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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 17. června 2015 od 13:00 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev – proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty
Ing. Petr Řezáček, Ph.D. – tajemník Fakulty elektrotechnické ZČU
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 13, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FEL za rok 2014
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014
4. Vyhlášení voleb do AS FEL
5. Informace o volbách do AS ZČU
6. Různé

1. Zahájení
Předseda senátu Jiří Basl omluvil z dnešního zasedání děkana Fakulty elektrotechnické
doc. Ing. Jiřího Hammerbauera, Ph.D. Poté 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: 13 členů AS FEL
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.
Předseda senátu se omluvil, že zápis z minulého 159. jednání AS FEL ZČU konaného dne
29. dubna 2015 se dostal k členům senátu pozdě. K tomuto zápisu z předchozího jednání
akademického senátu FEL zatím nikdo neměl připomínky. Předseda senátu rozhodl, že zápis
lze ještě připomínkovat během jednoho týdne.

2. Výroční zpráva o činnosti FEL za rok 2014
Proděkan Vjačeslav Georgiev předložil AS FEL Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2014
ke schválení. Do zprávy bude doplněno habilitační řízení Ing. V. Kotlana, Ph.D. Proděkan
seznámil senátory se zprávou. V úvodu zprávy jsou základní údaje o fakultě, dalším bodem je
struktura ZČU a FEL, potom následuje vzdělávací činnost, přehlídka studentských odborných
prací na FEL a vyznamenaní studenti, a dále přehled tvorby a čerpání rozpočtu, mezi další
body zprávy patří zahraniční vztahy, grantová a projektová činnost, informační technologie,
profesorská jmenovací a habilitační řízení, publikační činnost a informace o zaměstnancích. V
další části jsou uvedeny podrobné informace o katedrách a RICE.
Proděkan upozornil na pokles studentů na fakultě. Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi.
Senátoři měli připomínky k složení senátu, k členům vědecké rady, ke grantovým a
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projektovým aktivitám kateder, k členům kateder, k počtu doktorandů na katedrách a
k výzkumným projektům a jejich řešitelům.
Tajemník FEL vysvětlil, že mnoho údajů je převzato z Inisu a je třeba iniciovat opravu či
změnu. Doc. Georgiev to zařídí.
K hlasování dochází za ujištění, že chyby budou odstraněny. Senátoři zprávu schvalují a za
předpokladu, že budou odstraněny všechny připomínky, potom může být zpráva zveřejněna.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2014.
Přítomno: 13 členů AS FEL
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014
Tajemník FEL Ing. Petr Řezáček, Ph.D podrobně seznámil přítomné s Výroční zprávou
o hospodaření FEL za rok 2014. Podrobně informoval přítomné o zdrojích a investicích.
Zmínil fond provozních prostředků, který ze zákona umožňuje převedení dotací do
následujícího roku, a fond účelových prostředků. Dále informoval o rozpočtových úpravách.
Také sdělil úhrnnou výši darů získaných na FEL v roce 2014. Potom tajemník oznámil
informace o stipendiích prospěchových, mimořádných a vyplacených doktorandům.
Informace o stipendiích na výzkum, vývoj a inovace nejsou k dispozici. Poté seznámil
senátory s čerpáním podle jednotlivých položek. Je vidět, že podíl mzdových nákladů klesá.
Tajemník ukázal postavení FEL na ZČU z pohledu různých metrik. FEL je, co se týká mezd
vztažených na pracovní úvazek za rok 2014, na třetím místě za FAV a CIV, resp. na druhém
místě za FAV dle metriky zahrnující i ostatní zaměstnance mimo pedagogických a
vědeckých.
Na závěr zprávu o hospodaření okomentoval takto:
Průměrná měsíční mzda akademického pracovníka FEL v roce 2014 je třetí nejvyšší mzdou
na ZČU po FAV a CIV.
V roce 2014 se podařilo opět dodržet uzávěrku objednávek v závěru roku (k 5.12.). Tajemník
věří, že již se jedná o zažitou praxi, patrně to souvisí s na FEL již běžným využíváním
elektronických objednávek. Doporučení pro rok 2015 je shodné s rokem 2014 - na závěr roku
ponechat převážně prostředky na mzdové náklady.
Ale nutno stále brát v potaz Zákon o veřejných zakázkách a z toho pramenící nutnost plánovat
co
nejdříve po
zjištění
potřeby objednávky přes
systém
na portálu:
https://portal.zcu.cz/portal/rizeni/zakazky/. Na kolegiu kvestora byla vznesena připomínka, že
k elektronickým objednávkám nemají přístup doktorandi. Na Slovensku se potýkají
s podobnými problémy, nyní tam platí podobný zákon o veřejných zakázkách.
I v roce 2014 zůstává klíčovou nutností důsledně získávat zdroje mimo dotaci za studenty.
Bohužel, ale se změnou hodnocení vědeckých výkonů, nelze očekávat udržení stávajícího
trendu v oblasti 1311, tedy výrazně zvyšující se objem prostředků v této oblasti.
Stejně jako v roce 2013 platí, že je nutno podpořit dosud podstatně slabší složky parametru K
a těmi jsou Mobilita a Kvalita, protože toto se dosud nepodařilo.
V obsahu zprávy je chyba, obsah nebyl po úpravě dokumentu aktualizován. Senátoři
diskutovali chybu v prezentaci, kde je třeba opravit miliardy / miliony. Petr Řezáček podal
vysvětlení ke mzdovým nákladům. Jedná se o hrubé mzdové náklady. Průměrný plat se
nerovná tarifní plat. Vypočítá se jako suma všech příjmů za celý rok 2014 a děleno dvanácti.
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Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014.
Přítomno: 13 členů AS FEL
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Vyhlášení voleb do AS FEL
Předseda senátu Jiří Basl navrhl vyhlásit volby do Akademického senátu Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni na tomto zasedání. Volby se budou konat na
podzim. Předseda senátu informoval, že volby do AS ZČU, které vyhlašuje předseda AS
ZČU, budou s největší pravděpodobností v prvním týdnu v listopadu 2015. Volby do AS FEL
se musí konat dva pracovní dny po sobě. Ve čtvrtek a v pátek 5. a 6. 11. 2015 se koná
konference v Nečtinech. V pondělí studenti přijíždějí, někteří mají výuku až v odpoledních
hodinách. Proto předseda AS FEL Jiří Basl navrhuje termín voleb ve dnech úterý 3. 11. až
středa 4. 11. 2015.
Volební komisi stanoví předseda senátu Jiří Basl. Musí se jednat o členy katedry, kteří
nechtějí kandidovat do AS FEL. Předseda senátu Jiří Basl poprosil zástupce studentské
komory, aby předali do týdne další dva návrhy svých zástupců do volební komise. Volební
komise si zvolí předsedu a bude volby organizovat (přijetí návrhů atd.).
Příslušné formuláře budou zveřejněny na Úřední desce.
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyhlásil souladu
s Volebním a jednacím řádem AS FEL volby do AS FEL na termín 3. – 4. 11. 2015.

