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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 29. dubna 2015 od 13:00 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. – proděkan pro rozvoj fakulty
Ing. Petr Řezáček, Ph.D. – tajemník FEL ZČU
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 16, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
3. Rozpočet FEL ZČU pro rok 2015
4. Různé

1. Zahájení
Předseda senátu Jiří Basl zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Seznámil přítomné
s programem jednání.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 16 členů AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
K zápisu z předchozího jednání akademického senátu FEL nikdo neměl připomínky.
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schválil zápis
ze 158. jednání AS FEL ZČU konaného dne 21. ledna 2015.

3. Rozpočet FEL ZČU pro rok 2015
Děkan Fakulty elektrotechnické doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. seznámil přítomné
s finanční situací na fakultě. Návrh rozpočtu byl předložen na kolegiu děkana a poté schválen
vedoucími jednotlivých kateder, včetně informací ohledně zádržného fondu.
Tajemník FEL Ing. Petr Řezáček, Ph.D. předložil AS FEL návrh rozpočtu FEL pro rok 2015 a
podrobně seznámil senát s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu. Nejprve zmínil globální
pohled na postavení ZČU mezi veřejnými vysokými školami a postavení FEL na ZČU. Uvedl
bilance zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2015 z hlediska
stipendií. Sdělil, že výdaje na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol vyjádřené jako
podíl HDP v roce 2014 byly na úrovni roku 2002, ačkoli vzrostl počet financovaných
studentů o 45 %. Tajemník poukázal na některé položky z institucionální části rozpočtu. Dále
informoval o bilanci zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2015 se
zřetelem na normativy. ZČU má vysoce podprůměrný normativ. Poté ukázal návrh rozpočtu –
institucionální část a rozdíly mezi roky 2014 a 2015. ZČU udržuje 8. místo mezi veřejnými
vysokými školami ovšem s poklesem procentuelně vyjádřené změny celkového rozpočtu.
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Potom tajemník osvětlil zdroje pro rozpočet ZČU na rok 2015 a jejich použití a také promítl
vývoj zdrojů od roku 2009 do 2015. Zdroje ZČU se v současnosti pohybují na částce podobné
jako mezi rokem 2009 a 2010. Dále už se tajemník věnoval rozpočtu FEL. Celkem z MŠMT
na FEL přijde o více než 7 miliónů Kč méně než roku 2014. Tajemník hovořil o normativu
MŠMT, vysvětlil používané zkratky a ukázal graf vývoje od roku 2005. Částka v korunách,
která v rozpisu dotace 1111 ZČU přišla na FEL pro rok 2015 je přibližně o 2,6 miliónu Kč
menší než v loňském roce. Tajemník informoval o stále rostoucích platbách za služby
nákladových jednotek oproti minulým rokům. Ke clearingu poznamenal, že dotace se týká
1111 a podle procentního vyjádření je FEL nejvíce blízká původní myšlence ZČU. Tajemník
Petr Řezáček potom senátorům ukázal podrobné tabulky týkající se rozpočtu jednotlivých
kateder. Zmínil zdroje, a také fond provozních prostředků, SGS, institucionální podporu,
zádržný fond kateder i platby nákladovým jednotkám, NIV a koeficient K. Vysvětlil, že RICE
musí platit nákladovým jednotkám, ačkoli nemá 1111 (výukové peníze). Poté poděkoval za
pozornost.
Děkan FEL doplnil ještě rozpad VKM na rok 2015. Dále uvedl přehled rezerv na rok 2015,
kontrola plnění ukazatelů kateder bude 30. 9. Poté promítl užití strategické rezervy v roce
2014.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Kotlan měl dotaz k rozdělení K, proč je
oddělena strategická rezerva a částka pro RICE. Děkan vysvětlil, že FEL deklarovala, že
RICE podpoří. Rozbíhá se nové období 2015+, 2016+, připravují se projekty pro ITI a další.
Projekty jsou velkého rozsahu a rezerva byla využita na úhradu mimořádných nákladů.
Senátor Mach se zeptal, na co byla použita částka v tabulce uvedená pod položkou
RICE příp. a zprac. projektu. Děkan odpověděl, že se jedná o částku za spolehlivost. Dále se
senátor Mach zeptal na částku za udělení E-patentu. Děkan odvětil, že se jedná o záležitost
z roku 2012. Dále bylo diskutováno, zda částka na RICE je určena na činnost kmenových
pracovníků RICE. Tajemník vysvětlil, že částka je rozdělena dle úvazků. Děkan uvedl, že
končí start-up RICE. Děkan věří, že vyjde podpora z Národního programu udržitelnosti.
