Č. j.: KaRek/0073/2019
Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
ze 14. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 8. října 2019

Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).
Program zasedání:
1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
4. Návrh změny Statutu Univerzity Pardubice.
5. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2020.
6. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním,
kterým Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost k nemovité věci ve vlastnictví
Univerzity Pardubice.
7. Návrh změny Statutu Fakulty zdravotnických studií.
8. Různé.
Na začátku zasedání bylo přítomno 25 senátorů.
1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil
14. zasedání Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky.
Navržení skrutátoři pro toto zasedání doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. a Mgr. Jan Pospíchal,
Ph.D. byli schváleni následným hlasováním.
Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
2. Schválení programu zasedání.
Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 14. zasedání Akademického senátu UPa. Protože
k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program
zasedání byl schválen.
Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
Doc. Stejskal uvedl, že předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 14. zasedání
AS UPa. Dále předsednictvo AS UPa rozhodlo o jmenování akademických pracovníků do dílčí
volební komise pro Jazykové centrum UPa a Katedry tělovýchovy a sportu KTS. Těmito
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pracovníky jsou: Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D. (JC) – předsedkyně, Mgr. Pavel Brebera, Ph.D.
(JC), Mgr. Petr Filip (KTS), Mgr. Ivana Molková (KTS). Termín konání voleb v JC
a KTS byl stanoven na dny 28. a 29. listopadu 2019. Konkrétní harmonogram a organizaci
voleb zajistí dílčí volební komise.
V souvislosti s blížícími se volbami do AS UPa vyzval doc. Stejskal k aktivnímu oslovování
potenciálních kandidátů na funkce senátora, a to jak z řad akademických pracovníků, tak
i studentů.
4. Návrh změny Statutu Univerzity Pardubice.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné doplňující informace
podala prorektorka pro vzdělávání a kvalitu prof. Molková.
Materiál je předkládán ke schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice v souladu
s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Předložený návrh změny Statutu Univerzity Pardubice (dále jen „Statut“) reaguje jednak na
nové pravomoci, které univerzita může využívat díky získané institucionální akreditaci a dále
umožňuje nastavit diferenciovaně strategii fakult v oblasti internacionalizace studia – poplatky
za studium cizím jazyce a definování pravidel na fakultní úrovni.
Předseda AS UPa doc. Stejskal konstatoval, že Legislativní komise UPa materiál projednala
a doporučuje schválit předkládaný materiál v aktuálně předloženém znění.
K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil rektor prof. Málek, prof. Molková,
doc. Kleprlík a Dr. Blanař. V rámci diskuse bylo poukázáno na drobná pochybení v textaci
a dále bylo diskutováno o úpravě pojmenování Etické komise UPa.
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. Změny
Statutu Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
5. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2020.
Prorektorka Dr. Koblížková se ujala slova a představila Plán realizace Strategického záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Univerzity Pardubice pro rok 2020, který je předkládán rektorem prof. Málkem. Informovala,
že při zpracování materiálu byla zohledněna doporučená rámcová osnova stanovená MŠMT
ČR. Návrh byl připomínkován Kolegiem rektora UPa, byl projednán Vědeckou radou UPa
a bude zaslán ke schválení Správní radě UPa. Po zapracování připomínek byla finální podoba
plánu rozeslána jednotlivým senátorkám a senátorům.
Text bude dále zpracován pro tisk, bude provedena jazyková, formální korektura a grafická
úprava.
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Plán
realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2020 v předloženém znění.
Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
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6. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním,
kterým Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost k nemovité věci ve
vlastnictví Univerzity Pardubice.
Kvestor Ing. Gabriel se ujal slova a uvedl, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IZ-12-2001221/VB/01 Pardubice Stavařov 83 přeložka knn R1630, spočívající ve zřízení
práva budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Důvodem pro zatížení věci služebností je realizace stavby „Rekonstrukce objektu TITAN,
Pardubice, Stavařov 83“. Služebnost bude zřízena k pozemku parc. č. 3746/6 a parc.č. st. 8283,
zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Pardubice na LV č. 13034.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude 1 000,- Kč.
Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.
Návrh usnesení: Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterým Univerzita
Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost k pozemkům parc. č. 3746/6 a parc.č.st. 8283
zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Pardubice na LV č. 13034 ve
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s. spočívající v právu zřízení
a provozování zařízení distribuční sítě.
Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady
Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá zřídit
služebnost ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
7. Návrh změny Statutu Fakulty zdravotnických studií.
Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Podeszwa se ujal
slova a představil navrhovanou změnu Statutu Fakulty zdravotnických studií.
Předložený návrh změny Statutu Fakulty zdravotnických studií odráží změny, které souvisí
s volbou nové děkanky a následné restrukturalizace v rámci vedení fakulty. Cílem navržených
změn bylo zefektivnit řízení celé fakulty, racionální rozdělení důležitých funkcí mezi jednotlivé
členy vedení fakulty a zpřesnění jejich agendy.
Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení. Stanovisko rektora
je také doporučující.
K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupili doc. Kleprlík a Ing. Theer Vítková.
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. Změnu
Statutu Fakulty zdravotnických studií v předloženém znění.
Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
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8. Různé
Předseda doc. Stejskal
-

informoval přítomné senátory a senátorky o obdrženém písemném podnětu Dr. Zitkové
z Filozofické fakulty UPa na možnost zákazu kouření v okolí budov v kampusu
Univerzity Pardubice v Polabinách. Kvestor Ing. Gabriel informoval o legislativních
možnostech omezení kouření na veřejném prostranství, dále přislíbil zpracovat
informativní článek a publikovat jej na zaměstnaneckém a studentském intranetu.

Kvestor Ing. Gabriel
-

na žádost Dr. Šourka podal kvestor Ing. Gabriel informace k probíhající rekonstrukci
rektorátu. Termín kolaudace budovy rektorátu se z důvodu neočekávané situace při
opravě střešního pláště budovy rektorátu posouvá o cca jeden měsíc;

-

reagoval na dotaz předsedy AS FZS UPa Mgr. Podeszwy, který se týkal změn v evidenci
pracovní doby akademických pracovníků v rámci UPa. V diskusi vystoupili také rektor
prof. Málek, doc. Kleprlík, Dr. Šmejda a Dr. Blanař. Vedení univerzity konstatovalo, že
způsob vedení evidence práce je plně v kompetenci děkanů jednotlivých fakult.

Předseda AS UPa doc. Stejskal poděkoval všem senátorům za jejich aktivitu, čas a energii,
kterou věnovali projednávání materiálů a za jejich práci ve prospěch Univerzity Pardubice.
Předseda AS UPa také poděkoval předsednictvu senátu a vedení Univerzity Pardubice za
spolupráci a ukončil 14. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice.

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu UPa
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