Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 22. 6. 2016

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 3 hosté – viz prezenční listina
Omluveno: 4 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Holubová a Ausberger.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2015
3. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2015
4. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2016
5. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FAV pro funkční období 2017 – 2021
6. Různé

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou. Ta přivítala senátorky,
senátory a členy vedení FAV. Skrutátory byli jmenováni senátoři doc. Holubová a Bc.
Ausberger. Nikdo z přítomných neměl námitky.
Následovalo představení programu jednání doc. Radovou. Nikdo z přítomných neměl návrhy
na změnu programu.
Hlasování:
pro – 13,
proti – 0,
zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)
Program jednání byl schválen.
Předsedkyně AS FAV informovala přítomné o absenci tajemníka AS FAV Ing. Hájka.
Zápisem jednání byl pověřen senátor Ing. Havlík.
Dorazil doc. Král.

2. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2015
Děkan FAV: Ukazuje senátorům stručnou prezentaci k tématu výroční zprávy (VZ).
Seznamuje senátory se zpracovateli, jimiž byli: děkan, proděkani, tajemník a Ing. Toninger.
VZ o činnosti FAV za rok 2015 svou strukturou odpovídá minulým VZ s několika drobnými
odlišnostmi, které reflektují nový statut a dlouhodobý záměr. Jsou to například tyto změny:
● Nově je reflektována existence oborových sekcí.
● Grantové a projektové aktivity byly rozděleny na národní a mezinárodní.
● Byla vytvořena kapitola Další role fakulty s podkapitolami Mediální zprávy a Akce a
exkurze.
● Po vzoru VZ podobně zaměřených fakult v ČR (především Matematickofyzikální
fakulty) byl do VZ FAV zařazen i jmenný seznam zaměstnanců.
● Byla zrušena kapitola Rozvoj fakulty, která byla v minulosti výhradně věnována
fondům VaVpI a OP VK.
VZ o činnosti FAV za rok 2015 obsahuje faktografické údaje získané z různých databází
ZČU a také údaje poskytnuté jednotlivými oborovými sekcemi či pracovišti centra NTIS.
Porovnáním roku 2015 s rokem 2014 jsme dospěli k závěru, že jsou tyto roky srovnatelné v
nejdůležitějších údajích (počet profesorů a docentů, počet habilitačních a jmenovacích
řízení, počet obhájených disertačních prací, národní a mezinárodní projekty a granty,
smluvní výzkum a prestižní aktivity) s jediným avšak zásadním propadem – počtem studentů
(bylo přijato méně studentů, ale celkové procento přijatých ku přihlášeným vzrostlo).
Tato VZ byla projednána na vědecké radě FAV bez obsahových připomínek. Dokonce jsme
obdrželi pochvalný email od jednoho externího člena vědecké rady FAV za to, jak se FAV
vyvíjí v poslední době.
Případné překlepy a chyby ve VZ zašlete na adresu proděkana Barocha ideálně do týdne.
Návrh usnesení: Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni schvaluje výroční zprávu FAV za rok 2015.
Hlasování:
pro – 14,
Usnesení bylo schváleno.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

3. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2015
Tajemník FAV: VZ o hospodaření obsahuje pouze objektivní data z účetnictví už po
schválení na ministerstvu. Obrat v roce 2015 byl téměř 352 mil. Kč. Tato čísla je třeba očistit
o vnitrovýnosy, tj. o čísla započtená dvakrát. Po očistění je obrat FAV za rok 2015: 322 206
000 Kč. Porovnání s rokem 2014 je obtížné, neboť v roce 2014 byly čerpány dotace z VaVpI
projektů především na nábytkové vybavení nových budov. V roce 2015 naběhl národní
program udržitelnosti, přesto máme pokles o 7,5 mil Kč na mzdových nákladech. Celkový
hospodářský výsledek FAV je zhruba +3 600 Kč, což je vzhledem k celkovému obratu
vynikající výsledek.
V roce 2015 bylo na doktorských stipendiích vyplaceno 9,1 mil Kč, což je v porovnání s
rokem 2014 pokles, avšak doktorandů ubylo. Celkový objem všech stipendií je 22,4 mil Kč,

