č. j.: KaRek/0039/2018

Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 29. května 2018

Přítomni: dle prezenční listiny 27 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. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
5. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2017.
6. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2017.
7. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2019 a 2020.
8. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním,
kterým Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit věcné břemeno - služebnost k nemovité
věci ve vlastnictví Univerzity Pardubice.
9. Různé.
Na začátku zasedání bylo přítomno 27 senátorů.
1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil
9. zasedání akademického senátu, přivítal přítomné senátory, senátorky a hosty.
Navržení skrutátoři pro toto zasedání doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. a Ing. Pavel Šimon byli
schváleni následným hlasováním.
Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
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2. Schválení programu zasedání.
Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 9. zasedání Akademického senátu UPa.
Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat.
Program zasedání byl schválen.
Hlasování: 27 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
8. a 9. zasedáním Akademického senátu jednou dne 17. května 2018. Na schůzce
předsednictvo mimo jiné projednalo a odsouhlasilo program 9. zasedání AS UPa a změnu
harmonogramu příštího zasedání AS UPa, které se bude konat 16. října 2018. Předsednictvo
AS UPa také zhodnotilo účast na výjezdním zasedání rozšířeného Kolegia rektora UPa, které
proběhlo v pondělí dne 14. května 2018.
4. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
Předkladatelem tohoto materiálu je rektor prof. Málek, který uvedl, že materiál byl
s předstihem odeslán senátorům a senátorkám k prostudování. 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.
Dále uvedl, že s účinností od 1. července 2018 je navrženou změnou Vnitřního mzdového
předpisu Univerzity Pardubice provedeno celoplošné navýšení mzdových tarifů o 7 %,
zaveden nový příplatek za garanci studijního programu a provedeny formální změny reagující
na novelu vysokoškolského zákona a změny vnitřních předpisů Univerzity Pardubice.
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
neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu
Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
5. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2017.
Rektor prof. Málek podal krátký komentář k předložené Výroční zprávě o činnosti Univerzity
Pardubice za rok 2017. 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.
Návrh byl připomínkován členy kolegia rektora, projednán Vědeckou radou Univerzity
Pardubice a bude předložen Správní radě Univerzity Pardubice ke schválení.
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K projednávanému bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil rektor prof. Málek, prorektorka
Dr. Koblížková, doc. Kleprlík a Dr. Bělina.
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu
o činnosti Univerzity Pardubic za rok 2017 v předloženém znění.
Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
6. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2017.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobný komentář k Výroční
zprávě o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2017 podal kvestor Ing. Gabriel. 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. Rovněž uvedl,
že proběhl vnitřní audit a v současné době se čeká na výrok nezávislého auditora. Předpokládá
se, že stejně jako v předchozích letech bude hodnocení k hospodaření univerzity za rok 2017
bez výhrad.
Předseda ekonomické komise doc. Stejskal konstatoval, že komise materiál projednala
a doporučuje schválit překládaný materiál v navrženém znění.
K předložené Výroční zprávě o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2017 neproběhla
žádná diskuse.
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2017 v předloženém znění.
Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
7. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2019 a 2020.
Kvestor Ing. Gabriel se ujal slova a představil návrh Střednědobého výhledu Univerzity
Pardubice na roky 2018 a 2019, který je překládán rektorem prof. Málkem.
Uvedl, že Univerzita Pardubice sestavuje střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 v době, kdy
systém institucionálního financování VVŠ prochází změnami a není jasné, jaká budou
konkrétní pravidla a jak ve svém důsledku dopadne změna financování na Univerzitu
Pardubice. Navíc po parlamentních volbách na podzim 2017 existuje vláda ČR v demisi
a nelze jednoduše předvídat, jak se budou řešit nároky na financování VVŠ pro budoucí
období. Nový investiční program MŠMT (subtitul 133 220) se připravuje teprve ke schválení
Vládě ČR. Zároveň se mění systém hodnocení vědy a výzkumu, který bude mít dopad i do
financování VVŠ.
V těchto podmínkách přistupuje Univerzita 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 překládaný materiál v navrženém znění.
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Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil
střednědobý výhled Univerzity Pardubice na rok 2019 a 2020.
Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
8. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním
jednáním, kterým Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit věcné břemeno služebnost k nemovité věci ve vlastnictví Univerzity Pardubice.
Kvestor Ing. Gabriel se ujal slova a uvedl, že společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s.
žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti,
spočívající v umístění stožáru pro trakční trolejové vedení a nosných lan trakčního
trolejového vedení na pozemku Univerzity Pardubice. Důvodem pro zatížení věci služebností
je realizace stavby „Prodloužení trolejbusové tratě, ulice Studentská“ v předpokládaném
termínu od roku 2019 do roku 2020. Služebnost bude zřízena k pozemkům parc. č. 3650/4,
ostatní komunikace a parc. č. 3743/6, jiná plocha zapsaných v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Pardubice na LV č. 13034.
Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Dopravním podnikem města Pardubic
a.s., a Univerzitou Pardubice spočívá ve zřízení služebnosti ve prospěch Dopravního podniku
města Pardubic a.s. k umístění, provozování a udržování stožáru pro trakční trolejové vedení
a nosných lan trakčního trolejového vedení.
Legislativní komise návrh projednala per rollam a doporučuje ho ke schválení.
K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil Dr. Šourek a Dr. Marek.
Návrh na usnesení: Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterým
Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům parc.
č. 3650/4 a parc. č. 3743/6 zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Pardubice na LV č. 13034 ve prospěch oprávněné společnosti Dopravní podnik města
Pardubic a.s., spočívající v právu umístění, provozování a udržování stožáru pro trakční
trolejové vedení a nosných lan trakčního trolejového vedení.
Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady
Univerzity Pardubice k právním jednání, kterými Univerzita Pardubice hodlá zřídit věcné
břemeno – služebnost ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Hlasování: 26 PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
9. Různé.
Rektor prof. Málek
-

informoval přítomné senátory a senátorky o probíhajících návštěvách hodnotících komisí
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na jednotlivých fakultách UPa.
Univerzita Pardubice požádala o udělení institucionální akreditace v šesti oblastech
vzdělávání;

-

informoval senátory a senátorky o jmenování prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
členem Správní rady UPa s účinností od 21. května 2018;
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-

informoval o jednání s vedením společnosti Dopravního podniku města Pardubic a.s.
v záležitosti možnosti přejmenování autobusových zastávek v nejbližším okolí Univerzity
Pardubice.

Kvestor Ing. Gabriel
-

informoval o aktuálním stavu investičních programů MŠMT, čerpání stávajícího
programu 133 210 a o přípravě nového programu 133 220. Na žádost Dr. Šourka podal
kvestor Ing. Gabriel informace k probíhající rekonstrukci rektorátu. Plány rekonstrukce
rektorátu jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí.

Doc. Prázný
- senátor doc. Prázný se dotázal na znění Studijního a zkušebního řádu UPa, ve kterém se
uvádí, že zkušební komise magisterského studia má být minimálně pětičlenná. Rektor
prof. Málek odpověděl a přislíbil, že tato problematika bude dále prodiskutována.
Dr. Šourek
- senátor Dr. Šourek vyslovil dotaz týkající se nutnosti překládání potvrzení o srážkách ze
mzdy a jiných příjmů v rámci dohod na oponentské posudky. Rektor prof. Málek přislíbil
prověření této záležitosti s právním oddělením UPa.

Předseda AS UPa doc. Stejskal poděkoval všem za účast na 9. 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
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