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Č. j.: KaRek/0126/2017 
 

 
Akademický senát Univerzity Pardubice 

 
Z Á P I S 

z 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 
konaného dne 21. listopadu 2017 

 
 
 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 33 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. Volba nových delegátů do Rady vysokých škol na funkční období 2018-2020. 
5. Návrh střednědobého výhledu Univerzity Pardubice na roky 2018 a 2019. 
6. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 
7. Stanovisko SRUPa k současnému stavu menzy. 
8. Různé. 

 
Na začátku zasedání bylo přítomno 31 senátorů. 

 
1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. zahájil 
6. zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a senátorky. Následovalo jmenování 
skrutátorů. Navrženi byli: doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. a Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

Hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 
2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Kubeš seznámil přítomné s programem 6. zasedání Akademického senátu UPa. Protože 
k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program 
zasedání byl schválen. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu doc. Kubeš konstatoval, že se předsednictvo sešlo v období mezi  
5. a 6. zasedáním Akademického senátu dvakrát, a to během výjezdního zasedání rozšířeného 
Kolegia rektora UPa ve dnech 1. – 2. listopadu 2017 na Seči a 9. listopadu 2017 na Fakultě 
restaurování UPa v Litomyšli. Na schůzce předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 
6. zasedání AS UPa, proběhla diskuse o průběhu volby nových delegátů do Rady vysokých 
škol a o stavu navrhování delegátů. Dále se projednával vnitřní mzdový předpis a stanovisko 
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SRUPa ve věci fungování menzy a stravování na půdě UPa, které předsednictvo obdrželo. 
Předsednictvo se po diskusi dohodlo, že tuto záležitost zařadí jako samostatný bod  
na program jednání. 

 

4. Volba nových delegátů do Rady vysokých škol na funkční období 2018–2020. 

Doc. Kubeš požádal současnou delegátku za univerzitu v předsednictvu RVŠ  
prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. o krátkou informaci k činnosti rady. Prof. Molková  
mj. konstatovala, že Rada vysokých škol patří s Českou konferencí rektorů  
k nejvýznamnějším reprezentacím vysokých škol, které mají možnost zasáhnout do dalšího 
vývoje vysokého školství.  

Předseda senátu poté konstatoval, že na základě dopisu předsedy Rady vysokých škol  
doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. z 22. září 2017, ve kterém mj. stojí, že funkční období 
současné Rady vysokých škol v souladu s  čl. IV, odst. 2 Statutu RVŠ končí k  
31. prosinci 2017, zahájil AS UPa přípravu volby delegátů na UPa na další tříleté funkční 
období, tj. na období 2018–2020.  

Následovala tajná volba zástupců univerzity, fakult a studentů do RVŠ.  

Navrženi byli: 

delegátka do předsednictva   prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (navrhl rektor) 
delegáti do sněmu   doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (navrhla FChT) 
   prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (navrhl rektor UPa) 
delegát za DFJP   Ing. Jakub Vágner, Ph.D. (navrhl AS DFJP) 
delegát za FES  doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. (navrhl AS FES) 
delegát za FF  Mgr. Lucie Hájková (navrhl AS FF) 
delegát za FChT  doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (navrhl AS FChT) 
delegát za FEI  doc. Ing. František Dušek, CSc. (navrhl AS FEI) 
delegát za FZS  Petra Mandysová, Ph.D., MSN (navrhl AS FZS) 
delegát za FR  PhDr. Tomáš Kupka (navrhl AS FR) 
delegát do Studentské komory                  Ing. Vít Jedlička (navrhl AS FES) 
                                                                   Helena Rajtrová (navrhla SRUPa) 
náhradník delegáta do SK  Ondřej Dobeš (navrhla SRUPa) 

 

Výsledek tajné volby do Rady vysokých škol: 
 
delegátka do předsednictva   prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.  - 26 hlasů 
delegáti do sněmu   doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.             - 12 hlasů 
   prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.       - 20 hlasů 
delegát za DFJP   Ing. Jakub Vágner, Ph.D.                - 31 hlasů 
delegát za FES  doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.        - 25 hlasů 
delegát za FF  Mgr. Lucie Hájková                        - 30 hlasů 
delegát za FChT                                         doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.         - 31 hlasů 
delegát za FEI  doc. Ing. František Dušek, CSc.      - 31 hlasů 
delegát za FZS  Petra Mandysová, Ph.D., MSN       - 31 hlasů 
delegát za FR  PhDr. Tomáš Kupka                        - 31 hlasů 
delegát do Studentské komory                 Ing. Vít Jedlička                                - 6  hlasů 

Helena Rajtrová                                  - 23 hlasů 
náhradník delegáta do SK Ondřej Dobeš                                    - 25hlasů 



 3

 
V 14:35 h přichází senátorka Bc. Barbora Smolová, v sále je přítomno 32 senátorů. 
 
