Zápis z jednání pléna AS ZČU
konaného dne 26. 4. 2017
od 14:30 hodin v UV 115b
AS ZČU
Přítomno:
31 členů AS ZČU v průběhu jednání
Omluveno: 10 členů AS ZČU
Neomluveno: 18 členů AS ZČU

- viz prezenční a hlasovací listina
- viz prezenční a hlasovací listina
- viz prezenční a hlasovací listina

Skrutátory byli jmenováni senátoři Mgr. Baierl a RNDr. Tomiczek.

Návrh programu jednání:
1. Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Opatření pro eliminaci přetížení
stokového systému na Borských polích“
2. Vstup ZČU do EARPA
3. Vnitřní předpis o akademických insigniích a akademických obřadech ZČU
4. Různé
4. 1. Informace o limitech počtu studentů
4.2. Zprávy z RVŠ
4 .3. Zprávy ze SK
4 .4. Další
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS ZČU RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Návrh usnesení:

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje program jednání AS ZČU.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

42

Hlasů pro usnesení:

42

Hlasů proti usnesení:
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0

Zdrželo se hlasů:

0

1. Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Opatření pro eliminaci
přetížení stokového systému na Borských polích“.
Předseda senátu Tomiczek přivítal přítomné a předal slovo řediteli CIVu Rychlíkovi, který na
jednání pléna zastupuje kvestora Beneše. Ředitel Rychlík uvedl, že veškeré podklady měli senátoři
k dispozici v uložišti senátu. Na prezentovaných snímcích popsal situaci, kdy se uzavírá smlouva
mezi městem Plzeň a ZČU o provedení stavby. Je nutné, aby senát tuto smlouvu schválil, jelikož až
poté se k tomu vyjadřuje a schvaluje správní rada ZČU. Následně podrobně seznámil senátory se
situací, jež je součástí smlouvy. Dále uvedl, že senát potažmo ZČU nejprve dává souhlas k té
smlouvě, což posléze vyústí ve věcné břemeno, které následně schvalují orgány ZČU.
Stanovisko Legislativní komise AS k bodu „Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby
Opatření pro eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích“:
Legislativní komise AS ZČU doporučuje tento bod schválit.

Předkladatel návrhu usnesení:

Rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Návrh usnesení:

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni doporučuje podle ust. § 9 odst. 2 písm. c)
zákona o vysokých školách uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Opatření pro eliminaci
přetížení stokového systému na Borských polích“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

30

Hlasů pro usnesení:

30

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO

2. Vstup ZČU do EARPA.
Předseda senátu Tomiczek požádal vedoucí kanceláře rektora Kollerovou, aby seznámila senátory
s tímto bodem. Ta na začátku svého vystoupení omluvila rektora Holečka, který musel neprodleně
odjet. Uvedla, že tento bod přednese ředitel NTC Hynčík. Ředitel Hynčík uvedl, že se jedná o
sdružení, které slučuje více jak 50 výzkumných organizací v oblasti automotive. Důvodem, proč
jsme doposud do tohoto sdružení nevstoupili, byl relativně vysoký poplatek, na který nyní ředitel
Hynčík sehnal externí zdroje mimo ZČU. Tyto externí zdroje jsou pro univerzity stanoveny ve výši
4000,- Euro a jsou zajištěny z projektu v rámci programu INTER-EXCELLENCE na MŠMT. Dále
uvedl, že osobně je v kontaktu s těmito organizacemi již delší dobu a plné členství nám přinese to,
že se budeme moci zúčastnit uzavřených jednání, kde se formulují nové projekty do programu
H2020 a ovlivňuje se politika výzkumu Evropské komise v oblasti automotive. Kontaktní osobou
za ZČU je navržen ředitel Hynčík s ohledem na historické zkušenosti a vazby, nicméně se jedná o
aktivitu celouniverzitní, kdy se předpokládá spolupráci mezi NTC, FST, FAV a FEL, jelikož toto
sdružení pokrývá veškerou tématiku týkající se automotive od pasivní bezpečnosti, elektro mobilitu,
design apod. Zdůraznil, že tím, že se schválí vstup ZČU do tohoto sdružení, se umožní daleko bližší
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přístup a daleko větší potenciál pro získání zdrojů z programu H2020 a následně dalšího rámcového
programu.
Stanovisko Legislativní komise AS k bodu „Vstup ZČU do EARP“:
Legislativní komise AS ZČU doporučuje tento bod schválit.
Následně předseda senátu na toto téma otevřel diskusi. Senátor Balda se zeptal, proč se to posuzuje
dle předpisu, kde ZČU vstupuje nebo zakládá nějaké společnosti, proč to není normálně členské
příspěvky jako jiné sdružení. Dále se optal, jestli se jedná o výdělečnou aktivitu a proč do toho
musíme vstupovat, jako bychom zakládali firmu. Vedoucí OL Podola odpověděl, že by rád ocenil
ředitele Hynčíka, který postupoval dle pravidel, jež byla schválena na senátu, a potvrdil skutečnost,
že vstupy do těchto sdružení, čili stav, kdy se univerzita stává členem toho sdružení, tak podléhá
postupu, kdy se k tomu vyjadřuje akademický senát a schvaluje správní rada a oznamuje se to na
MŠMT, toto předpokládá zákon o vysokých školách.

