Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 14. 11. 2016

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 14:30 hodin.
Přítomno: 17 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 4 hosté – viz prezenční listina
Omluveno: 1 člen AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Tomiczková a Ausberger.

Program jednání:
1. Zahájení
2. První kolo první volby kandidátky na děkanku
3. Různé

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedou AS FAV Ing. Baldou. Ten přivítal senátorky,
senátory a přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři RNDr. Tomiczková a Bc.
Ausberger. Nikdo z přítomných neměl námitky.
Následovalo představení programu jednání předsedou AS FAV. Nikdo z přítomných neměl
návrhy na změnu programu.
Hlasování:
pro – 17,
proti – 0,
zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)
Program jednání byl schválen.
Ing. Balda informoval přítomné senátory o tom, že doc. Radová složila funkci senátorky v AS
FAV a na její místo nastoupil pan Ing. Vaněček.

2. První kolo první volby kandidátky na děkanku
Hlavním bodem dnešního programu je první kolo první volby kandidátky na děkanku.
Předseda AS FAV dále vysvětlil, jakým způsobem se bude v těchto volbách postupovat. V té
souvislosti navrhl do volební komise RNDr. Šedivou, Ing. Moučka a Ing. Havlíka. Nikdo z
navržených proti tomu nic nenamítal.

Hlasování:
pro – 17,
proti – 0,
Volební komise byla schválena.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Jedinou kandidátkou na děkanku FAV je doc. Radová. Pro její zvolení je potřeba
nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. Proběhlo tajné hlasování dle regulí volebního
řádu s následujícími výsledky:
Hlasování: 13 platných hlasů pro doc. Radovou, 4 neplatné (celkem přítomno 17 senátorů)
Kandidátka na děkanku byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů. Sken protokolu o
hlasování je přiložen na konci tohoto zápisu.
doc. Radová: Děkuje přítomným senátorům za vyjádření důvěry.

3. Různé
Předseda AS FAV navrhuje plánované zasedání AS FAV příští týden 23. 11. 2016 již od
12:00 (ne od 13:00, jak je v harmonogramu), aby se mohli senátoři působící v AS ZČU
zúčastnit následujícího zasedání AS ZČU téhož dne od 14:30.
Dále informuje senátory o tématu, který byl rozebírán na posledním zasedání AS ZČU a na
výjezdním zasedání v Nečtinech. Tímto tématem je příprava nových předpisů v souvislosti s
novým vysokoškolským zákonem. Dle jeho informací se tyto záležitosti ještě mezi fakultami
ZČU nezačaly probírat a obrací se na děkana FAV pro další informace.
Děkan FAV: Dle harmonogramu přípravných prací měli již být svolány schůzky pracovních
týmů, ale do této doby žádná schůzka svolána nebyla.
doc. Kaiser: Podotýká, že přípravné práce v dikci rektorátu se již rozběhly, je stanoven
harmonogram prací a v současné chvíli se primárně klade důraz na tvorbu prioritních
předpisů, jakým je např. statut ZČU, ze kterého fakultní předpisy budou následně vycházet.
Děkan FAV: Upřesňuje, že o statutu se ještě nejedná v tom smyslu, že členy týmu, který má
statut tvořit, jsou zástupci fakult a ti ještě k jednání přizváni nebyli. Pokud práce probíhají
interně v rámci nejužšího vedení ZČU či v rámci legislativního odboru ZČU, nepovažuje to
za plnohodnotné zahájení prací na tvorbě statutu.
doc. Kaiser: Informuje, že se v současné době připravuje tzv. “věcný rámec” a že je v plánu,
že dokumenty (vypracované nové předpisy) budou přijaty v březnu 2017, což považuje za
dostatečně dlouhou dobu k jejich přípravě.
Ing. Balda: Dodal, že v rámci zasedání rozpočtové komise, které se uskutečnilo minulý
týden, byl přítomen i prorektor doc. Duchek. Jemu byla položena otázka ohledně stavu
přípravy nové verze statutu ZČU. Odpověděl, že došlo ke shodě v týmu, který ho tvoří, a že
rámcově je statut shodný se stávajícím (ze kterého se vychází) a byl vyřčen i názor, že
statut lze ustanovit tak, aby vyhovoval nejen celku jako univerzitě, ale i jednotlivým
součástem ZČU, tj. fakultám. Ing. Blada zmínil, že na zasedání v Nečtinech byl projeven
názor, že dabata na toto téma byla dostačující, avšak mnozí přítomní tento názor nesdíleli.
Dle jeho názoru nebyla diskuze dostačující a vyzdvihl závažnost této záležitosti. Dodal, že
na tomto zasedání byly vyřčeny názory od některých fakult, že by se přikláněly k tomu, řešit

