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Č. j.: KaRek/0054/2020 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 3. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

které se uskutečnilo v úterý dne 16. června 2020, distančně, formou videokonference. 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (30 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. Záměr rektora dočasně jmenovat prorektora pro rozvoj. 

6. Zrušení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 

7. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické osoby Aliance 

univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC – The worldwide railway 

organisation. 

8. Návrh Statutu Fakulty filozofické UPa. 

9. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice. 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 30 senátorů. 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. a Ing. Ondřej Kuba byli 

schváleni následným hlasováním.  

 

Ve 14:10 se z videokonference odpojila Bc. Zlata Bauerová. 

 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 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 v souladu s právními předpisy, tj. zákonem č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách 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 
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zákonů, byla vypracována pravidla pro distanční zasedání. Senátoři AS UPa byli s pravidly 

seznámeni v předstihu. 

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje distanční formu jednání  

a Pravidla pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice 

formou videokonference. 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina informoval senátory, že navrhuje do programu doplnit bod č. 10 – Různé a dal  

o doplněném programu zasedání hlasovat.  

K této připomínce neproběhla žádná diskuse. Program zasedání byl schválen. 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

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

videokonference 5. června 2020. Předsednictvo mimo jiné projednalo  

a schválilo program 3. zasedání AS UPa. Zpráva o činnosti předsednictva AS UPa bude 

rozeslána všem senátorům jako příloha zápisu ze zasedání. 

 

5. Záměr rektora dočasně jmenovat prorektora pro rozvoj. 

Informace k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že se rozhodl dočasně 

jmenovat prorektora pro rozvoj po dobu trvání pracovní neschopnosti stávajícího prorektora 

pro rozvoj Ing. Andrey Koblížkové, Ph.D. Hlavní důvody jsou následující:  

 -  dlouhodobá pracovní neschopnost stávajícího prorektora pro rozvoj,  

 -  příprava strategického záměru rozvoje univerzity pro období 2021+,  

 - probíhající hodnocení výzkumu na Univerzitě Pardubice mezinárodním evaluačním    

     panelem v kontextu ostatních vysokých škol.  

Hlavním cílem tohoto záměru je to, aby nejen příprava strategických dokumentů univerzity, ale 

i veškeré další aktivity související s rozvojem a dlouhodobým hodnocením Univerzity 

Pardubice, byly zajištěny v co nejvyšší kvalitě a nebyly realizovány na úkor omezení důležitých 

agend ostatních prorektorů. 

S účinností od 1. 7. 2020 se rektor rozhodl jmenovat do funkce prorektora pro rozvoj  

prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K předloženému záměru rektora proběhla diskuse, ve které vystoupil doc. Culek a dr. Blanař. 

Doc. Culek položil v rámci diskuze dotaz, zda bude činnost současné prorektorky  

dr. Koblížkové ve funkci dočasně pozastavena. Rektor prof. Málek odpověděl, že  

dr. Koblížková zůstává na pozici prorektorky, pouze se dočasně navýší počet prorektorů  

po dobu pracovní neschopnosti paní prorektorky. 

Předseda dr. Bělina dal hlasovat o následujícím usnesení. 
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Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a vyjádřil se k záměru rektora 

Univerzity jmenovat prorektorem pro rozvoj prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D. po dobu pracovní 

neschopnosti stávajícího prorektora pro rozvoj. 

V 14:30 se k videokonferenci připojila senátorka Ing. Soňa Neradová, Ph.D. 

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 4 SE ZDRŽELI. 

  

6. Zrušení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek.  

Odborné zaměření Centra pro restaurování a památkovou péči, o. p. s. mělo směřovat zejména 

do oblasti celoživotní vzdělávání formou uskutečňování vzdělávacích programů v oblasti péče 

o kulturní dědictví, také na poskytování dalších obecně prospěšných služeb, např. realizaci 

pilotních restaurátorských projektů, pořádání odborných setkání a v neposlední řadě také ediční 

činnost. Jedním z dalších důvodů založení obecně prospěšné společnosti s názvem Centrum 

pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. byla rovněž podpora projektu Revitalizace 

zámeckého návrší v Litomyšli, přičemž udržitelnost projektu končí k 30. 6. 2020.  

Vedení fakulty ve spolupráci a shodě se správní a dozorčí radou Centra pro restaurování  

a památkovou péči, o.p.s. rozhodlo nepokračovat v dvojkolejnosti poskytovaných služeb  

a činnost Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. navrhuje ukončit.  

Zrušení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. se navrhuje k 31. 7. 2020. 

Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení.  

 

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

kterým Univerzita Pardubice navrhuje zrušit právnickou osobu Centrum pro restaurování  

a památkovou péči, o.p.s.  

2. Akademický senát Univerzity Pardubice doporučuje předložit návrh na zrušení právnické 

osoby Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. k projednání ve Správní radě 

Univerzity Pardubice.  

Hlasování se zúčastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

7. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické osoby Aliance 

univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC – The worldwide railway 

organisation. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesla proděkanka pro vzdělávací činnost DFJP UPa  

dr. Ledvinová. 

Dr. Ledvinová uvedla, že Univerzita Pardubice hodlá vstoupit do právnické osoby Aliance 

univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC – The worldwide railway organisation 

jako jejich řádný člen.  

UIC – The worldwide railway organisation je globální společnost, která koordinuje rozvoj  

a fungování železniční dopravy ve všech členských státech. Členství v Alianci univerzit pro 

vysokorychlostní železnici v rámci UIC je otevřené pro jakoukoli univerzitu, včetně 

technologických, polytechnických, inženýrských, architektonických a obchodních škol  
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a podobně, které se významně podílejí na rozvoji vysokorychlostní železnice. Členství v Alianci 

univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC Univerzitě Pardubice umožní posílit 

spolupráci mezi členy UIC, celosvětovými akademickými institucemi a železničními úřady  

a podporovat technický a sociálně-ekonomický výzkum a vývoj vysokorychlostní železnice.  

