AS FPE ZČU v Plzni

5. 3. 2014

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis ze 3. zasedání AS FPE konaného dne 5. 3. 2014
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 16 členů;

Omluveno: 5 členů;

Neomluveno: 0 členů.

Hosté: PhDr. Jana Vaňková, doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., Ing. Pavel Mičke,
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Předseda RNDr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty, jmenoval skrutátory
(dr. Randa a Bc. Hana Vastlová) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím
programem.
Program:
1. Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
2. Rozpočtová pravidla
3. Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIPu
d. Různé

1. Schválení programu dnešního zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
AS FPE
Dr. Randa uvedl, že program byl všem rozeslán písemně, a dotázal se, zda jsou k programu nějaké
výtky, doplňky, námitky či úpravy. Žádné připomínky se nekonaly, proto předseda přistoupil ke
hlasování o programu dnešního jednání. Program byl jednomyslně schválen. (16 členů pro, 0 členů se
zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 1 – schválení programu
Dalším bodem jednání bylo schválení zápisu ze 2. zasedání AS FPE. Dr. Randa uvedl, že zápis byl
rozeslán tajemnicí, a zeptal se, zda má někdo připomínky ke konečné podobě zápisu. Nikdo
připomínky neměl. Zápis ze 2. zasedání byl schválen. (13 členů pro schválení, 3 členové se zdrželi,
0 členů proti)
Aklamační hlasování 2 – schválení zápisu ze 2. zasedání

2. Různé
a) Informace z vedení FPE
Informace z vedení FPE ZČU přednesla paní proděkanka PhDr. Jana Vaňková. Paní proděkanka
požádala, zda by mohly být informace z vedení fakulty předneseny ještě před hlasováním
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o rozpočtových pravidlech. Žádné námitky se nekonaly, proto dr. Vaňková seznámila senátory
a senátorky s informacemi z vedení FPE.
Dr. Vaňková uvedla, že dne 28. 2. 2014 proběhlo v Praze mimořádné jednání, které se týkalo
problematiky nekvalifikovaných učitelů. Tohoto jednání se zúčastnili členové Asociace děkanů
pedagogických fakult a náměstek PhDr. Jindřich Fryč. Paní proděkanka uvedla, že je pravděpodobné,
že FPE ZČU dostane nějaké finanční prostředky určené k podpoře doplnění kvalifikace učitelů
z Karlovarského kraje. RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., otevřel diskusi k tomuto tématu. K tomuto
tématu se vyjádřil dr. Randa, dr. Vaňková a PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. Dr. Vaňková uvedla,
že v roce 2014 končí výjimka pro nekvalifikované učitele a že je velký zájem o doplnění kvalifikace
učitelů.

