Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 1. 3. 2017

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 12 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 6 hostů – viz prezenční listina.
Omluveno: 3 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Neomluveno: 3 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Balda a Hájek.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Vyjádření AS FAV k záměru děkana jmenovat proděkany
3. Různé
a. Informace o schválení Statutu Západočeské univerzity v Plzni
b. Další

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedou AS FAV Ing. Baldou. Ten přivítal senátorky,
senátory a přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři - Ing. Balda a Ing. Hájek.
Nikdo z přítomných neměl námitky. Předseda AS FAV informoval také o tom, že veškeré
podklady pro projednávané body byly senátorkám a senátorům zaslány spolu s pozvánkou
na dnešní jednání.
Následovalo představení programu jednání předsedou AS FAV. Nikdo z přítomných neměl
návrhy na změnu programu.
Hlasování:
pro – 12,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 12 senátorů)

2. Vyjádření AS FAV k záměru děkana jmenovat proděkany
Nová děkanka FAV informovala přítomné senátorky a senátory o jmenování nových
proděkanů s platností mandátu od 2. 3. 2017 a to následovně:
Proděkan pro vědu a výzkum - prof. Pavel Novák
Proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti - doc. Miloš Železný
Proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy - doc. Pavel Baroch
Proděkan pro rozvoj a legislativu - doc. Miroslav Lávička (jmenován také tzv. prvním
proděkanem, tj. zástupcem děkanky v době její nepřítomnosti)
Nikdo z přítomných senátorů neměl žádné připomínky k návrhu, přistoupilo se tedy rovnou k
hlasování o níže uvedeném usnesení.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkanky jmenovat proděkany
a nemá k jejímu záměru připomínky.
Hlasování:
pro – 12,
Tento bod byl schválen.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 12 senátorů)

Děkanka FAV poděkovala za schválení usnesení. Doplnila, že tajemníkem fakulty zůstává
Ing. Vais, stejně tak zůstává sekretářka děkanky paní Suchomelová i studijní referentky paní
Sutnerová a Brabencová a studijní referent Ing. Toninger.

3. Různé
ad a) Informace o schválení Statutu Západočeské univerzity v Plzni
Předseda AS FAV informoval přítomné senátorky a senátory o schválení nového Statutu
Západočeské univerzity v Plzni. Formální připomínky podané za AS FAV byly v
připomínkovém řízení přijaty, připomínky závažnějšího charakteru byly všechny zamítnuty
(viz hlasování per-rollam ze dne 21. 1. 2017, kdy bylo schváleno usnesení "Akademický
senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje připomínky k
úplnému znění Statutu Západočeské univerzity v Plzni ze dne 21. 1. 2017 předložené
senátory za AS FAV."). Nový Statut ZČU byl schválen všemi hlasy, krom jednoho (zdržel se
hlasování)
Následovala diskuze
Tajemník FAV: Informoval o tom, že ve schváleném statutu nejsou definovány kompetence
fakult a hrozí tak, že fakulty mohou přijít například o rozhodování ve věcech zaměření své
tvůrčí činnosti, studijních programů, zahraničních aktivit a doplňkové činnosti včetně
rozhodování o nakládání s jejími výnosy (paragraf 24, odst. 2 novelizovaného zákona o VŠ).
Novela zákona připouští, aby tyto kompetence fakultám zůstaly, nicméně bylo třeba zakotvit
je (nejlépe) do statutu. Nový Statut ZČU pouze definoval, že tyto kompetence mohou být
řešeny vnitřními legislativou, která ovšem nepodléhá schvalování AS. Tuto záležitost
tajemník FAV rozporoval v připomínkovém řízení k novému Statutu ZČU včetně předložení
alternativních formulací, nicméně všechny jeho návrhy byly odmítnuty.

RNDr. Tomiczek: Upravení kompetencí pomocí vnitřních norem bylo vyžádáno fakultami,
aby například v rámci veřejných zakázek mohly vystupovat samostatně.

doc. Lávička: K připomínkám k návrhu Statutu ZČU podotkl, že pokud by připomínky byly
vypořádány ne formálně, ale obsahově, šlo by o drobné zásahy do textu, ale s velkým
dopadem.
Ing. Balda: FAV dlouhodobě usiluje o distribuci některých funkcí přímo na fakultu, ale
neúspěšně. Také podotkl, že na posledním zasedání AS ZČU vystoupil s poznámkou, že by
bylo férové předkládat návrhy důležitých dokumentů více v předstihu. Byl tlak na to, schválit
Statut.
RNDr. Tomiczek: Poděkoval AS FAV za usnesení o Statutu (viz výše), které vedlo k tomu,
že Statut byl předložen už v únoru. Zároveň řekl, že v novém Jednacím řádu AS ZČU se
navrhuje, aby lhůta pro předkládání návrhů k vyjádření byla prodloužena na 3 týdny.
Upozornil také, že nový Statut ZČU je již zaregistrován a je platný od 1. 3. 2017.
doc. Radová: Ptala se RNDr. Tomiczka ohledně Jednacího řádu akademického senátu ZČU
- je v něm škrtnuto, že ke schválení statutu je potřeba více jak ⅗ podíl hlasů senátorů. Pokud
tomu rozumí správně, nyní z Jednacího řádu AS ZČU vyplývá, že ke schválení statutu či
jiných vnitřních norem postačuje více jak ½ přítomných, místo původních ⅗ hlasů všech
senátorů. Dohnáno do extrému, stačila by čtvrtina senátorů ke schválení takto důležitých
dokumentů.
RNDr. Tomiczek: Tohle je určitě špatně, ohlídáme to při vypořádání připomínek.
Ing. Balda: Poděkoval senátorům za hlasování per-rollam ohledně připomínek AS FAV k
novému statutu ZČU (viz výše).
ad b) Další
doc. Radová: Podotkla, že nyní přijde legislativní smršť na FAV, v součinnosti s přijetím
nového Statutu ZČU. Funkční období AS ZČU se ze dvou let změnilo na 3 roky. Otázka k
zamyšlení pro senátory AS FAV, zda toto změnit i pro AS FAV.
Ing. Balda informoval přítomné senátorky a senátory o navrženém termínu dalšího jednání
AS FAV dne 5. 4. 2017

Jednání bylo ukončeno v 13:30
Pavel Balda
Předseda AS FAV
Zapsal 1. 3. 2017 Pavel Hájek

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 1. 3. 2017
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkanky jmenovat proděkany
a nemá k jejímu záměru připomínky.

Akademický senát FAV, 1. 3. 2017
Prezenční listina
AKADEMICKÁ ČÁST
Jméno

Pracoviště

Podpis

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

2

doc. Ing. Gabriela Holubová,Ph.D.

KMA

3

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

KIV

4

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

KIV

5

Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.

KFY

6

doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

KMA

7

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

KIV

8

RNDr. BlankaŠedivá, Ph.D.

KMA

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

Omluvena

11

Ing. Petr Vaněček, Ph.D.

KIV

Neomluven

12

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

KME

Omluven

Omluvena

Neomluven

STUDENTSKÁ ČÁST
1

Bc. Tomáš Ausberger

2

Ing. Petr Brůha

3

Ing. Pavel Hájek

4

Ing. Jindřich Havlík

5

Ing. Jan Škach

6

Ing. Jana Turjanicová

Neomluven

Akademický senát FAV, 1. 3. 2017
Prezenční listina
HOSTÉ
Jméno

Funkce nebo pracoviště

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

KMA

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

NTIS

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

KKY

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Děkanát FAV

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Děkanát FAV

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

Podpis

