Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 3. 9. 2014

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 5 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 3 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 V. RADOVÁ A J. ŠKACH
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Vyjádření AS FAV k záměru děkana jmenovat proděkany
3) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou, která přivítala senátorky,
senátory, bývalé členy vedení FAV, nového děkana FAV a všechny přítomné hosty.
Skrutátory byli jmenováni senátoři doc. Radová a Ing. Škach. Nikdo z přítomných neměl
námitky.
Předsedkyně doc. Radová v úvodu informovala přítomné, že Ing. Havlík již nemá pozastavený
mandát, protože byl zapsán do doktorského studia na FAV. Celkový počet senátorů FAV je
opět 18.
Následovalo představení programu jednání předsedkyní doc. Radovou.
Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu programu, následovalo hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Program jednání byl v nezměněné podobě schválen.

2. VYJÁDŘENÍ AS FAV K ZÁMĚRU DĚKANA JMENOVAT PRODĚKANY
Předsedkyně doc. Radová předala slovo panu děkanovi FAV doc. Lávičkovi.
Pan děkan doc. Lávička připomněl, že při dnešním setkání AS FAV projednává návrh na
jmenování nových proděkanů. Návrh na personální obsazení postů proděkanů byl již dříve
doc. Lávičkou avizován a v návrhu nedošlo k žádným změnám. Pan děkan doc. Lávička
přečetl jména, se kterými před AS FAV dnes předstoupil.
Proděkan FAV pro vědu a výzkum (a zastupující proděkan):
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (NTIS)
Proděkan FAV pro koncepci studia a pedagogické záležitosti:
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (KKY)
Proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy:
doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (KFY)
Pan děkan doc. Lávička vyzval senátory k projednání jeho návrhu proděkanů.

Předsedkyně doc. Radová informovala senátory, že podle zákona se AS FAV k návrhu
jmenování nových proděkanů FAV vyjadřuje, neschvaluje je. Přečetla usnesení, které se
případně po diskuzi doplní.
Doc. Radová se zeptala na obsazení postu tajemníka FAV. Pan děkan doc. Lávička odpověděl,
že na jeho původním záměru se nic nezměnilo a dále počítá se současným tajemníkem FAV
Ing. Vaisem.
Žádné další dotazy ani návrhy na úpravu usnesení nezazněly.
Předsedkyně doc. Radová přečetla návrh usnesení. Jelikož nikdo z přítomných neměl dotaz,
přešlo se k hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkana jmenovat proděkany
a nemá k jeho záměru připomínky.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 2 (celkem přítomno 13 senátorů)

AS FAV projednal záměr děkana jmenovat proděkany a nemá k jeho záměru připomínky.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval senátu za projednání žádosti. Zároveň krátce poblahopřál
kolegům, kteří byli projednáni, a nakonec poděkoval emeritnímu děkanovi FAV doc. Vávrovi
a bývalému vedení za minulé funkční období.
Předsedkyně doc. Radová se připojila k poděkování.

3. RŮZNÉ
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a informovala přítomné o dění v
souvislosti s trvajícím usnesením 2014/14 (ze dne 4. 6. 2014). Děkan FAV doc. Vávra poslal
dne 9. 7. 2014 vedoucí Personálního odboru ZČU Bc. Menclové dopis, ve kterém žádá o
zaslání informací týkajících se metodiky vykazování počtu profesorů univerzity. Bc. Menclová
zaslala odpověď o týden později. Oba dva dopisy byly zaslány senátorům před dnešní schůzí
AS FAV tak, aby se s nimi mohli dostatečně obeznámit.
Doc. Vávra informoval senátory, že z dokumentu vedoucí PER bylo před zasláním senátorům
AS FAV záměrně odstraněno několik stránek tak, aby nebylo možné rekonstruovat platy
konkrétních osob.
Pan děkan doc. Lávička uvedl, že dotaz byl formulovaný trochu jinak, než jaká byla odpověď.
Stejný dotaz by mohl být zaslán znovu.