Usnesení:  
Do Rady vysokých škol na období let 2018–2020 byli tajnou volbou zvoleni za Univerzitu 
Pardubice tito delegáti: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (sněm RVŠ), prof. Ing. Tatiana 
Molkova, Ph.D. (předsednictvo RVŠ), Ing. Jakub Vágner, Ph.D. (DFJP), doc. Ing. Ivana 
Kraftová, CSc. (FES), Mgr. Lucie Hájková (FF), doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (FChT),  
doc. Ing. František Dušek, CSc. (FEI), Petra Mandysová, MSN, Ph.D. (FZS), PhDr. Tomáš 
Kupka (FR), Bc. Helena Rajtrová (SK RVŠ) a Ondřej Dobeš (náhradník delegáta  
do SK RVŠ). 

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

5. Návrh Střednědobého výhledu Univerzity Pardubice na roky 2018 a 2019. 

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a představila Návrh Střednědobého výhledu 
Univerzity Pardubice na roky 2018 a 2019, který je překládán rektorem prof. Ludwigem. 
Uvedla, že Univerzita Pardubice sestavuje střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 v době, 
kdy se mění systém institucionálního financování VVŠ a zatím není jasné, jaká budou 
konkrétní pravidla a jak tyto změny dopadnou na financování Univerzity Pardubice.  

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Střednědobý výhled 
Univerzity Pardubice na roky 2018 a 2019. 

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
6. Návrh změny Vnit řního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a představila Návrh změny Vnitřního mzdového 
předpisu Univerzity Pardubice, který je taktéž překládán rektorem prof. Ludwigem. 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. 

Úprava mzdových tarifů podle skupin pracovních činností a tarifních tříd uvedených v příloze 
č. 3 vnitřního předpisu Univerzity Pardubice vychází ze změny Vnitřního mzdového předpisu 
UPa, který vejde v účinnost 1. ledna 2018. Zároveň dodala, že je nutné nastavit jednotný 
přístup všech fakult UPa při zapracovávání změn. 
 
K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil zejm. doc. Kubeš, Ing. Šanda a Ing. Kroupa. 
Diskutovalo se o nedostatcích Vnitřního mzdového předpisu UPa a zastaralosti katalogu 
činností, v němž jsou definovány povinnosti zaměstnanců v příslušných tarifních třídách. 
Předseda AS UPa upozornil např. na nevyhovující postavení a podhodnocení práce 
sekretářek. Ing. Šanda nastínil též negativní vliv stávajícího mzdového předpisu na obsazení 
některých pozic v menze. Následně se diskutovalo o vlivu výše platů na kvalitu odváděné 
práce a bylo upozorněno, že ve stávajících podmínkách nemotivujeme zaměstnance v nižších 
tarifních třídách (včetně asistentů a odborných asistentů!) k nadstandardním výkonům, 
protože tito hledají jinou práci mimo půdu univerzity. Dokonce i střední školy nyní vykázaly 
růst platů učitelů a situace na UPa se může kvůli tomu zhoršit. Prof. Molková na to konto 
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konstatovala, že mzdový předpis se musí v prvních měsících roku 2018 stejně znovu 
prodiskutovat a inovovat, neboť to vyžadují změny vyplývající z novely vysokoškolského 
zákona (příplatky garantům apod.). K jednání o těchto změnách bude předsednictvo AS UPa 
přizváno. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu Vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 26 PRO, 3 PROTI, 3 SE ZDRŽELI.  