Předkladatel návrhu usnesení:

Rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Návrh usnesení:

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni projednal podle ust. § 9 odst. 2 zákona o
vysokých školách a doporučuje vstup Západočeské univerzity v Plzni do EARPA (European
Automotive Research Partners Association).
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

31

Hlasů pro usnesení:

31

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0
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3. Vnitřní předpis o akademických insigniích a akademických obřadech
ZČU.
Předseda senátu Tomiczek požádal vedoucí kanceláře rektora Kollerovou, aby seznámila senátory
s tímto bodem. Ta uvedla, že se jedná o další materiál, který se mění se změnou zákona o vysokých
školách, proto vedení předkládá tento nový vnitřní předpis, dále uvedla, že se postupovalo jako u
předchozích předpisů. Konstatovala, že byla ustanovena komise, které předsedal děkan FDULS
Mištera a docent Bezděk z FPE (hudební skladatel). Tato komise pracovala tím způsobem, že se
vyšlo ze starého předpisu a byly zapracovány připomínky, které vznesli jednotliví členové komise.
Na základě těchto připomínek vznikl předpis, který byl zaslán do připomínkového řízení.
Zdůraznila, že materiály byly v řádném termínu senátorům k dispozici v uložišti senátu.
Stanovisko Legislativní komise AS k bodu „Vnitřní předpis o akademických insigniích a
akademických obřadech ZČU“:
Legislativní komise AS ZČU doporučuje tento bod schválit.
Následně předseda senátu na toto téma otevřel diskusi.
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Předkladatel návrhu usnesení:

Rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Návrh usnesení:

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) bod 3
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Vnitřní předpis o akademických
insigniích a akademických obřadech Západočeské univerzity v Plzni.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

31

Hlasů pro usnesení:

