Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 4. 6. 2014

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:02 hodin.
Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 6 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 P. BAROCH A J. HAVLÍK.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Výroční zpráva FAV za rok 2013
3) Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2013
4) Vyhláška děkana Podmínky studia v 1. ročníku FAV
5) Projednání záměru děkana odvolat proděkany
6) Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia
7) Aktuální informace o NTIS a CTPVV
8) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání pléna AS FAV zahájila předsedkyně doc. Radová, která přivítala senátorky, senátory
a všechny přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni doc. Baroch a Bc. Havlík. Nikdo
z přítomných senátorů neměl námitky.
Na úvod doc. Radová představila program jednání. Jelikož nikdo z přítomných neměl návrhy
na změnu programu, následovalo hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Program jednání byl v nezměněné podobě schválen.

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA FAV ZA ROK 2013
Předsedkyně doc. Radová předala slovo tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi.
V 14:04 přišel senátor Ing. Stanislav.
Pan tajemník Ing. Vais v úvodu seznámil senátory se strukturou Výroční zprávy FAV za rok
2013. Upozornil na rozdíl oproti předchozím zprávám v kapitole 6.6.3 „Členství pracovníků
FAV v grémiích a odborných společnostech“, kde bylo ustoupeno od řazení po pracovištích
a místo toho je prezentovaný abecední seznam pracovníků za fakultu. Dále kapitola
6.7 „Mezinárodní spolupráce“ byla rozdělena podle oblastí výzkumu.
Pan tajemník také informoval senátory, že zpráva byla projednána na zasedání Vědecké rady
fakulty 25. 5. 2014, kde zazněly dvě připomínky technického rázu. Obě chyby byly opraveny
a senátoři mají k dispozici již aktuální verzi.
Dále Ing. Vais vysvětlil, jak je možné, že v personálních tabulkách jsou na KKY uvedeny dva
profesoři, přestože tam působí prof. Psutka, prof. Schlegel a prof. Šimandl. Personální údaje
jsou přebírány ze zdrojů personálního odboru, které vychází ze smluv uzavřených
s pracovníky. Prof. Šimandl je uveden jako pracovník rektorátu ZČU. Je otázkou, zda takové
vykazování je v pořádku, nicméně nerespektování oficiálních univerzitních údajů by mohlo
tabulky vy výroční zprávě také zpochybnit.
Předsedkyně doc. Radová otevřela diskusi k výroční zprávě a připomněla, že senát zprávu
schvaluje.
Senátor Havlík vznesl dotaz k uvedenému počtu profesorů na KMA, kdy na webových
stránkách katedra prezentuje sedm profesorů, avšak ve zprávě jsou pod katedrou KMA

