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Č. j.: KaRek/0068/2017 
 

Akademický senát Univerzity Pardubice 
 

Z Á P I S 
z 3. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 16. května 2017 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 31 senátorů z celkového počtu 39. 
 
 
 

Program zasedání: 
1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 
2. Schválení programu zasedání. 
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 
4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Pardubice. 
5. Návrh Statutu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 
6.  Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

 Pardubice. 
7. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

 Pardubice. 
8. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

 Pardubice. 
9. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

 Pardubice. 
10. Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice.  
11. Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora. 
12. Různé. 
 
 
Na začátku zasedání bylo přítomno 31 senátorů. 

 

 

 
1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. zahájil 3. zasedání Akademického senátu Univerzity 
Pardubice, přivítal přítomné senátory a senátorky a omluvil nepřítomnost rektora prof. 
Ludwiga, jehož zastoupením byli pověřeni prorektor pro rozvoj prof. Petr Vorel a prorektorka 
pro vnitřní záležitosti prof. Molková. Zároveň mezi hosty přivítal děkana Fakulty  
chemicko-technologické prof. Ing. Petra Kalendu, CSc. a předsedu Akademického senátu 
Fakulty chemicko-technologické doc. Ing. Libora Čapka, Ph.D. Následovalo jmenování 
skrutátorů. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Ing. Dušan Čermák, Ph.D. a Ing. Tomáš Svoboda byli 
schváleni následným hlasováním. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Kubeš seznámil přítomné s programem 3. zasedání Akademického senátu UPa a uvedl, 
že na základě stanoviska vydaného legislativní komisí se po společné dohodě s děkanem 
Fakulty zdravotnických studií (dále FZS) prof. Josefem Fuskem a předsedkyní Akademického 
senátu FZS PhDr. Sabinou Slavíčkovou rozhodli neprojednat na dnešním zasedání původně 
navržené body programu, které se týkají schvalování vnitřních předpisů Fakulty 
zdravotnických studií. Po dohodě s děkanem Fakulty filozofické (dále FF) UPa prof. Karlem 
Rýdlem a předsedou Akademického senátu FF Mgr. Štěpánem Lisým, M.A., Th.D. navrhnul 
tentýž postup ve věci projednávání vnitřních předpisů FF. Důvodem ke stažení předpisů byly 
nedostatky v předpisech, jež vznikly jak při přípravě dokumentů na fakultách, tak kvůli 
problematické komunikaci s právním oddělením UPa. Doc. Kubeš v tomto smyslu upravil 
program jednání a vyzval přítomné senátory a senátorky k hlasování o pozměněném 
programu zasedání. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu konstatoval, že se předsednictvo sešlo v období mezi 2. a 3. zasedáním 
Akademického senátu pouze jednou, a to 4. května 2017. Na schůzce předsednictvo 
projednalo a odsouhlasilo program 3. zasedání, projednalo předběžný návrh harmonogramu 
voleb kandidáta na funkci rektora, odsouhlasilo definitivní podobu osvědčení o členství 
v senátu či diskutovalo umístění zápisů ze zasedání na veřejné části webu UPa. Dále proběhla 
diskuse o Volebním řádu Akademického senátu Fakulty filozofické (viz příloha zápisu). 
 
4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a představila návrh Jednacího řádu Vědecké rady 
Univerzity Pardubice, který je předkládán rektorem prof. Ludwigem. Uvedla, že návrh 
reflektuje současné znění Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Pardubice a zapracovává 
povinné legislativní změny vycházející z novely vysokoškolského zákona. 
Za legislativní komisi vystoupila v zastoupení nepřítomného předsedy dr. Komersová 
a uvedla, že komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. Uvedla také připomínku 
legislativní komise, která navrhuje v budoucnu uvažovat o doplnění lhůty k vyhotovení zápisu 
z jednání VR UPa vč. lhůty pro zasílání připomínek k zápisu do tohoto vnitřního předpisu. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Jednací řád Vědecké 
rady Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
5. Návrh Statutu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Doc. Kubeš vyzval předsedu AS FChT doc. Čapka, aby návrh vnitřního předpisu představil. 
Doc. Čapek komentoval, že Statut FChT reflektuje změny dle novely vysokoškolského 
zákona a byl schválen senátem Fakulty chemicko-technologické. 

Dr. Komersová následně uvedla, že legislativní komise návrh projednala dne  
9. května 2017 a doporučuje ho ke schválení. 
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Prof. Molková informovala, že stanovisko rektora univerzity ke schválení tohoto předpisu 
Akademickým senátem UPa je doporučující.  
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil dokument Statut 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
6. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice. 

Doc. Čapek informoval, že stejně jako v předchozím případě byl tento vnitřní předpis 
projednán Akademickým senátem Fakulty chemicko-technologické a vychází z požadavků 
novely vysokoškolského zákona. 