31

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0
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4. Různé
4.1. Informace o limitech počtu studentů
V tomto bodě předseda senátu Tomiczek požádal prorektora Čepičku, aby seznámil senátory
s informacemi, které požadovalo plénum na minulém jednání. Prorektor Čepička uvedl, že na
minulém jednání chtěl senát podklady pro postup, jakým byly stanoveny počty a financování na rok
2017, což senátoři obdrželi před týdnem do uložiště. Zároveň v souladu s metodikou vedení jednalo
s děkany a na kolegiu rektora projednávalo návrh týkající se stanovení počtu přepočtených
financovaných studentů pro rok 2018, tato čísla vychází z filozofie zachovat a stabilizovat počet
studentů na ZČU na stávajícím počtu cca. 12 000 studentů. To znamená, že po projednání
s jednotlivými fakultami, kdy někteří děkani si navrhli snížení limitu, tak na druhé straně vedení
snížení kompenzovalo jiným fakultám, takže návrh je nyní připraven tak, aby v součtu za všechny
kategorie měli, FAV 525, FDU 228, FEK 692, FEL 430, FF 690, FPE 780, FPR 450, FST 630 a
FZS 375 studentů. Senátor Morávka se optal, zda přijetí zákona o vzdělání zdravotních sester se
dotkne FZS. Prorektor odpověděl, že toto konzultoval s děkankou FZS Mauritzovou, která si myslí,
že se to fakulty nedotkne. Prorektor uvedl, že FZS intenzivně jedná v Karlovarském kraji, kdy kraj
má veliký zájem, aby v Chebu vzniklo pracoviště, kde si budou zdravotní sestry, moci doplňovat
kvalifikaci. Z tohoto důvodu nová čísla na rok 2018 zohledňují navýšení čísel pro FZS. Dále uvedl,
že čísla na rok 2018 ještě senátoři nemají k dispozici, jelikož minulý týden to bylo projednáno
s děkany na kolegiu rektora, děkani měli připomínky, proto vedení nadále s děkany jedná.
Zdůraznil, že by to mělo být připravené v definitivní podobě 26. 4. 2017, takže předpokládá, že
v nejbližší době se rektor obrátí na OL, aby připravilo text rozhodnutí rektora. Dále uvedl, že co se
týče počtu studentů, u některých fakult došlo ke snížení limitu (na žádost fakult, respektive fakulta
si řekla, kam chce ten limit snížit), tím pádem se vytvořil prostor pro navýšení na jiných fakultách,
což využily FZS a FPE, kde v podstatě společenská poptávka je velmi vysoká ale i u FDULS, FPR
a FF, to navýšení bylo provedeno tak, aby nedošlo ke snížení průměrného KENu ZČU a limity se
daly tak, aby univerzita nepodkročila referenční hodnotu -10%. Zdůraznil, že se vedení dohodlo na
tolerančním pásmu -10% - +5%, pokud fakulta se bude pohybovat v tomto pásmu, nehrozí ji žádný
postih. Pokud fakulta překročí vymezenou mez, bude penalizována dvojnásobkem normativu
univerzity. Následně předseda senátu Tomiczek otevřel diskusi. Senátorka Vostrá se zeptala, zda
došlo k nějaké změně oproti roku 2018, nebo se pokračuje v tom daném. Prorektor Čepička
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odpověděl, že došlo k výrazné změně, naposledy v roce 2016, byla penalizace za přebrání, ale tam
to bylo jenom normativ *průměrný KEN fakulty, nyní by měla být sankce i za nedobrání a ne
jenom normativ* průměrný KEN univerzity, ale ještě normativ * 2 * průměrný KEN univerzity.
Senátorka Vostrá se optala proč toto zpřísnění. Prorektor Čepička odpověděl, že to je výrazné
zpřísnění, ale v podstatě fakulty si sami navrhly to číslo počtu studentů a proto prorektor
předpokládá, že si děkani ohlídají ten limit, co si sami navrhli, aby měli nějakou šanci se do limitu
trefit, tak k tomu je tam toleranční pásmo. Senátorka Hanzelínová uvedla, že sice FF dlouhodobě
přebírala studenty, proto abychom při té propadovosti někoho dostali na magisterské a
doktorandské studium. Uvedla, že děkan určitě nesouhlasí s tím, jak nyní vypadá tento návrh, a ten
okamžik,kdy se za stropuje a zdvojnásobí penále, tak to znamená, že fakulta zaplatí extrémně velké
peníze, nebo nezaplatíme, a tím nesplníme indikátory VaVpI, a optala se, zda si je vedení tohoto
vědomo. Prorektor Čepička odpověděl, že FF byla jediná fakulta, kde si děkan to číslo neřekl, a
proto vedení nadvakrát v souvislosti s projektem to číslo navýšilo, na celkových 690 v prvním
ročníku, ale pořád to neřeší ten odhad, tak jak ho fakulta předložila. Pokud by došlo k placení
penále za nenaplnění indikátoru projektu, vedení o tom ví, ale zatím není nastaveno pravidlo, jak by
se postupovalo. Předsedkyně senátu FF Piknerová uvedla, že by ráda podpořila vyjádření senátorky
Hanzelínové, protože si není vědoma toho, že otázka přesného počtu studentů, o které si FF může
říct, se projednávala v rámci vedení fakulty. Pokud má správné informace od vedení, tak ta diskuse
začala v polovině března, kdy se rektor zúčastnil jednání senátu FF, a následně bylo sděleno
konkrétní číslo, aniž by probíhala diskuse s vedením fakulty. Dále uvedla, že toto jsou informace,
