Zápis č. 05/2014 z 2. jednání AS FEK ZČU
ze dne 17. 6. 2014
Přítomní senátoři: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Mgr.
Radka Součková; Ing. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík; Ing.
Lenka Zahradníčková, Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Ing.
Michaela Krechovská, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Ondřej Pelnář; David Ženíšek; Lucie
Doubravová; Ing. Radim Špicar
Omluvení senátoři: Martina Mončeková; Jakub Hazda
Přítomní hosté: Doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., Ing.
Martin Dezort, Ing. Jiří Královec, Doc. Ing. Dr. Miroslav Plevný, Doc. PaeDr. Ludvík Eger,
CSc., Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., Ing. Hana Kunešová, Ing. Kamil Eckhardt
Přítomno: 14 senátorů (11 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Projednání vyhlášky č. 6DV/2014
2. Diskuze s vedením ZČU o strategické dislokaci
3. Různé

1. Schválení programu 5. jednání AS FEK ZČU v Plzni
Předsedkyně AS FEK přivítala přítomné senátory a seznámila je s navrženým programem
jednání. V úvodu jednání byli určeni skrutátoři pro 5. jednání AS FEK – senátorka Hejduková
a senátorka Ircingová. Předsedkyně Egerová vyzvala senátory k připomínkování navrženého
programu. Nikdo se diskuze nezúčastnil. AS FEK přistoupil k hlasování o programu
5. jednání AS FEK ZČU v Plzni.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 2. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

0

Zdrželo se hlasů:

0

2. Projednání vyhlášky č. 6DV/2014
Předsedkyně AS FEK předala slovo děkanovi FEK, který nejdříve seznámil s důvody vyhlášení
2. kola přijímacího řízení včetně podání informace o stavu přihlášek do 1. kola a
o předpokládaném cílovém stavu. Následně děkan okomentoval předložené varianty vyhlášky.

Přichází senátor Tlučhoř, přítomno 12 členů AS FEK.
Předsedkyně AS FEK otevírá diskusi k uvedeným vyhláškám. Senátorka Králová se dotazuje na
proces tvorby okruhu na otázky k přijímacímu řízení. Odpovídá senátor Tlučhoř a děkan
Plevný. Vzhledem k tomu, že se již nikdo další do diskuse nepřihlásil, předkládá předsedkyně
AS FEK dvě možnosti schvalování vyhlášky:
 schválit stávající verzi s otevřenou otázkou ve věci vypisovaného přijímacího řízení
pro vybrané obory nebo
 schválit vyhlášku po 1. kole přijímacího řízení per rollam.
Většina se v orientačním hlasování vyjadřuje ke druhé variantě schválit až po 1. kole
přijímacího řízení. Stanoven termín 23. 6. 2014. Hlasování proběhlo způsobem per rollam ve
dnech 20. 6. 2014 – 24. 6. 2014. Hlasování se zdržel senátor Hazda, ostatní senátoři se
vyjádřili pro schválení vyhlášky č. 6DV/2014.

Odchází senátorka Součková, přítomno 11 členů AS FEK
Návrh usnesení:
AS FEK bere na vědomí informaci o znění připravované vyhlášky o 2. kole přijímacího řízení do
navazujících magisterských studijních programů na FEK.
Celkem přítomno senátorů:

Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

Informace o znění připravované vyhlášky o 2. kole přijímacího řízení do
navazujících magisterských studijních programů na FEK byla vzata na
vědomí.

Přichází senátorka Součková, přítomno 12 členů AS FEK
Přichází zástupci vedení ZČU: rektorka Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., kvestor Ing.
arch. Hynek Gloser, Ph.D., Ing. Martin Dezort (ORA), Ing. Jiří Královec (EO)

3. Diskuze s vedením ZČU o strategické dislokaci
Předsedkyně Egerová přivítala paní rektorku a další hosty z univerzity. Následně zahájila
diskusi k připravované dislokaci FEK. Poté se ujala slova paní rektorka, která přítomné
senátory vyzvala k průběžné diskusi nad položenými otázkami (viz příloha A). Otázky
odpovídají jednotliví zástupci vedení ZČU. Závěry diskuze jsou uvedeny v příloze B.
Přichází senátor Špicar a senátorka Krechovská, přítomno 14 členů AS FEK. Odchází
senátorka Krechovská a Králová, přítomno 12 členů AS FEK

