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Č. j.: KaRek/0086/21 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 23. listopadu 2021 distančně, formou videokonference 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha)  

 

Program zasedání: 

 
1. Schválení skrutátorů zasedání.  

2. Souhlas AS UPCE s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 

Univerzity Pardubice formou videokonference.  

3. Schválení programu zasedání.  

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPCE.  

5. Návrh AS UPCE na jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

6. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Pardubice pro rok 2022.  

7. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice.  

8. Různé.  

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 25 senátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen „AS UPCE“) 

Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 13. zasedání, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D., a Mgr. Michal Kleprlík, 

Ph.D., byli schváleni následným hlasováním.  

Hlasování se účastnilo 25 senátorů. 

Výsledek hlasování: 22 PRO, 0 PROTI, 3 SE ZDRŽELI. 

 

2. Souhlas AS UPCE s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 

Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Předseda dr. Bělina uvedl, že pravidla pro distanční zasedání a hlasování byla senátorům 

zaslána s pozvánkou na dnešní zasedání. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení: 

Akademický senát Univerzity Pardubice schválil pravidla pro distanční zasedání a hlasování 

Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

 
Hlasování se účastnilo 25 senátorů. 

Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.  

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 13. zasedání a otevřel diskusi. 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda dr. Bělina vyzval 

senátory k hlasování.  

Hlasování se účastnilo 25 senátorů. 

Výsledek hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Program zasedání byl schválen.  

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPCE. 

Předseda dr. Bělina informoval senátory, že program zasedání byl před vlastním jednáním 

schválen předsednictvem AS UPCE. Informoval o zaslaném dopisu na MŠMT, jehož obsahem 

byl návrh na jmenování nového rektora Univerzity Pardubice. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

5. Návrh AS UPCE na jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda dr. Bělina, který uvedl, že zástupce studentů 

v RVH Ing. Ondřej Kuba na svou funkci rezignoval k 31. srpnu 2021 z důvodu vzniku 

zaměstnaneckého poměru na Univerzitě Pardubice.  

Průběh volby se řídí jednacím řádem čl. 21. Dr. Bělina podal návrh na studentku Ing. Elišku 

Matuškovou, která je studentkou 3. ročníku dr. studia FChT a na studenta Ing. Bernarda 

Vaníčka, který je studentem 1. ročníku dr. studia FES. Informace k jednotlivým 

nominovaným kandidátům na členy RVH obdrželi senátoři v příloze před vlastním jednáním. 

Kandidáti s navržením vyjádřili písemný souhlas. 

Dr. Bělina zahájil tajné hlasování, které skočilo s následujícím výsledkem: 

Ing. Eliška Matušková: celkem odevzdáno hlasů 25, z toho 21 kladných, 0 záporných, 

4 senátoři se hlasování zdrželi. 

Ing. Bernard Vaníček: celkem odevzdáno hlasů 25, z toho 17 kladných, 1 záporný, 7 senátorů 

se hlasování zdrželo. 

Dr. Bělina požádal senát v souladu s ustanovením § 12a odst. 3 zákona o vysokých školách 

a čl. 20 odst. 2 Statutu Univerzity Pardubice o souhlas s navržením Ing. Elišky Matuškové 

na člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice navrhuje Ing. Elišku Matuškovou rektorovi Univerzity 

Pardubice ke jmenování členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

Se jmenováním členem Rady pro vnitřní hodnocení vydává Akademický senát Univerzity 

Pardubice předchozí souhlas. 

 

Hlasování se účastnilo 25 senátorů. 

Výsledek hlasování: 23 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

6. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Pardubice pro rok 2022. 

Rektor prof. Málek předkládá tento materiál k projednání senátu v souladu s ustanovením  

§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“). Uvedl, že materiál byl připomínkován rozšířeným vedením Univerzity Pardubice 

a dále je projednáván Vědeckou radou Univerzity Pardubice, Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice a Správní radou Univerzity Pardubice. Materiál prochází jazykovou 

a formální korekturou, při závěrečných úpravách budou doplněny případné opravy dohodnuté 

při zasedáních jednotlivých grémií, které tento materiál projednávají. Při zpracování materiálu 

byla zohledněna doporučená rámcová osnova stanovená MŠMT ČR. Rektor prof. Málek, předal 

slovo zpracovateli předkládaného materiálu, prorektorovi pro vědu a rozvoj prof. Čapkovi. 

Prof. Čapek podal doplňující informace a uvedl, že materiály navazují na sadu strategických 

dokumentů, které AS UPCE projednal v březnu t. r.  

Dr. Bělina konstatoval, že AS UPCE a komise pro studium a tvůrčí činnost obdrželi materiál 

v dostatečném předstihu. 

Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPCE Mgr. Culková konstatovala, 

že komise pro studium a tvůrčí činnost návrh projednala a nemá k němu výhrady. 

Dr. Bělina uvedl, že byl informován o schválení tohoto materiálu Vědeckou radou UPCE.  

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Plán realizace Strategického 

záměru Univerzity Pardubice pro rok 2022 v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 25 senátorů. 

Výsledek hlasování: 23 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

7. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. 

Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Mgr. Podeszwa se ujal slova 

a představil návrh Volebního řádu AS FZS.  Po formální stránce se jedná o nový volební řád, 

nikoli o novelu stávajícího volebního řádu. Navrhovaný volební řád reaguje na podněty 

vyplývající z aktuální situace, současně je také inspirován změnou volebního řádu 
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Akademického senátu Univerzity Pardubice, v neposlední řadě je pak snahou o alespoň 

částečnou unifikaci předpisů napříč senáty jednotlivých fakult Univerzity Pardubice. Návrh 

byl předem posouzen právním oddělením univerzity, které s podobou daného předpisu 

vyslovilo souhlas. 

Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko 

pana rektora. 

Předsedkyně Legislativní komise doc. Komersová uvedla, že legislativní komise návrh 

projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

V 14:41 se z videokonference odpojil senátor Ing. Ondřej Kuba. 

 

Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Volební řád Akademického 

senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 24 senátorů. 

Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

Mgr. Podeszwa poděkoval senátorům za odsouhlasení předloženého návrhu. 

8. Různé. 

prof. Málek 

- informoval o připravovaném záměru – projektu transferu znalostí – vynálezu 

dosaženého týmem prof. Ing. Michala Holčapka, Ph.D., na Fakultě chemicko-

technologické Univerzity Pardubice, Katedře analytické chemie. Vynález je chráněn 

formou patentů EPO v několika stěžejních zemích světa. Předmětem patentové ochrany 

je analytická metoda umožňující detekci některých druhů rakoviny v raných fázích 

(například pankreatu, ledvin atd.). Pro další kroky v rámci transferu znalostí (prověření 

tržního potenciálu) je nyní nutné provést první fázi rozsáhlého klinického testování nové 

metody.  

S ohledem na značnou nákladnost tohoto kroku se vedení Univerzity Pardubice 

rozhodlo pro spolupráci s pardubickou holdingovou společností Fons JK Group, a.s. 

V rámci spolupráce na transferu dotčených vynálezů se počítá s tím, že Univerzita 

Pardubice převede na holding majetková práva k patentům, holding založí akciovou 

společnost jako spin-off společnost Univerzity Pardubice, která převodem od holdingu 

nabude 35 % akcií. Nákup akcií ve spin-off společnosti bude započten proti převodu 

majetkových práv, tak, aby Univerzita Pardubice v době započtení inkasovala alespoň 

částku odpovídající dosavadním nákladům zajištění ochrany vynálezů. Holding převede 

na spin-off společnost užívací práva k patentům a postupně do další fáze transferu 

investuje přibližně 40 mil. Kč. Hodnota převáděných práv na holding bude stanovena 

znalcem, předběžně se vychází z toho, že nepřesáhne 40 mil. Kč. Převod majetkových 

práv k patentům na holding proběhne za tržních podmínek. Soulad podmínek smlouvy 

s běžnými podmínkami v tržním hospodářství bude prověřen znalcem. V případě 

úspěchu transferu se počítá s tím, že Univerzita Pardubice bude mít podíl na zisku 

z využití technologie jednak na základě tzv. „royalties“ (podílu na výnosech využití 
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technologie) ze smlouvy o převodu práv, a dále formou dividendy z držených akcií 

spin-off společnosti. Celý projekt bude realizován v souladu s právními předpisy 

a závaznými i doporučujícími metodickými materiály. Připravuje se memorandum 

o spolupráci, které bude právně precizovat cíle a závazky zúčastněných subjektů. 

Na nákup akcií (nákup cenných papírů) se nevztahuje ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném a účinném znění, ani ustanovení 

§ 15 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Na uzavření smlouvy o převodu práv se nevztahuje 

ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Z toho důvodu není nutné 

vyjádření senátu ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. Avšak 

považujeme za vhodné AS UPCE informovat o chystaných krocích, a to zejména 

s ohledem na skutečnost, že od února dochází ke změně rektora Univerzity Pardubice. 

Podobně byla informována též Správní rada Univerzity Pardubice dne 21. 9. 2021.  

- reagoval na dotaz senátora doc. Culka, který se týkal specifikace představeného projektu 

a procesu transferu znalostí v tomto konkrétním případě. V diskusi dále s vysvětleními 

vystoupili prof. Málek, právní poradce Mgr. Kliman. Děkanka FZS doc. Holá 

se zajímala o zkušenosti firmy Fons JK Group, a.s., prorektor pro vědu a rozvoj 

prof. Čapek upřesnil roli řešitelského týmu vynálezu v procesu transferu technologií. 

dr. Bělina 

- informoval o příštím zasedání AS UPCE, které se uskuteční dne 11. ledna 2022, 

na programu jednání bude pravděpodobně akreditační řád, změna vnitřního mzdového 

předpisu v souvislosti se změnou minimální mzdy a v neposlední řadě volba 

předsednictva senátu. 

Předseda dr. Bělina poděkoval všem senátorům, senátorkám a vedení univerzity za náročný rok 

2021 a popřál všem příjemné a poklidné prožití adventu, především svátky prožité ve zdraví. 

Následně zasedání ukončil.  

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

 

 

                                                                   Ing. Petr Bělina, Ph.D., 

                                                                předseda AS UPCE        

 

 