uvedeni pouze tři. Tajemník Vais odpověděl, že nemá dopodrobna zjištěné personální
poměry profesorů na KMA. Pan děkan doc. Vávra uvedl, že někteří profesoři z KMA pracují
na dohody o pracovní činnosti, nikoliv standardní pracovní poměr. Avšak tuto informaci by
musel ověřit. Tajemník Ing. Vais upozornil, že pokud jsou nějaká podezření, měla by příslušná
katedra ověřit pracovní smlouvy a případné nesrovnalosti vyřešit s personálním odborem.
Pan doc. Lávička souhlasil s domněnkou pana děkana o pracovních poměrech na KMA.
Senátor doc. Ježek připomněl, že taková situace se neustále opakuje asi deset let, kdy výkaz
PP04, který univerzita odesílá MŠMT, soustavně univerzitu poškozuje v rozpočtových datech.
Doc. Ježek je přesvědčený, že se o 10 - 15% univerzita poškozuje ve významných ukazatelích
a dochází k podhodnocení personálních ukazatelů. Otázkou je případný jiný postup
personálního odboru, jelikož je žádoucí, aby fakulta přebírala data, která posléze putují vně
univerzity. Doc. Ježek připomněl, že například díky nejasnému vykazování personálních
obsazení se univerzitě zmenšuje počet financovaných studijních míst, jelikož ty závisí na
kvalifikační struktuře instituce. Z těchto důvodů doc. Ježek navrhl doplnit schvalování výroční
zprávy FAV o doplňující usnesení, které upozorní na nevhodné vykazování docentů
a profesorů uvnitř univerzity.
Ing. Vais připomněl, že uvnitř rozpočtování fakulty je tato otázka zohledňována.
Předsedkyně doc. Radová zmínila, že diskuse k tomuto bodu bude uvedena v zápise
z dnešního zasedání AS FAV. Zeptala se doc. Ježka na návrh usnesení, který by AS FAV mohl
k tomuto bodu vydat. Doc. Ježek formuloval usnesení.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek zmínil, že by mohlo být prospěšné zkontrolovat stav
univerzity v registru docentů a profesorů REDOP.
Pan děkan doc. Vávra navrhl doplnit usnesení o žádost děkana FAV na úřad vedení ZČU
o poskytnutí pravidel na vykazování docentů a profesorů.
Z následné krátké diskuse senátorů vzešly drobné úpravy doplňujícího usnesení. Doc. Ježek
připomněl, že se hlášení posílá MŠMT každého čtvrt roku. V historii se prosadilo, avšak pouze
na rok, aby s tímto hlášením souhlasil i děkan. Dále senátor doc. Ježek upřesnil, že například
pokud je akademický pracovník pouze na NTIS, spadá do kategorie vědeckých, nikoliv
učitelských pracovníků.
Předsedkyně doc. Radová přečetla navrhované usnesení a vyzvala senátory k dalším
dotazům. Jelikož nikdo z přítomných žádnou otázku neměl, přešlo se k hlasování o usnesení.
Návrh usnesení:
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.

Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

Doplňující usnesení bylo schváleno.
Po schválení doplňujícího usnesení předsedkyně doc. Radová přečetla usnesení týkající se
schválení výroční zprávy FAV za rok 2013 a vyzvala senátory k dalším dotazům. Jelikož nikdo
z přítomných senátorů ani hostů neměl další dotazy, přistoupilo se k hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu FAV za rok 2013.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

Výroční zpráva FAV za rok 2013 byla schválena.

3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAV ZA ROK 2013
Předsedkyně doc. Radová opět předala slovo tajemníkovi Ing. Vaisovi. Ten informoval
přítomné o struktuře výroční zprávy o hospodaření FAV, která zachovala strukturu
z předešlých let. Obsah dokumentu zahrnuje zpracovaná čísla z účetnictví fakulty.
Díky neměnné struktuře výročních zpráv o hospodaření v posledních 12-ti letech má vedení
FAV k dispozici dostatečně dlouhé časové řady pro analýzu vývoje FAV ve finanční oblasti.
V 14:25 přichází senátor doc. Brada.
Ing. Vais přešel k číselným údajům vybraných kategorií. Celkové výnosy FAV bez
vnitropodnikových výnosů činily přibližně 288 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem se
jedná o 1% pokles. Tajemník Ing. Vais uvedl, že se jedná o dobrý výsledek i vzhledem
k vlivům vně fakulty. Hospodářský výsledek byl kladný a činil cca 16 tis. Kč. Investiční zdroje
bez investičních dotací projektu NTIS a CTPVV činí přibližně 3,7 mil. Kč. Z investičních zdrojů
nakonec nebylo čerpáno přibližně 85 tis. Kč. Ke konci roku činí zůstatek ve fakultním FRIMu
přibližně 825 tis. Kč. K tomuto číslu tajemník Ing. Vais zmínil, že vedení FAV má úmysl vložit
přibližně 480 – 500 tis. Kč na vybudování provizorní parkovací plochy primárně pro studenty
vedle zkolaudované budovy CTPVV. Investiční zdroje projektu NTIS a CTPVV činily přibližně
348 mil. Kč, investiční náklady činily 388 mil. Kč. Čerpání je o 37,4 mil. Kč vyšší než tvorba
zdrojů z důvodu účtování faktur spojených s přelomem roku (faktura byla zaúčtována
koncem prosince, splátka dotace z MŠMT přišla začátkem ledna, zaplacena byla hned poté,
ještě v době splatnosti faktury, žádný reálný problém nevznikl). Ing. Vais upozornil na to,
že v materiálech, které byly zaslány senátorům, vypadla v textové části číslice 3, správné číslo
je 37 498 710,73 Kč (v tabulkách je to v pořádku).
Dále Ing. Vais stručně okomentoval jednotlivé tabulky VZH FAV za rok 2013. Úvodní tabulka
se týkala výnosů a nákladů v neinvestičních oblastech po činnostech, další tabulka

