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Č. j.: KaRek/0006/2018 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 15. ledna 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. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebních 

celcích FZS a FES. 

5. Volba předsednictva a předsedy AS UPa. 

6. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 

7. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

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 

11. zasedání Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky.  

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. a Anna Pátková byli 

schváleni následným hlasováním. 

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

 

2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 11. 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. 

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

10. a 11. zasedáním Akademického senátu jednou dne 7. ledna 2019. Na schůzce 

předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 11. zasedání AS UPa, dále předseda  

doc. Stejskal seznámil členy předsednictva s výsledky doplňovacích voleb do studentské 
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komory AS UPa. Novými senátory se stali Lucie Částková (FES) a Jaroslav Vágner (FZS). 

Členové předsednictva také diskutovali o obsazení míst v Radě pro vnitřní hodnocení UPa. 

 

4. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebních 

celcích FZS a FES. 

Člen hlavní volební komise JUDr. Šmíd informoval o tom, že ve dnech 10. a 11. 12. 2018 

proběhly v rámci volebního celku „Fakulta ekonomicko-správní“ doplňující volby do 

studentské komory AS UPa. Senátorkou byla zvolena Lucie Částková (FES) s 21 hlasy. 

Náhradníky byli zvoleni Bc. Martin Gottvald s 17 hlasy, Andrea Hořínková se 14 hlasy, 

Enrique Lysoněk se 14 hlasy. 

Ve dnech 13. a 14. 12. 2018 proběhly v rámci volebního celku „Fakulta zdravotnických 

studií“ doplňující volby do studentské komory AS UPa. Senátorkou za FZS byla do 

studentské komory zvolena Barbora Horníková. Náhradníkem za FZS byl do studentské 

komory zvolen Jaroslav Vágner. 

Dílčí volební komise předala hlavní volební komisi protokolárně zpracované výsledky voleb 

v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 11 Volebního řádu AS UPa.  

Doc. Stejskal přivítal novou senátorku Lucii Částkovou a zároveň informoval, že Barbora 

Horníková svůj post senátorky za FZS odmítla. Místo ní byl povolán náhradník Jaroslav 

Vágner. 

 

5. Volba předsednictva a předsedy AS UPa. 

Doc. Stejskal navrhl tříčlennou volební komisi ve složení doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D., 

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. a Anna Pátková. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební 

komise schválena. 

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

JUDr. Šmíd rekapituloval systém volby pětičlenného předsednictva AS UPa dle Jednacího 

řádu AS UPa a zahájil její 1. kolo.  

V 1. kole voleb předsednictva AS UPa senátoři odevzdali 25 hlasů, z toho 6 neplatných. 

 

Ve volbě bylo tajným hlasováním navrženo 12 kandidátů, z toho devět do komory 

akademických pracovníků a tři do komory studentů. Výsledek tajného hlasování 1. kola: 

komora ak. prac.: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 16 hlasů 

 doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 15 hlasů 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D. 13 hlasů 

 MgA. Ivan Kopáčik 13 hlasů 

 doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.   3 hlasy 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.   2 hlasy 

 Ing. Dušan Čermák, Ph.D.  2 hlasy 

 Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.   2 hlasy 

 Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D. 2 hlasy 

 

komora studentů: Bc. Kateřina Bartošová 13 hlasů 

 Ing. Dana Sommerauerová 2 hlasy 

Anna Skácelová 2 hlasy 
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Senátoři doc. Stejskal, doc. Kubeš, Dr. Bělina, MgA. Kopáčik a Bc. Bartošová s kandidaturou 

do předsednictva AS UPa vyslovili souhlas. Senátoři Doc. Kleprlík, JUDr. Šmíd, Dr. Marek, 

Dr. Moravcová, Ing. Sommerauerová a Anna Skácelová kandidaturu odmítli. Dr. Čermák 

nebyl přítomen. 

 

Výsledek tajného hlasování 2. kola, ve kterém bylo odevzdáno 25 hlasů, z toho  

1 neplatný pro volbu pětičlenného předsednictva: 

komora ak. prac: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.  24 hlasů 

 doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.  23 hlasů 

MgA. Ivan Kopáčik  23 hlasů 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.  23 hlasů 

  

komora studentů: Bc. Kateřina Bartošová  24 hlasů 

 

Z á v ě r  : 

Členy předsednictva AS UPa pro roční funkční období od 15. 1. 2019 byli zvoleni:  

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (FES), doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (FF), MgA. Ivan 

Kopáčik (FR), Ing. Petr Bělina, Ph.D. (FChT) a Bc. Kateřina Bartošová (FChT). 

 

Po vyhlášení výsledku voleb pětičlenného předsednictva ve složení čtyři akademičtí pracov-

níci a jeden student následovala volba předsedy AS UPa. 

 

Senátoři odevzdali 25 volebních lístků, z toho 1 hlas neplatný. 

Výsledek tajného hlasování: 

 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 16 hlasů 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.     5 hlasů 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.      2 hlasy 

  Bc.  Kateřina Bartošová 1 hlas 

Z á v ě r  : 

Předsedou AS UPa pro jednoleté funkční období od 15. 1. 2019 byl zvolen doc. Ing. Jan 

Stejskal, Ph.D. 

Nově zvolený předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Ing. Jan Stejskal, 

Ph.D. poděkoval senátorkám a senátorům za projevenou důvěru a pokračoval ve vedení  

11. zasedání. 

 

6.  Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a představila Návrh I. změny Studijního  

a zkušebního řádu Univerzity Pardubice, který je překládán rektorem prof. Málkem. 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. 

