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č. j.: KaRek/0074/2018 

 

 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 16. října 2018 

 

 

 

 

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. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové  

a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2019. 

 

5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

 

6. Žádosti o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, 

kterým Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost k nemovité věci  

ve vlastnictví Univerzity Pardubice. 

 

7. Změna Statutu Fakulty zdravotnických studií. 

 

8. Volba delegáta a náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol  

za Univerzitu Pardubice. 

 

9. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebním celku FES. 

 

10. Různé. 

 

 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 24 senátorů. 
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1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil 

10. zasedání akademického senátu, přivítal přítomné senátory, senátorky a hosty.  

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Ing. Daniel Honc, Ph.D. a Ing. Martin Šanda byli 

schváleni následným hlasováním. 

Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 10. zasedání Akademického senátu UPa. 

Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. 

Program zasedání byl schválen. 

Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu doc. Stejskal konstatoval, že se předsednictvo sešlo v období mezi  

9. a 10. zasedáním Akademického senátu jednou dne 4. října 2018. Na schůzce předsednictvo 

mimo jiné projednalo a odsouhlasilo program 10. zasedání AS UPa a dále projednalo oslovení 

náhradníků studentů, u kterých došlo k ukončení jejich senátorského mandátu. Za senátorku 

Bc. Helenu Rajtrovou (FES) byl osloven Bc. Petr Šild, za Ing. Lumíra Gaga (FEI) byl osloven 

Ing. Karel Juryca. Za odstupujícího Filipa Cicáka (FZS) zůstalo senátorské místo nezaplněno. 

Již v průběhu června t.r. byla povolána náhradnice dr. Zuzana Černá (FF) za místo po  

doc. Prázném, který rezignoval na funkci senátora z důvodu jmenování do proděkanské 

funkce. Předmětem jednání byla také diskuse o programu výjezdního zasedání Kolegia 

rektora, které proběhne ve dnech 22. – 23. října 2018. 

 

4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové  

a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2019. 

Prorektorka prof. Molková 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 2019, který je předkládán rektorem prof. Málkem. Informovala, 

že při zpracování materiálu byly zohledněny požadavky MŠMT, které byly dále rozpracovány 

a doplněny. Návrh byl připomínkován na kolegiu rektora univerzity, bude předložen ke 

schválení Správní radě univerzity a následně projednán Vědeckou radou UPa. Finální podoba 

plánu byla rozeslána jednotlivým senátorkám a senátorům. 

 

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupila prof. Molková, doc. Kleprlík, Dr. Čermák.  

Doc. Kleprlík upozornil na nedostatky ve formální stránce dokumentů. Prof. Molková 

doplnila, že dokument ještě projde jazykovou korekturu a bude upraven i jeho vzhled.  

Dr. Čermák se dotazoval na to, jak je myšlena podpora RVH ze strany vedení UPa 

v souvislosti s doporučeními NAÚ. Prof. Molková odpověděla, že doporučení NAÚ budou 

akceptována a podporou je v tomto případě myšlena podpora administrativní, IT podpora atd.  

 

V čase 14:15 přichází JUDr. Šmíd, přítomno je 25 senátorů. 
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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 2019 v předloženém znění. 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Prorektorka prof. Molková se stejně jako v předchozím bodě ujala slova a představila návrh 

člena Vědecké rady Univerzity Pardubice, který je předkládán rektorem prof. Málkem. 

Rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. žádá Akademický senát Univerzity Pardubice o předchozí 

souhlas ke jmenování nového člena Vědecké rady UPa prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., 

děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové a profesora Katedry chirurgie Lékařské fakulty 

v Hradci Králové.  

 

Doc. Stejskal zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři 

provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem. 

Celkem odevzdáno hlasů 25, z toho všech 25 kladných. 

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice uděluje rektorovi Univerzity Pardubice 

předchozí souhlas ke jmenování prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. členem Vědecké rady 

Univerzity Pardubice. 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 

6. Žádosti 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 Služby města Pardubic, a.s. žádá  

o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v provozování, přístupu 

a příjezdu k souboru veřejného osvětlení. Služebnost bude zřízena k pozemku parc. č. 3746/6, 

ostatní plocha, 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 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč. Důvodem pro zatížení věci 

služebnosti je již stávající stožár veřejného osvětlení, rozvaděč a kabelové vedení, které 

provozuje společnost Služby města Pardubic, a.s. Předmětný pozemek patřil Statutárnímu 

městu Pardubice do roku 2017, kdy došlo k bezúplatnému převodu na Univerzitu Pardubice, 

která se stala vlastníkem pozemku. 

 

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil Dr. Marek a Ing. Gabriel. Dr. Marek vznesl 

připomínky k ceně a ke konstrukci cen za zřízení služebnosti. Ing. Gabriel vysvětlil postup 

vedení UPa v takových případech a konstatoval, že ceny považuje za správně stanovené.  

 

Usnesení: Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterým Univerzita 

Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 3746/6, 

ostatní plocha, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Pardubice na LV 

č. 13034 ve prospěch oprávněné společnosti Služby města Pardubic a.s. spočívající v právu 

využití části služebné nemovitosti k přístupu a příjezdu k souboru veřejného osvětlení.  
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Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady 

Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá zřídit 

služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s. 