Doc. Ježek by doporučil panu děkanovi, aby se Ing. Vais domluvil s referentkou Personálního
odboru ZČU Bc. Holajovou na jednoznačné metodice vykazování pracovníků. Uvedl příklad
prof. Nováka, který pravděpodobně není vykazován jako profesor ZČU, jelikož je na vědecké
pozici ředitele NTIS. Doc. Ježek za svého působení jako prorektor pro strategii a strategické
projekty ZČU vypočítal, že univerzita systémem vykazování přicházela přibližně o 15 mil. Kč
ročně.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval doc. Ježkovi za připomínku a zároveň uvedl,
že z diskutovaného plynou dva úkoly. První úkol je porovnání jednotlivých cest vykazování.
Druhý úkol spočívá v analýze, zda univerzita vykazuje maximum možného. Pan děkan
doc. Lávička uvedl, že na příští schůzi senátu AS FAV bude informovat senátory o dalším
vývoji této problematiky.
Doc. Vávra navrhl přes Radu VŠ konkrétně zjistit, z čeho se počítají peníze přidělované
univerzitám. Senátor doc. Ježek se domnívá, že se rozpočet počítá z výkazu P04. Doc. Vávra si
tímto jistý nebyl, jelikož se snažil počítat rozpočet několika metodikami, avšak ani jedna
metodika nekorespondovala s vypočítanými čísly.
Předsedkyně doc. Radová slíbila, že k této problematice položí dotaz na Radě VŠ.
Doc. Brada se zeptal, zda metodika vykazování profesorů souvisí také s akreditacemi.
Konkrétně, zda je hledána shoda vykazovaných profesorů a garantů oboru nebo předmětu.
Ředitel NTIS prof. Novák v odpovědi uvedl, že se tato kontrola zřejmě neděje, jelikož je
garantem oboru.

Předsedkyně doc. Radová předala slovo senátoru doc. Bradovi. Ten informoval přítomné,
že byl nominován do pracovní skupiny jmenované kvestorem ZČU pro nový organizační řád
CIVu. Z první schůze skupiny však žádné konkrétní postupy týkající se nového organizačního
řádu nevyplynuly.

Doc. Brada vznesl několik dotazů týkajících se stavu budovy NTIS a CTPVV. Upozornil, že za
14 dní začíná výuka, avšak doposud není v některých místnostech nainstalována AV technika,
dále není jasná náhrada učeben, zcela nefunguje úklid a neexistuje informační systém ve
smyslu orientačních tabulí v nových prostorách. Také připomněl, že 19. 9. začíná výuka
kombinovaného studia a je zapotřebí, aby vše fungovalo.
Předsedkyně doc. Radová reagovala, že existuje převodní tabulka mezi učebnami v UL a v
CTPVV. Přítomný doc. Vávra doplnil, že mapovací tabulka platí pro učebny, které měly
katedry ve své správě. Pan děkan doc. Lávička uvedl, že náhrady za učebny z univerzitního
fondu už byly rozeslány a podle jeho informací je o náhradách rozvrhová komise
informována. Pan děkan doc. Lávička dále připustil, že náhrady nejsou vyřešeny systémově,

tedy např. náhradní učebna může být velikostně větší. Avšak rozdíl ve finančním krytí nových
učeben by měl být uhrazen, nikoliv však katedrami. Nakonec pan děkan doc. Lávička uvedl,
že se zatím neví, jak tyto nesrovnalosti budou v budoucnu vyřešeny.
Doc. Vavřička doplnil, že tajemnice KIV a zároveň rozvrhářka Ing. Krutišová zaslala opakovaně
dotaz týkající se nejasností v náhradních učebnách v univerzitním fondu, avšak žádnou
odpověď nedostala.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek doplnil, že rozvrháři se opravdu starají, ale nedostávají
odpovědi k jejich dotazům.
Doc. Vavřička uvedl, že prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Dokoupil se právě
vrátil z dovolené a tyto věci teprve bude řešit.
Ředitel NTIS prof. Novák reagoval na dotazy týkající se nových budov. AV technika byla
vysoutěžena, dodávky techniky běží a budova by měla být plně vybavena do konce tohoto
září. Zřejmě však nebude dodávka kompletní při zahájení nového akademického roku.
Informační systém se v současnosti vyrábí. Během slavnostního otevření nových budov dne
19. 9. 2014 už bude nainstalován základní informační systém. Zakázka informačního systému
bude kompletně nainstalována do konce září. Také zmínil, že odpadkové koše nebyly
součástí výběrového řízení na nábytek, ale je plánována jejich dodávka. Nakonec ředitel NTIS
prof. Novák doplnil, že nemá na starost úklid a ani nemá informace o tom, jak úklid funguje.
Na druhou stranu zmínil, že na patře KMA se uklízí.
Doc. Vavřička reagoval, že uklízečky na patře KIV jsou, avšak mají přístup pouze na chodbu,
nikoliv do místností. Ing. Rendlová informovala přítomné, že správce budovy Mráz otázku
přístupu uklízeček do místností dnes řešil.
Doc. Vimmr se zeptal, kdy bude dodán zbývající nábytek na dovybavení místností a jak bude
zabezpečen přístup pracovníků FAV do jiných pater, případně prostor jiných kateder. Také se
zeptal, zda bude možné získat klíče od kanceláří.
Pan děkan doc. Lávička připomněl, že tento rok je krizový a poprosil o shovívavost.
Informoval, že přístupy se řeší, avšak je třeba se zamyslet, kde budou mít přístup studenti,
jelikož nefunguje ani odzvoňování. Bude se zapotřebí sejít nejen s lidmi z CIVu, kteří přístupy
zajišťují, ale také s lidmi odpovědnými za bezpečnost. Pan děkan doc. Lávička a vedení se
pokusí zajistit, aby budova byla co nejvstřícnější. Na druhou stranu v této chvíli je primární
spustit výuku a dovybavit učebny.
Dále pan děkan doc. Lávička uvedl, že se vytvoří elektronická nástěnka, kam se budou psát
připomínky tak, aby bylo vidět, co je vyřešeno a na čem se pracuje.
Nakonec připomněl e-mail od tajemníka FAV Ing. Vaise, ve kterém se uvádí, že kompletní
dodávka AV techniky ve velkých sálech se do začátku semestru nestihne. Proto musí učitelé
počítat s tím, že první týden učitelé odučí v původních prostorách.