které jako členka vedení má. Ráda by se optala v souvislosti s plněním VaVpI, kdo bude případnou
penalizaci platit, zda to to půjde na vrub fakulty a jakým způsobem k tomu může fakulta zaujmout
strategii. Zdůraznila, že si myslí, že toto rozhodnutí bylo učiněno o nás, ale bez nás. Konstatovala,
že co se týče propadovosti, je potřeba pro obory na FF nabrat dostatečný počet studentů na
bakalářské studium, aby nám zůstali na magisterské studium. Představa, že na začátku tohoto
procesu budeme mít relativně malý počet bakalářů a že nám tito bakaláři vydrží, to si myslí, že na
FF nefunguje, jelikož spousta studentů do tohoto studia nastoupí pouze proto, aby získali statut, že
jsou studenti, a potom se na té fakultě nikdy neukáží. Uvedla, že nezná mechanismus, jak poznat
studenta, který je řádně motivovaný tomu, aby studoval. Prorektor Čepička uvedl, že předpokládá,
že děkan ve vedení informace, které získává na jednání s vedením univerzity, tlumočí a projednává.
Uvedl, že vedení FF bylo určitě celé na projednávání aktualizace strategického záměru, tam se to
projednávalo poprvé, podruhé byl děkan FF sám přítomen jednání s vedením univerzity (březen) a
naposledy potřetí na kolegiu rektora tento týden, kde nebyl děkan, ale proděkanka Dostálová.
Doktorka Piknerová reagovala, že proděkanka Dostálová vedení FF informovala v tom smyslu, že
na argument ohledně VaVpI nezaznělo, jakým způsobem ta situace bude řešena, pokud FF poklesne
počet studentů. Vedoucí kanceláře rektora Kollerová uvedla, že děkan FF byl na jednání s vedením,
kde byl informován o tom číslu a neposlal žádnou argumentaci, že je tam problém okolo VaVpI,
což se vedení dozvědělo až od proděkanky Dostálové na posledním jednání kolegia rektora, ta až
včera poslala materiál, na jehož základě bylo znovu to číslo upraveno a navýšeno teprve dnes.
Senátorka Hanzelínová uvedla, se nebavíme o číslu přidělených studentů, to je v pořádku, to se
nerozporuje. Zdůraznila, že si FF zvykla, že minimálně třetinu studentů učí akademici FF zadarmo.
Dále uvedla, že ten vývoj studentů, které nabírala FF je dlouhodobě dohledatelný, takže se vedení
může podívat na to, že dlouhodobě ořezává FF na spodní hraně, takže si může snadno spočítat,
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kolik to bude FF stát a že to může ohrozit FF. Dále se optala, proč se stanovilo pouze 5% na tu
horní hranici, když to takhle bylo dlouhodobě, to znamená, že nemůže dojít k rozkolísání KENu.
Prorektor Čepička uvedl, že pokud FF použije dvojnásobně navýšený limit + 5%, tak by to mělo
stačit pro indikátory VaVpI. Doktorka Piknerová uvedla, že jí nejde ani tak o ta čísla, ale o způsob
diskuse. Když senát FF na své jednání v březnu zval rektora, tak měli senátoři a vedení FF pocit, že
se jedná o začátek diskuse, a pokud se má dojít k nějakému číslu a představení strategie FF, jak se
postavit k počtu studentů, tak na to FF má období měsíce až dvou, tak se o tom začne diskutovat až
v květnu, ale akademici FF byli překvapeni z toho, že v březnu, kdy podle nich byla na senátu FF
zahájena diskuse, tak do 14 dnů padlo první číslo. Předseda senátu Tomiczek odpověděl, že vedení
ZČU má povinnost předložit limity studentů do konce dubna, dle platné metodiky. Doktor Řezáček
uvedl, že se bavíme o číslech prvních ročníků a automaticky se předpokládá, že všechny vyšší
ročníky budou zaplaceny. Senátorka Vostrá uvedla, že když se dívá na rozhodnutí rektora tak vidí,
že krácení nebude použito na studenty FAV, FST a FEL, nemohlo by to platit i na další fakulty.
Prorektor Čepička uvedl, že se děkani chovali velmi vstřícně, ale že univerzita drží strategii
podpory technického vzdělávání, a vzhledem k tomu, že na těchto technických fakultách není
takový vysoký počet uchazečů jako u ostatních fakult, tak by vedení naopak uvítalo, kdyby se těmto
fakultám podařilo nabrat více studentů. Senátor Tlučhoř uvedl, že chápe rozhodnutí, ale pro fakulty
s výrazně podprůměrným KENem univerzity, anebo pro fakulty s výrazně nadprůměrným KENem,
tak rozdíl mezi nimi v procentech je úplně někde jinde. Uvedl, že pro některé fakulty by přebrání i
přes sankce mohlo být finančně výhodnější pro rozpočet těchto fakult. Zdůraznil, že má problém se
sankcí, která se vztahuje k průměrnému KENu univerzity a ne fakulty. Prorektor Čepička uvedl, že
to je velmi složité a vybalancovat to v rámci univerzity je velmi těžké. Zdůraznil, že zrovna diskuse
ohledně nad tím, jestli krátit průměrným KENem univerzity nebo fakult, byla nejobsáhlejší a po
dlouhé diskusi, vedení přistoupilo k této variantě. Senátor Jakeš se optal, proč byl zvolen univerzitní
KEN. Prorektor Čepička uvedl, že MŠMT pracuje pouze s KENem univerzity, aby vedení nějakým
způsobem reagovalo na to, jakým způsobem MŠMT rozděluje dotaci, tak se vedení rozhodlo pro
tuto variantu.

