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Č. j.: KaRek/0053/2019 
 

 
Akademický senát Univerzity Pardubice 

 
Z Á P I S 

z 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 
konaného dne 21. května 2019 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 28 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. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Univerzity Pardubice. 
5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice. 
6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Univerzity Pardubice za rok 2018. 
7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2018. 
8. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2018. 
9. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 
10. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021. 
12. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkční období  

2020-2023. 
13. Různé. 
 
Na začátku zasedání bylo přítomno 28 senátorů. 

 
1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil 
13. zasedání Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky.  

Navržení skrutátoři pro toto zasedání doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. a Ing. Pavel Šimon 
byli schváleni následným hlasováním. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 13. zasedání Akademického senátu UPa. Protože 
k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program 
zasedání byl schválen. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Doc. Stejskal uvedl, že předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 13. zasedání  
AS UPa. Dále doc. Stejskal seznámil členy předsednictva s potřebou vyhlásit volby do AS UPa 
na další funkční období. 
 
4. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že krátké představení 
jednotlivých nominovaných kandidátů na členy Vědecké rady Univerzity Pardubice obdrželi 
senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPa. 
 
Rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. žádá Akademický senát Univerzity Pardubice o předchozí 
souhlas ke jmenování nových členů Vědecké rady UPa Ing. Andrey Koblížkové, Ph.D., 
prorektorky pro rozvoj Univerzity Pardubice, a doc. Ing. Jany Holé, Ph.D. děkanky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
 
Doc. Stejskal zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři 
provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem. 
 
Dr. Koblížková: celkem odevzdáno hlasů 28, z toho 22 kladných, 5 záporných, 1 senátor se 
hlasování zdržel.  
doc. Holá: celkem odevzdáno hlasů 28, z toho 24 kladných, 3 záporné, 1 senátor se hlasování 
zdržel.  
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas 
ke jmenování Ing. Andrey Koblížkové, Ph.D. a doc. Ing. Jany Holé, Ph.D. členem Vědecké 
rady Univerzity Pardubice. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice. 

Rektor Univerzity Pardubice je, v souladu s ustanovením § 12a odst. 3 zákona o vysokých 
školách, předsedou Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice, který jmenuje ostatní 
členy Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. Podle téhož ustanovení musí být 
jedním členem Rady pro vnitřní hodnocení student, kterého rektor jmenuje na návrh AS UPa. 
Funkční období Ing. Pavla Šimona, dosavadního člena RVH, skončilo, proto bylo nezbytné 
navrhnout kandidáta na uprázdněné místo. 
 
Předseda AS UPa doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. představil návrh Akademického senátu UPa na 
jmenování Bc. Ondřeje Kuby, studenta Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 
členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice od 1. června 2019. Tento návrh byl 
projednán se Studentskou radou UPa. 
 
Doc. Stejskal zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři 
provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem. 
Celkem odevzdáno hlasů 28, z toho 27 kladných, 1 záporný. 
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a dává předchozí 
souhlas se jmenováním studenta FES UPa Bc. Ondřeje Kuby členem Rady pro vnitřní 
hodnocení UPa. 
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Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2018. 

Rektor prof. Málek se ujal slova a představil Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2018. Uvedl, že 
se jedná o materiál, který byl zpracován Radou pro vnitřní hodnocení UPa a projednán na 
řádném zasedání dne 8. dubna 2019. 
 
Dodatek je zpracován Radou pro vnitřní hodnocení v souladu s § 12a odst. 4 písm.  
c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a předkládán k projednání Akademickému 
senátu Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých 
školách. 
 
Návrh usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje Dodatek ke Zprávě  
o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity 
Pardubice za rok 2018. 

Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.  

 
7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2018. 

Rektor prof. Málek podal krátký komentář k předložené Výroční zprávě o činnosti Univerzity 
Pardubice za rok 2018. Konstatoval, že dokument byl zpracován dle doporučené rámcové 
osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prezentuje univerzitu jako celek  
a důraz klade na statistická data.  
 
Tabulky a texty výroční zprávy budou dále zpracovány pro tisk, bude provedena jazyková  
a formální korektura, grafická úprava a při závěrečných úpravách budou doplněny případné 
opravy dohodnuté při zasedání jednotlivých grémií, které ji projednávají.  
 
