Č. j.: KaRek/0036/21
Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
z 8. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
které se uskutečnilo v úterý dne 27. dubna 2021, distančně, formou videokonference.
Přítomni: dle prezenční listiny (35 z celkového počtu 39)
Program zasedání:
1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu
Univerzity Pardubice formou videokonference.
3. Schválení programu zasedání.
4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
5. Návrh Rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021.
6. Návrh Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
7. Návrh na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.
8. Žádost o předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení UPa.
9. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky
a informatiky UPa.
10. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky
UPa.
11. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty restaurování UPa.
12. Návrh I. změny Volebního řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera
UPa.
13. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera UPa.
14. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií UPa.
15. Různé.
Na začátku online zasedání bylo přítomno 35 senátorů.
Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil
8. zasedání Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky.
1. Schválení skrutátorů zasedání.
Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák byli
schváleni následným hlasováním.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
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2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu
Univerzity Pardubice formou videokonference.
Předseda AS UPa dr. Bělina uvedl, že Pravidla pro distanční zasedání a hlasování AS UPa byla
senátorům zaslána s pozvánkou na dnešní zasedání.
Předseda AS UPa informoval senátory o návrhu dr. Kleprlíka na umožnění hlasování senátorům
s technickými problémy během zasedání. Pokud senátor nemůže během zasedání hlasovat
z technických důvodů, je jeho hlas započten jako „zdržel se“.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice schválil pravidla pro distanční zasedání a hlasování
Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
3. Schválení programu zasedání.
Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 8. zasedání Akademického senátu
Univerzity Pardubice. Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky,
dal o něm hlasovat.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Program zasedání byl schválen.
V 14:18 se do videokonference připojil senátor dr. Kalenda.
4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
Předseda AS UPa dr. Bělina informoval senátory, že program zasedání byl před vlastním
jednáním písemně schválen předsednictvem AS UPa.
Před zasedáním předsednictvo diskutovalo projednávané materiály na schůzkách s vedením
univerzity a v komisích AS UPa.
5. Návrh Rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné doplňující informace podal
prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ludwig.
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 na poradách rektora
s děkany fakult, na rozšířeném zasedání vedení univerzity, s tajemníky fakult a také
v Ekonomické komisi AS UPa. Po schválení v AS UPa bude návrh předložen k vyjádření
Správní radě UPa.
Předsedkyně Ekonomické komise AS UPa dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická komise
AS UPa si dovoluje požádat zápis přesného znění stanoviska EK.
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Ekonomická komise AS UPa na základě prostudování předložených materiálů, rozsáhlých
jednání a vzájemné diskuse dosáhla konsensu a dovoluje se vyjádřit
k rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021:
Za účelem zpřehlednění některých položek rozpočtu UPa Ekonomická komise i nadále trvá
na požadavku, aby dílčí rozpočty jednotlivých celouniverzitních útvarů byly součástí celkového
rozpočtu Univerzity a to ve formátu rozpočtu rektorátu, tedy s rozkladem jednotlivých položek.
V příštích letech požaduje EK předložení těchto dílčích rozpočtů celouniverzitních útvarů
v písemné či digitální podobě zároveň s předložením celkového rozpočtu UPa. EK souhlasí
s návrhem vedení UPa oddělit od těchto dílčích rozpočtů finančních prostředky týkající
se společných univerzitních nákladů (jako jsou například náklady na údržbu).
Dr. Kudláčková závěrem konstatovala, že Ekonomická komise AS UPa na základě většinového
rozhodnutí rozpočet UPa pro rok 2021 ke schválení doporučuje.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity Pardubice
na rok 2021 v předloženém znění. Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje převedení
kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 11 875 tis. Kč, a to do Fondu reprodukce
investičního majetku (FRIM) ve výši 7 874 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků (FPP)
ve výši 4 001 tis. Kč.
Hlasování se zúčastnilo 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 4 SE ZDRŽELI.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
6. Návrh Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
Rektor prof. Málek se ujal slova a představil Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Pardubice. Materiál je předkládán ke schválení Akademickým senátem Univerzity
Pardubice v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobné doplňující informace podal prorektor pro vnitřní záležitosti prof.
Ludwig.
Prorektor prof. Ludwig doplnil, že k vydání nového Vnitřního mzdového předpisu UPa dochází
z důvodu potřeby reflektovat všechny změny, ke kterým došlo v legislativě týkající se této
