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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 14. června 2016 od 12:00 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL
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 12, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení
2. Schválení zápisu předchozího jednání
3. Výroční zpráva FEL za rok 2015
4. Výroční zpráva FEL o hospodaření za rok 2015
5. Disciplinární komise
6. 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: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
K zápisu z předchozího jednání byla připomínka k prezenční listině, která již byla vyřešena.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje zápis
ze 164. jednání AS FEL ZČU konaného dne 20. dubna 2016.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015
Tajemník FEL Ing. Petr Řezáček, Ph.D podrobně seznámil přítomné s Výroční zprávou
o hospodaření FEL za rok 2015. Podrobně informoval přítomné o zdrojích, které zaznamenaly
nárůst o 10,43 % oproti roku 2014, ale nejedná se o „výukové peníze“. Dále zpravil senátory
o investicích za rok 2015 a pro porovnání i o investicích za předchozí roky, informoval
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o investicích po jednotlivých položkách dle objednávek a také uvedl přehled investic podle
zdrojů. Zmínil fond provozních prostředků, který ze zákona umožňuje převedení dotací do
následujícího roku, a fond účelových prostředků, který umožňuje převedení prostředků do
dalšího roku, v němž je nutné prostředky využít. Také sdělil úhrnnou výši darů získaných na
FEL v roce 2015 a po porovnání s předchozími léty oznámil, že nejvíce darů obdržela FEL
v roce 2009. Potom tajemník předal informace o stipendiích prospěchových, mimořádných,
vyplacených doktorandům, o stipendiích na výzkum, vývoj a inovace. Poté seznámil senátory
s čerpáním podle jednotlivých položek, opět jednak přehled v letech 2012÷2015, čerpání
podle jednotlivých položek ze zdroje 1111, přes všechny zdroje a bez osobních nákladů.
Tajemník ukázal podíl mzdových nákladů na FEL, přepočtené osobní náklady na obrat a
přepočtené osobní náklady na osobu. Sdělil počet osob na FEL a informoval o průměrných
mzdách na FEL. Ukázal postavení FEL na ZČU z pohledu různých metrik. FEL. Co se týká
mezd vztažených na pracovní úvazek za rok 2015, je FEL na druhém místě za FAV a
polepšila si o jedno místo oproti loňsku, na třetím místě je FST. Dle metriky zahrnující
všechny zaměstnance zaujímá FEL také druhé místo za FAV, třetí pozici obsadil rektorát.
Projektové centrum poskočilo z loňského šestého na čtvrté místo.
Na závěr tajemník zprávu o hospodaření okomentoval takto:
Průměrná měsíční mzda akademického pracovníka je celková vyplacená suma za rok děleno
dvanácti měsíci, tedy včetně odměn a dalších položek. Na FEL se jedná o druhou nejvyšší
mzdu na ZČU po FAV, průměrná mzda akademického pracovníka na celé ZČU byla v roce
2015 téměř o 8,5 tis. Kč nižší než na samotné FEL.
V roce 2015 se podařilo opět dodržet uzávěrku objednávek v závěru roku. Doporučení pro
rok 2016 je shodné s rokem 2015 - na závěr roku ponechat převážně prostředky na mzdové
náklady. Rok 2015 byl v závěru atypickým finišováním projektu RICE. Nakonec se podařilo
vše vyúčtovat, zůstávají vady na díle, které jsou již ovšem řešené v rámci smlouvy.
Problém financování DFEL (deficit) byl řešen v závěru roku nestandardně tím, že katedry,
které si všechny převáděly do roku 2016 přes Fond provozních prostředků, nepřevedly
veškerý hospodářský výsledek, ale část byla použita právě na vynulování deficitu DFEL.
Poměr, ve kterém se katedry skládaly na tento deficit, byl zcela shodný jako na začátku roku.
Na DFEL bylo použito vyvedení celé částky z FPROV, přesto to nestačilo.
I v roce 2016 zůstává klíčovou nutností důsledně získávat zdroje mimo dotaci za studenty.
Bohužel, ale se změnou hodnocení vědeckých výkonů, se potvrdila tendence poklesu
prostředků v oblasti 1311, a tento trend snižující objem prostředků v této oblasti bohužel asi
bude i v dalším roce (v souvislosti se změnou započítávaných výsledků).
Stejně jako v předchozím roce platí, že je nutno podpořit dosud podstatně slabší složky
parametru K a těmi jsou Mobilita a Kvalita, protože toto se dosud nepodařilo. Rok 2016 je
financován atypicky bez výpočtu limitů, a podobně se předpokládá i rok 2017, teprve v letech
2018÷2020 se uvažuje o kontraktovém financování, ovšem zatím bez známých parametrů.
Výrazně se posílila pozice střediska RICE. V oblasti výnosů tvoří podíl RICE 48,76% všech
výnosů FEL a v oblasti ostatních výnosů, tedy mimo 1111 (výuka) je podíl RICE 66,02%.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Kotlan upřesnil, že výsledky aplikovaného
výzkumu se hodnotí, nehodnotí se funkční vzorky. Tajemník FEL podotkl, že do hodnocení
jsou zařazeny výsledky, jejichž rok uplatnění je v intervalu daných roků. „Okénko“ se stále
posouvá. Některé výsledky se tedy již nebudou hodnotit vůbec.
Děkan informoval, že bude zítra diskutovat s MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA,
místopředsedou vlády pro vědu a výzkum. Rozhovor se dotkne i hodnocení vědy a výzkumu.
Dále byla diskutována oblast aplikovaného výzkumu zaměřeného na konkrétní využití,
problematika výsledků navázaných na smluvní výzkum a důležitost článků s IF. Děkan
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požádal, pokud by někdo nalezl chybu ve zprávě, aby upozornil sekretářku děkanátu.
Předseda senátu Jiří Basl uzavřel diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Výroční zpráva o činnosti FEL za rok 2015
Proděkan Vjačeslav Georgiev předložil AS FEL Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2015
ke schválení. Proděkan seznámil senátory se zprávou, která má stejnou strukturu jako
v předchozích letech. 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 jednotlivých katedrách a RICE.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Blecha měl připomínku k řešitelům
projektů, které jsou uvedeny pod RICE. Senátor Kotlan měl dotaz k projektu TAČR.
Doc. Georgiev problematické pasáže ve výroční zprávě označil a spolu s děkanem ujistili
senátory, že chyby budou odstraněny a zpráva bude doplněna. Děkan požádal, že kdyby
někdo nalezl ve zprávě chybu, případně měl ke zprávě jakoukoli připomínku nebo námitku,
aby to sdělil paní Machové.
Senátoři zprávu schvalují a za předpokladu, že budou odstraněny veškeré chyby.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2015.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

5. Disciplinární komise
Funkční období členů disciplinární komise FEL a jejich náhradníků je dvouleté a blíží se jeho
konec. Děkan informoval, že podle statutu FEL návrh na jmenování a odvolání členů
disciplinární komise FEL schvaluje AS FEL, a seznámil senátory s návrhem složení komise.
Komise bude pracovat ve složení:
předseda:
prof. Ing. Václav Kůs, CSc. (KEV)
členové:
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. (KAE)
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. (KET)
Jiří Rollinger
Pavel Kopačka
Martin Lufinka
náhradníci:
Ing. Jiří Fořt, Ph.D. (KEV)
doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D. (KEE)
Ing. Marcela Ledvinová, Ph.D. (KTE)
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Ing. Václav Mužík
Ing. Lucie Horníková
Ing. Karel Veisheipl
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Děkan sdělil, že disciplinární komise
pravděpodobně bude řešit opsanou závěrečnou práci, kde student pouze změnil slovosled.
Oponent tuto práci doporučil k přepracování.
Všechny práce procházejí filtrem, zdali se nejedná o plagiát, jakmile ji student nahraje do
systému. Při podezření vedoucí práce dostává mail. Tajemník FEL upozornil, že pokud má
vedoucí práce nějaké pochybnosti, může neudělit zápočet z předmětu Konzultace závěrečného
projektu. Senátor Kotlan připomněl, že by bylo vhodné, aby byl vedoucí seznámen
s protokolem o shodě s jinou prací vždy, pokud už práce je systémem kontrolována. Tajemník
Řezáček vysvětlil, že pokud student cituje normy apod., může být shoda vyšší, ačkoli se
nejedná o plagiát, proto vedoucí posudek nedostává. Senátor Polcar informoval, že student
může svoji práci s libovolným názvem nechat zkontrolovat sám, a potom při porovnání, které
provede univerzita, může dojít ke shodě s touto prací nahranou studentem.
Předseda senátu Jiří Basl uzavřel diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje členy
disciplinární komise.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

6. Různé
Senátor Kotlan měl dotaz k uzavření parkoviště z důvodu slavnostního otevření RICE
dne 15. 6. 2016. Děkan objasnil, že po celý den bude uzavřeno parkoviště před FEL za
závorou. Parkoviště bude uzavřeno již od rána. Pro zaměstnance bude k dispozici štěrkové
parkoviště a parkoviště vedle RICE.
Předseda senátu Jiří Basl popřál senátorům, aby si během prázdnin odpočinuli, připomněl, že
další zasedání bude v září nebo v říjnu, a následně zasedání akademického senátu FEL
ukončil.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
1/1 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
schvaluje program jednání AS FEL ZČU.
1/2 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
schvaluje zápis ze 164. jednání AS FEL ZČU konaného dne 20. dubna 2016.
1/3 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.
1/4 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEL za rok 2015.
1/5 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
schvaluje členy disciplinární komise.
V Plzni 20. června 2016
Zapsala: Lenka Šroubová

v Plzni
v Plzni
v Plzni
v Plzni
v Plzni
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 14. 6. 2016
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Fiřt Jaroslav, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Ščerba Eduard, Mgr., Ph.D.

KEE

přítomen

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

omluven

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

omluven

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

omluven

Polcar Petr, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Komrska Tomáš, Ing., PhD.

RICE

omluven

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Mužík Václav, Ing.

Dr.

přítomen

Martínek Zbyněk, Ing.

Dr.

omluven

Pospíšil Karel, Bc.

Stud.

přítomen

Legátová Kateřina

Stud.

omluvena

Osvaldová Denisa, Bc.

Stud.

přítomna

Valenta Václav

Stud.

přítomen

Fiala Václav

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení

Pracoviště

Hammerbauer Jiří, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

Georgiev Vjačeslav, doc. Dr. Ing.

DFEL

Řezáček Petr, Ing., Ph.D.

DFEL

