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Č. j.: KaRek/0043/2022 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 19. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 14. června 2022 v zasedací místnosti rektorátu 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 30 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2021. 

5. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2021. 

6. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, 

kterými Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost inženýrské sítě. 

7. Návrh statutu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. 

8. Diskuse ke změnám v Jednacím řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.  

9. Různé. 

10. Informace ředitelky CITS k problematice kybernetické bezpečnosti. 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 30 senátorů. 

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

Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 19. zasedání AS UPCE, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D., a Mgr. Jan Němec 

byli schváleni následným hlasováním.  

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

2. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 19. zasedání a otevřel diskusi. 

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

senátory k hlasování.  

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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Program zasedání byl schválen.  

3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

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 7. 6. 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. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2021. 

Rektor prof. Čapek přednesl úvodní slovo k předložené Výroční zprávě o činnosti Univerzity 

Pardubice za rok 2021, na jejíž přípravě se podílela doc. Černohorská, prorektorka pro vnitřní 

záležitosti. 

Při zpracování výroční zprávy je dodržována povinná osnova stanovená MŠMT a zohledněno 

doporučení MŠMT, tj. jsou reflektovány aktivity Strategického záměru UPCE na období 

od roku 2021 a Plánu realizace strategického záměru na rok 2021. Obsah výroční zprávy 

je v souladu s § 21 odst. 2 zákona o vysokých školách. 

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.  

Návrh výroční zprávy byl projednán Vědeckou radou UPCE a je dále projednáván 

Akademickým senátem UPCE a Správní radou UPCE. 

Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPCE Mgr. Culková uvedla, že komise 

projednala Výroční zprávu o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2021 a doporučuje 

ji ke schválení.  

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil dr. Michálek s dotazem týkajícím se Plánu 

genderové rovnosti. Dotaz zodpověděli prof. Čapek a doc. Doležel.  

Předseda AS UPCE dr. Bělina ukončil diskusi. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu o činnosti 

Univerzity Pardubice za rok 2021 v předloženém znění.  

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

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

činností Univerzity Pardubice za rok 2021. 

Rektor prof. Čapek se ujal slova a představil Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2021 (dále jen 

„Dodatek“). Uvedl, že se jedná o materiál, který byl zpracován Radou pro vnitřní hodnocení 

UPCE.  
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V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách je Dodatek předkládán 

k projednání a schválení Akademickému senátu UPCE, následně bude projednán Správní radou 

UPCE.  

Texty Dodatku budou při závěrečných úpravách doplněny o případné opravy dohodnuté 

při zasedání jednotlivých grémií, které jej projednávají. 

Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPCE Mgr. Culková uvedla, že komise 

tento materiál projednala a doporučuje jej k přijetí v předloženém znění. 

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse ohledně složení Rady pro vnitřní hodnocení UPCE, 

do které se zapojili prof. Čapek a dr. Bělina.  

Předseda AS UPCE dr. Bělina ukončil diskusi. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 

2021 v předloženém znění. 

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.  

6. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, 

kterými Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost inženýrské sítě. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Čapek a doplňující informace podal kvestor 

Ing. Gabriel. 

Důvodem pro zatížení pozemků služebností je realizace stavby „Zásobní řad z Východního 

Vodovodního Okruhu (dále jen „VVO“) do Černé za Bory – vodovod“. Jedná se o rekonstrukci 

stávajícího zásobního řadu (ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.) z Černé za Bory 

do VVO (Východního Vodovodního Okruhu – Pardubičky) výměnou potrubí v otevřeném 

výkopu. Stávající potrubí je litinové DN150 a DN300, v celé délce vyměňovaného úseku je 

navrženo nové litinové potrubí DN300.  

Služebnost bude zřízena k pozemkům par. č. 610, 179/22, 609, 179/21 v obci Pardubice, 

k. ú. Pardubičky, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10614, vedených 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice. Pozemky jsou 

v podílovém spoluvlastnictví 4/5 Pardubický kraj a 1/5 Univerzita Pardubice. 

