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Č. j.: KaRek/0046/21 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

které se uskutečnilo v úterý dne 25. května 2021, distančně, formou videokonference. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (31 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 III. změny Statutu Univerzity Pardubice. 

6. Návrh III. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 

7. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2020. 

8. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2020. 

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

souvisejících činností UPa za rok 2020. 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022 a 2023. 

11. Různé. 

 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 31 senátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 

9. 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. Eliška Matušková byli 

schváleni následným hlasováním.  

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

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. 
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Návrh na usnesení: 

Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje pravidla pro distanční zasedání a hlasování 

Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 9. zasedání Akademického senátu 

Univerzity Pardubice. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda 

AS UPa vyzval senátory k  hlasování.  

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Program zasedání byl schválen.  

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. Dále dr. Bělina informoval o schůzce 

předsednictva, která se konala dne 21. 5. 2021. Na schůzce si předsednictvo vyměnilo 

informace o projednávaných materiálech a průběhu jejich projednávání s vedením univerzity 

a v komisích AS UPa. Dále předsednictvo hovořilo o přípravě volby kandidáta na funkci 

rektora. Na 10. zasedání AS UPa bude ustanovena volební komise a budou stanoveny termíny 

pro volbu kandidáta na funkci rektora. Závěrem dr. Bělina informoval předsednictvo 

o nezbytnosti vlastního zastoupení během měsíce září.  

5. Návrh III. změny Statutu Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné doplňující informace 

podala prorektorka pro vzdělávání a kvalitu prof. Molková. 

Předložený návrh úpravy Statutu Univerzity Pardubice reflektuje rozhodnutí vedení Univerzity 

Pardubice upravit používanou zkratku univerzity na „UPCE“, a to v čl. 1. Důvod spočívá 

ve sjednocení stávajících označení, která se ujala ve veřejném prostředí i uvnitř komunity 

Univerzity Pardubice. Univerzita Pardubice využívá doménu www.upce.cz od 19. 5. 1994 

a pod tímto označením je prezentována i na studentských veletrzích již po řadu let.  

Dále návrh úpravy reaguje na současná opatření vyplývající z usnesení vlády ČR, která mají 

dopad na činnost vysoké školy, zejména pak úpravou čl. 8, pro možnost e-zápisu do studia 

v době opatření omezujících hromadné akce. Do budoucna se e-zápis bude moci i nadále 

využívat např. směrem k cizincům (zejména k zemím s vízovou povinností, kde může být 

osobní účast na zápisu do studia problematická). Dále pak dochází ke zpřesnění tohoto článku, 

aby bylo jasně deklarováno, že dnem zápisu je údaj uvedený v matrice studentů (tedy nikoliv 

termín „organizační schůzky k zápisu do studia“, které fakulty pořádají zpravidla v průběhu 

července a srpna, ale dnem zápisu pro tyto studenty je vždy první den akademického roku, 

do kterého byli uchazeči přijati a jako studenti zapsáni). 
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V čl. 9 se upravuje okamžik splnění podmínky prokázání jazykové způsobilosti,  tato podmínka 

musí být splněna nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

Navržené úpravy v čl. 12 „Poplatky za studium v cizím jazyce“ jsou nezbytné pro studenty 

zejména v anglických studijních programech, kteří své studium započnou případně 

až od letního semestru. Navržené úpravy u poplatků za studium v cizím jazyce nijak neovlivní 

studenty, jejichž studium započne standardně od zimního semestru. 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

AS UPa doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění. 

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které prorektorky prof. Molková a dr. Koblížková 

zodpověděly dotaz senátora doc. Fischera ohledně nároku na stipendium doktorandů zapsaných 

v cizím jazyce.  

Předseda AS UPa dr. Bělina ukončil diskusi. 

Návrh usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje III. změnu Statutu Univerzity 

Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování se zúčastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

6. Návrh III. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice. 

Předkladatelem tohoto návrhu je rektor prof. Málek, doplňující informace podala prorektorka 

pro vzdělávání a kvalitu prof. Molková. Návrh III. změny Studijního a zkušebního řádu 

Univerzity Pardubice byl projednán na úrovni fakult a v komisích AS UPa. 

V předloženém návrhu dochází k úpravě článku 18 „Zápis do studia“, kde dochází ke změně 

formulace pro zápis do studia tak, že v odst. 1. se odstraňuje podmínka osobní účasti a otevírá 

se cesta pro e-zápis do studia. Dále pak dochází ke zpřesněním ohledně zápisu do studia 

a imatrikulace.  

Další provedené úpravy umožňují začátek studia od letního semestru. Tato úprava bude 

využitelná zejména u studijních programů v anglickém jazyce, ve kterých mají cizinci problém 

naplnit vízové povinnosti tak, aby mohli začít studium už od zimního semestru. 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

AS UPa návrh projednala a doporučuje předložený návrh k přijetí v předloženém znění.  

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

projednala změny ve Studijním a zkušebním řádu UPa. Vznesla dotazy, které byly zodpovězeny 

prorektorkou prof. Molkovou a vedoucím OV dr. Pruskem během schůzky se senátory. Komise 

pro studium a tvůrčí činnost UPa doporučuje návrh III. změny Studijního a zkušebního řádu 

UPa ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje III. změnu Studijního 

a zkušebního řádu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 
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Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

7. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2020. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek. Konstatoval, že Výroční zpráva 

o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2020 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.  

