Č. j.: KaRek/0035/2022
Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
z 18. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 24. května 2022 v zasedací místnosti rektorátu
Přítomni: dle prezenční listiny 24 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).
Program zasedání:
Schválení skrutátorů zasedání.
Schválení programu zasedání.
Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
Návrh nového znění vnitřního předpisu Pravidla pro habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice.
5. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2021.
6. Návrh rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022.
7. Vyhlášení doplňujících voleb do AS UPCE ve volebním celku FF.
8. Různé.
Na začátku zasedání bylo přítomno 24 senátorů.
1.
2.
3.
4.

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen „AS UPCE“),
Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 18. zasedání AS UPCE, přivítal přítomné senátory a senátorky.
1. Schválení skrutátorů zasedání.
Navržení skrutátoři pro toto zasedání Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., a Ing. Ondřej Kuba
byli schváleni následným hlasováním.
Hlasování se účastnilo 24 senátorů.
Výsledek hlasování: 23 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
2. Schválení programu zasedání.
Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 18. zasedání a otevřel diskusi.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda dr. Bělina vyzval
senátory k hlasování.
Hlasování se účastnilo 24 senátorů.
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Program zasedání byl schválen.
3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.

Akademický senát Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10

1

Předseda AS UPCE dr. Bělina informoval senátory, že program zasedání byl před vlastním
jednáním písemně schválen předsednictvem. Dále informoval o schůzce předsednictva, která
se konala dne 17. 5. 2022. Na schůzce si předsednictvo vyměnilo informace o projednávaných
materiálech a průběhu jejich projednávání s vedením univerzity a v komisích AS UPCE.
Zpráva o činnosti předsednictva AS UPCE bude rozeslána všem senátorům jako příloha zápisu
ze zasedání.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
4. Návrh nového znění vnitřního předpisu Pravidla pro habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem Univerzitě Pardubice.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Čapek, který uvedl, že předložený návrh
nového znění vnitřního předpisu Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem reflektuje aktuální požadavky MŠMT a dodávání údajů o zahájení, průběhu
a ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dále specifikuje
a optimalizuje procesy, které na UPCE administrativně zajišťuje Referát pro vědu a tvůrčí
činnost – zejména získávání informací a podkladů o habilitačních řízeních a řízeních
ke jmenování profesorem a jejich následné předávání na MŠMT.
Návrh nového znění vnitřního předpisu Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem plně nahrazuje Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na Univerzitě Pardubice registrovaná MŠMT dne 9. června 2017 pod čj. MSMT – 12551/2017
a Směrnici č. 3/2007 Rámcová pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na Univerzitě Pardubice.
Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPCE Mgr. Culková uvedla, že komise
materiál projednala a doporučuje jej k přijetí v předloženém znění.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPCE doc. Komersová uvedla, že komise tento materiál
projednala a doporučuje jej k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje nové znění vnitřního předpisu
Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 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.
5. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2021.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Čapek.
Podrobné doplňující informace podal kvestor Ing. Gabriel. Konstatoval, že Výroční zpráva
ohospodaření Univerzity Pardubice za rok 2021 byla zpracována v souladu s osnovou
doporučenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve formě tabulek určených
k jednotnému zpracování dat. 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.
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Předsedkyně Ekonomické komise AS UPCE dr. Kudláčková konstatovala, že Ekonomická
komise AS UPCE projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2021
v předloženém znění a dovoluje si ji doporučit ke schválení.
K tomuto bodu zazněla diskuse, ve které vystoupil dr. Bělina s dotazem týkajícím se výše
průměrné mzdy. Doc. Culek se tázal na možnosti ohledně objektů univerzity určených
pro konference, setkávání a rekreaci. Dr. Kleprlík se tázal na analýzu spotřeby tepla. Dotazy
byly zodpovězeny rektorem prof. Čapkem a kvestorem Ing. Gabrielem.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu o hospodaření
Univerzity Pardubice za rok 2021 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.
6. Návrh Rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Čapek a doplňující informace přednesl
kvestor Ing. Gabriel.
Návrh obsahuje systém konstrukce a strukturu rozpočtu Univerzity Pardubice a tabulkovou část
obsahující finanční zdroje a jejich užití, včetně členění na jednotlivé součásti a další samostatné
útvary univerzity a společné výdaje na daný rok. Návrh byl projednáván se zástupci fakult,
celouniverzitních součástí i rektorátních útvarů, byl projednán v rámci vedení univerzity
i rozšířeného vedení univerzity a také na poradách s tajemníky fakult. Dále byl návrh projednán
s Ekonomickou komisí AS UPCE. Po schválení v AS UPCE bude návrh předložen k vyjádření
Správní radě UPCE.
Předseda dr. Bělina informoval senátory o průběhu projednávání materiálu v Ekonomické
komisi AS UPCE a s vedením UPCE.
Předsedkyně Ekonomické komise AS UPCE dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická komise
AS UPCE si dovoluje požádat o zápis přesného znění stanoviska komise.
Ekonomická komise Akademického senátu Univerzity Pardubice se jednoznačně shodla,
že současný stav mezd je ve srovnání s ostatními veřejnými školami silně podprůměrný
(zejména v oblasti mezd docentů a odborných asistentů). V kontextu se stávající hospodářskou
situací ČR (vysoká míra inflace, ceny energií atd.) může vést tento stav ke ztrátě
konkurenceschopnosti Univerzity Pardubice na trhu práce (hrozící odchod
akademiků). Ekonomická komise si je vědoma zhoršující se situace Univerzity Pardubice
z pohledu příjmů vs. výdajů. Určité východisko proto spatřuje v hledání úspor v oblasti všech
činností, které Univerzita Pardubice zajišťuje, a také v oblasti personální. Za důležité také
považuje realizaci kroků vedoucích k navýšení budoucích příjmů Univerzity Pardubice,
zejména těch, které jsou spojeny s kvalitou činností Univerzity Pardubice.
Dr. Kudláčková závěrem konstatovala, že Ekonomická komise AS UPCE na základě
většinového rozhodnutí rozpočet UPCE na rok 2022 ke schválení doporučuje.
K tomuto bodu zazněla diskuse, ve které vystoupil dr. Michálek s formální připomínkou
k materiálu. Dále rektor prof. Čapek okomentoval stanovisko Ekonomické komise AS UPCE.
Návrh na usnesení:
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Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity Pardubice
na rok 2022 v předloženém znění. Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje převedení
kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 7 229 tis. Kč a to do Fondu reprodukce
investičního majetku (FRIM) ve výši 6 411 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků (FPP)
ve výši 818 tis. Kč.
Hlasování se účastnilo 24 senátorů.
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
7. Vyhlášení doplňujících voleb do AS UPCE ve volebním celku FF.
Projednání tohoto bodu řídil předseda dr. Bělina.
Bc. Zlata Bauerová z FF ukončila své studium, a bylo jí tedy automaticky ukončeno členství
v AS UPCE. Podle výsledků voleb do AS UPCE v roce 2019 volební celek FF nemá náhradníka
na post senátora z řad studentů. Předsednictvo senátu navrhuje vyhlásit termín pro doplňující
volby do komory studentů AS UPCE za volební celek FF v termínu 12.–23. září 2022, a volební
komisi ve složení: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. (FF), Ing. Eliška Matušková (FChT),
Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa (FZS), JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES), doc. Ing. Petr Voltr,
Ph.D. (DFJP).
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Dr. Bělina dal jmenovitě hlasovat o členech volební komise:
-

Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. (FF),
Výsledek hlasování: 23 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

-

Ing. Eliška Matušková (FChT)
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

-

Mgr. et. Mgr. Ondřej Podeszwa (FZS)
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

-

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES)
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

-

doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D. (DFJP).
Výsledek hlasování: 23 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice vyhlašuje doplňující volby ve volebním celku Fakulty
filozofické na zbývající část funkčního období do 5. ledna 2023. Akademický senát Univerzity
Pardubice ustanovuje hlavní volební komise ve složení: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. (FF),
Ing. Eliška Matušková (FChT), Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa (FZS), JUDr. Martin Šmíd,
Ph.D. (FES), doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D. (DFJP).
Hlasování se účastnilo 24 senátorů.
Výsledek hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.

Akademický senát Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10

4

8. Různé.
prof. Čapek
-

poděkoval senátorům za projednání předložených materiálů a za vznesené připomínky,
které byly diskutovány na schůzkách s vedením UPCE.

Ing. Gabriel
-

reagoval na dotaz senátora doc. Culka, který se týkal zajištění univerzitního zázemí
z finančních prostředků ve fondech. Toto zázemí by mohlo sloužit pro konference,
pracovní schůzky, případně jako rekreační objekt apod.

-

reagoval na dotaz senátora dr. Kleprlíka, který se týkal prostor po bývalém bistru
na DFJP a FChT.

dr. Bělina
-

informoval o probíhajících diskusích týkajících se možnosti změny počtu senátorů
s ohledem na rovné zastoupení FR, a zmínil, že se 31. 5. 2022 zúčastní zasedání
AS FR v Litomyšli, kde bude tato problematika diskutována.

-

informoval o potřebě novelizace Jednacího řádu AS UPCE v souvislosti s možností
zavedení hybridní formy zasedání. Upřesnil, že při hybridní formě zasedání by museli
všichni senátoři hlasovat vždy elektronicky.

-

informoval o příštím zasedání AS UPCE, které se uskuteční dne 14. 6. 2022. Tohoto
zasedání se zúčastní ředitelka CITS Ing. Olga Klápšťová, která přednese prezentaci
na téma: Novinky v IT, kybernetická bezpečnost, novinky ve VEMA.

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 18. zasedání, nastínil činnost senátu
pro nejbližší období a zasedání ukončil.
Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE
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