Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 30. 5. 2012

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 12:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 4 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 usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Nový, Fajta.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2011
3. Zpráva o hospodaření FAV 2011
4. Vyhláška – Podmínky studia v akademickém roce 2012/2013
5. Informace NTIS
6. Informace o přijímacím řízení do Bc. studia.
7. Výměna proděkana pro Tvůrčí činnost a vnější vztahy v souvislosti s pověřením
současného ředitele NTIS
8. Různé
8.1

Informace o hospodaření ZČU za 1-4/2012

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
V. Radová: Zahajuje jednání AS FAV a vítá všechny přítomné. Konstatuje, že AS je v počtu
přítomných 14 senátorů usnášeníschopný. Dále představuje program jednání tak, jak byl
uveden v pozvánce a ptá se, zda má někdo z přítomných nějaký návrh na změnu programu
jednání. Na výzvu nikdo nereaguje, proto dává hlasovat o programu.
Hlasování:

pro - 14,

proti – 0,

zdržel se - 0

(celkem 14 hlasů)

Program jednání v předložené podobě byl schválen.

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAV ZA ROK 2011
V. Radová: Předává slovo tajemníkovi Ing. Vaisovi.
Tajemník Vais: Shrnuje obsah výroční zprávy, v níž jsou uvedena nejdůležitější data pro
reprezentaci fakulty, a věnuje se jednotlivým položkám. Výroční zpráva byla projednána na
Vědecké radě.
V. Radová: Otevírá diskusi k danému tématu, ale nikdo nereaguje.
Návrh usnesení:
AS FAV schvaluje výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2011.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 14 hlasů)

Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2011 byla schválena.

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAV ZA ROK 2011
V. Radová: Předává slovo tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi.
Ing. Vais: Prezentuje obsah výroční zprávy. Upozorňuje na obrat FAV v minulém kalendářním
roce, analyzuje výnosy a náklady fakulty, stipendia, hospodářské výsledky jednotlivých
pracovišť. Vyzdvihuje také drobný nárůst výnosů i při poklesu základní dotace. Konstatuje, že
plníme strategický cíl být vědecko-výzkumná instituce, ale lze očekávat další pokles
klasických zdrojů pro další roky, a proto doporučuje zvýšit efektivitu v oblasti výuky.
P. Tomiczek: Se ptá, jak se do hospodaření promítla havárie na KFY.

ing. Vais: Byla provedena oprava přístroje za cca 80 000 Kč, ale KFY nedisponovala
investičními penězi. Proto byla tato položka hrazena z investic FAV. Nicméně katedra tuto
částku musí uhradit FAV jako celku.
V. Radová: Poznamenává, že není problematický pokles dotace na výuku, ale to jak zdroje
nahradíme.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu FAV o hospodaření za rok 2011.
Hlasování:

pro-14 ,

proti- 0,

zdržel se- 0

( celkem 14 hlasů)

Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2011 byla schválena.

4. VYHLÁŠKA –
2012/2013

PODMÍNKY

STUDIA

V AKADEMICKÉM

ROCE

V. Radová: Žádá pana děkana, který aby se k tomuto bodu vyjádřil.
Děkan Vávra: Shrnuje obsah vyhlášky a připomíná, že byla nastavena hranice 6 kreditů, které
jsou nutné, aby je student během prvního semestru získal, aby mohl dále pokračovat ve
studiu. Dále objasňuje, proč byl stanoven právě tento počet kreditů.
P. Tomiczek: Se ptá, zda je k dispozici statistika počtu studentů, kteří mají po prvním
semestru 6 kreditů a studovali jen dalších půl roku.
Děkan Vávra: Reaguje, že tyto hodnoty má k dispozici, ale dosud je nevyhodnotil.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV schvaluje podmínky studia pro akademický rok 2012/2013.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 14 hlasů)

Podmínky studia na FAV pro akademický rok 2012/2013 byly schváleny.