což je opět pokles, avšak v přepočtu na jednoho studenta se opět jedná o nárůst. V roce
2015 žádné významné investice neproběhly (pouze parkoviště pro studenty, dovybavení
velkých sálů sedačkami a komunikátory).
Na závěr bylo provedeno celkové srovnání roků 2014 a 2015 konzistentním způsobem bez
zohlednění VaVpI projektů. Bylo zjištěno, že v roce 2015 bylo k dispozici o 25 mil. Kč více,
ale výrazně se změnila struktura. Základní dotace klesla o 7,5 mil. Kč, institucionální a
účelové financování výzkumu a vývoje stouplo o 42,7 mil. Kč (z toho ale 39 mil. Kč dělá
PUNTIS), klesly zdroje ze zahraničí o 14 mil. Kč. Díky přestěhování do nových budov se
nám zvýšily náklady na provoz a služby 9 mil. Kč.
Prostor pro dotazy.
RNDr. Tomiczek: Kolik máme odloženo v FPP?
Tajemník FAV: V roce 2015 jsme odložili zhruba 12 mil. Kč ze základní dotace 1111 a 2,9
mil. Kč z dotace 1311. To vše samozřejmě ve struktuře kateder.
Ing. Zemčík: Máme příjem z přijíždějících studentů programu Erasmus, kteří jsou
koordinováni jinou fakultou?
Děkan FAV: Ne, toto není systémově vůbec řešeno a musí to být formou jakési adhoc
dohody.
Tajemník FAV: A pokud k tomu dochází, bude to uvedeno ve vnitrovýnosech.
Děkan FAV: Jedná se o trefnou připomínku, ale to samé platí u celoživotního vzdělávání. V
rámci univerzity musíme prosadit, aby se jednalo o příjem kateder, nikoliv o příjem
konkrétních vyučujících, jak je tomu nesystémově nyní.
Návrh usnesení: Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2015.
Hlasování:
pro – 14,
Usnesení bylo schváleno.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

4. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2016
Děkan FAV: Aktualizaci dlouhodobého záměru (ADZ) FAV pro rok 2016 připravil stejný
strategický tým jako VZ, ačkoliv se tým ani jednou nesešel. Současný dlouhodobý záměr
(DZ) FAV byl schválen v březnu 2016 a naprostá většina našich cílů se nezměnila. Přesto
byl z univerzity zájem na tom, abychom ADZ vypracovali. Proto jsme alespoň vypracovali
jistý vzor, který může sloužit pro budoucí léta, kdy to bude mít větší smysl.
Stojíme v prvním roce plnění DZ FAV a všechny vize, priority a cíle zůstávají v platnosti.
Připravili jsme strukturu, která umožňuje vyjádřit se ke změně cíle, k jeho úpravě, či pokud
se objeví, tak k vytvoření nového cíle. Toto se pochopitelně musí objevit v nástrojích a v
případě neplnění bude taktéž nutné navrhovat jistá opatření. ADZ srovnává současný stav v

roce 2015 a plán na konci roku 2015, resp. 2020. Preferujeme aktualizaci stručnou, ze které
bude zřejmé, co se podařilo splnit spíše než kopírování rozsáhlých statí z DZ.
V rámci DZ je kapitola týkající se pokrytí cílů hledání zdrojů, kde bylo zmíněno hledání
reakce na novou metodiku rozpočtu ZČU a začlenění příjmů z VVV projektů. Toto se
samozřejmě za ty dva měsíce nestalo, neboť zatím nebyla přijata nová metodika rozpočtu
ZČU a situace ohledně VVV projektů je nejasná a dochází k pozdržení.
Návrh usnesení: Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FAV pro rok 2016.
Hlasování:
pro – 14,
Usnesení bylo schváleno.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

5. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FAV pro funkční období 2017 –
2021
doc. Radová: Jak bylo řečeno na minulém jednání AS FAV, děkan FAV doc. Lávička
rezignuje k 28. 2. 2017. Od tohoto termínu se odvíjí časový harmonogram průběhu voleb
kandidáta na děkana. Návrh harmonogramu byl senátorům rozeslán s předstihem, nyní
zbývá domluvit se na termínu konce lhůty pro podání návrhu na kandidáta na děkana FAV,
abychom mohli svým usnesením vyhlásit volby. Návrhy lze podávat okamžikem vyhlášení
voleb až do dne určeného senátem, který musí být nejdříve 6 měsíců a nejméně 5 měsíců
před koncem funkčního období stávajícího děkana. Termín konce lhůty musíme stanovit
mezi 29. 8. a 28. 9., ale vzhledem k tomu, že 28. 9. je státní svátek, tak mezní termín je
29.9. Historicky se přistupovalo k co nejzazšímu termínu, proto navrhuji stanovit 29. 9. 2016
12:00 jako konec lhůty pro podávání návrhů na kandidáta na děkana. V tomto případě
vychází termín prvního kola volby mezi 29. 10. – 28. 11. 2017, ovšem na tom se můžeme
domluvit později. Dále je třeba schválit formulář pro návrhy, který byl převzat z minulých
voleb, a bude také přílohou dnešního zápisu.
Bc. Ausberger: Jak je to konkrétně s počtem navrhovatelů? Musí jich být těch 5?
doc. Radová: Ne, navrhovatelů může být libovolný počet, klidně jen jeden.
RNDr. Tomiczková: Máme plánované jednání senátu před koncem lhůty?
doc. Radová: Myslím, že další jednání AS FAV je plánováno na konec října, ale není
problém se neformálně či mimořádně sejít. Beru to jako námět a budu na to pamatovat v
září.
Otázka z pléna: Co musí splňovat kandidát na děkana?
Děkan FAV: Mělo by mu být 18 let a měl by mít negativní lustrační osvědčení.
doc. Radová: Podle VŠ zákona ani nemusí být členem akademické obce fakulty.
Návrh usnesení: Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni vyhlašuje na základě čl. 34 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAV ZČU (dále jen

