Č. j.: KaRek/0082/2020
Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
Ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
které se uskutečnilo v úterý dne 13. října 2020, distančně, formou videokonference.

Přítomni: dle prezenční listiny (32 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 střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021 a 2022.
6. Návrh Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
7. Informace o přípravě distančních voleb do akademických senátů UPa.
8. Informace k nominacím zástupců Univerzity Pardubice do Rady vysokých škol.
9. Různé.
Na začátku online zasedání bylo přítomno 32 senátorů.
Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D. zahájil 4. 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 32 senátorů.
Výsledek hlasování: 29 PRO, 0 PROTI, 3 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 v souladu s právními předpisy, tj. zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č.188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších
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zákonů, byla vypracována pravidla pro distanční zasedání. Senátoři AS UPa byli s pravidly
seznámeni v předstihu.
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje distanční formu jednání
a Pravidla pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice
formou videokonference v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 32 senátorů.
Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI.

3. Schválení programu zasedání.
Dr. Bělina informoval senátory, že na žádost předkladatele, bude stažen z programu jednání
bod číslo 5 - Návrh Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. V návrhu je potřeba reagovat na
epidemiologickou situaci a udělat patřičné změny. Návrh bude zařazen na příští zasedání AS
UPa.
Vystoupil rektor, prof. Málek, který potvrdil, že tento bod bude projednán na příštím zasedání
AS UPa. Vysvětlil, že do Návrhu Stipendijního řádu Univerzity Pardubice je třeba doplnit
informaci týkající se podmínek přiznání stipendií pro studenty, kteří objektivně nemohli splnit
studijní povinnosti. Jde o reakci na současnou epidemiologickou situaci.
Dr. Bělina dal o pozměněném programu zasedání hlasovat.
Hlasování se účastnilo 32 senátorů.
Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
Program zasedání byl schválen.

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
Předseda senátu dr. Bělina informoval senátory, že se předsednictvo sešlo osobně dne
2. července 2020 a dne 2. října 2020.
V červenci si předsednictvo vyměnilo informace k setkání Fóra předsedů Akademických
senátů, které se konalo na UPa. Během setkání se projednával význam vysokých škol při
zvládání následků pandemie. Dalším bodem jednání bylo postavení akademických a
neakademických pracovníků na univerzitě a jejich vliv na Akademický senát. Také byl
projednáván rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy na
následující roky. Na červencovém setkání předsednictva byla velmi důkladně projednána
podoba Jednacího řádu Akademického senátu, která bude předložena na listopadovém
zasedání.
V říjnu předsednictvo projednalo a schválilo program 4. zasedání AS UPa. Dále pak informace
k elektronickým volbám a nominacím do Rady vysokých škol.
Zpráva o činnosti předsednictva AS UPa bude rozeslána všem senátorům jako příloha zápisu
ze zasedání.
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5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021 a 2022.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor, prof. Málek, který uvedl, že materiál je předkládán
v souladu s příslušným ustanovením zákona § 9 odst. 1 písm. c) zákona 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 2021 a 2022 v době, kdy částky pro
institucionální financování Veřejné vysoké školy na následující roky nejsou jasně dané. Jedná
se o střednědobý výhled, tzn. je ovlivněn celou řadou nejistot. Prvním významným faktorem
ovlivňujícím financování vysokých škol je způsob financování institucí z hlediska vědy a
výzkumu. Tato věc se netýká pouze vysokých škol, ale bude mít na ně poměrně zásadní vliv.
Druhý významný faktor souvisí s celosvětovou pandemií způsobenou koronavirem
SARS-CoV-2 a s věcmi, které nás mohou významným způsobem ovlivnit.
Doplňující informace ohledně změn v daňových předpisech, zejména DPH, podal kvestor Ing.
Gabriel. Kvestor Ing. Gabriel uvedl zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve kterém je zakotvena povinnost vypracovat střednědobý výhled. Dále podal
informace ohledně novely zákona o dani z přidané hodnoty. Novela byla vydaná v loňském
roce a dodnes není jasné, jak k ní mají vysoké školy přistoupit. Jde o další faktor, který může
v příštích letech ovlivnit hospodaření veřejných vysokých škol. Předpokládá se metodický
výklad, který bude pravděpodobně platit až od 1. ledna 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 veřejných vysokých škol jsou obtížně predikovatelné.
Předsedkyně ekonomické komise dr. Kudláčková konstatovala, že Ekonomická komise AS
UPa na základě prostudování předložených materiálů doporučuje schválit předkládaný materiál
v navrženém znění.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil střednědobý výhled rozpočtu
Univerzity Pardubice na rok 2021 a 2022.
Hlasování se zúčastnilo 32 senátorů.
Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

6. Návrh Statutu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Podeszwa se ujal
slova a představil navrhovanou změnu Statutu Fakulty zdravotnických studií.
Mgr. Podeszwa uvedl, že změny jsou minimální. Senát FZS celý materiál projednal a 7. října
2020 byl na fakultním senátu schválen bez jakýkoliv připomínek. Na fakultní úrovni je
dokument v pořádku a vyhovující. Mgr. Podeszwa předal slovo paní děkance, doc. Holé, která
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informovala o uskutečněných změnách v příslušném materiálu. Jedná se především o zřízení
třetího místa proděkanky pro internacionalizaci a rozvoj. Dále jde o změnu na Katedře
ošetřovatelství, tj. rozčlenění na dvě oddělení – oddělení bakalářského studia a oddělení
magisterského studia. Důvodem je efektivnější nastavení výukových procesů a účinné jednání
s externisty.
Třetí změnou je název Oddělení radiologie, které je pod Katedrou klinických oborů. Toto
oddělení bude přejmenováno na Oddělení managementu a radiologie, protože management je
nedílnou součástí studijních oborů. FZS má před akreditací oboru Organizace a řízení, což je v
podstatě ekonomický program managementu pro zdravotnické obory.
Cílem nového vnitřního předpisu (Statutu FZS) je zefektivnění řízení celé fakulty, racionální
rozdělení důležitých funkcí mezi jednotlivé členy vedení fakulty a zpřesnění jejich agendy.
Předsedkyně legislativní komise doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise AS UPa návrh
projednala a doporučuje ho ke schválení.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil návrh Statutu Fakulty
zdravotnických studií Univerzity Pardubice v předloženém znění.
Hlasování se účastnilo 32 senátorů.
Výsledek hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽEL.