3. Rozpočtová pravidla
Informace týkající se rozpočtových pravidel přednesl pan tajemník Ing. Mičke. Ing. Mičke seznámil
AS s novinkami, které se v pravidlech objevily. Dále bylo uvedeno, že se Ing. Mičke sešel
s rozpočtovou komisí. Pan tajemník přiblížil dvě největší změny - nejdůležitější změnou byly dva žluté
odstavce. Ohledně tématu dvou odstavců proběhla diskuse. Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., byl
požádán, aby uvedl doplňující informace ze zasedání rozpočtové komise, doc. Vrbík uvedl, že
stanovisko komise je doporučující. RK dává podnět k diskusi, zda mají být zařazeny dva odstavce,
které jsou v příloze vyznačeny žlutě.
Dr. Randa otevřel debatu k tomuto tématu. Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., se dotázal, jak to bude
vypadat s prostředky na doktorské studium, zda prostředky půjdou rovnou na FF ZČU. Ing. Mičke
odpověděl, že pravidla se týkají pouze toku peněz na FPE ZČU. Doplňující informace uvedla
dr. Vaňková. Této debaty se zúčastnil také dr. Randa, doc. Vrbík a doc. Richtr.
Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc., se zeptal, zda plán nákladů a jednotlivých pracovišť zpracovává
Ing. Mičke. Ing. Mičke uvedl, že se v nejbližší době potřebuje sejít s vedoucími kateder a s tajemníky.
Doc. Vrbík navrhuje vypustit větu o dolní hranici. Dle jeho názoru je možné, že by pro některé katedry
bylo toto pravidlo likvidační. K tomuto návrhu se přiklání i dr. Morávková, Ph.D., PhDr. et Mgr. Sylva
Nováková, Ph.D. a doc. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
Dr. Randa uvádí, že vnímá tři návrhy, které se týkají rozpočtových pravidel – ponechat pravidla
v celém znění; vypustit jednu větu či vypustit celé dva žluté odstavce.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., vstupuje do diskuse a uvádí, že by bylo vhodné vypustit ze dvou žlutých
odstavců věty dvě. K tomuto problému se vyjadřuje doc. Bezděk. Dr. Randa bere návrh dr. Stočese
jako čtvrtý návrh – vypuštění dvou vět. Další bylo vyjádření Ing. Mičke, který uvádí, že bez dvou
konkrétních vět je zbytečné, aby tam žluté odstavce byly. Dr. Randa žádá Ing. Mičke o shrnutí
1. zasedání komise pro metodiku rozpočtu.
K tomuto problému se vyjadřuje dr. Morávková, doc. Vrbík, dr. Randa, doc. Quinn. PaedDr. Vladimír
Sirotek, CSc., uvádí, že žluté odstavce v rozpočtových pravidlech by pro katedru chemie byly
likvidační.
Vedení fakulty předkládá návrh, aby tam dva žluté odstavce byly. Ing. Mičke uvádí, že tam musí být
buď oba žluté odstavce jako celek nebo žádný z odstavců.
Doc. Bezděk, dr. Morávková a dr. Nováková jsou pro vypuštění obou odstavců. Dále se vyjadřují doc.
Vrbík, doc. Votík, dr. Sirotek, dr. Vaňková, doc. Quinn a Ing. Mičke.
Aklamační hlasování 3 – pozměňovací návrh - vypuštění 2. věty ze 2. žlutého odstavce
Senát schvaluje vypuštění 2. věty ze druhého odstavce. (13 členů pro, 3 členové se zdrželi, 0 členů
proti)
Vedení uvádí, že by měly být odstavce vypuštěny jako celek. Návrh vedení o vypuštění celých dvou
odstavců.
Aklamační hlasování 4 – vypuštění obou žlutých odstavců
Senát schvaluje vypuštění dvou žlutých odstavců. (12 členů pro, 4 členové se zdrželi, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 5 – hlasování o celém dokumentu (rozpočtová pravidla bez dvou žlutých
odstavců)
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Senát schvaluje rozpočtová pravidla. (13 členů pro, 3 členové se zdrželi, 0 členů proti)

4. Různé
b) Informace z AS ZČU
Informace z jednání AS ZČU přednesl dr. Randa. Na programu bylo schválení rozpočtu ZČU na rok
2014 a uvolnění 1 000 000 ,- Kč pro GRAS. Doc. Bezděk seznamuje senát s informacemi ze zasedání
komise pro rozpočet. Doplňující informace uvádí doc. Richtr a dr. Stočes. Vyjadřují se i Ing. Mičke,
dr. Vaňková, dr. Morávková, dr. Sirotek, dr. Randa, doc. Votík, doc. Bezděk.
Odchod doc. Votík
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIPu
Informace ze studentské komory přednesla Bc. Alena Kašáková. Senátoři a senátorky byli seznámeni
s konáním Univerzitního upíra (UU), celouniverzitního maškarního plesu. Bc. Kašáková uvedla, že
GRAS byl schválen projekt UU, částečně byl schválen maškarní ples a nebyla schválena
celorepubliková soutěž University Band Contest.
Dále byl zmíněn bufet na Klatovské a konání konference ČESU. Dr. Randa otevřel debatu
k informacím z SK a ze SKVAIP. K informacím ohledně bufetu se vyjádřil doc. Vrbík (znovu
upozornil, že vzhledem k vývoji situace hrozí uzavření bufetu), Petr Setvín, Martin Ambros.
d) Různé
Do bodu různé nebyly uvedeny žádné informace.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení z jednání senátu.