VJŘ) volby kandidáta na děkana FAV ZČU pro funkční období 2017 až 2021. Návrhy na
kandidáta na děkana lze v souladu s čl. 34 odst. 2 a čl. 35 odst. 1 až 3 VJŘ podat
do rukou předsedkyně AS FAV nejpozději 29. 9. 2016 do 12.00 hod. na formuláři, který je
přílohou zápisu z dnešního jednání AS FAV.
Hlasování:
pro – 14,
Usnesení bylo schváleno.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

6. Různé
6.1 Stručná informace o přijímacím řízení
Proděkan Železný: Celkový pokles přihlášených osob je o 3,45 %, přičemž v prezenční
formě studia je pokles 5,5 % a v kombinované formě studia je nárůst o 8 %. Dále máme k
dispozici předběžná čísla o přijatých (není doplněno o přezkumy): Počet přijatých studentů
klesl celkově o 5,5 % (pokles v prezenční formě 7 % a nárůst v kombinované 3 %). Zdá se,
že se dají vysledovat zajímavé jevy, ale ty bude lepší zanalyzovat, až budou finální výsledky
a uvidíme, zda se nám osobním dopisem děkana podaří zvýšit počet zapsaných studentů.
Velký pokles zájemců o informatiku z loňského roku je kompenzován nárůstem letošních
přihlášek.

6.2 Informace k podnětu z AS LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Radová: Usnesení týkající se důstojného uctění památky 17. listopadu bylo schváleno
celým AS ZČU, tudíž pokud necítíte nutnost, považuji explicitní připojení se k tomu za
zbytečné.
Jednání bylo ukončeno v 14:00.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 22. 6. 2016 Jindřich Havlík

Přehled trvajících usnesení AS FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Žádné


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v
Plzni dne 22. 6. 2016
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2016/11 (ze dne 22. 6. 2016):
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu FAV za rok 2015.

Usnesení 2016/12 (ze dne 22. 6. 2016):
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2015.

Usnesení 2016/13 (ze dne 22. 6. 2016):
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
aktualizaci dlouhodobého záměru FAV pro rok 2016.

Usnesení 2016/14 (ze dne 22. 6. 2016):
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje na
základě čl. 34 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAV ZČU (dále jen VJŘ) volby
kandidáta na děkana FAV ZČU pro funkční období 2017 až 2021. Návrhy na kandidáta na
děkana lze v souladu s čl. 34 odst. 2 a čl. 35 odst. 1 až 3 VJŘ podat
do rukou předsedkyně AS FAV nejpozději 29. 9. 2016 do 12.00 hod. na formuláři, který je
přílohou zápisu z dnešního jednání AS FAV.
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AKADEMICKÁ ČÁST
Jméno

Pracoviště

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

2

doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

3

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

KMA

4

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

KIV

5

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

KIV

Omluven

6

Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.

KFY

Omluvena

7

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

8

doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

KMA

9

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

10

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

11

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

12

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

KME

STUDENTSKÁ ČÁST

1

Bc. Tomáš Ausberger

2

Ing. Petr Brůha

3

Ing. Pavel Hájek

4

Ing. Jindřich Havlík

5

Ing. Helena Prausová

6

Ing. Jana Turjanicová

Omluven

Podpis

Omluven
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HOSTÉ

Jméno

Funkce nebo pracoviště

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Tajemník FAV

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Děkan FAV

doc. Ing. Miloš Železný Ph.D.

Proděkan FAV

Podpis

Příloha k zápisu z jednání AS FAV ze dne 22. 6. 2016

Návrh kandidáta/kandidátky
na děkana/děkanku FAV ZČU v Plzni
pro funkční období 2017 – 2021

Navrhovatelé:

Kandidát/ka:

Jméno

Příjmení

Tituly

Datum

Podpis

…………..

…………..

…………

…………..

…………..

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

Potvrzení přijetí návrhu:
Den, hodina a místo přijetí návrhu:
Předávající (jméno, příjmení, podpis):
Přijímající (jméno, příjmení, podpis):

…………..….

……………...

………………

……………..

…………..….

………………

……………...

……………...

………………

Poučení:
Navrhovatelem může být pouze senátor.
Vlastnoručním podpisem vyslovuje kandidát svůj souhlas s kandidaturou.
Návrh předává některý z navrhovatelů ve 2 vyhotoveních osobně předsedkyni AS FAV.

Mezní termín pro podání návrhů je 29.9.2016 12:00 hod.