oblasti. Součástí úpravy je také celoplošné navýšení mzdových tarifů Univerzity Pardubice,
ke kterému by mělo dojít od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhne
registrace tohoto nového předpisu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa návrh projednala a doporučuje předložený návrh k přijetí v předloženém znění.
Dále shrnula významné změny v tomto předpise.
Předsedkyně Ekonomické komise AS UPa dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická komise
AS UPa projednala Vnitřní mzdový předpis UPa v předloženém znění a dovoluje si doporučit
jej ke schválení.
K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupila dr. Škvrňáková, prof. Ludwig,
Mgr. Hamerníková, dr. Bělina, Ing. Gabriel. Diskuse se týkala charakteristiky pracovních
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činností příslušného pracovního zařazení, zejména se jednalo o přednášející pracovníky
zařazené na pozici odborného asistenta. Dále byla diskuse věnována možnosti příspěvku
na penzijní připojištění. Byla zmíněna možnost uspořádat anketu mezi zaměstnanci, ze které
vyplyne zájem zaměstnanců o tento bonus.
Předseda AS UPa dr. Bělina ukončil diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Vnitřní mzdový předpis
Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 28 PRO, 4 PROTI, 4 SE ZDRŽELI.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
7. Návrh na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda AS UPa dr. Bělina, který uvedl, že informace
k jednotlivým nominovaným kandidátům na členy Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity
Pardubice obdrželi senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPa.
Dr. Bělina požádal Akademický senát Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením
§ 12a odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 20 odst. 2 Statutu Univerzity Pardubice,
o souhlas s navržením prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc., a Ing. Onřeje Kuby za členy Rady
pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.
Dr. Bělina zahájil tajné hlasování, které skočilo s následujícím výsledkem:
prof. Lenderová: celkem odevzdáno hlasů 36, z toho 35 kladných, 1 senátor se hlasování
zdržel.
Ing. Kuba: celkem odevzdáno hlasů 36, z toho 34 kladných, 1 záporný, 1 senátor se hlasování
zdržel.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice navrhuje prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc.,
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.
Akademický senát Univerzity Pardubice navrhuje Ing. Ondřeje Kubu 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 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
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8. Žádost o předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity
Pardubice.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že krátké představení
nominované kandidátky na členku Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice obdrželi
senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPa.
Rektor prof. Málek požádal Akademický senát Univerzity Pardubice v souladu
s § 9 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách o předchozí souhlas ke jmenování
doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D., členkou Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity
Pardubice od 1. května 2021.
Dr. Bělina doplnil informaci, že se jedná o nominaci za Vědeckou radu Univerzity Pardubice
a následně zahájil hlasování, které skončilo s následujícím výsledkem:
Celkem odevzdáno hlasů 36, z toho 33 kladných, 3 senátoři se hlasování zdrželi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a dává předchozí souhlas se jmenováním
doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D., členkou Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity
Pardubice.
Hlasování se účastnilo 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
9. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky
a informatiky UPa.
Předseda Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky UPa doc. Bažant se ujal
slova a představil navrhovanou změnu Jednacího řádu AS FEI UPa. Změna vyplývá ze změny
Statutu UPa, která umožňuje všem kolektivním orgánům univerzity i fakult jednat a usnášet
se distančně, pokud mají provedenou vnitřní úpravu v jednacích řádech.
Po formální stránce jde o novelu stávajícího jednacího řádu. Po obsahové stránce dochází
ke změně v možnosti distančního zasedání a ke změně v úpravě stávajícího postupu při volbě
předsednictva.
Návrh byl projednán a schválen AS FEI UPa dne 22. února 2021. Návrh byl zároveň 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 AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu
Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
v předloženém znění.
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Hlasování se účastnilo 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
10. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky
UPa.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl proděkan pro vědu a tvůrčí činnost FEI doc. Doležel,
který uvedl, že navrhovaná změna jednacího řádu reaguje na aktuální situaci, umožňuje účastnit
se zasedání VR FEI UPa distančně či hybridně tak, aby se zasedání mohli zúčastnit všichni její
členové.
Návrh byl projednán a schválen AS FEI UPa dne 22. února 2021. Předkládaný materiál
byl projednán s právním oddělením univerzity.
Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko
pana rektora.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu
Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v předloženém
znění.
Hlasování se účastnilo 36 senátorů.
Výsledek hlasování: 36 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky dr. Němec poděkoval senátorům za schválení
jednacích řádů.
V 15:25 se z videokonference odpojil senátor doc. Fischer.
11. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty restaurování UPa.
Předseda Akademického senátu Fakulty restaurování UPa MgA. Rejman se ujal slova
a představil navrhovanou změnu Jednacího řádu AS FR UPa. Změna vyplývá ze změny Statutu
UPa, která umožňuje všem kolektivním orgánům univerzity i fakult jednat a usnášet
se distančně, pokud mají provedenou vnitřní úpravu v jednacích řádech.
Navrhovaná změna Jednacího řádu AS FR UPa reaguje především na aktuální situaci,
kdy je nutné zajistit schopnost Akademického senátu FR UPa plnohodnotně vykonávat svoji
činnost i v případě omezení provozu fakulty.
Návrh byl projednán a schválen AS FR UPa dne 6. dubna 2021.
Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko
pana rektora.
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Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu
Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
12. Návrh I. změny Volebního řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera
UPa.
Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Švadlenka se ujal slova a představil návrh I. změny
Volebního řádu AS DFJP UPa.
Předložený návrh reflektuje současná opatření vyplývající z usnesení Vlády ČR, která mají
dopad i na činnost vysokých škol. Předloženou úpravou DFJP reaguje na potřebu zrealizovat
volby do akademického senátu fakulty před ukončením volebního období stávajícího senátu
k 22. květnu 2021, a to i za neustále se měnících opatření. V souladu s tímto požadavkem
a v návaznosti na rozhodnutí o pořízení elektronického volebního informačního systému
na UPa byla provedena adekvátní úprava Volebního řádu AS DFJP UPa, zavádějící právě
možnost elektronických voleb. Dalším cílem navržené úpravy je zvýšení volební účasti
ve volbách do studentské komory a usnadnění práce volební komise.
Z formálního hlediska jde o novelu stávajícího volebního řádu. Po obsahové stránce dochází
kromě drobných formálních úprav zejména k zavedení možnosti elektronického způsobu voleb.
Návrh byl projednán s právním oddělením univerzity i v součinnosti se zástupci CITS, jejichž
podmínky byly do návrhu zapracovány. Návrh byl schválen AS DFJP UPa dne 31. března 2021.
Předseda AS DFJP UPa dr. Šmejda doplnil informace k předloženému návrhu.
Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko
pana rektora.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Volebního řádu
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v předloženém
znění.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
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13. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera UPa.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předkladatel tohoto materiálu děkan Dopravní fakulty
Jana Pernera doc. Švadlenka. Změny Jednacího řádu Vědecké rady DFJP UPa reflektují
současná opatření vyplývající z usnesení vlády ČR, která mají dopad na činnost vysoké školy.
DFJP předloženou úpravou reaguje zejména na vydané doporučení MŠMT.
Předkládaný materiál byl komunikovaný s právním oddělením UPa. K předloženému materiálu
se vyjádřila VR DFJP formou per rollam a dokument byl schválen na zasedání
AS DFJP UPa dne 31. března 2021.
Z formálního hlediska jde o novelu stávajícího jednacího řádu. Po obsahové stránce dochází
kromě drobných úprav zejména k zavedení možnosti jednání Vědecké rady DFJP UPa použitím
prostředků komunikace na dálku.
Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko
pana rektora.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu
Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 35 senátorů.
Výsledek hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
Děkan DFJP UPa doc. Švadlenka společně s předsedou AS DFJP UPa dr. Šmejdou poděkovali
senátorům za schválení předložených materiálů.
14. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií UPa.
Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Mgr. Podeszwa se ujal slova a představil návrh Jednacího řádu Vědecké rady FZS UPa.
Navrhovaný jednací řád reaguje na podněty vyplývající z aktuální situace a snaží se alespoň
o částečnou unifikaci předpisů napříč vědeckými radami jednotlivých fakult UPa.
Po formální stránce jde o nový jednací řád, nikoli o novelu stávajícího jednacího řádu.
Po obsahové stránce dochází k úpravě formy jednání distančním způsobem, k ukotvení
možnosti rozhodování formou per rollam, k lepší struktuře řádu a zpřehlednění jednotlivých
úkonů VR FZS UPa.
Návrh byl předem posouzen právním oddělením univerzity, které s podobou daného předpisu
vyslovilo souhlas. Jednací řád byl projednán a schválen AS FZS UPa dne 2. března 2021.
Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko
pana rektora.
Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise
AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.
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V diskusi vystoupila děkanka FZS UPa, paní doc. Holá, která doplnila informace
k představovanému návrhu.
V 15:47 se z videokonference odpojil senátor dr. Vydra.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Jednací řád Vědecké rady
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 34 senátorů.
Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat.
Předseda AS FZS UPa Mgr. Podeszwa poděkoval senátorům za schválení předloženého
materiálu.
15. Různé
Rektor prof. Málek
-