představovala strukturu nákladů z hlediska účetní osnovy, kde byla prezentována struktura
provozní dotace. Zhruba 25% jde ze základní dotace na výuku, institucionálně účelové
financování VaV z MŠMT tvoří zhruba jednu třetinu, účelové financování zhruba 23%,
Evropské strukturální fondy zhruba 18%. Doplňkový výzkumu, smluvní činnosti a další tržby
z prodeje činily přibližně 20 mil. Kč. Výnosy ze spoluřešitelských projektů činily zhruba
38 mil. Kč. Další část se týkala nákladů FAV. Tajemník Ing. Vais zdůraznil, že fakulta vyplácí na
studentských stipendiích značnou částku přibližně 23 mil. Kč, část z této sumy je určeno na
stipendia presenční formy DSP. Dále byly uvedeny další nejdůležitější položky nákladových
účtů v investiční oblasti.
Nakonec Ing. Vais ukázal peněžní prostředky, které si katedry prostřednictvím fondu
provozních prostředků převedly do dalších let. Poslední část VZH FAV za rok 2013 obsahuje
metodiku konstrukce rozpočtu ZČU a FAV. Na závěr tajemník Ing. Vais konstatoval stagnaci
v celkových výnosech FAV. Zdůraznil, že historický závazek vůči ostatním fakultám
„Kompetence chyby ve výpočtu rozdělení SVV“ byl v plné výši v roce 2013. Dále Ing. Vais
citoval ze závěru zprávy, že FAV plní dlouhodobý záměr univerzity a naplňuje strategický cíl
fakulty i univerzity být vědecko-výzkumnou institucí. Je ovšem nutné počítat s poklesem
finančních zdrojů v nejbližších letech.
Předsedkyně doc. Radová poděkovala za úvodní slovo k VZH FAV za rok 2013 a otevřela
diskusi.
Senátor doc. Baroch poprosil o další komentář k hodnotám finančních zdrojů, kdy mezi
rokem 2012 a 2013 je vidět nárůst finančních zdrojů, nikoliv pokles. Ing. Vais odpověděl,
že se jedná o kolísání v těchto hodnotách, avšak dlouhodobý trend ukazuje pokles
finančních zdrojů. Pan děkan doc. Vávra zmínil závislost na počtu zaplacených studentů a na
dělení zaplacených studentů uvnitř univerzity. V tomto ohledu vznikly oficiální deklarace,
že do prvních ročníků bude přijato více studentů, než zaplatí MŠMT, čímž se normativ
rozdrobí a zmenší. Výsledkem by bylo, že by FAV společně s FST platily ostatním fakultám
jejich nadměrný náběr. Tento návrh nebyl po připomínkování nejen ze strany vedení FAV
přijat.
Doc. Železný se zeptal na srovnání jednotlivých fakult z hlediska naplňování strategického
cíle a dlouhodobého záměru ZČU. Pan děkan doc. Vávra odpověděl, že FAV společně s FST
a FEL cíle naplňují. Celkově tyto fakulty způsobí, že univerzita dlouhodobý záměr naplňuje.
Doc. Lávička doplnil, že se zlepšují i ostatní fakulty. Vědecké peníze těmto fakultám zůstávají
stejné, avšak zmenšují se peníze ze základní dotace (tj. podle normativních počtů studentů
a podle ukazatelů kvality).
Senátorka RNDr. Tomiczková se zeptala, z jakého důvodu má pracoviště NTIS – VP5 dílčí
záporný hospodářský výsledek v INV (FRIM). Ing. Vais detaily nezjišťoval. Odkázal na
tajemníka Randu z KMA, který zná podrobnosti.