K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil doc. Kleprlík s dotazem na opatření vedoucí ke 
snižování studijní neúspěšnosti studentů (především monitorování studentů, kteří ukončují 
studium bez zisku jediného kreditu, což zkresluje statistiku neúspěšných studentů). Prof. 
Molková odpověděla, že tento indikátor se bude nadále sledovat a budou se hledat vhodná 
opatření pro minimalizaci počtu takových studentů. Prof. Málek doplnil, že tento indikátor není 
povinnou náležitostí výroční zprávy, která zpracována dle požadavků MŠMT.  
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční 
zprávu o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2018 v předloženém znění.  

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.  
 
8. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2018. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek. Uvedl, že zpráva byla zpracována 
v souladu s osnovou doporučenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve 
formě tabulek určených k jednotnému zpracování dat.  
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Tabulky a texty výroční zprávy o hospodaření budou dále zpracovány pro tisk, bude provedena 
jazyková a formální korektura, grafická úprava a při závěrečných úpravách budou 
doplněny případné opravy dohodnuté při zasedání jednotlivých grémií, které ji projednávají.  
 
Předseda ekonomické komise doc. Stejskal konstatoval, že komise materiál projednala, členové 
předložili dotazy a vedení UPa předložilo komisi písemně odpovědi. Na základě projednání 
materiálu, EK doporučuje schválit překládaný materiál v navrženém znění. 
 
K předložené Výroční zprávě o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2018 proběhla 
diskuse, ve které vystoupil Dr. Bělina s dotazem na převod finančních prostředků mezi fondem 
oprav a fondem provozních prostředků. Reagoval kvestor Ing. Gabriel, že se jedná o technickou 
záležitost a rozhodnutí některé z fakult. Dále se Dr. Bělina dotazoval na důvody snížení 
finančních prostředků získaných z doplňkové činnosti. Kvestor Ing. Gabriel odpověděl, že o 
rozsahu doplňkové činnosti rozhodují děkani jednotlivých fakult.  
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční 
zprávu o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2018 v předloženém znění.  

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.  
 
9. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

Předkladatelem tohoto materiálu je rektor prof. Málek, který uvedl, že s účinností od 1. 9. 2019 
je navrženou změnou Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice provedeno 
celoplošné navýšení mzdových tarifů v rozmezí 5 - 7 % dle zařazení do platové třídy. Doplňující 
informace k návrhu změny podal prorektor prof. Ludwig. 
 
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.  
 
Předseda AS UPa doc. Stejskal konstatoval, že ekonomická komise materiál projednala  
a doporučuje schválit překládaný materiál v navrženém znění.  

K předloženému návrhu proběhla diskuse, ve které vystoupil prof. Ludwig, kvestor  
Ing. Gabriel a Dr. Horálek. Diskuse se týkala zejména finančního ohodnocení práce sekretářek 
na ústavech a katedrách fakult. Rozdíl v odměňování je způsoben tím, že na různých fakultách 
mají sekretářky/asistentky různé zařazení v rámci mzdového předpisu a to v kontextu odlišné 
náplně práce. Mgr. Culková se dotazovala na porovnání průměrné mzdy akademických 
pracovníků na UPa a akademických pracovníků jiných veřejných vysokých škol v ČR. Prof. 
Ludwig odpověděl, že mzda na Univerzitě Pardubice je s ostatními vysokými školami 
srovnatelná a prof. Málek zdůraznil význam tvůrčí činnosti akademických pracovníků v období 
klesajícího počtu studentů.   
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu 
Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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10. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 

Překladatelem tohoto návrhu je rektor prof. Málek, doplňující informace podala prorektorka 
prof. Molková. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice byl 
projednán s proděkany pro studium a členy Legislativní komise UPa. 
 
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. Cílem navržených změn bylo studijní a zkušební řád 
zjednodušit a zpřesnit tak, aby nemohlo docházek k různému výkladu jednotlivých ustanovení.  
 
Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 
 
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
 
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změnu 
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 25 PRO, 1 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 
 
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021. 

Kvestor Ing. Gabriel se ujal slova a představil návrh Střednědobého výhledu Univerzity 
Pardubice na roky 2020 a 2021, který je překládán rektorem prof. Málkem.  