4. Různé
 Dotaz senátorky Zahradníčkové: Jak je řešen problém PMA a problém dr. P. Skálové.
Děkan objasňuje problém rozvázání pracovního poměru, neakceptované nabídky
dohody s odstupným.
 Dotaz studentských senátorů: Problém kurzu AJ v Chebu. Zatím není otevřeno.
Požadavek minimálně 15 studentů.
 Dotaz senátora Špicara: Problém SMA, kolize obsahu předmětu a doporučené
literatury.
Předsedkyně Egerová poděkovala senátorům a ukončila jednání.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 2. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

Návrh usnesení:
AS FEK bere na vědomí informaci o znění připravované vyhlášky o 2. kole přijímacího řízení do
navazujících magisterských studijních programů na FEK.
Celkem přítomno senátorů:

Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

Informace o znění připravované vyhlášky o 2. kole přijímacího řízení do
navazujících magisterských studijních programů na FEK byla vzata na
vědomí.

V Plzni dne 17. 6. 2014
Zapsal: RNDr. Mikuláš Gangur, člen předsednictva AS FEK
Schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK

Příloha A: Otázky ke strategické dislokaci


Jaké prostory opustí ZČU výměnou za budovu Tylova 59? Bylo řečeno, že dojde
k poklesu využívaných m2, tudíž jakým způsobem bude toto řešeno? Existuje v rámci
tohoto variantní řešení, příp. jednání o vrácení, prodeji budov?



Jakým způsobem bude řešena doprava mezi Tylova 59 a areálem na Borech? Existuje
možnost k úpravě MHD (např. linka trolejbusu č. 15 k areálu Bory), jedná o této
problematice ZČU se zástupci města?



Bude vyřešeno parkování pro zaměstnance ZČU (FEK, FZS) v areálu Škodovky?
Bude zajištěna možnost, v případě potřeby, rychle přejet mezi Tylova 59 a areálem na
Borech bez problémů s parkováním?



Do jaké míry je možné změnit projekt STRADI (i s ohledem na smlouvu o poskytnutí
financí ze strany MŠMT)? Původně bylo např. plánováno pouze s výdejnou jídla a
nyní má dojít k přesunu celé Menzy z Kollárovy ulice. Lze tuto změnu projektu
provést beze změny nákladů na straně ZČU?



Bylo zjištěno, jak ovlivní přesun Menzy dále od centra města a ostatních fakult její
návštěvnost?



Jak budou využity prostory, které se uvolní v areálu na Borech, pokud tam nebude
přesunuta FPE?



Jaká je možnost přístupu do areálu Škodovky pro studenty, pokud budou chtít např.
zaparkovat kolo nebo zkrátit cestu ke kolejím na Borské?



Jaké bude zázemí pro studenty v budově Tylova 59?



Jakým způsobem se vyřeší odvětrávání chodeb v budově Tylova 59? V současné době
nejsou tyto prostory dostatečně odvětrávány a s větším počtem studentů nebudou
uvedené prostory vyhovující.



Kdy budou k dispozici konečné návrhy jednotlivých prostor? Bude možné poslední
verzi připomínkovat? V předchozích verzích projektu mají některé výukové prostory
nevyhovující parametry (např. část studentů neuvidí na vyučujícího).



Bylo jednáno s ostatními fakultami ve městě, zda budou, příp. v jakém rozsahu
využívat přednáškové místnosti s kapacitou pro 250 a 150 studentů? Na druhou stranu
bude zajištěna preference výukových akcí FEK a FZS v této budově?



Pokud by došlo k navýšení počtu pracovníků FEK, FZS, jakým způsobem lze rozšířit
prostory pro dané fakulty? Počítá se s touto možností v plánu? (např. získání
výzkumného projektu, nové akreditace pro FZS atd.).