veřejné zakázky v rámci jednotlivých fakult, ne centrálně, jak je tomu na ZČU nyní. Jsou
příklady vysokých škol v ČR, kde model rozdělení (nejen) veřejných zakázek po fakultách
funguje (viz ČVUT). Doc. Duchek pak podotkl, že vidí riziko související s nedefinovanou
specifikací postupu rozdělení hospodaření v rámci nového vysokoškolského zákona.
Děkan FAV: Nemyslí si, že času na přípravu nových předpisů je dostatek. Dal za příklad
přípravu statutu FAV, který, i jen přes jeho minimální změny, zabral více jak tři čtvrtě roku
díky diskuzím nad tématy se statutem souvisejícími. Myslí si, že minimálně půlroční diskuze
ke statutu ZČU je nutností, čímž by se termín březen 2017 nestihl. Je nakloněn tomu
nejdříve diskutovat než tvořit v předstihu rámec statutu. Toto přednese i na kolegiu rektora.
doc. Kaiser: Reagoval, že není úplně kompetentní se ke statutu vyjadřovat. V jeho dikci jsou
dokumenty jako Jednací řád vědecké rady, věcný záměr habilitačního a jmenovacího řízení
a podobně. Na nich práce již probíhají a myslí si, že během měsíce mohou být tyto
dokumenty předloženy k diskuzi.
Děkan FAV: Vyjadřuje názor, že ZČU nyní paralelně tvoří jak ústavu, tak i zákony. Byl vždy
zastáncem toho nejdříve tvořit ústavu a pak zákony, které jí respektují. A dodává, že u
norem zmíněných doc. Kaiserem nevidí problém.
Ing. Balda: Děkuje za poskytnuté informace o tomto tématu a dodává, že by měl být
požadován harmonogram postupu prací vzhledem k tomu, že má být připraveno 10
takových dokumentů. Obrací se na RNDr. Tomiczka, zda má k tomuto více informací.
RNDr. Tomiczek: K harmonogramu prací detailnější informace nemá, jen že návrh statutu by
měl být předložen do Vánoc. A dodává, že podporuje děkana FAV v jeho postoji. Zúčastnil
se setkání předsedů akademických senátů vysokých škol a podotkl, že jsou univerzity, které
mají předpisy dle nového vysokoškolského zákona již zpracované a hotové. Důvod je jasný,
první, kdo přijde s institucionální akreditací, bude určovat “pravidla hry”. V této souvislosti
vyjádřil pohoršení nad situací, že kýžené předpisy a normy ještě ZČU nemá.
Ing. Balda: Podotýká, že otázkou nyní je, zda AS FAV má na příštím zasedání přijmout
stanovisko ohledně tvorby nového statutu a dalších předpisů a podpořit větší informovanost
o tomto tématu na FAV a snažit se hájit rozumné postoje v rámci FAV. A pokud by senát
přijímal nějaké stanovisko, mělo by se jednat dle jeho názoru o formu všeobecného
konsenzu.
RNDr. Tomiczek: Doplňuje (v souvislosti s návrhem posunu začátku jednání AS FAV dne
23. 11. na 12:00), že před tímto zasedáním je kolegium rektora, které bude možná i déle než
do 12:00
Děkan FAV: Dodává, že nečeká nadstandardně dlouhé jednání na kolegiu rektora. Navíc
prvním bodem jednání AS FAV jsou změny v podmínkách přijímání studentů do
bakalářského studia a pokud se diskuze na kolegiu prodlouží, určitě bude na zasedání AS
FAV 23. 11. od 12:00 přítomen proděkan doc. Železný jako člen vedení FAV.
Ing. Zemčík: Ptá se děkana FAV, jakým způsobem se bude AS FAV vyjadřovat a jak
konkrétně se AS FAV dotkne záležitost přípravy nových předpisů na úrovni univerzity?