4.2.

Zprávy z RVŠ

Předseda senátu Tomiczek vyzval zástupce za AS ZČU v RVŠ Ing. Petra Řezáčka, Ph.D., aby
seznámil senátory s děním na půdě RVŠ. Následně zástupce Řezáček seznámil senátory s
novinkami v RVŠ:
INFO RVŠ
20.4.2017 18 předsednictvo RVŠ
S programem:
1. Zahájení (Fischer)
2. Zprávy z užšího předsednictva (Pospíšil, Fischer)
3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Zima)
4. Vystoupení hostů
5. Legislativní informace (Hodulík)
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6.
7.
8.
9.

Ekonomické informace (Valová)
Problematika výzkumu (Opatrný)
Problematika přípravy OP VVV (Pospíšil)
Různé

Podrobný záznam jednání je v souboru záznam/18p_informace_o_zasedani_prvs20042017.pdf.
Kompletní soubor materiálů (doplňovaný ještě 20.4.2017) je v adresáři 170420_materiály.zip a je
rozdělen podle jednotlivých bodů jednání podle pozvánky.
Jména bez titulů.
KOMENTOVANÝ výtah.
Ad 1+2)
Fischer informoval o výjezdním zasedání Rady NAÚ - doporučil podpořit materiál: Změna
kritérií pro zařazení studentů do seznamu hodnotitelů NAÚ – jedná se o zařazování studentů.
Usnesení:
Předsednictvo RVŠ nemá námitek k návrhu úprav Podmínek pro zařazení osob do seznamu
hodnotitelů ze dne 13. 4. 2017.
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.
Ad 3)
Usnesení:
P RVŠ vítá schválení návrhu rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění
o studenty doktorských studijních programů nad 26 let věku poslaneckou sněmovnou a oceňuje
dlouhodobé úsilí SK RVŠ v této problematice.
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.
Ad 4)
Hosté, kteří pozdravili přítomné: Místopředseda ČKR Medek (návrhu zákona o podpoře VaVaI,
hodnocení VaVaI a modelu financování VŠ 2018+.), za MŠMT vystoupil zástupce náměstka pro
řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Doleček (nový modelu financování VŠ 2018+ a v
rámci diskuse odpověděl na četné dotazy z pléna), zástupkyně MO ČR Kadlecová, zástupce AV
ČR Krejčí, který sdělil, že bude zastupovat AV ČR na zasedáních Rady VŠ místo Jana Zimy,
zástupce VOS Dolanský a jednatelka AKVŠ Machytková, která požádala Radu VŠ o spolupráci
při vytváření systému hodnocení služeb a hodnocení výkonu VŠ knihoven. Spolupráci přislíbila
předsedkyně komise pro kvalitu ve vysokém školství Talašová.
Ad 5)
Hodulík informoval o schváleném pozměňovacím návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, o změně zákona o veřejném zdravotním
pojištění, dále informoval o Registru smluv. Výstupy v dokumentech: Připomínky k Metodice
Institucionální akreditace, Připomínky k Metodickému materiálu pro posuzování standardů pro
akreditaci a sebehodnotící zprávu a Připomínky AMU; užší předsednictvo následně zpracovalo
Příklady extenzivního výkladu standardů.
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace.
Ad 5)
Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ Valová se ve svém vystoupení věnovala novému
modelu financování VVŠ 2018+ viz prezentace 170420_materialy\06\EIP200417.pdf.
Byla předložena prezentace (soubor podklad-pro-pracovní-skupinu_financování-VVŠ-2018_21032017.pdf) MŠMT obsahující návrh nového modelu financování VVŠ 2018+. A stanovisko
EK soubor Stanovisko-EK-z-6.4.2017.pdf
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem realizace nového
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modelu financování VVŠ je očekávané navýšení rozpočtu na oblast VVŠ v ministryní avizované
výši 4,5 mld. Kč. Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o závěrech ekonomické
komise k návrhu nového modelu financování VVŠ 2018+ a ukládá zástupcům RVŠ v pracovní
skupině MŠMT postupovat v souladu s nimi.
Ad 6)
Problematika přípravy OP VVV informoval Pospíšil, v úvodu vystoupil náměstek ministryně
školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce operačních programů Velčovský o výsledcích
hodnocení návrhů projektů v rámci tzv. čtyř výzvy pro vysoké školy a o připravovaných nových
výzvách. Poté následovala diskuse, v níž odpověděl na četné dotazy z pléna. Ripka z ČVUT se
podivil, že ZČU Plzeň má na rozdaném materiálu pouze 8,392Mkč a jediný doporučený projekt
(soubor 170420_velcovsky_vysledky_4vyzva.pdf). Velčovský – ZČU, jak on doufá, využije všech
opravných prostředků.
Usnesení:
Rada VŠ bere na vědomí informace náměstka MŠMT Václava Velčovského o výsledcích
hodnocení návrhů projektů OP VVV v rámci tzv. čtyř výzvy pro vysoké školy. Rada VŠ
upozorňuje na velkou administrativní zátěž spojenou s řešením projektů OP VVV a žádá MŠMT
o zjednodušení administrace projektů.
Ad 7)
Místopředseda Rady VŠ Opatrný informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ: pro vědeckou
činnost, legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ a členů P RVŠ, jež se konala dne 6. 4. 2017, viz
prezentace: problematika-vyzkumu-duben-2017(aktualizace_10_54).pdf
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ schvaluje připomínky RVŠ k návrhu nového zákona o podpoře
výzkumu.
Rada VŠ žádá, aby byly neprodleně opraveny chyby ve výpočtech hodnocení výsledků
výzkumných organizací za rok 2015 tak, aby v datech hodnocení 2016 vystupovaly již správné
hodnoty. Podporuje požadavek České konference rektorů, aby případná poškození jednotlivých
vysokých škol způsobená výpočetními chybami byla těmto školám kompenzována v rozpočtu na
rok 2018.
Ad 8)
a) Po jednání Sněmu 18. 5. 2017 jsou všichni delegáti zváni na přednášku paní Tracey Bretag
"Academic integrity: Why this is important and what we can do to safeguard it". Tracey
Bretag je světovou odbornicí na akademickou etiku, předsedkyní redakční rady
International Journal for Educational Integrity, dlouholetou předsedkyní správní rady
International Center for Academic Integrity a podílela se na mnoha projektech týkajících se
výzkumu a zavádění procesů souvisejících s akademickou etikou v Austrálii, obou
Amerikách a Evropě. Přednáška proběhne v místnosti RB209 v areálu Vysoké školy
ekonomické na Žižkově (tj. ve stejném areálu jako Sněm) od 14 hodin.
Dále upozornil na to, že v materiálech, které mají senátoři k dispozici, je tabulka, kde jsou uvedeny
výsledky OP VVV (tzv. čtyřvýzva). S tím, že prof. Ripka na sněmu uvedl, že je divné, když ZČU
ze 14 miliard získala v této výzvě 8 milionu, tzn. jeden úspěšný program.
Po seznámení senátorů s děním na půdě RVŠ zástupcem v RVŠ Řezáčkem, následovala diskuse
k neúspěchu ZČU v OP VVV, ve které byly senátory Stehlíkem a Baldou formulovány následující
otázky:
1. Jaké další kroky budou následovat, bude podáno odvolání?
2. Je možné stručně shrnout obsah posudků, které vedly k zamítnutí žádostí?
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3. Vidí vedení nějaké zásadní chyby na naší straně při procesu podání žádostí?
Prorektor Čepička uvedl, že ZČU má možnost do 15 kalendářních dnů se odvolat vůči výsledkům
soutěže OP VVV. Zdůraznil, že vedení se tomu na dnešním zasedání věnovalo velkou měrou,
jednání byl přítomen i ředitel projektového centra Šíp, byly zpracovány posudky a analýzy.
Konstatoval, že vedení na tom intenzivně pracuje tak, aby se tento výsledek podařilo zvrátit. Dále
na toto téma proběhla diskuse. Senátor Stehlík se optal, zda připouštíme i možnost našeho
pochybení při psaní projektu. Prorektor Kaiser odpověděl, že se o tomto diskutovalo na vedení a
nezdá se, že by tam bylo nějaké fatální pochybení, že bychom na něco úplně zapomněli, nebo že
bychom něco špatně pochopili. Zdůraznil, že této povahy ty výtky nejsou.