5. INFORMACE NTIS
V. Radová Předává slovo proděkanu Weinrebovi.
Proděkan Weinreb: Podává informace o průběhu interního i externího auditu a kontrole
z MŠMT. Dále byla odeslána monitorovací zpráva, v níž vidí příslušný odbor jako
problematickou oblast smluvního výzkumu. Probíhá poptávkové řízení na post vědeckého

ředitele, do něhož se přihlásili dva uchazeči. Funkce manažera pro lidské zdroje není stále
obsazena. Co se týká výběrového řízení na zřizovatele stavby, bylo stanoveno pořadí a nyní
běží ochranná doba. Další výběrová řízení budou problematická vzhledem k novele zákona o
veřejných zakázkách, proto je snaha rozjet vše s předstihem.
Také probíhá mezinárodní evaluace po 18 měsících (struktura, statut), budou se konat
pravidelné porady s vedoucími projektů, „vnořování“ projektů do NTIS. Seminář NTIS je
plánován na září 2012 z důvodů až v té době známých výsledků auditů a kontroly.
P. Balda: Poukazuje na problematiku kritérií pro výběrová řízení.
Proděkan Weinreb: Na základě příslušného zákona se nyní připravuje směrnice, ve které
bude vymezeno, kdy je zakázka v rámci projektu rozdělitelná nebo ne. Pokud nemáme
k dispozici příslušný prováděcí předpis, nelze prozatím reagovat.
I. Kolingerová: Se vrací k problematice výběrového řízení na pozici vědeckého ředitele,
protože se vybíralo pouze z lidí uvnitř FAV a myslí si, že kdyby se dal prostor někomu zvenčí,
tak mohl by přinést svěží vítr.
Proděkan Weinreb: Konstatuje, že vzhledem k výši úvazku a tomu odpovídajícímu platu není
možné získat na tuto pozici někoho zvenčí.
Dále proběhla diskuse na téma „vnořování“ stávajících projektů pod NTIS.

6. INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO BC . STUDIA
V. Radová: Předává slovo proděkance A. Netrvalové.
Proděkanka A. Netrvalová: Prezentuje prozatímní výsledky - počty přihlášených osob a
přijatých ke studiu. Co se týká navazujícího studia, je situace stále otevřena, a to do 8.6.
V. Bouček: Se ptá, zda pokles přihlášených studentů odpovídá trendu demografické křivky.
Děkan Vávra: Reaguje tak, že pokles přihlášených studentů skutečně koresponduje
s trendem demografické křivky, ale nelze říci, že pokles demografické křivky může být jen
jediným důvodem k poklesu počtu přihlášených. Tuto skutečnost nelze prokázat a ani
vyvrátit.
V. Radová: Protože další dotazy ani připomínky nejsou, ukončuje tento bod jednání.

7.

VÝMĚNA PRODĚKANA PRO TVŮRČÍ ČINNOST A VNĚJŠÍ VZTAHY

V. Radová: Předává slovo děkanu Vávrovi.

Děkan Vávra: Připomíná, že prof. Novák je od ledna 2012 ředitelem NTIS, tudíž ukončí svoji
činnost jako proděkan. Požadavky vedení na tuto funkci byly ale nerealistické, proto byly
osloveni buď vedoucí všech kateder nebo i konkrétní osoby, ale katedry nezúčastněné ve
vedení FAV na nabídku nereflektovaly. Proto byl navržen doc. Lávička a funkce by mu měla
být předána do konce června 2012.
V. Radová: Žádá kandidáta, aby se k tomu vyjádřil.
M. Lávička: Přislibuje, že se bude snažit nastavit rovnováhu vztahu mezi fakultou a
vznikajícím NTIS, čili mezi základním a aplikovaným výzkumem.
V. Radová: Dále informuje přítomné, že se k tomuto kroku musí vyjádřit i akademický senát,
a připomíná, že funkce senátora a proděkana jsou neslučitelné. Proto bude potřeba, aby pan
děkan informoval akademický senát FAV, ke kterému dni změna, aby bylo možné
k příslušnému dni jmenovat náhradníka.
Děkan Vávra: Přislibuje, že v okamžiku, kdy bude známý datum jmenování, bude informovat
senát.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU projednal návrh děkana na změnu na pozici proděkana FAV pro
Tvůrčí činnost a vnější vztahy a nemá připomínky.
Hlasování:

pro - 13,

proti – 0,

zdržel se -1

(celkem 14 hlasů)

Návrh děkana na funkci proděkana FAV pro Tvůrčí činnost a vnější vztahy byl projednán bez
negativních připomínek.

8.