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. Stanovisko rektora je 
doporučující, uvedla prorektorka prof. Molková. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil dokument  
„Jednací řád Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické“ v předloženém znění. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 
7. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice. 

Doc. Čapek uvedl, že návrh disciplinárního řádu zapracovává změny požadované novelou 
vysokoškolského zákona. 

Dr. Komersová sdělila, že legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 
Prof. Molková informovala, že stanovisko rektora univerzity je doporučující.  
 
K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil doc. Kleprlík a prof. Kalenda. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil dokument 
„Disciplinární řád pro studenty Fakulty chemicko-technologické“ v předloženém znění. 

Hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 
8. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické 

Univerzity Pardubice. 

Předseda doc. Čapek uvedl, že návrh volebního řádu reflektuje změny, které přinesla novela 
vysokoškolského zákona a částečně také vychází z původního Volebního a jednacího řádu 
FChT. 

Dr. Komersová informovala senátorky a senátory, že legislativní komise návrh projednala  
a doporučuje ho ke schválení s doporučením, aby byla v budoucnu do předpisu doplněna 
přesně stanovená lhůta pro podávání návrhů na kandidáty při volbě děkana. Prof. Molková 
sdělila, že stanovisko rektora univerzity je opět doporučující. 
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K poznámce se vyjádřil předseda AS FChT doc. Čapek, který vysvětlil, že lhůta je stanovena 
v harmonogramu voleb, a proto ji není třeba znovu opakovat ve vnitřním předpisu, a předseda 
AS UPa a člen legislativní komise doc. Kubeš. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil dokument  
„Volební řád Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické“ v předloženém znění. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 

9. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice. 

Předseda AS FChT UPa doc. Čapek uvedl, že návrh jednacího řádu reaguje na požadavky 
novely vysokoškolského zákona, vyšel z původního znění Volebního a jednacího řádu 
Akademického senátu FChT a zapracovává požadavky AS FChT. 

Dr. Komersová následně sdělila, že legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke 
schválení. Stanovisko rektora je, jak se vyjádřil prof. Molková, doporučující. 

 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil dokument  
„Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické“ v předloženém znění. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
10. Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice. 

Projednání tohoto bodu řídil předseda AS UPa doc. Kubeš. 

Odkázal na dopis, který obdržel z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který 
požaduje, aby byly zajištěny volby kandidáta na funkci rektora univerzity pro příští volební 
období a aby veškeré potřebné doklady s tím spojené byly předloženy ministerstvu do 
31. října 2017. 

Z tohoto důvodu je nutno zvolit volební komisi a vyhlásit volby kandidáta na funkci rektora. 
Navrhl, aby se členy volební komise stali členové předsednictva AS UPa: doc. Mgr. Jiří 
Kubeš, Ph.D., doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., MgA. Ivan Kopáčik, DiS., Ing. Petr Bělina, Ph.D. 
a Ing. Martin Šanda. 
 
Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice zvolil volební komisi pro volbu kandidáta 
na funkci rektora ve složení: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., 
MgA. Ivan Kopáčik, DiS., Ing. Petr Bělina, Ph.D., Ing. Martin Šanda. 

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
 
11.  Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora. 

Předseda AS UPa doc. Kubeš informoval, že volební komise zvolila svého předsedu  
(doc. Kubeše) a projednala harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora. 

Návrhy kandidátů na funkci rektora mohou podávat členové akademické obce a vědecké rady 
univerzity. Návrhy přijímá předseda AS UPa (jako předseda volební komise)  
do úterý 26. září 2017 do 12:00 hodin. Kandidáti na funkci rektora se představí akademické 
obci a zaměstnancům Univerzity Pardubice na předvolebním shromáždění ve čtvrtek  
5. října 2017. Volba kandidáta na funkci rektora se uskuteční při 5. zasedání AS UPa v úterý  
17. října od 14:00 hodin. 
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Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice bere na vědomí a schvaluje harmonogram 
voleb kandidáta na funkci rektora  

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

12. Různé 
Předseda senátu doc. Kubeš  

- informoval o příštím zasedání AS UPa, které proběhne 6. června 2017 od 14:00 hodin; 
- informoval o schvalování vnitřních předpisů FF, FR a FZS a výročních zpráv univerzity, 

které budou projednávány na 4. zasedání AS UPa, a zároveň požádal přítomné senátorky 
a senátory o aktivní účast na příštím zasedání; 

- poděkoval členům legislativní komise za odvedenou práci. 
 

 
Předseda AS UPa doc. Kubeš poděkoval všem za účast na 3. zasedání Akademického senátu 
Univerzity Pardubice, nastínil činnost senátu pro nejbližší období a ukončil zasedání. 
 

 
 

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 
 
 
 
 
                                                                                        doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. v. r. 

                                                                             předseda Akademického senátu UPa 