Uvedla, že předložený návrh úpravy Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice 

odráží zejména změny, jejichž cílem je co nejvyšší míra transparentnosti plnění studijních 

povinností s důrazem na co nejširší aplikaci kreditového systému studia. Smyslem úprav je 

dosáhnout větší míry osobní odpovědnosti studenta za průběh svého studia a zlepšit tak 

prostupnost studiem a dostudovatelnost studijních programů. Návrh také nově umožňuje 
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možnost volby fakult ve věci evidence studijních výsledků – zda budou využívat pouze  

e-index systému IS STAG, nebo zda fakulta zvolí kombinaci e-indexu a papírového výkazu  

o studiu. V návrhu je také upraveno složení zkušební komise pro obhajobu disertační práce – 

oponent může být jmenován členem zkušební komise. 

Materiál byl průběžně projednáván s vedením fakult a po vypořádání části připomínek ze 

strany vedení UPa byla jeho finální verze rozeslána jednotlivým senátorkám a senátorům.  

Za legislativní komisi vystoupil JUDr. Šmíd, který uvedl, že Legislativní komise UPa návrh 

změny projednala a v předloženém znění ho nedoporučuje ke schválení. Stanovisko 

Legislativní komise UPa je přílohou tohoto zápisu. 

Bc. Bartošová seznámila senátorky a senátory s usnesením ze zasedání SRUPa dne 9. ledna 

2019, ve kterém SRUPa konstatuje, že se neztotožňuje s předloženou verzí novelizace SZŘ 

UPa. 

K tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuse, ve které vystoupili rektor prof. Málek,  

prof. Molková, prof. Kalenda, doc. Kleprlík, Dr. Bělina, Dr. Honc a Anna Skácelová.  

Prorektorka prof. Molková zodpověděla dotazy a připomínky jednotlivých senátorů.  

Diskuse se týkala zejména zavedení neomezeného počtu zápisů předmětů během studia, 

hranice 40 kreditů pro postup do dalšího roku vzdělávání v navazujícím magisterském studiu, 

nutnosti změn ve složení komise pro obhajoby disertačních prací, vypisování termínu 

vyučujícími před zahájením zkouškového období, zavedení elektronických výkazů o studiu a 

způsobu prokazování se studenta u zkoušky, zavedení elektronických forem některých 

dokumentů (teze disertační práce) a nutnosti projednání dalších změn ve SZŘ s vedením 

fakult UPa. 

Následně Bc. Bartošová citovala usnesení SRUPa, které plénum SRUPa přijalo na svém 

lednovém zasedání na základě opakovaných dotazů od studentů: 

„Na základě četných podnětů od studentů požaduje SRUPa vyjasnění výkladu čl. 7 odst. 3) 

Studijního a zkušebního řádu UPa. Nejasnost interpretace se týká otázky, jestli je akademický 

pracovník povinen vypsat termín i v srpnové části zkouškového období stanoveného dle 

harmonogramu akademického roku.“ 

Bc. Bartošová požádala o odpověď na základě čl. 7 Jednacího řádu AS UPa. 

Prorektorka prof. Molková uvedla, že na základě zmíněného článku Jednacího řádu AS UPa 

dodá písemné vyjádření. Rektor prof. Málek a děkan prof. Kalenda odpověď doplnili.  

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změnu Studijního  

a zkušebního řádu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 1 PRO, 22 PROTI, 2 SE ZDRŽELI.  

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

7.  Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

Prorektor prof. Ludwig se ujal slova a představil Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu 

Univerzity Pardubice, který je taktéž předkládán rektorem prof. Málkem. 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. 
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S účinností od 1. února 2019 je navrženou změnou Vnitřního mzdového předpisu Univerzity 

Pardubice provedena úprava mzdových tarifů tak, aby byla v souladu s výší minimální mzdy 

stanovené Vládou ČR. Ve 2. skupině pracovních činností (technicko-hospodářští  

a administrativní pracovníci) se ruší tarifní třída č. 14. Ve 3. skupině pracovních činností 

(dělníci a obslužní a pomocní pracovníci) se mění tarifní třída 32 a 33.  

Předseda AS UPa doc. Stejskal konstatoval, že ekonomická komise materiál projednala  

a doporučuje schválit překládaný materiál v navrženém znění.  

K předloženému návrhu změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice proběhla 

diskuse, ve které vystoupil prof. Ludwig, doc. Kubeš a Bc. Bartošová. V diskusi bylo zejména 

konstatováno, že při této příležitosti nebyly diskutovány další změny tohoto vnitřního 

předpisu, jež byly obsahem rozpravy Ekonomické komise AS UPa o Vnitřním mzdovém 

předpisu UPa v roce 2018 (např. neřeší příplatky pro členy Rady pro vnitřní hodnocení UPa, 

ponechává velmi nízkou hranici příplatků pro garanty oborů ad). 

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu Vnitřního 

mzdového předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 21 PRO, 0 PROTI, 4 SE ZDRŽELI.  

 

8. Různé 

Rektor prof. Málek 

- poblahopřál doc. Stejskalovi ke znovuzvolení do funkce předsedy Akademického senátu 

UPa; 

- informoval o dopisu náměstka Pavla Dolečka, který se týká prostředků na institucionální 

podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací; 

- upozornil na nutnost doplnění nových členů do RVH UPa.  

 

Doc. Stejskal 

- doplnil informaci k návrhu nových členů do RVH UPa. Zejména konstatoval potřebu 

navrhnout nového člena RVH za studenty; 

- upozornil, že dle vnitřních předpisů musí být stanoven harmonogram příštích zasedání  

AS UPa do konce roku. 

 

 

Předseda AS UPa doc. Stejskal taktéž poděkoval celému vedení UPa, senátorům a senátorkám 

za účast na 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice a ukončil zasedání. 

 

 

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 

 

 

 

 

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

                                                                                          předseda Akademického senátu UPa          

                                                                 