RŮZNÉ

8.1. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ZČU ZA 1-4/2012
V. Radová: Otevírá bod jednání různé, konkrétně podbod věnovaný hospodaření ZČU za
první čtvrtletí 2012. Dále žádá pana děkana, aby situaci osvětlil.
Děkan Vávra: Připomíná, že tato problematika je sice záležitostí AS ZČU. Ale fakulty
s přijatelným hospodářským výsledkem jsou stahovány těmi hůře prospívajícími, proto je to i
fakultní problém.
P. Tomiczek: Upozorňuje, že před měsícem bylo avizováno, že AS ZČU podá informace nejen
kvestor, ale i děkanka FPE Doc. Coufalová. Podle jeho názoru je jedním z důvodů finančních
problémů na FPE přezaměstnanost.

Tajemník Vais: Konstatuje, že stlačování platů zaměstnanců FPE nepovede k naplnění
požadovaného cíle. Problematické je i množství oborů, které je na FPE nabízeno. Jedná se o
obory s malým počtem studentů.
Děkan Vávra: Konstatuje, že toto není problém pouze FPE, ale i jiných pracovišť, která
se ovšem zatím navenek zdají být v pořádku. Tento problém je ale dlouhodobý, a proto je
nutné co nejrychleji vypracovat rozbor situace a provést příslušná opatření. Navíc důsledkem
snížení platů zaměstnanců bude jen to, že kvalitní pracovníci odejdou jinam.
P. Tomiczek: Připomíná, že se na FPE upozorňuje zejména proto, že má během následujícího
akademického roku splatit první „splátku“ 4 miliony z celkového „dluhu“ 12 milionů korun.
Ale máme ještě další tři fakulty, které jsou na hraně.
Děkan Vávra: Konstatuje, že tak jako tak negativní výsledek minulých hospodaření FPE
nedostaneme zpátky, protože pokud se FPE z dluhů nedostane, tak ke splacení nedojde,
nebude z čeho. Pokud se jim situaci podaří vyřešit, tak při požadování vrácení dluhu se
dostanou do téže situace znovu (dluhová past).
I. Kolingerová: Připomíná, že dochází současně i k poškození v hodnocení vědeckého výkonu
univerzity, čili FAV na situaci doplácí nepřímo.
Děkan Vávra: Připomíná, že univerzita je z hlediska MŠMT celek, ale uvnitř platí pravidlo
přerozdělování peněz na fakulty. Proto musíme k situaci přistoupit „takticky“, čili zvýšit
příjem za počet „placených studentů“. Nejen to, problém je třeba chápat jako strategický
problém FAV.
V. Radová: Uzavírá diskusi na toto téma.

8.2. DALŠÍ
V. Radová: Ptá se na informace týkající se Komise pro přijímací řízení.
Děkan Vávra: Informuje, že komise pracuje pod vedením Ing. Zajíčka z KME. Komise nyní
analyzuje data z minulých dvou let, která jí byla poskytnuta. Výstupní text s pravidly pro
přijímání studentů by měl být vyhotoven do konce června 2012.
V. Radová: Informuje, že dle harmonogramu je další jednání AS FAV plánované na 20.6.2012.
Závěrem děkuje přítomným a ukončuje jednání AS FAV.
Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 13:30 hod.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 30.5.2012

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 30.5.2012
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2012/06:
AS FAV schvaluje výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2011.

Usnesení 2012/07:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje předloženou výroční zprávu o hospodaření FAV za rok
2011.

Usnesení 2012/08:
Akademický senát FAV schvaluje podmínky studia pro akademický rok 2012/2013.

Usnesení 2012/09:
Akademický senát FAV ZČU projednal návrh děkana na změnu na pozici proděkana FAV pro
Tvůrčí činnost a vnější vztahy a nemá připomínky.

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 30.5.2012
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

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

Doc. RNDr.Miroslav Lávička, Ph.D.

KMA

přítomen

8

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

KIV

přítomen

9

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

10

RNDr. Petr Tomiczek, CSc

KMA

přítomen

11

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

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

omluven

4

Lukáš Hovorka

omluven

5

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

6

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 30. 5. 2012
Hosté
Jméno

Funkce

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

proděkan FAV

Ing. Josef Weinreb, CSc.

proděkan FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