Povinnost vypracovat střednědobý výhled je zakotvena v zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti a v zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Univerzita Pardubice sestavuje střednědobý výhled na rok 2020 a 2021 v době, kdy částky pro 
institucionální financování VVŠ na následující roky nejsou jasně dané. Aktuálně může 
hospodaření VVŠ ovlivnit novela zákona o DPH, kde zatím pro VVŠ neexistuje metodický 
výklad. Významnou obměnou prochází systém hodnocení vědy a výzkumu, který bude mít 
dopad do financování VVŠ. 
 
V těchto podmínkách přistupuje Univerzita Pardubice k sestavení střednědobého výhledu se 
zohledněním hospodářských skutečností, včetně své ekonomické a finanční situace, přesto 
s velkou mírou rizika nepřesnosti údajů, protože zejména vnější podmínky pro financování 
VVŠ jsou obtížně predikovatelné. 
 
Předseda ekonomické komise doc. Stejskal konstatoval, že komise materiál projednala  
a doporučuje schválit předkládaný materiál v navrženém znění. 
 
K bodu proběhla diskuse, ve které kvestor Ing. Gabriel reagoval na písemné dotazy doc. 
Kleprlíka a znovu vysvětlil význam tohoto dokumentu pro univerzitu.  
 
Návrh na usnesení:  Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil střednědobý 
výhled Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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12. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkční období  
2020-2023. 

Předseda AS UPa doc. Stejskal uvedl, že vzhledem k blížícímu se konci funkčního období 
stávajícího Akademického senátu UPa je nezbytné v souladu s Volebním řádem AS UPa, čl. 3 
rozhodnout o konání voleb a volby vyhlásit.  
 
Volby vyhlašuje senát tři měsíce před uplynutím funkčního období a řídí je senátem zvolená 
pětičlenná volební komise. Volby organizuje senát s pomocí akademických senátů fakult  
a SRUPa. Volby ve volebních celcích na jednotlivých fakultách pak řídí dílčí volební komise 
jmenované předsednictvem akademického senátu fakulty. Členové hlavní volební komise  
a dílčích volebních komisí nemohou do senátu kandidovat. Hlavní volební komise je oprávněna 
kontrolovat činnost dílčích volebních komisí prostřednictvím svých pověřených členů. 

 
Předsednictvo Akademické senátu Univerzity Pardubice na svém zasedání rozhodlo, že pokud 
AS UPa vyhlásí volby na další funkční období, budou se konat v termínu od 25. listopadu do 
6. prosince 2019. 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice vyhlašuje volby do AS UPa na další 
funkční období. 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
Po projednání s fakultami jsou do hlavní volební komise navrženi:  
 
Fakulta chemicko-technologická:   Ing. Helena Drobná, Ph.D. 
Dopravní fakulta Jana Pernera:  Ing. Petr Vnenk 
Fakulta ekonomicko-správní:  Ing. Petra Lešáková 
Fakulta filozofická:  Mgr. Marek Vít 
Fakulta restaurování:  MgA. Petr Rejman 
 
Předseda senátu dal o navržené volební komisi hlasovat. Skrutátoři konstatovali tento výsledek 
hlasování o členech volební komise: 
Dr. Drobná  28 kladných hlasů 
Ing. Vnenk 28 kladných hlasů 
Ing. Lešáková 27 kladných hlasů 
Mgr. Vít 26 kladných hlasů 
MgA. Rejman 28 kladných hlasů 
 
Návrh na usnesení: Pro volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice na další funkční 
období byla zvolena hlavní volební komise ve složení: Ing. Helena Drobná, Ph.D. (FChT), Ing. 
Petr Vnenk (DFJP), Ing. Petra Lešáková (FES), Mgr. Marek Vít (FF) a MgA. Petr Rejman (FR). 

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
13. Různé 

Rektor prof. Málek 

- informoval přítomné senátory a senátorky o implementaci Metodiky 17+ na Univerzitě 
Pardubice.  
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Kvestor Ing. Gabriel 

- reagoval na dotaz senátora Dr. Šourka, který se týkal případných změn v evidenci pracovní 
doby akademických pracovníků v rámci UPa (aktuálně upraveno novelou zákona o 
vysokých školách). V diskusi vystoupil také prorektor prof. Ludwig. 

 
 
 
Předseda AS UPa doc. Stejskal poděkoval všem za účast na 13. zasedání Akademického senátu 
Univerzity Pardubice, popřál přítomným senátorům a senátorkám hezké prázdniny a ukončil 
zasedání. 

 

 
 
 
Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 
 
 
 
 

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

                                                                 