Příští řádné zasedání AS FPE se uskuteční ve středu 9. dubna 2014 od 14:00.
V Plzni dne 5. 3. 2014

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
předseda AS FPE

Zapsala:
Bc. Hana Vastlová

3

AS FPE ZČU v Plzni

Přílohy:

5. 3. 2014

- hlasovací tabulka ze 3. zasedání AS FPE
- usnesení ze 3. zasedání AS FPE
- rozpočtová pravidla

Příloha 1: hlasovací tabulka ze 3. zasedání AS FPE
1
X
+
+
X
+
+
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
Doc. MgA.Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
PaedDr. Naděžda Morávková
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Doc. Justin Quinn, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Martin Ambros
Simona Egriová
Bc. Hana Fuchsová
Bc. Alena Vašáková
Mgr. Jiří Novotný
Petr Setvín
Pavel Urbánek
Bc. Hana Vastlova
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Příloha 2: Usnesení ze 3. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 3. zasedání konaném dne 5. března 2014:
1. Schvaluje:
a) zápis ze 2. jednání z 5. 2. 2014.
b) rozpočtová pravidla fakulty (bez dvou žlutých odstavců).
2. Bere na vědomí:
a) informace z vedení FPE ZČU.
b) informaci z AS ZČU přednesenou RNDr. Miroslavem Randou, Ph.D., doc. Mgr. Václavem
Richtrem, CSc., a PhDr. Jiřím Stočesem, Ph.D.
c) informace ze studentské komory AS FPE přednesenou Bc. Alenou Kašákovou.
Aklamační hlasování 6 – usnesení
AS schvaluje usnesení. (15 členů pro)
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Rozhodnutí děkanky č. XRD/2014
o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
V souladu s doporučením komise pro přípravu rozpočtových pravidel FPE a po projednání a schválení
návrhu rozpočtových pravidel FPE v Akademickém senátu FPE vyhlašuji nová Rozpočtová pravidla
FPE.
Pravidla upravují způsob tvorby rozpočtu středisek děkanátu FPE, rozpočtu kateder, rozpis základních
rozpočtových zdrojů, čerpání rozpočtových zdrojů a rozpočtovou kázeň.

A. Rozpočet středisek děkanátu FPE, rozpočet kateder

Rozpočet středisek děkanátu FPE
Základní rozpočet středisek děkanátu FPE bude stanoven nákladovým způsobem, tzn. bude vycházet
z očekávaných ekonomicky odůvodněných nákladů.
Nedílnou součástí rozpočtu DFPE budou očekávané vlastní příjmy.

Rozpočet kateder
Základním rozpočtovým zdrojem je příspěvek na vzdělávací činnost, který musí být nutně doplněn o
další výnosy vyplývající z činnosti kateder.
B. Rozpis rozpočtových zdrojů

Rozpis příspěvku na vzdělávací činnost
Východiskem pro rozpis příspěvku na zabezpečení studia v bakalářských, magisterských a
navazujících magisterských studijních programech bude počet studentokreditů (dále jen „STK“)
evidovaných v univerzitním informačním systému (k 31. 10.). Přílohou tohoto materiálu je metodika
výpočtu hodnoty jednoho STK. Částka, která vznikne vynásobením počtu STK a jeho jednotkové ceny
bude upravena koeficientem určeným pro danou katedru. Stanovený koeficient zohledňuje hromadnost
a infrastrukturní náročnost výuky. Tabulka s koeficienty kateder odsouhlasenými kolegiem děkanky je
přílohou tohoto textu.
Výši příspěvku na vzdělávací činnost, rozepisovanou pro jednotlivé katedry, dále ovlivní výnosy
z exportované výuky, podíl pracoviště na ukazateli kvality (dále jen „K“), přičemž částka, která
odpovídá příspěvku na zaměstnanost absolventů, bude rozdělena katedrám dle schválené metodiky.
Dotace pro zabezpečení studia v doktorských studijních programech, vyčleněná fakultám na úrovni
ZČU, se rozdělí katedrám podle počtu studentů v tomto typu studia. Z částky, která bude takto
oborovým katedrám přidělena, bude odečten příspěvek pro neoborové katedry, které se podílejí na
přípravě studentů v DSP. Výsledná částka bude stanovena na základě počtu studentů, kteří na daném
pracovišti vykonali dílčí zkoušky, byly jim zde poskytnuty individuální konzultace (počet bude
zjišťován dle stavu v předcházejícím kalendářním roce). Výše příspěvku na jednoho studenta v DSP
činí 500 Kč.
Rezerva děkanky se tvoří na podporu činností, které nelze algoritmizovat, přídělem 1,0 % z celkové
neinvestiční dotace pro FPE.
Rozpočtová rezerva. Do rozpočtové rezervy bude na začátku roku převeden 1 mil. Kč (částka je
určena na splácení dluhu z roku 2010). Funkci rozpočtové rezervy plní Fond provozních prostředků
(dále jen „FPROV“).
Pro zajištění vyrovnaného hospodaření fakulty jako celku je nezbytné při sestavování rozpočtu fakulty
přihlédnout k plánu nákladů a výnosů jednotlivých pracovišť FPE. Plán bude sestavován zvlášť pro
příspěvek na vzdělávací činnost (1111), dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (1311),
vlastní příjmy (1490), ekonomickou činnost (1491), zdroje z projektů a grantů, ostatní zdroje.
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Výši příspěvku (ve zdroji 1111), kterou stanovíme podle výše popsaného postupu, porovnáme
s plánem nákladů a výnosů. Pracoviště, která vykazují vyšší náklady, než jsou vypočítané zdroje,
dostanou do rozpočtu nejvýše částku nezbytnou na pokrytí dolní hranice (příslušné třídy mzdového
předpisu ZČU) tarifních mezd. Katedrám (střediskům), jejichž vypočítané zdroje jsou vyšší než částka
nutná na pokrytí osobních nákladů, bude do rozpočtu dána nejvýše částka na pokrytí jejich tarifních
mezd.

