
Zápis ze zasedání předsednictva AS UPa 

19. března 2018 

(zasedací místnost ÚEV FES) 

 

Účastníci (bez titulů): Ivan Kopáčik, Jiří Kubeš, Jan Stejskal, Kateřina Bartošová, Petr 

Bělina 

 

1. Harmonogram zasedání AS UPa 

Předseda AS UPa Jan Stejskal informoval předsednictvo o dohodě s vedením UPa na 

harmonogramu zasedání AS UPa v roce 2018. Navržené termíny jsou: 17. dubna 2018, 29. 

května 2018, 23. října 2018. 

Předsednictvo s navrženým harmonogramem vyslovilo souhlas. 

Dále bude diskutována možnost zasedání v listopadu 2018, bude oznámeno později 

s dostatečným časovým předstihem. Předseda AS UPa bude informovat o harmonogramu 

všechny senátory. 

 

2. Program 8. zasedání AS UPa 

 Na 8. zasedání by měl být projednán rozpočet Univerzity Pardubice, složení Vědecké 

rady Univerzity Pardubice, složení a vedení legislativní a ekonomické komise AS UPa 

v souladu s jednacím řádem. Konkrétní podoba programu bude schválena předsednictvem per 

rollam. 

 

3.  Informace k situaci na FF 

J. Kubeš předal předsednictvu krátkou informaci o současné situaci na FF, která vedla 

ke svolání akademické obce FF. 

 

4. Rozpočet SRUPa a pozvánka na výjezdní zasedání  

 Členka předsednictva Kateřina Bartošová předala předsednictvu AS UPa návrh 

rozpočtu SRUPa. Předsednictvo s rozpočtem vyslovilo předběžný souhlas, podrobněji bude 

diskutováno v rámci schvalování rozpočtu UPa. Zároveň byla předsednictvu předána 

pozvánka na výjezdní zasedání SRUPa v Litomyšli v termínu 6. – 7. dubna 2018. 

 

 



 

5. Informace o aktuálních problémech menzy a chystaných změnách ze strany vedení 

UPa 

Předseda AS UPa Jan Stejskal předal informace týkající se ekonomické situace menzy, 

která má být od 1. dubna 2018 řešena následujícími opatřeními: 

a) úpravou kalkulačního vzorce pro výpočet ceny hlavního jídla, čímž dojde 

k navýšení jeho ceny;  

b) zvýšením ceny všech polévek na 16,- Kč pro zaměstnance, pro studenty za 8,- 

Kč (mimo přesnídávkové polevky v bustru VAP); 

c) zvýšením příspěvku na stravování zaměstnanců na 30,- Kč/den; 

d) zavedením stravenek pro všechny zaměstnance univerzity (stravenka ve výši 

80,- Kč) 

Bylo konstatováno, že zvýšení ceny hlavního jídla nedopadne na zaměstnance 

univerzity, pouze na studenty. Předsednictvem byly diskutovány výsledky ankety ke kvalitě 

jídel v menze a malá snaha vedení menzy o zvýšení atraktivity stravování v menze a řešení 

připomínek ke kvalitě jídel. Předsednictvo pověřilo předsedu AS UPa Jana Stejskala 

dohodnutím schůzky mezi vedením menzy, vedením UPa, SRUPa a EK AS UPa. Předmětem 

jednání by měly být především následující oblasti: Vize vedení UPa k dalšímu směřování a 

fungování menzy, podrobnější informace ke kalkulaci provozních nákladů a návrh opatření na 

jejich další nezvyšování, odhad dopadů zavedení stravenek a zdražení jídla pro studenty 

v menze, kvalita jídel a další. 

 

 

Zapsal: P. Bělina      Schválil: 2018-03-21 Jan Stejskal 

 