Prof. Novák se zeptal na podrobnosti k nákladům a výnosům týkající se spoluřešitelské
činnosti, konkrétně činnost 1631. Dále se Prof. Novák zeptal na položku Ostatní zahraniční
projekty (1599). Tajemník Ing. Vais odpověděl, že se jedná o projekty na KMA, kdy hlavní
řešitelé jsou mimo pracoviště. Dále vysvětlil, že pracoviště FAV jsou hlavní řešitelé, pokud
číslo činnosti začíná „15“ a spoluřešitelé, pokud číslo činnosti začíná „16“.
Jelikož nikdo z přítomných neměl žádný další dotaz, přečetla předsedkyně AS FAV návrh
usnesení. K navrhovanému znění usnesení nikdo připomínky neměl, přešlo se k hlasování
o navrhovaném usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2013.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2013 byla schválena.

4. VYHLÁŠKA DĚKANA PODMÍNKY STUDIA V 1. ROČNÍKU FAV
Předsedkyně doc. Radová předala slovo proděkance pro vzdělávací činnost FAV
Ing. Netrvalové, která se ujala slova. Ing. Netrvalová informovala přítomné, že se jedná
o každoroční vyhlášku děkana týkající se podmínek pro studium studentů prvních ročníků
FAV. Dále byl paní proděkankou stručně okomentován obsah vyhlášky.
Doc. Radová otevřela diskusi.
Jelikož nikdo z přítomných neměl dotaz, předsedkyně AS FAV přečetla návrh usnesení.
K navrhovanému znění usnesení nikdo další připomínky neměl, přešlo se k hlasování
o navrhovaném usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický
rok 2014/2015.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Podmínky studia v 1. Ročníku FAV pro akademický rok 2014/2015 byly schváleny.

5. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU DĚKANA ODVOLAT PRODĚKANY
Předsedkyně doc. Radová představila další bod jednání, který se týká záměru děkana odvolat
proděkany. Předala slovo panu děkanovi doc. Vávrovi.

