Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 10. 5. 2017

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 6 hostů – viz prezenční listina.
Omluveno: 4 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Neomluveno: 0 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Balda a Hájek.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2016
3. Rozpočet FAV pro rok 2017
4. Příprava vnitřních předpisů FAV
5. Různé
a. Informace o přípravě Plánu realizace strategického záměru na rok 2017
b. Informace o přípravě Výroční zprávy za rok 2016
c. Systém zajišťování kvality ZČU
d. Neúspěch žádostí ZČU o projekty OP VVV
e. Další

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedou AS FAV Ing. Baldou. Ten přivítal senátorky,
senátory a přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři - Ing. Balda a Ing. Hájek.
Nikdo z přítomných neměl námitky. Předseda AS FAV informoval také o tom, že veškeré
podklady pro projednávané body byly senátorkám a senátorům zaslány spolu s pozvánkou
na dnešní jednání.
Následovalo představení programu jednání předsedou AS FAV. Nikdo z přítomných neměl
návrhy na změnu programu.
Hlasování:
pro – 12,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 12 senátorů)

2. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2016
Tajemník FAV Ing. Vais informoval přítomné senátorky a senátory o Výroční zprávě o
hospodaření FAV za rok 2016. Jak zprávu, tak podklady k ní se vztahující, dostali senátoři v
předstihu k prostudování. Zdůraznil důležitá čísla ohledně hospodaření jako např. obrat,
čisté účetní výnosy a podobně. Také hovořil o srovnání s rokem předchozím, tj. 2015, o
procentuální změně vybraných položek zprávy a také o strukturální změně příjmových
skupin. Zdůraznil potřebu změny portfolia příjmů, a to zvýšení příjmů ze zahraničí, aby
mohla být fakulta co nejméně závislá na dotacích od státu.
Přišli doc. Stehlík, Ing. Zemčík
Následovala diskuze
RNDr. Tomiczek: Fond provozních prostředků je ve zprávě zahrnut?
Ing. Vais: V současné verzi ve zprávě uveden není.
Doc. Steinberger: Pokles příjmů z mezinárodních projektů je zapříčiněn čím?
Prof. Novák: Tím, že sekci geomatiků skončily významné evropské projekty.
doc. Holubová: Jaké jsou příčiny poklesu příjmů za studenty, klesá kromě počtu studentů i
normativ za studenta?
Ing. Vais: Důvodů je hned několik:
1. klesá počet vlastních studentů na FAV,
2. klesají studenti exportní výuky,
3. dochází k ředění normativu - studenti přijati přes limitní stav daný MŠMT jsou v
následném ročníku legalizováni, letos byli ve vyšších ročnících zaplacení i ti, kteří byli znovu
přijati ke studiu.
RNDr. Tomiczek: Započteni byli i neexistující studenti.
Ing. Vais: RNDr. Tomiczek naráží na to, že vedení ZČU zavádí základ kontraktového
financování. Doteď byli zaplaceni ti studenti v prvním ročníku, kteří nastoupili do prvního
ročníku poprvé. To nyní neplatí, každá technická fakulta určila reálné číslo studentů
(odpovídající) a ti byli zaplaceni, tzv. kontraktovaný student (na FAV to byly jednotky
studentů navíc oproti skutečnému počtu přijatých studentů).
RNDr. Tomiczek: Normativ pro FAV od MŠMT vyšel o 250 Kč nižší než v loňském roce.
Doc. Lávička: Markantní propad je v počtu studentů exportní výuky (odebírané FST, FEL,
ale i FEK), přičemž příspěvek MŠMT na studenta je letos vyšší než loni. Nejen z tohoto
důvodu bylo by třeba analyzovat efektivitu výuky na FAV.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2016.
Hlasování:
pro – 14,
Tento bod byl schválen.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

