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Č. j.: KaRek/0040/2020 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

které se uskutečnilo v úterý dne 19. května 2020, distančně, formou videokonference. 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (36 z celkového počtu 39)  

 

Program zasedání:  
1. Schválení skrutátorů zasedání. 

2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu  

Univerzity Pardubice formou videokonference. 

3. Schválení programu zasedání. 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

5. Návrh rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020. 

6. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019. 

7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2019. 

8. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2019. 

9. Žádost o předchozí souhlas s odvoláním členů Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

10. Volba delegáta Univerzity Pardubice do SKRVŠ a volba náhradníka delegáta 

Univerzity Pardubice do SKRVŠ. 

11. Návrh statutu FES. 

12. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena spolku České společnosti pro   

dopravní právo, z.s. 

13. Různé. 

 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 35 senátorů. 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. a Lucie Částková byli 

schváleni následným hlasováním.  

 

Z technických důvodů se z videokonference  odpojila dr. Pozdílková, přítomno je 34 senátorů. 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu  

Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Předseda AS UPa dr. Bělina uvedl, že vzhledem k aktuálně platným omezením vyplývajícím  

z nařízení vlády ČR není možné uspořádat zasedání AS UPa prezenční formou podle Jednacího 

řádu AS UPa. V souladu s právními předpisy, tj. zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č.188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, byla předsedou  

AS UPa vypracována pravidla pro distanční zasedání. Senátoři AS UPa byli s pravidly 

seznámeni v předstihu. 

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje Pravidla pro distanční zasedání  

a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil senátory s programem 2. zasedání Akademického senátu UPa a dal  

o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen.  

 

K videokonferenci se připojila dr. Pozdílková, přítomno je 35 senátorů.  

 

Hlasování se účastnilo 35 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu dr. Bělina informoval senátory, že se předsednictvo sešlo osobně dne  

5. února 2020, dále pak prostřednictvím videokonference 29. dubna 2020 a 6. května 2020. 

Předsednictvo mimo jiné projednalo a schválilo program 2. zasedání AS UPa. Zprávy o činnosti 

předsednictva AS UPa budou rozeslány všem senátorům jako příloha zápisu ze zasedání. 

 

5. Návrh rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné doplňující informace podal 

prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ludwig. 

Návrh obsahuje systém konstrukce a strukturu rozpočtu Univerzity Pardubice a tabulkovou část 

obsahující finanční zdroje a jejich užití, včetně členění na jednotlivé součásti a další samostatné 

útvary univerzity a společné výdaje na daný rok. Návrh byl projednáván  na poradách rektora  

s děkany fakult a je dále projednáván Akademickým senátem a Správní radou Univerzity 

Pardubice. 

Předsedkyně ekonomické komise AS UPa dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická komise  

AS UP si dovoluje požádat zápis přesného znění stanoviska EK. 

1. Aby bylo možné při budoucích jednáních o rozpočtu předejít zdlouhavému procesu, 

kterým prošla jednání o rozpočtu pro rok 2020, a za účelem získání podpory ze strany 

EK AS UPa také k rozpočtu pro rok 2021, dovoluje si EK AS UPa požádat o změnu 

struktury předkládaných dokumentů. Konkrétně se jedná o požadavek na předložení 

podrobnějšího rozkladu celouniverzitních nákladů tak, aby bylo možné posoudit 

rozpočty technického odboru, knihovny, KTS, JC, CTTZ a CITS, a to ideálně ve formátu 

rozpočtu rektorátu. Tedy s předkládanými nároky na čerpání finančních prostředků pro 

fungování těchto útvarů. EK si dovoluje požádat o konkrétní rozpad na jednotlivé 

položky s cílem nalézt již při sestavování rozpočtu prostor pro případné úspory. Není 

možné posuzovat pouze požadavky na zvýšení rozpočtu, ale je třeba se zabývat také 
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výdaji předchozích období a v nich hledat možnosti úspor. Přístup k rozpočtu by tak byl 

systémový a průhledný, stejně jako je tomu v případě rozpočtů jednotlivých fakult.  