Pan děkan doc. Vávra v úvodu oznámil, že podal magnificenci rektorce svoji abdikaci
k 31. 8. 2014. Abdikace byla přijata. Pan děkan svůj záměr odvolat proděkany zdůvodnil tím,
aby nový děkan měl volné ruce při sestavování vedení fakulty. Termín odvolání proděkanů by
měl být shodný s datem abdikace děkana, tzn. 31. 8. 2014.
Pan děkan doc. Vávra zároveň v úvodním slovu poděkoval nejen současným, ale i minulým
proděkanům za jejich práci a samostatnost.
Předsedkyně doc. Radová připomněla, že akademický senát, tak jak je určeno v zákoně
o vysokých školách, projednává návrh děkana jmenovat a odvolat proděkany.
Dále doc. Radová oznámila, že k projednání této otázky může AS FAV doplnit vyjádření.
Prof. Kolingerová vyjádřila poděkování panu děkanovi a jeho týmu za práci během jejich
funkčního období. Pan děkan doc. Vávra poděkoval. Zároveň přidal poděkování akademické
obci, která je nedílnou složkou správného chodu fakulty.
Doc. Ježek požádal pana děkana doc. Vávru prostřednictvím AS FAV, aby nepodnikal kroky
k odvolání proděkanů dříve, než bude zvolený nový děkan. Pan děkan doc. Vávra před
AS FAV slíbil, že tyto kroky k odvolání proděkanů nepodnikne dříve, než nebude zvolen
a jmenován nový děkan FAV s nástupem do funkce od 1. 9. 2014. V případě, že by k datu
abdikace současného děkana nebyl zvolen jeho nástupce, zastoupí roli děkana první
proděkan. Předsedkyně doc. Radová se připojila k žádosti senátora doc. Ježka.
Pan děkan doc. Vávra vyjádřil svoji spokojenost s personálním obsazením děkanátu FAV.
Avšak není spokojen se svojí funkcí. Dále poděkoval předchozím vedením fakulty za
odvedenou práci, na kterou mohlo současné vedení FAV navazovat.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek poděkoval panu děkanovi za vynaložené úsilí při hájení
zájmů FAV.
Předsedkyně doc. Radová spolu s přítomnými senátory formulovala doplňující vyjádření,
ve kterém AS FAV vyjadřuje poděkování děkanovi i všem členů vedení FAV za jejich práci pro
FAV.
Senátor Bc. Havlík poprosil doc. Radovou o upřesnění termínu začátku funkce nového
děkana. Předsedkyně doc. Radová informovala přítomné, že všechny termíny volby nového
děkana se řídí podle konce funkčního období stávajícího děkana. Tím, že pan děkan
doc. Vávra abdikoval k 31. 8. 2014 a magnificence rektorka abdikaci přijala, jeho funkční
období končí 31. 8. 2014. AS FAV by měl proto uskutečnit takové kroky, aby nově zvolený
děkan mohl nastoupit do funkce od 1. 9. 2014. První kolo první volby je plánované na
1. 7. 2014. Senátor Bc. Havlík poděkoval za odpověď.
Doc. Radová přečetla návrh usnesení. Jelikož nikdo z přítomných neměl připomínky
k formulaci usnesení, přešlo se k hlasování o navrhovaném usnesení.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkana odvolat proděkany
k 31. 8. 2014 v souvislosti s jeho odstoupením z pozice děkana k témuž dni.
AS FAV zároveň vyjadřuje poděkování děkanovi i všem členům vedení FAV za jejich práci
pro FAV v tomto funkčním období.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Záměr odvolat proděkany byl projednán.

6. INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Předsedkyně doc. Radová předala paní proděkance Ing. Netrvalové.
Ing. Netrvalová prezentovala analýzu přijímacího řízení do bakalářského studia pro
akademický rok 2014/2015 na FAV. V tabulce byly uvedeny statistické údaje o počtu
přihlášek, počtu přihlášených osob a přijatých studentů do jednotlivých programů
bakalářského studia na FAV.
Klesající demografická křivka způsobila, že oproti předchozímu akademickému roku bylo
přijato o 91 studentů méně. Jelikož se poměr mezi přijatými a zapsanými studenty na FAV
pohybuje v posledních třech letech okolo 60%, předpokládá se 425 zapsaných studentů do
bakalářského studia.
Informace týkající se navazujícího studia nejsou dosud k dispozici z důvodu možnosti podání
přihlášky do 8. 6. 2014.
Doc. Radová poděkovala Ing. Netrvalové za prezentované informace a vyzvala senátory
k diskusi. Žádný dotaz nezazněl.

7. AKTUÁLNÍ INFORMACE O NTIS A CTPVV
Předsedkyně doc. Radová předala slovo panu řediteli NTIS Prof. Novákovi.
Prof. Novák oznámil, že 29. 5. 2014 byla zkolaudována nová budova NTIS. Zároveň vyjádřil
poděkování zástupcům realizačního týmu, kteří měli dohled nad výstavbou nové budovy
(Ing. Maříková, Ing. Linda a Ing. Beneš). Během června by měla být budova postupně
vybavena nábytkem. Prof. Novák zároveň zmínil, že skupina zástupců vedení FAV, kateder
a NTIS pod vedením Ing. Maříkové připravuje harmonogram stěhování do nové budovy.
Během července by měly být přestěhovány laboratoře a jejich vybavení, v srpnu by pak měly
být přestěhovány kanceláře.

