Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 12. 6. 2013

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 13:30 hodin.
Přítomno: 13 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 5- hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 5 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 senátoři R. Hošek, J. Vimmr.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.

Zahájení

2.

Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2012

3.

Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok 2013/14

4.

Vyhlášení voleb do AS FAV

5.

Aktuální informace z projektů NTIS a CTPVV

6.

Různé

JEDNÁNÍ
1.

ZAHÁJENÍ

V. Radová: Zahajuje jednání AS FAV. Vítá všechny přítomné a konstatuje, že AS FAV je
v počtu 13 přítomných členů usnášeníschopný. Předkládá program v původním znění a dává
prostor pro návrhy na jeho změnu. Nikdo z přítomných nic nenamítá ani nenavrhuje další
změnu, proto dává hlasovat o programu v původní podobě.
Hlasování:

pro - 13,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 13 senátorů)

Program v původní podobě byl schválen.

2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAV ZA ROK 2012

V. Radová: Předává slovo tajemníkovi FAV Ing. V. Vaisovi.
Tajemník V. Vais : Předkládá zprávu o hospodaření FAV za rok 2012 ve formě analogické
k předchozím letům. Shrnuje obsah zaslaných materiálů s ohledem na výsledek hospodaření
z předešlého roku. Poukazuje na skutečnost, že ze vzdělávání plyne asi 20% financí.
V. Radová: Děkuje za poskytnuté informace a otevírá diskusi k tomuto bodu.
Nikdo nereaguje, proto dává hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu FAV o hospodaření za rok 2012.
Hlasování:

pro - 13,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 13 senátorů)

Výroční zpráva o hospodaření byla schválena.

3. PODMÍNKY STUDIA V 1. ROČNÍKU FAV PRO AKADEMICKÝ ROK
2013/2014
V. Radová: Předává slovo proděkance FAV Ing. Netrvalové.
Proděkanka A. Netrvalová: Prezentuje předložený materiál, přičemž upozorňuje, že změna
oproti předchozímu roku spočívá pouze v aktualizovaných termínech.
R. Hošek: Ptá se, zda by nebylo potřeba vložit pasáž týkající se studentů navazujícího studia,
kteří v 1. semestru navazujícího studia absolvují zahraniční stáž?
Děkan F. Vávra: U takovýchto studentů není počet získaných kreditů průkazný, proto není
potřeba vyhlášku upravovat.

Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok
2013/2014.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 13 senátorů)

Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok 2013/2014 byly schváleny.

4. VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AS FAV
V. Radová: Informuje, že od 1. 1. 2014 bude působit AS FAV v novém složení. Podle
jednacího řádu je nutno vyhlásit na červnovém zasedání AS FAV obecný termín voleb, tj.
týden, ve kterém volby proběhnou. S ohledem na předběžně stanovený termín voleb do AS
ZČU, který je stanoven v týdnu 4. -10. 11. 2013, doporučuje stejný termín. Představuje návrh
harmonogramu. Pokud k němu nebudou námitky, je nutno do pátku sestavit volební komisi,
a to z 5 akademických pracovníků a 2 studentů. Dává prostor pro dotazy. Žádné dotazy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje řádné
volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období 1. 1. 2014 – 31.
12. 2015. Volby se budou konat v týdnu od 4. 11. do 10. 11. 2013.
Hlasování:
senátorů)

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 13

Volby do AS FAV lze považovat za vyhlášené.
J. Vimmr: Podotýká, že v tomto týdnu od pondělí do středy organizuje katedra mechaniky
konferenci, a ptá se, zda by bylo možno svolat volby na konci týdne, tedy od středy do pátku.
V. Radová: Jelikož termín voleb stanovuje volební komise, je na volební komisi, zda vyhoví.
Ing. J. Weinreb: Připomíná, že s ohledem na diskusi, která proběhla po minulých volbách do
AS FAV, by bylo vhodné umožnit kandidátům do AS FAV vydat „programové prohlášení“,
případně ho zveřejnit na stránkách AS FAV v rámci utužení demokracie na ZČU.
V. Bouček: Z hlediska studentů považuje tento krok za prospěšný. Nižší účast studentů ve
volbách je zapříčiněna i tím, že studenti nevědí, koho volí.
P. Brada: Jelikož AS FAV reaguje na aktuální dění, je těžké dávat si závazky.
M. Brandner: Připomíná, že by bylo vhodné, aby prohlášení byla vyvěšena na jednom místě,
jinak tento krok ztrácí smysl.

I. Kolingerová: Doporučuje, aby případní kandidáti byli na možnost zveřejnění programového
prohlášení upozorněni v dostatečném předstihu.

5. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PROJEKTŮ NTIS A CTPVV
V. Radová: Předává slovo Ing. Weinrebovi.
Ing. J. Weinreb: Omlouvá prof. Nováka, ředitele NTIS, z jednání z důvodu plánovaného
výukového pobytu se studenty. Informuje o výsledcích hodnocení mezinárodního panelu,
které je pozitivní, ale závěry je nutno dále zpracovat, aby se mohly dále promítnout do
technického annexu. Pozastavuje se u problematiky veřejných zakázek, která je stále
aktuální. Dosud bylo odboru pro veřejné zakázky předáno 22 nových zakázek, do konce
června jich má být předáno ještě 26. Tento odbor bude dále komunikovat s advokátní
kanceláří. V současné době také probíhá sběr dat a požadavků pro zakázky do konce r. 2013
a na rok 2014.
Tajemník V. Vais: Kolik veřejných zakázek bylo vyhlášeno na centrální adrese od 11. 3. 2013
do dneška a kolik bylo nakoupeno?
Ing. J. Weinreb: V období spolupráce s advokátní kanceláří nebyla realizovaná jediná zakázka.
V současné době je předběžně oznámeno nebo na portálu vyhlášeno 11 zakázek, kromě
kterých bylo již 6 zrušeno. Tedy vše, co bylo realizováno, bylo následně zrušeno.
14:30 odchází I. Kolingerová.
Dále proběhla diskuse na téma problematiky veřejných zakázek v souvislosti s ohrožením
indikátorů, případně nenaplněním milníků projektu. V souvislosti s touto diskusí připomíná
předsedkyně, že projekt NTIS bude prezentován za zasedání AS ZČU. Tento krok je reakcí na
usnesení AS FAV z jednání konaného 6. 2. 2013.
15:04 odchází M. Brandner.

6. RŮZNÉ
Proděkanka A. Netrvalová: Informuje o výsledcích přijímacího řízení do bakalářských a
navazujících studijních programů.
V. Radová: Informuje senátory o odpovědích na dotazy, které měly být tlumočeny na
jednání AS ZČU:
 po schválení AS ZČU se zástupcem FAV v RVŠ stal RNDr. Petr Tomiczek, CSc.;


směrnice kvestora 2K/2013 (tzv. 3% procenta) nemůže být zrušena. Byl k ní však
vydán dodatek, který zmíněná 3% ruší;

 příjezd záchranné služby a hasičů je zajištěn organizačně - příslušné složky vědí, jak se
do areálu dostat.
Tajemník V. Vais: Problematika příjezdu byla diskutována - oficiální příjezdová komunikace je
nyní zadem mezi UUD a RICE.
Tajemník V. Vais : Informuje, že je vypracovaná Zpráva o činnosti FAV za rok 2012,
v následujících dnech bude vyvěšena na www, protože Vědecká rada se usnesla, že ji
projedná per-rollam. Prostor pro připomínky bude nejspíše do 25. 6., následně budou
připomínky zapracovány popř. vysvětleny nejasnosti, a navrhuje, že poslední týden v červnu
by ji mohl schválit per-rollam i AS FAV.
Z diskuse na dané téma vyplynulo, že nikdo z přítomných nic nenamítá.
J. Vimmr: Informuje přítomné senátory o činnosti legislativní komise, konkrétně se vyjadřuje
k prodeji budovy ZČU v Jungmannově ulici.
Tajemník V. Vais: Vzhledem k tomu, že se staví nové objekty s cílem vytvoření těžiště
univerzity v borském campusu, se prodeji objektů ve městě zřejmě nevyhneme. Jde o to,
abychom prodávali ve vhodný čas, za tržní cenu a transparentně.
Dále se Akademický senát FAV zabýval problematikou výběrových řízení probíhajících na ZČU
a činností Odboru veřejných zakázek ZČU. Situaci vyhodnotil jako neutěšenou s vysokou
mírou rizika nesplnění stanovených cílů. V souvislosti s tím AS FAV vyslovuje plnou podporu
vedení Fakulty aplikovaných věd a zástupcům FAV v AS ZČU v jednáních s vedením univerzity
a zástupci dalších fakult ZČU s cílem dosáhnout urychleného, konstruktivního, efektivního,
transparentního, administrativně průchodného a ekonomicky úsporného způsobu řešení
současné situace. Dále z jednání AS FAV vyplynula řada otázek, jejichž zodpovězení by mohlo
přispět k objasnění dohadů a spekulací kolem vývoje, úspěšnosti a aktuálního stavu
výběrových řízení, činnosti OVZ a spolupráce ZČU se sdružením advokátů Advokátní kancelář
Volopich, Tomšíček & spol. podle rámcové mandátní smlouvy č. 9025/0021/11. Další dohady
se týkají hospodářské strategie vedení ZČU a manažerských aktivit současného vedení ZČU.
Tyto otázky budou členy AS FAV formulovány písemně, konzultovány se zástupci AS
ostatních fakult ZČU a se žádostí o písemné zodpovězení budou předány vedení ZČU.
V. Radová: Otevírá prostor pro další příspěvky do tohoto bodu. Protože nikdo z přítomných
nenavrhuje další téma k projednání, děkuje všem přítomným za účast a ukončuje jednání.
Jednání bylo ukončeno v 15:45.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 12. 6. 2013

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 12. 6. 2013
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2013/7:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu FAV o hospodaření za rok 2012.

Usnesení 2013/8:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok
2013/2014.

Usnesení 2013/9:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje řádné
volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období 1. 1. 2014 – 31.
12. 2015. Volby se budou konat v týdnu od 4. 11. do 10. 11. 2013.

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 12. 6. 2013
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

omluven

2

Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

3

ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

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

přítomna

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

omluven

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, 12. 6. 2013
Hosté
Jméno

Funkce

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

proděkan FAV

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

proděkanka FAV

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Josef Weinreb, Ph.D.

NTIS