Služebnost je zřizována na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu, 

jejíž výše bude stanovena Pardubickým krajem dle pravidel pro oceňování služebností 

inženýrské sítě, platných ke dni uzavření konečné smlouvy, v rozsahu skutečného zatížení 

dotčených pozemků na základě geometrického plánu, s přičtením DPH v zákonné výši. 

Předsedkyně Ekonomické komise AS UPCE dr. Kudláčková konstatovala, že Ekonomická 

komise AS UPCE tento materiál projednala a doporučuje jej k přijetí v předloženém znění. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá 

smluvně zřídit služebnost k pozemkům parc. Č. 610, 179/22, 609, 179/21 vše v obci Pardubice, 

k. ú. Pardubičky, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10614, vedených 
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Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, ve prospěch 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. spočívající v právu zřízení a provozování 

vodovodního zařízení a inženýrské sítě. 

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.  

7. Návrh statutu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. 

Člen předsednictva Akademického senátu Fakulty restaurování Mgr. Ivan Kopáčik se ujal slova 

a představil navrhovanou změnu Statutu Fakulty restaurování. Zpracovatelem tohoto materiálu 

je děkan Mgr. BcA. Radomír Slovik. 

Materiál je předkládán ke schválení Akademickému senátu Univerzity Pardubice v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Předložený návrh nového Statutu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (dále 

jen „FR UPCE“) odráží změny vzniklé z důvodu akreditace doktorského studijního programu 

na FR UPCE, upravuje názvy ateliérů s reflexí na rozsah specializací v rámci akreditovaných 

SP a mění odstavec definující ustanovování vedoucích ateliérů a kateder. Zároveň se doplňuje 

vnitřní předpis k zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností. 

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

rektora.  

Předsedkyně Legislativní komise AS UPCE doc. Komersová uvedla, že legislativní 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 schválil Statut Fakulty restaurování 

Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování se účastnilo 30 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.  

8. Diskuse ke změnám v Jednacím řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.  

Úvodní slovo k tomuto bodu podal dr. Bělina, který přednesl připomínky senátorů k možnosti 

hybridního zasedání AS UPCE. Předmětem diskuse bylo zajištění techniky k hlasování 

senátorů přítomných na zasedání, dále pak stanovení podmínek, za jakých se senátor může 

připojit k zasedání on-line, a tím zajistit větší počet přítomných senátorů na zasedání, nebo také 

způsob zveřejňování výsledků hlasování.  

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil rektor prof. Čapek a senátoři doc. Fischer, 

dr. Bělina, doc. Komersová, dr. Honc, dr. Šmíd, Mgr. Němec. 
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9. Různé. 

prof. Čapek 

- reagoval na dotaz Ing. Šlapáka ohledně platby za ubytování absolventů na Kolejích 

UPCE a s tím související úpravy Kolejního řádu UPCE. Informace doplnil kvestor 

Ing. Gabriel, do diskuse se zapojili také senátoři Bc. Leinweber, dr. Bělina, 

dr. Kudláčková a doc. Culek. 

Ing. Gabriel 

- reagoval na dotaz senátora doc. Culka ohledně harmonogramu prací v rámci investiční 

akce „Terminál univerzita“.  

dr. Bělina 

- informoval o příštím zasedání AS UPCE, které se uskuteční dne 4. 10. 2022.  

10. Informace ředitelky CITS k problematice kybernetické bezpečnosti. 

Ředitelka CITS Ing. Klápšťová přednesla prezentaci s názvem Digitalizace a kybernetická 

bezpečnost. Prezentace je uložena na intranetu: Prezentace Digitalizace a kybernetická 

bezpečnost (Akce pořádané AS UPCE). 

K tomuto bodu zazněla diskuse, ve které vystoupili senátoři doc. Voltr a doc. Culek. Dotazy 

zodpověděla Ing. Klápšťová. 

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 19. zasedání, nastínil činnost AS UPCE 

pro nejbližší období a zasedání ukončil. 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

 

 

                                                                      JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. 

 člen předsednictva AS UPCE       

https://zamestnanci.upce.cz/vnitr-dok/uredni-sdeleni/akad-senat.html
https://zamestnanci.upce.cz/vnitr-dok/uredni-sdeleni/akad-senat.html