Děkan FAV: Veškeré normy, které se přijmou na univerzitní úrovni, budou následně
promítnuty do fakultní legislativy. Fakultní předpisy pak bude AS FAV projednávat a
schvalovat na svých zasedáních. Zopakoval, že by nejraději nejdříve diskutoval univerzitní
normy a pak zavedl jejich výsledky do nových fakultních předpisů. Otázku (de)centralizace
služeb považuje za klíčovou a podotýká, že statut ZČU by měl být jednoduchý a stručný a
měl by být potencionální (tj. měl by v budoucnu umožnit zvolit i jiné přístupy k věci, ukáží-li
se jako výhodnější), tudíž by neměl být definitivní (tj. povolit jednu možnost a zakázat
druhou, nepožaduje-li to výslovně zákon). Toto by se mohlo vyskytnou ve stanovisku AS
FAV, jak říkal předseda AS FAV Ing. Balda.
Ing. Balda: Doplňuje, že se dá předpokládat, že jakmile se tyto univerzitní dokumenty
schválí, nebude vůle je za krátkou dobu měnit (v řádu měsíců, ale i let), tak bychom měli
diskutovat o tom, aby nám (AS FAV/FAV) statut ZČU něco implicitně zakazoval.
doc. Radová: K vůli měnit statut po pár měsících dodává, že ke schválení statutu je třeba
alespoň třípětinová většina hlasů. Následně by mohl být problém sehnat potřebnou většinu
hlasů k jeho případné změně.
Ing. Balda: Pokládá dotaz, co konkrétně v novém statutu může být? Studoval nový
vysokoškolský zákon a nenašel deklarovaně, co má či nemá obsahovat. Bylo by dobré mít
informace od jiných vysokých škol, jak se k tomu staví a inspirovat se.
Děkan FAV: Dodává, že nový vysokoškolský zákon je z hlediska ministerstva napsán dobře,
umožňuje nám vytvořit naše pravidla, tak jak bude vůle, když samozřejmě nebudou v
rozporu se zákonem. A co by v novém statutu ZČU mělo být? Očekává, že v rámci diskuze
týmu tvořící nový statut ZČU bude tato otázka nadnesena a podotýká, že takový
brainstorming je naprosto zásadní. Je dobře, že bude k dispozici návrh statutu (draft),
přičemž na prvním setkání týmu by se mělo diskutovat nad současným statutem, co je
možné změnit či odstranit, co povoluje zákon a podobně. Za cenné považuje i informace od
jiných vysokých škol, budou-li k dispozici a takové, ať jsou na něj směřovány. Informace z
úrovně univerzity bude předávat AS FAV. Statut vidí jako minimální konsenzus všech fakult
a dalších pracovišť.
RNDr. Tomiczek: Doplňuje, že on je také členem týmu, který připravuje nový statut ZČU, tak
lze předávat informace i jemu.
Ing. Zemčík: Ptá se, zda na příštím setkání AS FAV proběhne brainstorming na toto téma?
Ing. Balda: Rád by, aby senátoři přemýšleli o tomto tématu a na příštím zasedání by chtěl
tento bod otevřít.
Děkan FAV: Přitakává, nechť probíhá brainstorming v rámci přípravy univerzitního i
fakultního statutu. Připomíná, že se povedlo zakomponovat do fakultního statutu pojem
“vědecký pracovník” a toto by mohlo být zaneseno i v univerzitním, tj. bráno jako “příklad
dobré praxe”.
Panovala obecná shoda mezi senátory, že příští zasedání AS FAV se uskuteční 23. 11.
2016 od 12:00.

Jednání bylo ukončeno v 15:10
Pavel Balda
Předseda AS FAV
Zapsal 14. 11. 2016 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 14. 11. 2016
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademický senát FAV, 14. 11. 2016
Prezenční listina
AKADEMICKÁ ČÁST
Jméno

Pracoviště

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.

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

11

Ing. Petr Vaněček, Ph.D.

KIV

12

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

KME

Podpis

KIV

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

Omluvena

Akademický senát FAV, 14. 11. 2016
Prezenční listina
HOSTÉ
Jméno
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.
Ing. Josef Weinreb, CSc.

Funkce nebo pracoviště
Děkan FAV
KKY
KMA, REK
NTIS

Podpis