2. EK AS UPa doporučuje vedení univerzity zvážit do budoucnosti změnu modelu 

financování Jazykového centra, tak aby byla dlouhodobě zajištěna jeho stabilita  

a rozvoj v oblasti jazykového vzdělávání a vytváření vícejazyčného prostředí na UPa. 

Dr. Kudláčková závěrem uvedla, že Ekonomická komise Akademického senátu Univerzity 

Pardubice doporučuje rozpočet Univerzity Pardubice pro rok 2020 ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Ve 14:45 se k videokonferenci  připojila Bc. Horáčková, přítomno je 36 senátorů. 

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity 

Pardubice na rok 2020 v předloženém znění. Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje 

převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 28 728 tis. Kč, a to do Fondu 

reprodukce investičního majetku (FRIM) ve výši 23 146 tis. Kč a do Fondu provozních 

prostředků (FPP) ve výši 5 582 tis. Kč. 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

  

6. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že Výroční zpráva  

o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019 byla zpracována v souladu s osnovou 

doporučenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve formě tabulek určených 

k jednotnému zpracování dat. Podrobné doplňující informace podal kvestor Ing. Gabriel.  

Předsedkyně ekonomické komise dr. Kudláčková konstatovala, že Ekonomická komise AS 

UPa na základě prostudování předložených materiálů, rozsáhlých jednání, vzájemné diskuse  

a závěrů nezávislého auditora doporučuje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Pardubice 

za rok 2019 ke schválení. 

K předložené Výroční zprávě o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019 proběhla 

diskuse, ve které vystoupil dr. Bělina s dotazem na zvýšený nárůst počtu zaměstnanců na 

Univerzitě Pardubice v posledních dvou letech. Kvestor Ing. Gabriel vysvětlil,  že o počtu 

zaměstnanců na fakultách rozhodují děkani fakult, v rámci celouniverzitních útvarů a rektorátu 

rozhodují o počtu zaměstnanců vedoucí jednotlivých pracovišť. Doporučil sledovat nárůst po 

jednotlivých útvarech. 

Dr. Blanař se dotazoval na stav a výši pohledávek UPa. Kvestor Ing. Gabriel považuje výši 

pohledávek za velmi malou, navíc se jejich výše velmi rychle mění. Dále vysvětlil postup při 

sledování a vymáhání pohledávek.  

 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční 

zprávu o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019 v předloženém znění. 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2019. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné doplňující informace 

podala prorektorka pro vzdělávání a kvalitu prof. Molková.  

Prof. Molková uvedla, že při zpracování výroční zprávy je dodržována povinná osnova výroční 

zprávy stanovená MŠMT ČR a zohledněno doporučení MŠMT, tj. jsou reflektovány aktivity 

Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období 2016-2020 ve smyslu Plánu realizace 

strategického záměru na rok 2019, obsah výroční zprávy je v souladu s § 21 odst. 2 zákona  

o vysokých školách.  

Návrh výroční zprávy byl projednán Vědeckou radou Univerzity Pardubice, dále je 

projednáván Akademickým senátem a Správní radou Univerzity Pardubice.  

Předsedkyně legislativní komise doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise AS UPa návrh 

projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2019 v předloženém znění.  

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

8. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Univerzity Pardubice za rok 2019. 

Rektor prof. Málek se ujal slova a představil Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2019. Uvedl, že 

se jedná o materiál, který byl zpracován Radou pro vnitřní hodnocení UPa. Doplňující 

informace podala prorektorka prof. Molková. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách je Dodatek předkládán 

k projednání a schválení Akademickému senátu Univerzity Pardubice, následně bude projednán 

Správní radou Univerzity Pardubice. 