5. Informace o volbách do AS ZČU
Předseda senátu Jiří Basl informoval o dvojích volbách do Akademického senátu
Západočeské univerzity v Plzni – doplňovacích a řádných. V prvním výukovém týdnu budou
muset být doplňovací volby. Je to problematické, protože kandidáti musí být navrženi měsíc
předem, tj. 20. 8., což je v době letních prázdnin. Kdyby se nepodařilo zvolit zástupce, musí
být volby opakovány. Kandidáti budou voleni na dva měsíce, protože na podzim pak budou
řádné volby.

6. Různé
Senátor Kotlan upozornil, že Ing. František Mach obhájil disertační práci, a tudíž přestal být
studentem. Předseda senátu Basl oznámil, že na jeho místo bude muset být doplněn
náhradník. Podobná situace je se studentkou Lucií Horníkovou, která ukončila studium. I ona
bude vystřídána náhradníkem.
Předseda senátu FEL Jiří Basl poděkoval senátorům Horníkové a Machovi za práci v senátu.
Potom oznámil, že příští zasedání bude v září, kde bude muset být zvoleno nové
předsednictvo, neboť Ing. Mach byl místopředsedou senátu. Předseda senátu popřál
senátorům pěkné prázdniny a následně zasedání akademického senátu FEL ukončil.

Zápis ze160. zasedání AS FEL ZČU 2015 – 17. června 2015 - Stránka 4 z 5

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 Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2014.
1/3 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014.

V Plzni 19. června 2015
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 17. 6. 2015
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Rot David, Ing., Ph.D.

KEE

omluven

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.

omluven

Holý Jaroslav, Ing.

Dr.

omluven

Horníková Lucie, Bc.

Stud.

omluvena

Fejfarová Hana, Bc.

Stud.

přítomna

Kratochvíl Pavel, Bc.

Stud.

omluven

Brych David, Bc.

Stud.

přítomen

Lemeš Lukáš

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení

Pracoviště

Georgiev Vjačeslav, doc. Dr. Ing.

DFEL

Řezáček Petr, Ing., Ph.D.

DFEL