Dále prof. Novák informoval přítomné, že 15. 5. 2014 byl podán projekt Národního programu
udržitelnosti I., který má podporovat nová výzkumná centra v prvním pětiletém období jejich
provozu. Výsledek bude znám 1. 11. 2014. Celkový objem projektu včetně vlastních zdrojů
činí přibližně 700 mil. Kč, dotační část projektu tvoří zhruba 350 mil. Kč.
Prof. Novák dále uvedl, že ve dnech 19. – 20. 6. 2014 proběhne návštěva mezinárodního
evaluačního týmu projektu NTIS. Evaluační tým si prohlédne vybudovanou infrastrukturu
a pohovoří s vybranými zástupci realizačního i vědeckého týmu centra (dle výběru
evaluačního týmu). Tato evaluace má především význam informativní zpětné vazby
o aktuálním řešení projektu NTIS.
Prof. Kolingerová vyjádřila svůj názor, že by neměla být vydávána kolektivní směrnice týkající
se povinné dovolené v létě. Upozornila, že většina zaměstnanců už má zapsanou dovolenou
v plánu dovolených. V případě, že zaměstnavatel přikáže zaměstnanci zůstat během
naplánované dovolené v práci, musí pak dotyčnému pracovníkovi uhradit vzniklé náklady.
Prof. Novák odpověděl, že je známa firma, která stěhování bude realizovat. Ta včas poskytne
zaměstnancům přepravky na stěhování kancelářského vybavení. Prof. Novák předpokládá
systém cedulek, aby bylo jasné, kam se v nové budově dané věci budou stěhovat.
Je v kompetenci příslušného pracoviště, aby určilo lidi, kteří musí být přítomni při stěhování
laboratoří. Avšak z hlediska stěhování kanceláří nemusí být nutné zrušení naplánované
dovolené.
Pan děkan doc. Vávra by řešil případné problémy individuálně. Zároveň souhlasil
s prof. Novákem, že dotyčný může připravit své kancelářské vybavení ke stěhování předem
a během stěhování nemusí být na pracovišti přítomen, pokud čerpá dovolenou.
Prof. Kolingerová se zeptala ředitele NTIS na zasíťování nových budov. Prof. Novák
odpověděl, že 3. 6. 2014 proběhla schůzka vedení NTIS se zástupci CIV, kde se řešilo
připojení nové budovy do sítě a připojování všech IT technologií. V přechodném období
(červenec a srpen 2014) by mělo fungovat jak připojení ve staré, tak i v nové budově.
Na schůzce se také řešil telefonní systém. Stávající telefonní čísla můžou být ponechána.
Prof. Novák dále zdůraznil, že do této chvíle nebylo možné v nové budově instalovat IT
technologie z důvodu možnosti jejich odcizení. Všechno vybavení je nakoupené, zatím se
nachází ve skladech.
Poslední otázka prof. Kolingerové se týkala termínu uvolnění stávajících prostor. Prof. Novák
si nebyl vědom o pevném termínu, který by vedení univerzity zveřejnilo. Ing. Vais potvrdil,
že pevný termín zatím neexistuje.
Doc. Vavřička se zeptal na dobu trvání opětovného zprovoznění laboratoří a přístupu do
nové budovy. Ředitel NTIS Prof. Novák odpověděl, že celá budova bude přístupná přes
kartu JIS. Zprovoznění zámků je momentálně v řešení s CIV. Není jednoduché odhadovat