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

komise AS UPa projednala Výroční zprávu o hospodaření UPa za rok 2020 v předloženém 

znění a dovoluje si ji doporučit ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu o hospodaření 

Univerzity Pardubice za rok 2020 v předloženém znění.  

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

8. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2020. 

Rektor prof. Málek podal úvodní komentář k předložené Výroční zprávě o činnosti Univerzity 

Pardubice za rok 2020, doplňující informace k tomuto bodu pak přednesl prorektor pro vědu 

a rozvoj prof. Čapek.  

Při zpracování výroční zprávy je dodržována povinná osnova výroční zprávy stanovená 

MŠMT a zohledněno doporučení MŠMT, tj. jsou reflektovány aktivity Dlouhodobého záměru 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

Univerzity Pardubice na období 2016-2020 ve smyslu Aktualizace Dlouhodobého záměru 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

Univerzity Pardubice pro rok 2020. 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 a schválen VR UPa dne 24. května 2021. Návrh 

je dále projednáván Akademickým senátem a Správní radou Univerzity Pardubice. 

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

během projednávání materiálu zjistila nedostatky formálního charakteru bez zásadního vlivu na 
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obsah zprávy. Tyto nedostatky byly vedením univerzity odstraněny. Komise pro studium 

a tvůrčí činnost AS UPa doporučuje Výroční zprávu o činnosti UPa za rok 2020 ke schválení. 

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupila prof. Molková, Ing. Šlapák, prof. Čapek 

a dr. Michálek. Byl zodpovězen dotaz ohledně zpětné vazby k  hodnocení kvality studia 

z pohledu studentů a vysvětlena citace z Výroční zprávy o činnosti UPa za rok 2020 týkající 

se podpory genderové rovnováhy mezi zaměstnanci. 

Předseda AS UPa dr. Bělina ukončil diskusi. 

Návrh na usnesení: 

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Výroční zprávu o činnosti 

Univerzity Pardubice za rok 2020 v předloženém znění. 
 

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

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

činností UPa za rok 2020. 

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

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2020. Uvedl, 

že se jedná o materiál, který byl zpracován Radou pro vnitřní hodnocení UPa. Doplňující 

informace podala prorektorka pro vzdělávání a kvalitu prof. Molková. 

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

k projednání a schválení Akademickému senátu Univerzity Pardubice, následně bude projednán 

Správní radou Univerzity Pardubice.  

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

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

souvisejících činností Univerzity Pardubice a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse ohledně složení a počtu členů Rady pro vnitřní 

hodnocení UPa, do které se zapojili prof. Málek, prof. Molková, Mgr. Culková a dr. Bělina.  

Předseda AS UPa 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 

2020 v předloženém znění.  

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 
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10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022 a 2023. 

Rektor prof. Málek se představil návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice 

na rok 2022 a 2023. Materiál zpracoval kvestor Ing. Gabriel společně s prorektorem pro vnitřní 

záležitosti prof. Ludwigem. 

Povinnost vypracovat střednědobý výhled je zakotvena v zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů a v zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

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

předpisů. 

Univerzita Pardubice sestavuje střednědobý výhled na rok 2022 a 2023 v době, kdy částky pro 

institucionální financování VVŠ na následující roky nejsou jasně dané. Obměnou prochází 

významně systém hodnocení vědy a výzkumu, který bude mít dopad do financování VVŠ. 

Financování VVŠ mohou ovlivňovat i podmínky související s celosvětovou pandemií 

způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. V příštích letech může hospodaření VVŠ ovlivnit 

novela zákona o dani z přidané hodnoty z loňského roku, kde zatím pro VVŠ neexistuje 

metodický výklad, který bude pravděpodobně platit nejdříve od 1. 1. 2022.  

V těchto podmínkách přistupuje Univerzita Pardubice k sestavení střednědobého výhledu 

rozpočtu se zohledněním hospodářských skutečností, včetně své ekonomické a finanční situace, 

přesto s velkou mírou rizika nepřesnosti údajů, protože zejména vnější podmínky 

pro financování VVŠ jsou obtížně predikovatelné.  

Předsedkyně Ekonomické komise AS UPa dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická 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 schválil střednědobý výhled rozpočtu 

Univerzity Pardubice na rok 2022 a 2023. 

 

Hlasování se účastnilo 31 senátorů. 

Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

11. Různé. 

Rektor prof. Málek  

- informoval o výsledku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ a uvedl, 

že UPa obdržela Protokol II, ve kterém je UPa hodnocena jako multioborová 

organizace, vědecká VŠ s robustním výkonem, a je hodnocena písmenem B. Univerzita 

Pardubice je umístěna mezi 10 nejlépe hodnocených univerzit v ČR, což je v souladu 

se strategií UPa 2021+. 

- reagoval na dotaz senátora Bc. Henzla ohledně podmínek účasti na výuce související 

s povinným testováním studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2. V diskusi vystoupila 

prorektorka prof. Molková a senátorka dr. Neradová. 
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Dr. Bělina 

- informoval o 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které 

se uskuteční dne 22. 6. 2021. Na zasedání bude vyhlášena volba kandidáta na rektora 

Univerzity Pardubice.  

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval rektorovi, prorektorům a všem senátorům a senátorkám 

za účast na online zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice.  

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                                                           