3. Rozpočet FAV pro rok 2017
Tajemník FAV Ing. Vais informoval přítomné senátorky a senátory o rozpočtu FAV pro rok
2017. Podkladové materiály dostali senátoři před dvěma týdny. Tento návrh rozpočtu byl v

mezidobí také projednán na posledním kolegiu děkanky. Informoval přítomné o obsahu
podkladových materiálů a hovořil převážně o porovnání tohoto návrhu rozpočtu FAV pro rok
2017 s již představeným rozpočtem FAV za rok 2016 a také o změnách v položkách
rozpočtu oproti loňské verzi. Upozornil senátory, že budou v rámci tohoto bodu jednání
hlasovat o rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé katedry.
Diskutovalo se nad konkrétními hodnotami v rozpisu rozpočtu, především nad dotacemi z
kategorií 1111 a 1311.
RNDr. Tomiczek se zeptal na situaci ohledně korekčního fondu, ze kterého byla i letos
poskytnuta finanční pomoc katedře fyziky.
Děkanka FAV: Jak zavedl minulý děkan, tento fond slouží pro dofinancování
oborů/programů, které nejsou dostatečně financované z hlediska státu a také pro nenadálé
události. Loni dostali dotaci KFY a KIV (viz předešlý zápis AS FAV ze dne 10. 2. 2016, kdy
se také projednával návrh rozpočtu FAV) a zbytek vybraných peněz se převedl do fondu pro
použití v letošním roce zejména na stipendiaa dovybrala se částka tak, aby bylo pro KFY
vybráno 500 000 Kč k dofinancování.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
rozpočtu FAV na rok 2017.
Hlasování:
pro – 14,
Tento bod byl schválen.

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

Děkanka FAV poděkovala přítomným senátorkám a senátorům za schválení rozpočtu FAV
pro rok 2017.

4. Příprava vnitřních předpisů FAV
Proděkan Doc. Lávička informoval o stavu probíhající novelizace vnitřních předpisů FAV na
podkladě již schválených a registrovaných předpisů ZČU. Jmenovitě byly představeny tyto
dokumenty: Statut FAV, Volební řád AS FAV, Jednací řád AS FAV, Jednací řád VR FAV a
Disciplinární řád pro studenty FAV. Statut FAV byl naposledy novelizován v roce 2016
(důvodem byl vznik katedry geomatiky), a to již s ohledem na tehdy připravovanou novelu.
Takže zásahů do nového návrhu je minimum. Do původních předpisů FAV jím byly
začleněny změny zohledňující novelu vysokoškolského zákona, nový statut ZČU adalší
novelizované předpisy. Senátorům přednesl návrhy předpisů, resp. navržené změny a
úpravy. Důležitou otázkou pro AS FAV je mimo jiné délka volebního období, počet členů AS
FAV a způsob sestavení senátu (aktuálně min. 1 člen akademické části za každou katedru
FAV). S tím souvisí i počet volebních částí (nyní zaměstnanecká a studentská). Na úrovni
ZČU bylo zvoleno 3-leté funkční období pro AS ZČU a je otázkou, zda je třeba
synchonizovat volby, které budou vyhlášeny v červnu dle stávajícího Volebního a jednacího
řádu FAV. Volební řád a jednací řád AS FAV bude nově rozdělen na dva dokumenty. Zmínil
také možnosti eventuální elektronické volby, která byla nově zanesena do Volebního řádu
AS FAV. Při té příležitosti upřesnil, že již nyní při hlasování per-rollam je stanoveno tak, že
kdo nehlasuje, hlasuje proti, není toto bráno tak, že by se zdržel. Ne vždy je to takto
interpretováno. Disciplinární řád pro studenty FAV zřizuje disciplinární komisi, která bude