7.

Informace o přípravě distančních voleb do akademických senátů UPa.
Dr. Bělina informoval přítomné o skutečnosti, že po dohodě s rektorem prof. Málkem a
ředitelkou CITS, Ing. Klápšťovou, jsou zahájeny kroky k tomu, aby na Univerzitě Pardubice
byl pořízen systém pro hlasování pro volby do Akademických senátů. Byl vybrán systém, který
je v současné době funkční na UPOL. Předpokládá se, že v dohledné době bude UPa schopna
volit do Akademického senátu distančním způsobem. Cílem systému je zachovat utajení voleb
pro tajné hlasování.
Na distanční schůzce s UPOL byl UPa reálně představen tento nový systém a zároveň byly
poskytnuty informace o legislativních záležitostech, z nichž plyne nutná změna legislativy, tedy
především Volebního řádu AS UPa, případně fakultních volebních řádů.
Dr. Bělina navrhl ustanovení neformální pracovní skupiny, která bude pracovat na
implementaci tohoto řešení pro volby do Akademického senátu. Pracovní skupina pomůže
s návrhem legislativy a také částečně porozumí technickému řešení systému.
Ředitelka CITS, Ing. Klápšťová, doplnila, že nejdůležitějším krokem je vyřešení legislativní
oblasti, abychom bezpečně věděli, že ten, kdo hlasuje, je ten, kdo si myslíme, že hlasuje.
Dr. Bělina vyzval fakulty, aby vyslali své zástupce do pracovní skupiny. V systému pro
distanční volby chce UPa zachovat stejnou legislativu napříč celou Univerzitou Pardubice.
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K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. Dr. Bělina znovu vyzval kolegy z ostatních fakult,
aby zvážili svou účast v neformální pracovní skupině. Zájemci o spolupráci na tomto řešení
mohou informovat dr. Bělinu pomocí e-mailu, telefonního spojení, apod.

8. Informace k nominacím zástupců Univerzity Pardubice do Rady vysokých škol.
Dr. Bělina informoval přítomné o obdržení dopisu z Rady vysokých škol. Na konci roku končí
funkční období současné Rady vysokých škol. Pro funkční období v letech 2021–2023 by UPa
měla nominovat nové zástupce do Rady vysokých škol. Tyto zástupce nominuje Akademický
senát Univerzity Pardubice. Nominuje jednoho delegáta do sněmu a předsednictva, jednoho
delegáta do sněmu, jednoho delegáta za každou fakultu, jednoho delegáta do studentské
komory, jednoho náhradníka delegáta do studentské komory.
Předseda AS UPa dr. Bělina již oslovil předsedy fakultních Akademických senátů, aby navrhli
AS UPa nominanta za svou fakultu. Prostřednictvím AS UPa oslovil studentskou radu UPa,
aby nominovala delegáta do studentské komory a jejího zástupce. Společně s vedením UPa
nominuje delegáta do sněmu a předsednictva a delegáta do sněmu.
Návrhy budou diskutovány a odsouhlaseny na příštím zasedání AS UPa.
9. Různé
Rektor prof. Málek
-

poděkoval všem zaměstnancům a studentům UPa za pochopení, se kterým společně
čelíme nejednoduché mimořádné situaci, související s onemocněním Covid-19.

-

zdůraznil, že je třeba se zaměřit zejména na studenty prvních ročníků, kteří jsou
v mimořádně obtížné situaci, už jejich maturita byla za složitých podmínek a nyní je
jejich nástup na univerzitu opět ovlivněn touto nemocí a nepříznivou epidemiologickou
situací. Zdůraznil, že je třeba těmto studentům maximálně pomoci.

-

poděkoval informačnímu centru UPa za zvládání aktuální složité situace, kdy UPa
přešla plně na online výuku a kyberprostor je přeplněn širokým okruhem komunikací.

Mgr. Culková
-

žádá o vyjádření k problematice uzavření knihovny.
Ing. Klápšťová informovala o výkladu souvisejícím se zákazem přítomnosti studentů na
výuce, k uzavření prostor došlo za účelem předejití shlukování studentů a omezení
volného pohybu v kampusu. Je zajištěno, že si studenti mohou knihy objednávat, mohou
je vracet a mohou se dostat k elektronickým informačním zdrojům. Studentům byly
poskytnuty návody pro vzdálený přístup ke zdrojům z domova. Fyzická přítomnost je
složitá v tom, že nikdo v této době nemá sílu v regulaci počtu návštěvníků, v jejich
možném shlukování a z toho plynoucím možném porušování hygienických pravidel.
Ing. Klápšťová informovala o přístupnosti Auly pro vyučující na distanční výuku, a na
konzultace klientům centra ALMA a APUPA.
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Dr. Bělina
-

informoval o plánovaných změnách ve vnitřních předpisech UPa. Mezi projednávané
předpisy patří Stipendijní řád, Studijní a zkušební řád UPa, Jednací řád AS UPa.

-

informoval senátory o změně termínu příštího zasedání AS UPa, které se uskuteční v
úterý 10. 11. 2020, v 14:00 hodin.

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na online
zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 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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