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje Dodatek ke Zprávě  

o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity 

Pardubice za rok 2019. 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

V 15:30 se z videokonference odhlásila Lucie Částková a Michal Havrda, přítomno je  

34 senátorů.  
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9. Žádost o předchozí souhlas s odvoláním členů Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Rektor Univerzity Pardubice je, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o vysokých 

školách, předsedou Vědecké rady Univerzity Pardubice, který jmenuje a odvolává ostatní členy 

Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Rektor Univerzity Pardubice žádá o předchozí souhlas s odvoláním členů Vědecké rady 

Univerzity Pardubice doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. a prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. 

z důvodu jejich rezignace na členství ve Vědecké radě Univerzity Pardubice. 

Dr. Michálek položil v rámci diskuse dotaz, zda je nutné poskytovat souhlas AS s odvoláním 

členů VR UPa v případě, že podali rezignaci. Rektor prof. Málek odpověděl, že doporučuje 

standardní proceduru odvolání, tedy včetně souhlasu AS UPa. 

Dr. Bělina vyhlásil tajné hlasování s následujícím výsledkem. 

 

Doc. Provazníková: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 31 kladných, 0 záporných,  

3 senátoři se hlasování zdrželi.  

Prof. Rýdl: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 31 kladných, 0 záporných, 3 senátoři se 

hlasování zdrželi.  
 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas 

k odvolání doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. a prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z Vědecké 

rady Univerzity Pardubice. 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

 

10. Volba delegáta Univerzity Pardubice do SKRVŠ a volba náhradníka delegáta Univerzity 

Pardubice do SKRVŠ. 

Dr. Bělina uvedl, že Bc. Ondřej Dobeš, který Univerzitu Pardubice zastupoval ve Studentské 

komoře Rady vysokých škol v aktuálním funkčním období, na post rezignoval  

a náhradnice delegáta Bc. Kateřina Bartošová tuto funkci nemůže vykonávat, neboť není v tuto 

chvíli studentkou UPa. 

Předsednictvo akademického senátu má po dohodě s předsednictvem SRUPa zájem na obsazení 

pozice delegáta a náhradníka delegáta za UPa v tomto funkčním období, tj. do konce roku 2020. 

Těmito kandidáty jsou Patricie Anna Reitzová (FES) na pozici delegátky do SKRVŠ  

a Ing. Jiří Šlapák (DFJP) na pozici náhradníka delegáta. 

Proběhlo tajné hlasování s následujícím výsledkem: 

 

Patricie Anna Reitzová: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 32 kladných, 1 záporný,  

1 senátor se hlasování zdržel. 

Ing. Jiří Šlapák: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 33 kladných, 0 záporných, 1 senátor se 

hlasování zdržel. 
 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice nominuje do Rady vysokých škol 

Patricii Annu Reitzovou jako delegátku do Studentské komory RVŠ a Ing. Jiřího Šlapáka jako 

náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ.  

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 
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Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

11. Návrh statutu FES. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda Akademického senátu FES JUDr. Šmíd, který 

uvedl, že návrh byl projednán a schválen AS FES UPa na zasedání dne 9. března 2020. 

Doplňující informace podal děkan FES UPa doc. Stejskal., který uvedl, že v souvislosti se 

snahou o zajištění excelentních výsledků vědecké práce FES navrhuje následující změny ve 

Statutu FES: 

 

a) zrušení Ústavu regionálních a bezpečnostních věd (URBV)  

Ústav neřeší žádný vědecko-výzkumný grantový úkol a významná část úvazku některých 

pracovníků je realizována na jiných ústavech fakulty. Všem pracovníkům, jimž trvá pracovní 

poměr na FES, bude po dohodě nabídnuto umístění na jiném ústavu fakulty  

(bude respektováno především odborné zaměření pracovníka a nového domovského ústavu). 

b) vytvoření Centra pro vědu a výzkum (CVV) 

CVV vznikne jako samostatné pracoviště fakulty, jehož cílem bude především získání 

grantové podpory, a to především zahraničních grantových výzev, domácích projektů, 

získávání interních a externích pracovníků, kteří budou vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost 

na excelentní úrovni, poskytovat podporu, konzultace a poradenství pro akademické 

pracovníky fakulty při přípravě vědeckých publikací a grantových žádostí. 

Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení. Stanovisko rektora 

je doporučující. 