Univerzita Pardubice bude jako člen v právnické osobě zařazena jako řádný člen, jež má 

všechna práva a povinnosti plynoucí ze stanov. Univerzita Pardubice bude po přijetí zastávat 

funkci řádného člena, z této její pozice jí nevyplývá povinnost platit roční členský příspěvek. 

Členství v Alianci univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC je zdarma. Za dluhy 

právnické osoby Univerzita Pardubice neručí.  

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

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

univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC – The worldwide railway 

organisation.  

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

Pardubice v právnické osobě Aliance univerzit pro vysokorychlostní železnici v rámci UIC 

– The worldwide railway organisation k projednání ve Správní radě Univerzity Pardubice. 

 

Hlasování se nezúčastnil doc. Fischer. 

 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

8.  Návrh Statutu Fakulty filozofické UPa. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan Fakulty filozofické UPa doc. Kubeš, který je také 

předkladatelem tohoto návrhu. Návrh byl projednán a schválen AS FF UPa na řádném zasedání 

dne 1. června 2020. Doc. Kubeš uvedl, že v souvislosti se změnami ve vedení fakulty navrhuje 

následující změny ve Statutu FF: 

a) ve statutu (konkrétně v Příloze č. 1) je třeba reflektovat změny názvů tří proděkanů. 

Doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. byla jmenována proděkankou pro vědu a tvůrčí 

činnost (původní název zněl proděkan pro vědu a výzkum). Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, 

Ph.D. byl jmenován proděkanem pro zahraničí a doktorská studia (původní název zněl 

proděkan pro vnější vztahy). Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. byla jmenována 

proděkankou pro vzdělávání (původní název zněl proděkan pro pedagogickou činnost  

a studijní agendu). Zároveň byly podniknuty dílčí organizační a personální změny na 

děkanátu. 

b) Katedra religionistiky nezískala akreditaci pro navazující magisterské a doktorské 

studium. Dochází k personální obměně, jež má zajistit vypracování nové akreditace 

bakalářského studijního programu religionistika. Nově dojde ke sloučení Katedry 

religionistiky a Katedry filosofie do společné katedry pod názvem Katedra filosofie a 

religionistika s oddělením religionistika.  

c) ve Statutu FF UPa je třeba odstranit drobné jazykové nesrovnalosti. 
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d) bylo provedeno několik dílčích faktických změn. Dvě navrhla univerzitní právnička, 

dvě navrhlo vedení FF. Konkrétně se jedná o 1) čl. 5 odst. 3 písmeno i): doplnění 

Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů mezi vnitřní předpisy UPa; 

 2) čl. 9 odst. 1: nový odkaz na Statut UPa ve věci poplatků; 3) č. 12 odst. 7: doplněna 

minimální četnost schůzí kolegia děkana a 4) čl. 19 odst. 3: zrušení možnosti jmenování 

zástupců vedoucích kateder a tajemníků ze strany děkana. 

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.  

Stanovisko rektora je doporučující. 

Doc. Komersová zároveň doplnila, že Legislativní komise UPa obdržela v krátkém časovém 

intervalu dvě verze Návrhu Statutu FF UPa. Doporučuje tedy, aby byly materiály odesílány 

Legislativní komisi UPa již ve finální podobě. Předejde se tak případným nejasnostem při jejich 

projednávání. 

Ing. Šlapák položil v rámci diskuse dotaz, zda bude studentům bakalářského studia 

religionistiky umožněno studovat v navazujícím magisterském studiu na jiném oboru, který je 

religionistice příbuzný. Doc. Kubeš uvedl, že akreditace je platná až do roku 2024, tedy studenti 

dostudují v programu, na který byli přijati. Studenti byli informováni na společné schůzce. 

 

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

filozofické Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

V 15:00 se z videokonference odpojila senátorka Bc. Horáčková. 

 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

9. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice.  

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan FES UPa doc. Stejskal. Důvodem změny je 

potřeba rozšíření záležitostí, o nichž může VR FES jednat mimo jednání, tedy per rollam. 

Dosavadní výčet záležitostí, o nichž nelze jednat per rollam, stanovoval čl. 2, odst. 6 Jednacího 

řádu VR FES. Byly zde zahrnuty i záležitosti týkající se akreditací, včetně jejich rozšiřování  

a změn. 

V souladu s potřebou flexibilně reagovat na aktuální podněty, a to i v kontextu pandemických 

opatření, předložil děkan AS FES změnu Jednacího řádu VR FES. Mezi záležitostmi, kde je 

nezbytné zachovat vyloučení z per rollam projednávání, je ponecháno projednávání 

habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.  

Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení.  

Stanovisko rektora je doporučující. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu 

Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

v předloženém znění. 

Hlasování se účastnilo 29 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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10. Různé 

Rektor prof. Málek 

- informoval senátory o hodnocení Univerzity Pardubice Mezinárodním evaluačním 

panelem, jehož zahajovací jednání proběhne on-line formou dne 24. června 2020. 

Osobní návštěva hodnotitelů je předběžně plánovaná na měsíc září 2020. 

Dr. Bělina 

- informoval o plánovaném svolání akademické obce v podzimním termínu. Senátoři 

budou informováni o činnosti univerzity a činnosti Akademického senátu UPa.  

- informoval o změnách v Jednacím řádu AS UPa a o možném zřízení komise pro 

záležitosti studentů a tvůrčí činnost. 

 

 

 

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                                                                   

                                                                                               