4.3. Zprávy ze SK
Předseda senátu Tomiczek vyzval předsedu místopředsedu studentské komory senátora Pokorného,
aby informoval o činnosti SK. Senátor Pokorný seznámil plénum s činností studentské komory.

4.4.

Další

V tomto bodě nezazněl žádný příspěvek.
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PŘEHLED USNESENÍ
12/1

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje program jednání AS ZČU.

12/2

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni doporučuje podle ust. § 9 odst. 2
písm. c) zákona o vysokých školách uzavření Smlouvy o právu provedení stavby
„Opatření pro eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích“.

12/3

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni projednal podle ust. § 9 odst. 2
zákona o vysokých školách a doporučuje vstup Západočeské univerzity v Plzni do
EARPA (European Automotive Research Partners Association).

12/4

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje podle ust. § 9 odst. 1 písm.
b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Vnitřní předpis
o akademických insigniích a akademických obřadech Západočeské univerzity v Plzni.

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
Předseda AS ZČU
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Prezenční a hlasovací listina
usnesení: 14/1 14/2 14/3 14/4
Jméno
Blanka
Petr
FAV Petr
Pavel
František
Tomáš
Bedřich
Luděk
Benedikt
FDULS
Pavel
Dita

FEK

FEL

FF

FPE

FPR

FST

Přijmení
Šedivá
Stehlík
Tomiczek
Balda
Kolovský
Ausberger
Kocman
Míšek
Tolar
Trnka
Penzová

Dana
Jan
David
Jaroslav
Jan
Olga
Jiří
Jaroslav
Pavel
Jana
Anežka
Václav
Magdaléna
Libor
Lada
František

Egerova
Tlučhoř
Martinčík
Dokoupil
Pokorný

Kristýna
Adéla
Tomáš
Jiří
Petr
Pavel
Petr
Zdeněk
Simona
Zuzana
Jan
Vendulka
Pavel
Jakub
Pavel
Vlastimil
Josef
Jan
Michal

Synková
Kováčiková
Jakeš
Stočes
Valach
Mentlík
Setvín
Šuster
Stočesová
Vostrá
Lego
Valentova
Homolka
Brada
Kopeček
Masek
Dvořák
Řehoř
Panuška

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
omluven omluvena 1
omluvena 1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

omluven

Šlechtová Sojková

Basl
Fiřt
Karban
Jiříčková
Runtová
Fiala
Leichtová
Benda
Hanzelínová
Kalvas

omluven

omluven
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FZS

MF
DSP

Eva
Krauzová
Lukáš
Štich
Petra
Bejvačinská
Otto
Kott
Václav
Beránek
Anna
Štorchová
Marek
Čožik
Václav
Trejbal
Petr
Baierl
Štefan
Morávka
Vlastimil
Šetka
Zdeněk
Franče
Celkem hlasujicích
Pro usnesení
Proti usnesení
Zdrželi se hlasování

omluvena 1
omluvena 1
1
1
omluven 1
1
omluven
30
30
0
0

1
1
1
1
1
1
30
30
0
0

1
1
1
1
1
1
31
31
0
0

1
1
1
1
1
1
31
31
0
0

Přítomní hosté:
Jméno
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Mgr. Marta Kollerová
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.
JUDr. Jan Podola, Ph.D.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Ing. Et. Ing. Miloš Nový
Dr. Ing. Jan Rychlík
Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Zápis z pléna AS ZČU ze dne 26. 4. 2017

Pracoviště

REK
REK
REK
OL
FEL
VOS
CIV
NTC
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Jméno

Pracoviště

