přidělen KFY z důvodu největšího objemu
zakázek. Dále se paní rektorka vyslovila, že nikdy nepůjde za hranu zákona, ale je ochotna
podstoupit riziko v případě, že podle vyjádření advokátní kanceláře tímto jednáním nebude
ohrožena univerzita jako celek. Na dané téma se vyjádřil i Ing. Basl z FEL, který podpořil
stanovisko AS FAV. Doc. Kopeček z FST (předseda rozpočtové komise) upozornil na závazky
ZČU v oblasti smluvního výzkumu a rád by věděl, jak univerzita tyto závazky plní. Informace
na toto téma by měla být na jednání univerzitního senátu 27. 3. 2013.

3.

ROZPOČET FAV NA ROK 2013

V. Radová: Předává slovo tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi.
Tajemník V. Vais: Informuje, že rozdělení dotace v rámci fakulty se řídí stejnými pravidly jako
v minulých letech. Prezentuje návrh rozpočtu projednaný 13. 3. 2013 na setkání proděkanů
s vedoucími kateder a na základě skutečnosti, že k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné
připomínky, jej předkládá ke schválení AS FAV. Dále informuje, že na rozdíl od zaslaných
podkladů jsou v souladu se schválenými pravidly v prezentovaných materiálech zohledněny
hospodářské výsledky jednotlivých kateder z roku 2012.
V. Radová: Děkuje za úvodní informaci a otevírá diskusi.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje předložené Rozdělení základní dotace FAV na rok
2013.
Hlasování:

pro- 11,

proti- 0,

zdržel se- 0

(celkem 11 senátorů)

Rozdělení základní dotace FAV na rok 2013 bylo schváleno.

4.

NÁVRH DELEGÁTA DO SNĚMU RVŠ

V. Radová: Připomíná, že na základě avizované abdikace pana děkana na post delegáta ve
sněmu RVŠ z důvodu pracovní vytíženosti by AS FAV měl navrhnout nového zástupce FAV do
sněmu RVŠ. Bylo osloveno několik možných kandidátů - s návrhem na tento post souhlasil
RNDr. Petr Tomiczek, CSc. Dále dává prostor pro další návrhy a připomíná, že kandidát musí
být na návrh AS FAV schválen na jednání AS ZČU.
V. Bouček: Jaké požadavky musí kandidát splňovat?
V. Radová: Musí být akademickým pracovníkem reprezentované akademické obce.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU
delegoval RNDr. Petra Tomiczka, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU do sněmu
Rady vysokých škol.
Hlasování:

pro- 11,

proti- 0,

zdržel se- 0

(celkem 11 senátorů)

RNDr. Petr Tomiczek, CSc byl navržen jako delegát FAV do sněmu RVŠ.

5.

DODATEK K PODMÍNKÁM PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍCH PROGRAMŮ
AKREDITOVANÉHO OBORU ŘÍDICÍ A ROZHODOVACÍ SYSTÉMY V PROGRAMU
INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
V. Radová: Žádá proděkanku A. Netrvalovou, aby přednesla úvodní slovo k danému bodu.
Proděkanka A. Netrvalová: Informuje přítomné, že na základě doručeného rozhodnutí o
udělení akreditace oboru Řídící a rozhodovací systémy je nutno vydat dodatek k již
schváleným podmínkám přijetí. Jedná se o obvyklý postup, kdy bude stávající dokument
pouze rozšířen o přílohu s pravidly pro nově akreditovaný obor.
V. Radová: Děkuje za úvodní slovo a otevírá diskusi.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje doplněk
k podmínkám přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů FAV ZČU
pro akademický rok 2013/2014. Doplněk se týká oboru Řídicí a rozhodovací systémy.
Hlasování:

pro - 11,

proti-0,

zdržel se – 0

(celkem 11 senátorů)

Doplněk k podmínkám přijetí ke studiu týkající se oboru Řídicí a rozhodovací systémy byl
schválen.