Hlasování: 24 PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

 

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení a provozování podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě. Důvodem pro zatížení věci služebnosti je realizace stavby „Elektronická 

komunikační síť UPC, Pardubice, Bělehradská, Stavařov.“ Služebnost bude zřízena 

k pozemku parc. č. 2783/13, vodní plocha, 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 inženýrské sítě bude zřízena za jednorázovou úplatu, jejíž skutečná výše bude 

vypočtena na základě délky podzemního vedení umístěného v/na pozemku, měřeno po trase 

podzemního vedení od vstupu na pozemek po jeho výstup podle geodetického zaměření  

a jednotkové ceny 200,- Kč/běžný metr. 

 

Návrh na usnesení: Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterým 

Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost inženýrské sítě k pozemkům parc.  

č. 2783/13, vodní plocha, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území 

Pardubice na LV č. 13034 ve prospěch oprávněné společnosti UPC Česká republika, s.r.o. 

spočívající v právu zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě.  

 

Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady 

Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá zřídit 

služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

7. Změna Statutu Fakulty zdravotnických studií. 

Děkan Fakulty zdravotnických studií UPa prof. Fusek se ujal slova a představil navrhovanou 

změnu Statutu Fakulty zdravotních studií. Vedení fakulty chce touto změnou dosáhnout 

srovnatelné velikosti kateder a vytvořit samostatné nákladové středisko pro Centrum péče  

o zdraví, což je centrum zaměřené na vzdělávání odborníků a laiků. 

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil Dr. Bělina a Mgr. Faltová, která se týkala 

průběhu schvalování předloženého dokumentů v AS FZS 

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

je doporučující. 

 

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu ve 

Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (příloha – Organizační struktura) 

v předloženém znění. 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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8. Volba delegáta a náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol za 

Univerzitu Pardubice. 

Předseda AS UPa doc. Stejskal uvedl, že vzhledem k přerušení studia dosavadní delegátky 

SK RVŠ Bc. Heleny Rajtrové je třeba zvolit delegáta nového, resp. náhradníka delegáta.  

Ing. Martin Šanda informoval přítomné senátorky a senátory o doporučení SRUPa, kterým 

Studentská rada Univerzity Pardubice doporučuje Bc. Ondřeje Dobeše jako delegáta  

a Bc. Kateřinu Bartošovou jako náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých 

škol za Univerzitu Pardubice. 

 

Doc. Stejskal zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři 

provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem: 

 

Bc. Ondřej Dobeš: celkem odevzdáno hlasů 25, z toho 1 hlas neplatný. 

Bc. Kateřina Bartošová: celkem odevzdáno hlasů 25, z toho 2 hlasy neplatné. 

 

Návrh na usnesení: Do Studentské komory Rady vysokých škol na období let 2018–2020 

byli tajnou volbou zvoleni za Univerzitu Pardubic Bc. Ondřej Dobeš do pozice delegáta  

a Bc. Kateřina Bartošová do pozice náhradníka delegáta. 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

9. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebních celcích 

FES a FZS. 

Doc. Stejskal uvedl, že vzhledem k oznámené rezignaci dosavadního senátora studentské 

komory AS UPa za FES Ing. Martina Šandy a ukončení studia studenta Filipa Cicáka, 

dosavadního senátora studentské komory AS UPa za FZS, je nezbytné na uvolněná místa 

zvolit nové senátory a případné náhradníky. Volby řídí pětičlenná hlavní volební komise. 

Volby ve volebních celcích na jednotlivých fakultách řídí dílčí volební komise jmenovaná 

předsednictvem AS příslušné fakulty a konají se v pracovních dnech v období dvou 

kalendářních týdnů stanovených předsednictvem senátu. 

Předsednictvo AS UPa v souladu s čl. 3, odst. 3 Volebního řádu AS UPa stanovilo termín 

konání doplňujících voleb na období 3. – 14. prosince 2018. 

 

Návrh na usnesení: Pro doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice na 

zbývající část funkčního období (do roku 2020) byla zvolena hlavní volební komise  

ve složení: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES), doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (FF),  

doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (DFJP), Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. (FZS), Bc. Kateřina 

Bartošová (FChT). 

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

10. Různé. 

 

Rektor prof. Málek 

- informoval přítomné senátory a senátorky o udělení institucionální akreditace, kterou 

Univerzita Pardubice získala dne 7. září 2018, a to v šesti oblastech vzdělávání. Díky této 

získané institucionální akreditaci již Rada pro vnitřní hodnocení UPa zahájila 

projednávání a schvalování studijních programů; 

https://zamestnanci.upce.cz/user/2648/24685824-bc11-48ed-bc29-89aca4ba5752
https://zamestnanci.upce.cz/user/3612/2177873e-cc81-407a-96c1-1bf8aa9a2c08
https://zamestnanci.upce.cz/user/9621/f3d451fe-84ab-44ae-9358-6d6cc8a7b12a
https://zamestnanci.upce.cz/user/8295/be7aff39-5d03-4684-b8af-af07dbcc4982
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- informoval o vyplacení další mimořádné mzdy za měsíc říjen 2018, která bude vyplacena 

v listopadovém termínu, a to ve výši 12,5 % z celkové výše platu. 

Bc. Kateřina Bartošová 

- poděkovala Ing. Šandovi za jeho dlouholetou aktivní účast v Akademickém senátu 

Univerzity Pardubice a popřála mu hodně štěstí v jeho dalších aktivitách. K tomuto přání 

se připojil i jménem AS UPa jeho předseda doc. Stejskal. 

 

 

 

Předseda AS UPa doc. Stejskal poděkoval všem za účast na 10. zasedání Akademického 

senátu Univerzity Pardubice a ukončil zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v. r. 

                                                                                          předseda Akademického senátu UPa          

 

 

 

 

 

                                                                 