termín zprovoznění, jelikož se jedná o velký počet dveří. Elektronické zámky by měly být
v okamžiku předání instalovány a zprovozněny.
Doc. Železný připomněl, že kromě zaměstnaneckých dovolených probíhají v období července
a srpna na univerzitě letní školy. Jedná se o příležitost ukázat nové laboratoře a jejich
vybavení účastníkům těchto letních škol.
Doc. Železný dále položil dotaz týkající se parkování u nové budovy. Prof. Novák informoval,
že pod budovou se nachází parkoviště pro zaměstnance o 130 místech. Parkování je
vybaveno závorou s přístupem na kartu JIS a nočním zámkem (žaluzie). Tajemník Ing. Vais
zmínil, že kolegium děkana vyjádřilo názor, aby nové podzemní parkoviště fungovalo ve
stejném režimu jako hlídané parkoviště vedle rektorátu, tzn. za poplatek. Stávající
předplatné bude převedeno na nové parkoviště. Dále Ing. Vais doplnil, že již zmíněná
venkovní parkovací plocha bude určena především pro studenty.
Doc. Brada se zeptal, zda se počítá s parkovacími místy rezervovanými pro hosty. Prof. Novák
odpověděl, že pro návštěvníky je možné vyhradit nějakou část parkovacích míst, avšak tato
otázka zatím nebyla v řešení. Ing. Vais doplnil, že případné zavedení parkovacích míst pro
hosty by bylo nejspíše v režimu parkovací karty.
Doc. Baroch položil dotaz ohledně propojení univerzitního areálu s novou budovou NTIS.
Prof. Novák odpověděl, že v této chvíli je navržen průchod alejí mezi stávající budovou
fakulty a CIV, který by měl být zprovozněn ke konci srpna.
RNDr. Tomiczek připojil informaci, že k nové budově by měl dojíždět autobus č. 29.
Jelikož už nebyl žádný další dotaz, doc. Radová přešla k poslednímu bodu schůze.

8. RŮZNÉ,
Předsedkyně doc. Radová předala slovu panu děkanovi.
Pan děkan doc. Vávra informoval o otázce placení za studium delší než standardní doba
studia, která byla nedávno diskutována v kreditní skupině. Za současného vysokoškolského
zákona je univerzita povinna vyměřit studentovi poplatek za studium po uplynutí standardní
doby studia plus rok. Vnitřními vyhláškami může univerzita ze zákona snížit poplatek za
studium ze sociálních a prospěchových důvodů. Pan děkan doc. Vávra upozornil, že děkan
ztrácí, vlivem interních předpisů ZČU, nad otázkou placení kontrolu. Z toho důvodu bude
vedení FAV informovat rektorát o této situaci.
Dále pan děkan doc. Vávra informoval, že ZČU má ve studijním a zkušebním řádu
definovanou nejdelší dobu studia na 1,5 násobek standardní doby studia. V určitých
případech, především v navazujících studijních programech, mohou nastat problémy.