6.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PROJEKTŮ NTIS A CTPVV

V. Radová: Žádá ředitele NTIS prof. Nováka o podání informací.
Prof. P. Novák: Představuje krátkou prezentaci s informacemi o stávajícím průběhu projektu.
Zmiňuje plnění monitorovacích indikátorů v jednotlivých kategoriích a také plnění
vytyčených milníků. Pozastavuje se u problematiky výběrových řízení, kdy se v důsledku
aktuální situace uvažuje o jistých opatřeních spočívajících ve zřízení rezervního fondu, ze
kterého bylo možno pokrýt možné ztráty, a vybudování oddělení pro centrální koordinaci
výběrových řízení v rámci projektů OP VaVpI.
Tajemník V. Vais: Ptá se, zda je známo, z jakých zdrojů by se rezervní fond vytvářel?
Prof. P. Novák: To zatím známo není, jelikož se jedná o řešení na úrovni návrhu. S touto
problematikou je rovněž spojena otázka upravení univerzitní legislativy v oblasti veřejných
zakázek, popř. úprava právního vztahu s AKVT. Dále se připravuje aktualizace rozpočtu
projektu NTIS, aby bylo možno využít prostředky uspořené díky výběrovému řízení na
dodavatele stavby. Stavba budovy pokračuje bez větších komplikací, je připravováno
výběrové řízení na vybavení budovy a zbudování přístupové komunikace. Realizační tým
projektu byl rozšířen o manažera pro lidské stroje a manažera pro obchodní aktivity a
marketing. Současně představuje identifikovaná rizika projektu.
Proděkan M. Lávička: Pozastavuje se nad skutečností, že mezi vyhodnocenými riziky je
uveden vztah fakulty ke svému centru. Konstatuje, že se jedná spíše o vyjasnění vzájemné
pozice fakulty a centra.
Tajemník V. Vais: Byl pan děkan seznámen s materiálem, který identifikuje rizika?
Prof. P. Novák: Tato problematika byla řešena na úrovni vedení fakulty.
14:57 příchod I. Kolingerová
R. Hošek: Pro úhradu jakého typu sankcí by měl sloužit zvažovaný rezervní fond?

Prof. P. Novák: Jedná se o prostředky, které mají sloužit pro pokrytí případných
neuznatelných výdajů v rámci projektu.
Doc. E. Janeček: Podotýká, že varianta zřízení rezervního fondu je pouze ve stádiu návrhu,
proto je předčasné diskutovat metodiku jeho vytváření.
V. Radová: Děkuje prof. Novákovi za informace.

7.

RŮZNÉ

V. Vavřička: Upozorňuje na problematiku řešení příjezdu záchranné služby, případně hasičů,
do areálu ZČU s ohledem na trvale osazené zábrany ve vjezdu z Univerzitní ulice. Žádá
zástupce v AS ZČU o vznesení tohoto dotazu na jednání.
Proděkan M. Lávička: Podává podrobnou informaci o pokynu kvestora 2K/2013 a vyjadřuje
nespokojenost s jeho zněním.
Tajemník V. Vais: Doplňuje, že jako formální důvod vydání směrnice v takovéto podobě bylo
uvedeno uplatnění metodiky full-costu.
15:40 odchod M. Brandner
Na základě obsáhlé diskuze na dané téma bylo navrženo vyjádřit postoj AS FAV v podobě
usnesení.
Návrh usnesení:
AS FAV žádá vedení FAV, aby vstoupilo do jednání s vedením/kvestorem ZČU ohledně
vyjasnění a případné úpravě či zrušení pokynu kvestora 2K/2013. AS FAV též žádá zástupce
FAV v AS ZČU, aby požádali o vyjasnění pokynu na AS ZČU.
Hlasování:

pro 10,

proti 0,

zdržel se _ 0

(celkem 10 senátorů)

Usnesení bylo přijato.
V. Radová: Otevírá prostor pro další příspěvky do tohoto bodu. Protože nikdo z přítomných
nenavrhuje další problematiku k projednání, děkuje všem přítomným za účast a ukončuje
jednání.
Jednání bylo ukončeno v 16:20.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 20. 3. 2013

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 20. 3. 2013
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2013/4:
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje předložené Rozdělení základní dotace FAV na
rok 2013.

Usnesení 2013/5:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU
delegoval RNDr. Petra Tomiczka, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU do sněmu
Rady vysokých škol.

Usnesení 2013/6:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje doplněk
k podmínkám přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů FAV ZČU
pro akademický rok 2013/2014. Doplněk se týká oboru Řídicí a rozhodovací systémy.

Usnesení 2013/7:
AS FAV žádá vedení FAV, aby vstoupilo do jednání s vedením/kvestorem ZČU ohledně
vyjasnění a případné úpravě či zrušení pokynu kvestora 2K/2013. AS FAV též žádá zástupce
FAV v AS ZČU, aby požádali o vyjasnění pokynu na AS ZČU.

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 20. 3. 2013
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

omluven

3

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

omluven

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

přítomen

5

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

KIV

omluven

6

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

7

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

KIV

přítomen

8

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc

KMA

omluven

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

omluvena

11

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

12

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

Studentská část
1

Ing. Václav Bouček

přítomen

2

Bc. Viktor Fajta

přítomen

3

Bc. Radim Hošek

přítomen

4

Lukáš Hovorka

omluven

5

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

6

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 20. 3. 2013
Hosté
Jméno

Funkce

Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.

NTIS

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

proděkan FAV

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

ředitel NTIS

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

proděkanka FAV

Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

KMA