Jak budou krátkodobě a střednědobě ovlivněny vnitřní ceny a) ve variantě bez snížení
m2 za celou ZČU; b) ve variantě plánovaného snížení počtu m2?



Jak bude komunikováno ohledně výukových míst ZČU – Tylova 57/59, střed města,
kampus tak, aby byly lokality vnímány „na stejné úrovni“?



Jsou skutečně vyhrazené finanční prostředky dostatečné? Nezměnila se situace během
let, kdy se o projektu diskutuje?



Byl proveden rozpočet stavby, včetně započítání samotného stěhování a případných
rezerv?



Z čeho by se hradily případné nutné dodatečné opravy?



Počítá se i s nezávislým dozorem stavby? Jsou tyto náklady také započítané?



Návrhy, které byly předloženy na posledním jednání Senátu jsou jen studií, je již
vyhotoven skutečný projekt? Pokud nikoliv, z jakých prostředků bude zaplacen? Z
čeho budou hrazeny úpravy projektu? Nebude potřeba upravovat i vnější prostory?

Příloha B: Závěry diskuze ke strategické dislokaci
Budova Tylova 59 je ve vlastnictví ZČU a nelze jí prodat (pokles tržní ceny). Předpokládá se,
že po dokončení projektu STRADI budou opuštěny budovy Tylova 18 (pronájem), nám.
Odboje (pronájem) a Kollárova 19. V současné době je v jednání možnost opuštění budovy
Husova 11 – záleží na postoji FF a FPR, zda a v jakém rozsahu budou využívat uvedené
místnosti. Obecně pan kvestor konstatoval, že se dislokační změny nebudou realizovat bez
souhlasu jednotlivých součástí. Finanční prostředky na realizaci projektu STRADI jsou
účelově vázané právě na tento projektový záměr (nelze z nich financovat jiné záměry).
Budou probíhat změny v integrované dopravě města Plzně (např. změna autobusové dopravy
– terminály místo CAN, které se projeví v síti MHD). Spojení mezi kampusem Bory a
budovou STRADI může být řešeno různě, ale zatím není konkretizováno. Vedení ZČU se
pokusí o spojení v rámci MHD jednat se zástupci města Plzně. Za dosavadní situace se jeví
jako klíčové optimalizovat rozvrhy.
V areálu Škodovky bude k dispozici 160 placených míst, které si mohou zaměstnanci zaplatit
(momentální cena více než 500 Kč za měsíc). Na náměstí E. Škody bude zachováno
parkoviště, které by podle současných informací mělo zůstat neplacené. Vedení ZČU se
pokusí zajistit pro zaměstnance parkování za stejných podmínek jako v kampusu na Borech.
Zároveň bude možné diskutovat získání parkovacích karet – možnost parkování zaměstnanců
FEK i FZS na Borech ve špičce (z důvodu rozšíření parkovacích ploch na Borech).
Menza bude přesunuta z Kollárovy ulice do budovy STRADI. Výdejna bude i v budově
v Sedláčkově ulici pro ostatní fakulty ve městě. Projekt lze realizovat i se změnou z výdejny
na vývařovnu.
Výhoda projektu STRADI spočívá v tom, že jde o rekonstrukci budovy včetně vybavení.
Náklady, na které nebude stačit dotace, budou hrazeny ze spolufinancování (zdrojů ZČU).
Za poplatek 190 Kč ročně lze vstoupit do areálu Škodovky bez omezení pro zaměstnance i
studenty.
Pro studenty bude v budově Tylova 59 k dispozici studovna, kavárna, odpočinkové prostory a
menza. Studentské organizace budou mít prostory v areálu na Borech, prostory v budově
Tylova 59 nebyly zmíněny.
Projekt STRADI by měl být dokončen v červnu 2016, stěhování obou fakult by mělo probíhat
před zahájením akademického roku 2016/17 (o prázdninách). Finanční prostředky jsou
alokovány do konce roku 2016.
Zatím nejsou zpracovány dopady dislokačních změn do vnitřních cen. V současné době
probíhají práce na metodice rozpočtu ZČU pro příští rok.