Senátor Rot se dotázal, jakým způsobem je stanovena částka z NIVu k použití vzatá na
děkanát. Tajemník Řezáček odpověděl, že zbytek na programu jde na děkanát. Senátor Basl
vysvětlil, že tento rok je rozpočet schvalován déle. Na AS ZČU bylo schvalování rozpočtu
Západočeské univerzity v Plzni pro rok 2015 dlouhé a pro bylo pouze 22 senátorů z 39
přítomných. Senátor Rot upozornil na chybu v 6. komentáři. Chyba byla na místě odstraněna.
Senátoři dostanou mailem opravené promítnuté informace.
Předseda senátu Jiří Basl uzavřel diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
rozpočtu FEL pro rok 2015.
Přítomno: 16 členů AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Různé
Senátor Mach měl dotaz k problematice schvalování zadání diplomových a bakalářských
prací na FEL. Děkan odvětil, že platí domluva o prioritách schvalování prací a měla by být
dodržována. Vedoucí kateder měli schůzku s proděkankou FEL pro vzdělávací činnost
Doc. Ing. Evou Kučerovou, CSc., kde byly dány minimální počty studentů, pro které musí
katedry vypsat zadání diplomových a bakalářských prací. V následujících letech se bude
muset změnit systém zadávání závěrečných prací, protože studentů je málo a mezi katedrami
je zájem o jednotlivé studenty. Zadávané diplomové a bakalářské práce musí odpovídat oboru
studenta. Změnu systému odsouhlasí vedoucí kateder.
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Senátor Basl se zeptal na stavbu RICE. Děkan odpověděl, že stavba měla být předána
26. 3. 2015. Dne 18. 3. 2015 zainteresované firmy zjistily, že termín nestihnou, zastavily
práce a rozhodly se, že je obnoví, až bude schváleno cca 10 bodů, což není možné. Byl zde
náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum prof. Ing. Jaromír Veber a děkan byl na
MŠMT. Bude nutno předložit Technický list změny, kde budou uvedeny změny pro zlepšení
díla. Na čase závisí výše pokuty. Firma Zlínstav a.s., která má na starosti stavbu budovy, má
snahu se problému věnovat a po dohodě navrhuje tato zlepšení do listu změny: madla do
zasedací místnosti v šikmé stěně, v horním patře jednu větší kancelář (nikoli dvě menší),
odtah zplodin z haly (bude tam motor do 300 kW), stěrku na podlahu v hale (podlaha by pak
neměla být křivá a díky stěrce to bude podlaha vyšší třídy), 2 menší digestoře (mohou běžet
současně i samostatně, dodají je technologové), kabel vedoucí na NTIS v jednom koridoru
s kanalizací. Na splnění těchto položek je potřeba čas, který stavbaři potřebují. Za dva měsíce
by mohla být stavba dokončena. Technický list změny schválí MŠMT. Takto nebude
narušena veřejná zakázka. Horší je to s firmou COFELY a.s., která má dodat technologie. Za
dva měsíce to není možné stihnout, je zde problém s měničem, který nelze rychle vyřešit.
Ministerstvo je o tom informováno. Je zde možnost fázování projektu přes rok 2015. Co se
týká stavby, stavba kanceláří je téměř hotová, chybí ocelová konstrukce ve výšce 4,2 m,
nejsou zalité betonové bloky.
Předseda senátu FEL Jiří Basl oznámil, že příští zasedání bude v červnu, na programu bude
výroční zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření FEL a vyhlášení voleb do AS FEL.
Následně zasedání akademického senátu FEL ukončil.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
1/1 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje program jednání AS FEL ZČU.
1/2 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje návrh rozpočtu FEL pro rok 2015.

V Plzni 4. května 2015
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 29. 4. 2015
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.

KAE

omluven

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

omluvena

Rot David, Ing., Ph.D.

KEE

přítomen

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Polcar Petr, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Glasberger Tomáš, Ing., PhD.

RICE

přítomen

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Mach František, Ing.

Dr.

přítomen

Holý Jaroslav, Ing.

Dr.

přítomen

Horníková Lucie, Bc.

Stud.

přítomna

Fejfarová Hana, Bc.

Stud.

přítomna

Kratochvíl Pavel, Bc.

Stud.

přítomen

Brych David, Bc.

Stud.

přítomen

Lemeš Lukáš

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení

Pracoviště

Hammerbauer Jiří, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

Tupa Jiří, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

Řezáček Petr, Ing., Ph.D.

DFEL