 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Statut 

Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

12. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena spolku České společnosti pro 

dopravní právo, z. s. 

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Švadlenka se ujal slova  

a představil Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena spolku České společnosti 

pro dopravní právo, z.s. 

Česká společnost pro dopravní právo (dále též „Společnost“) je sdružením osob, které založily 

tuto společnost pro zdokonalování českého právního řádu v oblasti dopravního práva, pro větší 

informovanost o současných platných právních předpisech v ČR v oblasti dopravního práva, 

pro mezinárodní spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí a pro celkový rozvoj oblasti 

dopravního práva ČR. Hlavním cílem Společnosti je podporovat rozvoj českého  

a mezinárodního dopravního práva, a to nejen v zájmu právní vědy, ale i pro potřeby právní  

a podnikatelské praxe a všech subjektů zúčastněných na dopravě. Hlavním účelem Společnosti 

je dosahování těchto cílů: organizování přednášek a seminářů; participace na vytváření nové  

a návrhy na změny stávající dopravní legislativy; výměna informací mezi členy Společnosti; 

vydáváním informačního bulletinu; spolupráce se společnostmi obdobného zaměření v ČR  

i v zahraničí; založení specializované knihovny pro potřeby svých členů. 

Univerzita Pardubice bude ve Společnosti zařazena ve skupině základních členů, jež mají 

všechna práva a povinnosti plynoucí ze stanov s povinností hradit členské příspěvky ve výši 

určené Předsednictvem Společnosti. Za dluhy Spolku Univerzita Pardubice neručí. 
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Žádost byla zpracována a je předkládána v souladu s vnitřním předpisem Univerzity Pardubice: 

Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou 

Pardubice. 

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 

 

Návrh usnesení: 

1. Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a vyjadřuje souhlas s právním jednáním, 

kterým Univerzita Pardubice hodlá přistoupit jako řádný člen do právnické osoby Česká 

společnost pro dopravní právo, z.s. 

2. Akademický senát Univerzity Pardubice doporučuje předložit návrh na členství Univerzity 

Pardubice v právnické osobě Česká společnost pro dopravní právo, z.s. k projednání ve Správní 

radě Univerzity Pardubice. 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

13. Různé 

Rektor prof. Málek 

- informoval o průběhu hodnocení výzkumu dle Metodiky M17+. Dále informoval  

o  zpracování materiálu Citační analýza, který byl vydán v tištěné podobě a také je 

možno si jej stáhnout jako e-publikaci zdarma z univerzitního eshopu, Odkaz ke stažení 

e-publikace bude zaslán předsedovi AS UPa dr. Bělinovi.  

Dr. Bělina 

- informoval o plánované změně Jednacího řádu Akademického senátu AS UPa. 

Kvestor Ing. Gabriel 

- podal informace ohledně aktuálního stavu nabytí budovy Telegrafie. K právním 

úkonům nabytí této budovy se akademický senát vyjadřoval na svém lednovém 

zasedání. V únoru proběhlo jednání zástupců Univerzity Pardubice, Magistrátu města 

Pardubic, společnosti Linkcity a Pardubického kraje. Závěrem jednání byla dohoda, že 

se nechají v platnosti smlouvy mezi Magistrátem města Pardubice a společností 

Linkcity o nabytí budovy Telegrafie společně s celým areálem bývalé Tesly a nebude 

se budova vyjímat z projektu. Budovu Univerzita Pardubice tedy zakoupí od společnosti 

Linkcity a to za stejnou cenu. O této možnosti nabytí budovy informoval kvestor 

senátory již v lednu v průběhu diskuze na zasedání AS. Rada města Pardubice tento 

záměr podpoří oficiálním prohlášením. Aktuálně se připravuje návrh smlouvy  

o smlouvě budoucí ohledně nabytí budovy od společnosti Linkcity. 

 

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na online 

zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice a  zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 

                                                                       

 

                                                                     Ing. Petr Bělina, Ph.D. v. r. 

                                                                                    předseda Akademického senátu UPa                                                                   

                                                                                               