muset být ustanovena. Vyzval k debatě o harmonogramu schvalování vnitřních předpisů
FAV.
Následovala diskuze
RNDr. Tomiczek: Ve Volebním řádu FAV je uvedeno oddělené hlasování studentské části,
bude to takto zachováno?
Doc. Lávička: Ano, i když možnost tohoto rozdělení hlasování nebyla v univerzitních vorech
uvedena.
Děkanka FAV: Doplnila, že pokud mají být Statut FAV a Volební řád AS FAV schvalovány
na červnovém jednání AS ZČU, musí být tyto předpisy nejpozději 21. 6. 2017 uloženy v
dokumentovém úložišti AS ZČU.
Doc. Lávička: Podotkl, že je třeba rozmyslet model, podle kterého se volí do AS FAV. Zda
počet 6 členů studentské části a 12 členů zaměstnanecké části je adekvátní. Nikdy však
nezaznamenal informaci o tom, že by tento model někomu vadil. Podle něj je 6 kateder
maximální počet pro garantovaná místa v AS FAV.
Děkanka FAV: Doplnila, že FEL má model takový, že počet kateder x 2 = počet
akademických senátorů.
Ing. Balda: Dokáže si představit i jiný model zastoupení v AS FAV, aby se zohlednili všichni
zaměstnancí oborových sekcí, např. podle FTE.
RNDr. Tomiczek: Oborová sekce není definována jako organizační útvar.
Doc. Lávička: Varuje před použitím FTE jako měrné jednotky při volbě do senátu. Mohou být
i jiná hlediska - počet vyučovaných studentů katedrou FAV apod. Je pro to, aby se při výběru
do AS FAV zohlednily i oborové sekce, ale není zastáncem silových modelů - dělení podle
počtu zaměstnanců, počtu studentů apod. Časem tento model může vést k problémům se
zastoupením v AS FAV. Situace, kdy u silné katedry 1 volič může mít větší váhu hlasu než
voliči z malých kateder je podle něj dvousečná.
Ing. Balda: Z pohledu jeho návrhu (viz výše), kdy počet zaměstnanců na NTIS je vyšší než
počet akademických pracovníků na FAV, je otázka, zda i zaměstnanci NTIS by mohli být
součástí AS, i když jsou podmínky členství v AS upraveny zákonem, nebo být zastoupeni
akademickým členem.
Doc. Holubová: Doplnila, že ve světě jsou často výzkumné pozice chápány velmi krátkodobě
(na 2-3 roky) a nejsou spjaty s danou institucí, jejím chodem a dlouhodobými strategickými
plány.
Doc. Lávička: Existuje řada dělených smluv a vnořených smluv, kdy počet zaměstnanců,
kteří nemohou volit/být zvoleni je minimální. Ale nenajdeme žádné spravedlivé číslo. V
senátu byli členy v minulosti i vedoucí výzkumných programů, řada doktorandů je současně
VaV zaměstnanci. Takže zastoupení zaměstnanců NTIS v senátu existuje díky oborovým
sekcím. AS je primárně pro akademiky, protože značná část projednávaných záležitostí je
vztažena k výuce, ke které se má AS vyjadřovat. Ve světě jsou i jiné modely, např.
senátorské komory profesorů volící rektora.
Ing. Zemčík: Proč jsou v návrhu Statutu FAV uvedeni akademičtí pracovníci? Při změně
zákona bude třeba měnit i tento řád?
Doc. Lávička: Jsou tam uvedeni proto, aby mohli být uvedeni i jiní pracovníci. Jde sice o
opakování zákona, ale záměrné.

Ing. Zemčík: Zápisy z Vědecké rady a z Předsednictva AS by měly být veřejné.
Doc. Lávička: Zasedání Vědecké rady jsou deklarovány jako neveřejná, zápis by byl pouze
stroze informativní, tj. pouze program jednání.
Děkanka FAV: Když byla v předsednictvu AS FAV, zápisy z předsednictev AS FAV byly
všechny zveřejňovány, jinak se v předsednictvu jedná pouze o obsahu zasedání AS FAV,
jehož výsledkem je obsah zasedání AS FAV, který je zveřejňován v pozvánce a zápise ze
zasedání AS FAV.
Doc. Lávička: Bylo by vhodné se shodnout na procesu a termínu připomínkování výše
uvedených dokumentů, což by mělo proběhnout do konce května. Příští týden o těchto
dokumentech bude jednat kolegium děkana.
Bylo domluveno, že do 24. 5. 2017, 12:00 je třeba dodat připomínky k výše uvedeným
návrhům, 26. 5. 2017 by senátorům byly dodány čistopisy k prostudování a 2. 6. 2017 od
13:00 dojde k mimořádnému zasedání AS FAV, kde by se tyto dokumenty projednaly k
získání jejich finálních verzí (o přesném datu mimořádného zasedání bude hlasováno
online).

5. Různé
ad a) Informace o přípravě Plánu realizace strategického záměru na rok 2017
Proděkan Baroch informoval senátorky a senátory o aktualizaci Dlouhodobého záměru FAV,
který je přejmenován na Plán realizace strategického záměru. Dnes bude plán finalizován a
bude předložen k připomínkování AS FAV i Vědecké radě ZČU.
ad b) Informace o přípravě Výroční zprávy za rok 2016
Proděkan Baroch informoval senátorky a senátory o přípravách Výroční zprávy za rok 2016,
která bude členům AS FAV také poslána k připomínkování.
ad c) Systém zajišťování kvality ZČU
doc. Stehlík informoval o zákonné povinnosti zajištění předpisu Systém zajišťování kvality
ZČU, který je nyní v připomínkovém řízení a předkládá jej i členům AS FAV k připomínkám.
ad d) Neúspěch žádostí ZČU o projekty OP VVV
doc. Stehlík informoval o neúspěchu žádostí ZČU o projekty OP VVV, jako téměř jediná
veřejná vysoká škola v ČR. Informace z AS ZČU je, že vedení univerzity se tímto faktem
zabývá a tvrdí, že chyba je v nespravedlivém ohodnocení ze strany
vypisovatele/zpracovatele.
Ing. Vais: Na kolegiu kvestora 4. 5. přednesl žádost o seznámení s výsledky těchto žádostí.
Pan Šíp (PC) poslal do kolegia kvestora mail, který Ing. Vais odcitoval členům AS FAV.
Vyplývá z něj, že námitky vůči hodnocení podaných žádostí byly podány. Bylo by dobré
zveřejnit všechny hodnotící zprávy. Ale není pravda, že ZČU nezískala vůbec nic, FF získala
dotaci 8 milionů.
Ing. Balda: Informoval o získaných dotací jiných vysokých škol, kdy jejich jejich dotace činní
více jak 100-násobek té, co získala ZČU.
Děkanka FAV: Podotkla, že na radě vysokých škol náměstek ministryně školství uvedl, že
není pravděpodobné, že by v konkrétní částce 8 milionů Kč byl překlep. Podle jeho názoru je
možné, že ZČU podcenila přípravu návrhů projektů.

Ing. Balda: Toto je třeba projednat na AS ZČU.
Turjanicová: Může AS vyvíjet tlak na získání konkrétních dokumentů?
Tomiczek: Ano, lze to.
Vais: Usnesení by mohlo vyžadovat skrze děkanku FAV dodání kýžených dokumentů pro
AS FAV.
Lávička: Bylo předepsáno, že na ZČU bude vytvořen jeden velký projekt, což se se nyní
ukázalo jako nevýhodné.
Železný: ESF a ERDF výzvy (15, 16), kde toto bylo rozhodnuto, ale takto v těchto výzvách to
udělaly všechny univerzity. Ve výzvách 17, 18 už podávaly samostatně fakulty a v těchto
výzvách právě FF získala zmíněných 8 milionů. Fakulty ZČU přispívaly do přihlášky v rámci
tzv. pilotů (výzvy 5 a 7). Je otázka, jakým způsobem postupovaly ostatní univerzity.
RNDr. Šedivá odešla
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni požaduje po
senátorech AS ZČU za FAV, aby na jednání AS ZČU vyžadovali po vedení ZČU vysvětlení
neúspěchu žádosti ZČU o projekty OP VVV ESF a ERDF a předložení posudků. Dále žádá
děkanku FAV, aby totéž vyžadovala na jednání kolegia rektora.
Hlasování:
pro – 13,
Tento bod byl schválen.
ad e) Další

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Mouček: Chystá se ZČU na zavedení etické komise? Její souhlas je v některých případech
požadován nakladateli při publikační činnosti.
Tomiczek: Na základě novely VŠ zákona je třeba ji vytvořit.
Novák: Centrum NTIS má trvalou etickou komisi.
Děkanka: Existuje Etický kodex ZČU, ve kterém je uvedeno, že členy etické komise jmenuje
a odvolává rektor. Momentálně ji ZČU nemá. Informace z kolegia rektora - je vytvořen
dokument o Hodnocení kvality výuky na ZČU, jehož součástí je i příprava etického kodexu.
Jednání bylo ukončeno v 15:20
Pavel Balda
Předseda AS FAV
Zapsal 10. 5. 2017 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 10. 5. 2017
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
rozpočtu FAV na rok 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni požaduje po
senátorech AS ZČU za FAV, aby na jednání AS ZČU vyžadovali po vedení ZČU vysvětlení
neúspěchu žádosti ZČU o projekty OP VVV ESF a ERDF a předložení posudků. Dále žádá
děkanku FAV, aby totéž vyžadovala na jednání kolegia rektora.
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Omluven
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Omluven
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Ing. Jana Turjanicová

Omluven
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prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
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doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Děkanát FAV
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doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Děkanát FAV

Bc. Pavel Randa

KMA
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