
 1 

Č. j.: KaRek/0006/2020 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 1. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 14. ledna 2020 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 34 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha). 

 

Program zasedání:  
1.   Zahájení, předání osvědčení o členství v AS UPa. 

2.   Jmenování skrutátorů zasedání. 

3.   Schválení programu zasedání. 

4.   Informace o činnosti odstupujícího předsednictva AS UPa. 

5.   Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

      funkční období 2020 – 2023. 

6.   Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

7.   Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

8.   Ustavení Ekonomické a Legislativní komise Akademického senátu Univerzity 

      Pardubice. 

9.   Doplňující informace rektora k projednávaným materiálům. 

10. Návrh změny vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

11. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním 

      úkonům, kterými Univerzita Pardubice hodlá nabýt do vlastnictví nemovitost. 

12. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Univerzity 

      Pardubice. 

13. Různé. 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 34 senátorů. 

 

1. Zahájení, předání osvědčení o členství v AS UPa. 

První zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice zahájil člen odstupujícího 

předsednictva AS UPa Dr. Petr Bělina, který přivítal nově zvolené senátory a senátorky  

a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci. Rektor prof. Málek rovněž senátorům popřál 

úspěšnou práci ve prospěch univerzity. Dr. Bělina společně s Dr. Drobnou, členkou hlavní 

volební komise, následně přistoupil k předání osvědčení o členství v AS UPa jednotlivým 

senátorům a senátorkám. 

 

2. Jmenování skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Mgr. Vít Blanař, Ph.D. a Ing. Ondřej Kuba byli schváleni 

následným hlasováním. 

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 
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3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné s programem 1. zasedání Akademického senátu UPa a dal  

o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen.  

Hlasování: 30 PRO, 4 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

4. Informace o činnosti odstupujícího předsednictva AS UPa. 

Dr. Bělina uvedl, že předsednictvo prostřednictvím předsedy převzalo Protokol o průběhu  

a výsledcích voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkční období  

2020-2023 a zajistilo jeho zveřejnění. Všichni členové akademického senátu byli  

informováni o termínu zasedání AS UPa. Dále uvedl, že předsednictvo projednalo  

a elektronickým hlasováním odsouhlasilo program zasedání. Vedením 1. zasedání  

AS UPa ve volebním období 2020 - 2023 byl předsedou AS UPa pověřen Dr. Bělina dne  

16. 12. 2019. Předseda AS UPa doc. Stejskal pozbyl mandát senátora k 31. 12. 2019 vzhledem 

k jeho uvedení do funkce děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice  

k 1. 1. 2020. 

 

5. Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Dr. Bělina požádal členku hlavní volební komise Dr. Drobnou, aby seznámila senátory 

s průběhem a výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkční  

období 2020–2023. Dr. Drobná uvedla, že volby byly vyhlášeny na 13. zasedání AS UPa dne 

21. 5. 2019 na termín 25. 11. – 6. 12. 2019 a hlavní volební komise pracovala ve složení:  

Ing. Petr Vnenk (DFJP), Ing. Helena Drobná, Ph.D. (FChT), Ing. Petra Lešáková (FES),  

Mgr. Marek Vít (FF) a MgA. Petr Rejman (FR). Dne 13. 6. 2019 proběhla 1. schůzka hlavní 

volební komise, na které byl zvolen předseda (Ing. Petr Vnenk) a jednotliví členové komise 

byli pověřeni kontrolou průběhu voleb na jednotlivých fakultách (bylo dbáno, aby kontrolu 

prováděli zástupci jiných než kmenových fakult). Dílčí volební komise byly jmenovány 

předsednictvy AS jednotlivých fakult. Protokoly za jednotlivé volební celky byly zpracovány 

bezprostředně po ukončení voleb a sečtení hlasů a celkové výsledky byly zpracovány na 

zasedání hlavní volební komise dne 10. 12. 2019. Celkem bylo odevzdáno 1 045 platných 

hlasovacích lístků, volební účast do komory AP byla 57,8 %, do komory studentů 9,9 %, 

celková volební účast byla tedy 13,8 %. Zvoleno bylo celkem 39 senátorů,  

z toho 26 do komory AP a 13 do komory studentů. K dispozici je také celkem 44 náhradníků. 

Výsledky byly ve stejný den zveřejněny prostřednictvím www stránek AS UPa, dále na 

zaměstnaneckém i studentském intranetu a vyvěšeny na úřední desce AS UPa. 

 

6. Volba předsednictva a předsedy AS UPa. 

Dr. Bělina navrhl tříčlennou volební komisi ve složení Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Ing. Dana 

Sommerauerová a Ing. Ondřej Kuba. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise 

schválena. Před vlastním hlasováním zazněly jmenné návrhy senátorů na kandidaturu  

doc. Komersové, JUDr. Šmída, MgA. Kopáčika a Mgr. Culkové. Ing. Kuba senátorům tlumočil 

návrh Studentské rady UPa zvolit do předsednictva senátu Lucii Částkovou.  

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina rekapituloval systém volby pětičlenného předsednictva AS UPa dle Jednacího řádu 

AS UPa a zahájil její 1. kolo.  

V 1. kole voleb předsednictva AS UPa senátoři odevzdali 34 hlasů, všechny byly platné. 
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Ve volbě bylo tajným hlasováním navrženo 16 kandidátů, z toho čtrnáct do komory 

akademických pracovníků a dva do komory studentů. Výsledek tajného hlasování 1. kola: 

komora ak. prac.: MgA. Ivan Kopáčik   31 hlasů 

 Mgr. Věra Culková   26 hlasů 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.   25 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.   22 hlasů 

 doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.   6 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.     6 hlasů 

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.     4 hlasy 

 Ing. Daniel Honc, Ph.D.    4 hlasy 

 Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa         3 hlasy 

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.        2 hlasy 

 doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.   1 hlas 

 doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.   1 hlas 

 PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.   1 hlas 

 Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.   1 hlas 

  

komora studentů: Lucie Částková   33 hlasů 

 Bc. Zlata Bauerová   1 hlas 

  

Senátoři Dr. Bělina, MgA. Kopáčik, JUDr. Šmíd, doc. Komersová, Mgr. Podeszwa,  

Mgr. Culková, doc. Culek, Dr. