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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 10. května 2017 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
Ing. Petr Řezáček, Ph.D. – tajemník FEL
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 11, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení zápisu předchozího jednání
3. Rozpočet FEL ZČU na rok 2017
4. Plán realizace strategického záměru součásti FEL Západočeské Univerzity v Plzni na
rok 2017
5. Různé

1. Zahájení
Předseda senátu Ing. Jiří Basl, Ph.D. zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Předseda
senátu Jiří Basl seznámil přítomné s programem jednání.
Na zasedání bylo přítomno málo studentů, proto byla odložena doplňující volba
místopředsedy z řad studentů. Přítomný senátor Pospíšil končí navazující magisterské
studium a další přítomný senátor Valenta odjíždí příští semestr na studijní pobyt v rámci
Erasmu.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, 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
167. jednání AS FEL ZČU konaného dne 30. listopadu 2016.

3. Rozpočet FEL ZČU na rok 2017
Děkan Fakulty elektrotechnické doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. seznámil přítomné
s finanční situací na fakultě. Návrh rozpočtu FEL byl předložen na kolegiu děkana a poté
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konzultován s představiteli jednotlivých kateder. Nastal propad v součtu zhruba o 5 mil. Kč.
Z RIV vypadly funkční vzorky za rok 2009 a další hodnocení dle tehdejší metodiky.
Tajemník FEL Ing. Petr Řezáček, Ph.D. předložil AS FEL návrh rozpočtu FEL pro rok 2017 a
podrobně seznámil senát s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu. Tajemník nejprve zmínil
teze institucionálního financování VVŠ, část bude fixní podle pravidel pro poskytování
příspěvku a dotací, část podle indikátorů kvality a výkonu, jde o dělení 90 % : 10 %. Dále
tajemník FEL promítl bilanci zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v roce
2017. Informoval o normativu na studenta. Hovořil o normativu MŠMT a počtu studentů v
letech 2010 ÷ 2016. Dále ukázal zdroje rozpočtu ZČU pro rok 2017. Sdělil informace o
použití zdrojů a o vývoji zdrojů ZČU v letech 2009 - 2016.
Poté přešel k postavení FEL na ZČU. Během 3 let nastal pokles o 10 mil. Výnosy z příspěvku
dotace na vzdělávací činnost jsou mezi jednotlivá pracoviště rozepsány v souladu s metodikou
tvorby rozpočtu ZČU, která se odvíjí od počtu studentů. V roce 2017 přišlo na FEL rozpisu
dotace (1111) o 7 mil méně než v roce 2015 a o 3,5 mil. méně než v roce 2016. Poté tajemník
seznámil senátory se zdroji na rok 2017 a s výdaji, s návrhem rozpisu dotace (1111) ze
vzdělávací činnosti pro rozpočet FEL. Tajemník zmínil infrastrukturu. Vypočtená částka
dotace je pro jednotlivá pracoviště snížena o náklady za služby, které stále rostou, o odvody
do rezervy rektora, o odvody do FRIMu a další. Institucionální podpora a SGS byly rozděleny
podle RIV bodů, koeficient K potom podle počtu doktorandů. Děkan poznamenal, že letos
vyprší tříletá lhůta SGS. Vedoucí kateder s tím již byli seznámeni.
Někteří pracovníci fakulty pracují na částečné úvazky na RICE. Je třeba udržet projekt
a čerpat dle pravidel prostředky z dotačních programů a Národního programu udržitelnosti.
Senátor Kotlan měl připomínku k zdůvodnění odvodů na financování činnosti děkanátu FEL
a studijního oddělení, vše bylo vysvětleno, ale v tabulce se stále objevují fotopráce,
telekomunikační poplatky apod. Tajemník slíbil opravit a poslat nový dokument.
Senátorka Jiřičková se dotázala na nový systém režií v roce 2018. Děkan poznamenal, že
rektorát účtuje interní audit a další položky. Tajemník vysvětlil, že celkově se bere počet
všech podaných projektů a vynásobí se ukazatelem. Potom se platí z projektů, které vyšly.
Senátor Basl měl dotaz na zdroje rozpočtu. Tajemník vysvětlil, že na vstupu bez odvodů je asi
75 mil. K použití jako dotace na výuku je přibližně 25 mil. Smluvní výzkum představuje
přibližně 11 milionů. Aby bylo vše pokryto, musí převažovat nevýuková část.
Senátor Polcar se zeptal, co by se stalo, kdyby byla zrušena výuka. Příjem z výuky na chod
fakulty je potřeba. Např. RIPO (Rozšíření informační podpory) je vyhodnocováno podle
počtu studentů a doktorandů. Děkan prohlásil, že FEL je vzdělávací instituce. V návrhu je
nová metodika financování od roku 2018, vysoké školy budou rozděleny na kategorie A
(5 kamenných univerzit), B (další vysoké školy s vědeckou činností), C (ostatní a umělecké).
Výuka je důležitá, protože je zároveň zásobárnou pracovníků pro vědu a výzkum.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozpočet FEL na rok 2017.
Přítomno: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Plán realizace strategického záměru součásti FEL Západočeské
Univerzity v Plzni na rok 2017
Děkan FEL předložil senátorům plán realizace strategického záměru součásti FEL ZČU
v Plzni na rok 2017, který vyplývá z aktuální situace a stanovení prioritních cílů fakulty.
Zhodnotil minulé období a nastínil plán na další období.
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Proděkan Tupa doplnil, že plán vychází z textu na roky 2016 - 2020 a je soustředěna na
klíčové indikátory. Jedná se o konkretizaci toho, čím se bude FEL v roce 2017 zabývat. Cíle
byly představeny Vědecké radě a předány na rektorát.
Senátor Basl se zeptal, zdali jsou v indikátorech zahrnuty i indikátory univerzitní. Bylo
vysvětleno, že jsou označeny barevně.
Bylo diskutováno, je-li problém splnit některé indikátory, např. počty doktorandů. Senátor
Kindl se dotázal na publikace. Děkan objasnil, kolik se zavázaly splnit jednotlivé katedry.
Senátor Kotlan měl dotaz k poměru financování. Tajemník vysvětlil, že MŠMT pojalo jiný
systém financování. Diskutovalo se o tom, že technické fakulty a ekonomická fakulta
stanovily limity, kolik studentů přijmou. Struktura přihlášených studentů je lepší než dříve,
stav přihlášek je vyšší a bude ještě druhé kolo přijímacích zkoušek.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje plán
realizace strategického záměru součásti FEL Západočeské Univerzity v Plzni na rok 2017.
Přítomno: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Různé
Předseda senátu Basl informoval, že v červnu bude další zasedání, kde budou řešeny volby
děkana, volby do AS ZČU a AS FEL, zpráva o hospodaření FEL za 2016, zpráva o činnosti
FEL za 2016 a vnitřní předpisy FEL.
Doc. Tupa připomněl, že vzor předpisů je z odboru legislativního a právního. U senátu se
bude jednat o model volby senátorů a složení. V současnosti má senát 20 členů (13
akademických pracovníků a 7 studentů - z toho 2 doktorandy). Délka volebního období
senátu může být 2 nebo 3 roky. Text vnitřních předpisů bude rozeslán a připomínky je možno
posílat paní Machové.
Studenti dostali od předsedy senátu úkol navrhnout ze svého středu senátora, který by mohl
zastávat funkci místopředsedy.
Předseda senátu Jiří Basl oznámil, že další zasedání bude 7. června 2017 a 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 rozpočet FEL na rok 2017
1/3 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje plán realizace strategického záměru součásti FEL Západočeské Univerzity
v Plzni na rok 2017.
V Plzni 17. května 2017
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 10. 5. 2017
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

omluven

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

omluven

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

Komrska Tomáš, Ing., PhD.

RICE

omluven

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Mužík Václav, Ing.

Dr.

omluven

Lucie Horníková, Ing.

Dr.

omluvena

Pospíšil Karel, Bc.

Stud.

přítomen

Osvaldová Denisa, Bc.

Stud.

omluvena

Valenta Václav, Bc.

Stud.

přítomen

Fiala Václav, Bc.

Stud.

omluven

Tomáš Vrbka, Bc.

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