informoval, že Univerzita Pardubice byla v celonárodním hodnocení dle Metodiky
hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu,
vývoje a inovací 2017+ dle dosažených výsledků v modulech M1 a M2, zařazena
do kategorie B. Doposud nebylo oficiálně oznámeno navazující hodnocení v modulech
M3, M4 a M5. Pokud bude naplněn optimistický předpoklad zařazení
do kategorie B i v těchto modulech, bude Univerzita Pardubice figurovat mezi
10 nejlépe hodnocenými univerzitami v ČR, což je v souladu se strategií UPa 2021+.

Prorektor prof. Čapek
-

reagoval na dotaz senátora dr. Kleprlíka, který se týkal informací povinně uváděných
v přihlášce projektů GAČR.

Kvestor Ing. Gabriel
-

zodpověděl dotaz senátorky dr. Kudláčkové, který se týkal ubytování a dodržování
hygienických opatření na kolejích. V diskusi vystoupil také senátor
Ing. Šlapák s informací, že v současné době se této záležitosti věnuje SRUPa.
S konkrétními dotazy se může akademická obec obracet na ředitele Správy kolejí
a menz, či na Studentskou radu Univerzity Pardubice.

V 15:58 se z videokonference odpojila senátorka Lucie Částková.
Prorektorka prof. Molková
-

reagovala na dotaz senátorky Mgr. Culkové, který se týkal možnosti vyššího apelu
na MŠMT pro návrat studentů na vysoké školy. V diskusi vystoupil prorektor
prof. Ludwig a senátor Ing. Šlapák.

Prorektor prof. Ludwig
-

reagoval na dotaz senátora dr. Blanaře, který se týkal Národního plánu obnovy,
konkrétně pilířů Vzdělávání a trh práce, a Výzkum, vývoj a inovace. Dále v diskusi
vystoupil prorektor prof. Čapek a prorektorka prof. Molková.
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Prorektorka Ing. Koblížková
-

reagovala na dotaz, se kterým vystoupil senátor Mgr. Podeszwa, a zodpověděla otázku
týkající se možného očkování zaměstnanců univerzity.

V 16:19 se z videokonference odpojil senátor Mgr. Podeszwa.
Dr. Bělina
-

informoval o 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které
se uskuteční dne 25. května 2021.

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na online
zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice. Dr. Bělina popřál všem pevné zdraví
a mnoho trpělivosti v této náročné době a zasedání ukončil.
Poznámka: Hlas senátorů, kteří se zasedání zúčastnili, ale neodeslali během hlasování svůj
hlas v souladu s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity
Pardubice, je započítán jako „zdržel se“.

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková

Ing. Petr Bělina, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu UPa
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