Další námět, který bude předložen vedení univerzity, předpokládá, že nejdelší doba studia je
standardní doba studia plus jeden rok a děkan fakulty navíc v odůvodněných případech může
nejdelší dobu studia prodloužit o jeden rok. V případě, že standardní doba studia činí čtyři
roky a více, nejdelší doba studia může být děkanem prodloužena až o dva roky. Pan děkan
doc. Vávra tyto návrhy zdůvodňuje mobilitami studentů v navazujících programech.
Jako příklad uvedl navazující studijní obor Stavitelství na FAV, který má standardní dobu
studia 1,5 roku.
Vedení FAV podá tento návrh příslušnému prorektorovi, AS ZČU a studentské komoře.
Nejdelší doba studia není zákonem určená. Většina univerzit má nejdelší dobu studia větší
než ZČU. FAV již v minulosti podávala návrhy ke studijnímu řádu v podobném smyslu.
Dalším důvodem jsou roční mobility studentů. Za současné situace nezbývá nic jiného než
„vyloučení“ studenta a jeho znovupřijetí. Tím však studentovi narůstá doba potencionálního
placení za studium.
Dále pand děkan doc. Vávra zmínil, že by AS ZČU měl v připomínkách k novému
vysokoškolskému zákonu zmínit, že by měla být v některých případech prodloužena doba
neplacení za studium. Doba studia se nyní podle vysokoškolského zákona počítá z počtu
studovaných let studijního programu plus všechny předchozí neúspěšné doby studia.
Neúspěšné studium je ze zákona takové, které není ukončeno státní závěrečnou zkouškou.
Tento bod pan děkan doc. Vávra dnes zmínil z toho důvodu, aby členové AS ZČU byli
dopředu informováni o této situaci.
Předsedkyně doc. Radová děkuje panu děkanovi za informace a vyzývá senátory k reakcím.
Doc. Ježek se kladně vyjádřil pro zrušení maximální doby studia. Avšak připomněl, že bychom
neměly používat mobilitu jako jeden z argumentů. Mobilita má zajistit transfer kreditů
a nemá z principu zajistit prodloužení doby studia. Také uvedl příklad z FPR, kdy někteří
studenti byli soustavně vyhazováni od státnic. Tito studenti pak během akademického roku
nechodili do školy, měli zapsaný pouze tělocvik a využívali výhody statutu studenta. Tím na
ně doplácela škola i stát.
Pan děkan doc. Vávra vyjádřil částečné pochopení s ustoupením od argumentu mobilit. Na
druhou stranu však připomíná, že pouze zhruba 15% mobilit má dosažené krytí vzhledem
ke studijnímu programu v poměru jedna ku jedné. Ing. Netrvalová doplnila, že někteří
studenti často nechtějí uznat povinné a povinně volitelné předměty z mobilit, jelikož obsah
státnic odpovídá předmětům vyučovaným zde a nikoliv předmětům v rámci mobility.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek poznamenal, že nový vysokoškolský zákon se bude
projednávat příští týden legislativní a strategická komise RVŠ. Tato komise zasedala také
2. 6. 2014 a probírala se strategie školství do roku 2020. Dále připomněl, že by se měla
v nejbližší době ratifikovat smlouva mezi Českou republikou a Slovenskem o uznávání

kvalifikací. Nejasná je situace kolem uznávání hodností profesorů a docentů, kteří titul získali
po roce 1993. Avšak ratifikace smlouvy parlamentem ČR je nejistá.
Nakonec se RNDr. Tomiczek vyjádřil k využití stávajících prostor FAV, které budou opuštěny.
K dnešnímu dni nevydalo vedení ZČU oficiální zprávu, jak bude s prostory naloženo dále.
Doc. Vavřička se zeptal, zda NTIS začíná v přízemí nové budovy, nebo v prvním patře.
Tajemník Ing. Vais odpověděl, že to v tuto chvíli není jasné. Vše záleží, jaké výsledky ukáže
metodika rozpočtu. Pan děkan doc. Vávra doplnil, že například podle současných
rozpočtových pravidel by fakulta nové parkoviště nedanila. Avšak to se může změnit.
Doc. Radová připomněla, že 11. 6. 2014 proběhne v místnosti UP 104 setkání akademické
obce s kandidátem na děkana. Zároveň poprosila senátory o rozšíření informace na
katedrách a mezi studenty.
Dále doc. Radová připomněla, že dne 1. 7. 2014 proběhne na zasedání senátu FAV volba
děkana.

Jednání AS FAV bylo ukončeno v 15:45.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 4. 6. 2014

Jan Škach

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 4. 6. 2014
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/14:
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.

Usnesení 2014/15:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu FAV za rok 2013.

Usnesení 2014/16:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2013.

Usnesení 2014/17:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok
2014/2015.

Usnesení 2014/18:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd projednal záměr děkana odvolat proděkany k
31. 8. 2014 v souvislosti s jeho odstoupením z pozice děkana k témuž dni.
AS FAV zároveň vyjadřuje poděkování děkanovi i všem členům vedení FAV za jejich práci pro
FAV v tomto funkčním období.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 4. 6. 2014
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1
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Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
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přítomen

3

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

omluven
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Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
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přítomen
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KIV

přítomna

7
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přítomna

8
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KMA

přítomna

9
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přítomna

10
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KIV

přítomen

11
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přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys
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6
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