Ředitel NTIS prof. Novák doplnil, že nová dodávka nábytku může proběhnout až poté,
co doběhne současné dodání nábytku.
Pan děkan doc. Lávička ještě zdůraznil, že budova musí být volná v případě nějaké nehody,
zároveň však velmi zabezpečená při běžném provozu.
Předsedkyně doc. Radová a pan děkan doc. Lávička následně diskutovali o přístupech na
požární schodiště. Dveře musí pustit jedince směrem z budovy, avšak nikoliv do budovy
z důvodu volného pohybu mezi patry. Požární schodiště je koncipované jako jednosměrka
pro odchod z budovy.
Předsedkyně doc. Radová se zeptala, zda je možné zajistit přístup do bývalé budovy zezadu
pro případ, že někteří učitelé budou mít výuku ve staré budově. Druhý dotaz se pak týkal
bezbariérového přístupu do nových budov.
Pan děkan doc. Lávička odpověděl, že bezbariérový přístup musí být samozřejmostí.
Senátor doc. Ježek doporučil, aby se o chod budovy nestaralo primárně vedení. Navrhl,
aby připomínky o chodu budovy byly vyřizovány přes tajemníky kateder. Pan děkan
doc. Lávička poděkoval za doporučení a naopak informoval, že tajemník FAV Ing. Vais je
v tomto již zainteresovaný. Řešení chodu budovy je v současnosti opravdu spíše v linii řešení
mezi tajemníky kateder a tajemníkem FAV Ing. Vaisem.
Doc. Vávra informoval, že na katedrách existují tři centra (sekretariát, tajemník a osoba
odpovědná za stěhování), která mohou vkládat připomínky do systému hlášení závad.
Předsedkyně doc. Radová ukončila diskusi k bodu NTIS/CTPVV, jelikož nikdo neměl další
dotazy.

Emeritní děkan doc. Vávra poděkoval AS FAV a bývalým proděkanům FAV.

Poslední téma uvedl předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek. Do minulých prostor FAV se podle
pana kvestora Ing. arch. Glosera bude stěhovat firma Witte. Firma má nájem 1100Kč/m2 bez
energií. Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek za AS ZČU požádá pana kvestora o informace
týkající se smlouvy o nájmu a bude chtít zdůvodnit danou částku nájmu.

Předsedkyně doc. Radová oznámila, že další schůze AS FAV je naplánovaná na 15. 10. 2014
a poté na 28. 1. 2015.

Předsedkyně doc. Radová poděkovala přítomným za účast.
Jednání AS FAV bylo ukončeno ve 13:44.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 3. 9. 2014

Jan Škach

PŘEHLED TRVAJÍCÍCH USNESENÍ AS FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/14 (ze dne 4. 6. 2014):
AS FAV ZČU opakovaně upozorňuje na nevhodné vykazování docentů a profesorů uvnitř
univerzity i směrem k MŠMT a prostřednictvím děkana FAV žádá vedení ZČU, aby dalo
k dispozici pravidla pro jejich vykazování.

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 3. 9. 2014
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/21:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkana jmenovat proděkany
a nemá k jeho záměru připomínky.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 3. 9. 2014
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

3

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

omluven

5

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

6

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

omluvena

7

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

9

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

10

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

11

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

12

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

KKY

přítomen

Studentská část

1

Ing. Pavla Fraňková, MSc.

přítomna

2

Ing. Jindřich Havlík

přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys

omluven

4

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

5

Ing. Petr Stanislav

přítomen

6

Ing. Jan Škach

přítomen

Akademický senát FAV, 3. 9. 2014
PREZENČNÍ LISTINA
Hosté

Jméno a příjmení

Funkce nebo
pracoviště

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

KIV

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

KMA

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

DFAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

FAV

Podpis