Rozpis dotace na rozvoj V a V
Finanční prostředky určené pro FPE vychází z podílu FPE na výsledcích dosažených ZČU v této
oblasti. Tento princip rozdělování se uplatní i pro katedry FPE.
Prostředky musí být čerpány v souladu s legislativou a pravidly platnými na ZČU.

Vlastní příjmy
Vlastní příjmy jsou součástí rozpočtu.
Příjmy z přijímacího řízení se rozepisují děkanátu a katedrám podle jejich podílu na přijímacím řízení.
Administrativní a správní poplatky spojené se studiem jsou příjmem děkanátu.
C. Čerpání rozpočtových zdrojů a rozpočtová kázeň
- schválený rozpočet je závazný pro všechny rozpočtové jednotky fakulty (dále jen „RJ“);
- za rozpočet katedry (střediska) odpovídá vedoucí katedry (střediska) v součinnosti s tajemníkem
fakulty;
- rozpočtové zdroje mohou být použity pouze ke stanovenému účelu;
- pokud RJ překročí rozpočtované výdaje nebo náklady nebo nedosáhne-li plánovaných příjmů nebo
výnosů, je vedoucí RJ povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost tajemníkovi fakulty. Součástí
oznámení je návrh na řešení situace. Děkan po projednání s vedoucím RJ a v kolegiu děkana rozhodne
o dalším postupu;
- pokud vedoucí RJ neučiní oznámení o skutečnostech podle předchozího odstavce nebo neučiní kroky
stanovené tajemníkem k jejich odstranění, rozhodne děkan na návrh tajemníka o omezení čerpání
neinvestičních zdrojů RJ;
- pokud katedra (středisko) dosáhne na konci účetního období v hospodaření ztráty, sníží se jí o tuto
částku v následujícím roce neinvestiční zdroje rozpočtu, pokud AS FPE na návrh děkana nerozhodne
jinak (splátkový kalendář apod.);
- kladný výsledek hospodaření rozpočtového roku vyšší než 10 tis. Kč bude převeden na příslušné
pracoviště pouze v případě oznámení výše plánovaného převodu kladného HV a odsouhlasení tohoto
záměru děkanem FPE nejpozději do 15. 11. příslušného roku;
- do schválení rozpisu rozpočtu v AS FPE se hospodaření rozpočtových středisek řídí předpokládaným
objemem v neschváleném rozpočtu a rozpočtové středisko je oprávněno čerpat dotační zdroje snížené
o 10 %;
- návrhy na změny rozpisu rozpočtových zdrojů podléhají projednání ve vedení FPE a schválení v AS
FPE;
- čerpání z rozpočtové rezervy podléhá projednání a schválení v AS FPE,
- o uvolnění prostředků z rezervy děkana rozhoduje děkan.
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