 
7. Stanovisko SRUPa k současnému stavu menzy.  

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Ing. Šanda, který uvedl, že Studentská rada Univerzity 
Pardubice přijala usnesení ve věci fungování menzy a stravování na půdě UPa, které bylo 
předloženo předsedovi AS UPa. Uvedl, že SRUPa od počátku akademického roku 2017/2018 
obdržela přes 200 podnětů (prostřednictvím vyplněných dotazníků, emailové komunikace, 
zpráv na Facebooku i osobní komunikace) týkajících se kolejí a menzy. Podněty se týkaly cen 
jídel v menze, kvality, dostupnosti a rozsahu nabídky v menze; v oblasti ubytovaní na kolejích 
se pak podněty týkají ceny za ubytování, poskytovaných služeb (i v porovnání s jinými 
vysokými školami) či Ceníku ostatních služeb a pokut. Podněty zabývající se ubytováním na 
kolejích začali zástupci SRUPa již řešit a na zasedání SRUPa byla ustanovena oficiální 
komise SRUPa, která se bude tématu věnovat dlouhodobě a podněty budou řešeny na 
pravidelných schůzkách s ředitelem SKM. Podněty a záležitosti menzy se dotýkají  
i akademických pracovníků, proto se SRUPa rozhodla postoupit záležitost na zasedání AS 
UPa, aby byla řešena senátory na úrovni univerzity. 

Ing. Šanda pak citoval usnesení ze zasedání SRUPa ze dne 13. listopadu 2017:  

„Studentská rada Univerzity Pardubice  

- považuje současnou situaci týkající se menzy za alarmující a upozorňuje, že menza je 
jednou z důležitých součástí studentského, ale i zaměstnaneckého prostředí; 

- vnímá pozitivně prohlášení a snahu představitelů vedení SKM a Univerzity Pardubice  
o nalezení dílčích řešení nastalé situace, ale domnívá se, že je třeba navrhnout takové 
řešení, které bude komplexní a zajistí kvalitní a cenově dostupné stravování na naší 
univerzitě. 
 

Proto Studentská rada Univerzity Pardubice vyzývá Akademický senát Univerzity Pardubice, 
aby se situací zabýval, vstoupil do jednání s představiteli SKM a Univerzity Pardubice  
a přispěl k nalezení vhodného řešení, jež bude odpovídat požadavkům akademických 
pracovníků a studentů a zároveň respektovat ekonomickou situaci SKM a Univerzity 
Pardubice.“  

 

K tomuto bodu proběhla živá diskuse, ve které vystoupil Ing. Čermák, Mgr. Roebuck,  
Ing. Šanda, dr. Blanař, prof. Molková, prof. Kulhánek, doc. Stejskal, Bc. Bartošová a Anna 
Skácelová. Výsledkem diskuse bylo, že pror. Molková nabídla zprostředkovat jednání 
ekonomické komise AS UPa s vedením univerzity a zástupci SKM. Předsednictvo AS UPa na 
to konto vyzvalo senátory a členy akademické obce, aby zasílali předsedovi ekonomické 
komise doc. Stejskalovi podněty týkající se stávajícího stavu stravování na UPa. 
Předsednictvo AS UPa také pověřilo předsedu ekonomické komise, aby v této věci vstoupil 
do jednání s vedením UPa a včas požádal o svolání příslušné schůzky, o jejímž průběhu pak 
bude AS UPa informovat na dalším jednání v lednu. 
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8. Různé. 
 
Předseda senátu doc. Kubeš 

-  informoval o příštím zasedání AS UPa, které proběhne 23. ledna 2018 od 14:00 hodin  
a kde se bude volit nové předsednictvo AS UPa. 

 
Prorektorka prof. Molková 

-  představila přítomným senátorům a senátorkám publikaci UPa, která zachycuje průřez 
činností UPa v akademickém roce 2016/2017 a také spolupráci se zahraničními 
institucemi. 

 
Ing. Bělina 

-  informoval o jednání s prof. Kubanovou, které se týkalo problematiky udělování kreditů 
v rámci nového Studijního a zkušebního řádu UPa, zejména problematiky kreditového 
minima pro studenty magisterského studia, které přináší značná omezení. 

 
Ing. Šanda 

-  SRUPa se na základě podnětů začala zabývat problematikou vypisování zkouškových 
termínů v rámci Studijního a zkušebního řádu UPa, čl. 7, odst. 3. se kterou oslovila 
prorektorku doc. Kubanovou a žádala o písemné stanovisko. Ze strany vedení univerzity 
bylo přislíbeno jednání. 
 

-  SRUPa na svém zasedání také rozhodla o nominaci na Cenu Jana Opletala, nejvyššího 
studentského vyznamenání v České republice udělovaného jednou za dva roky. Zástupci 
SRUPa se zúčastnili dne 17. listopadu 2017 slavnostního předání ceny. 

 
Předseda AS UPa doc. Kubeš 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ukončil 
a všem přítomným popřál klidné svátky a zejména zdraví do nového roku 2018. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 
 
 
 
 
 

                                                        doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. v. r. 
                                                                     předseda Akademického senátu UPa 


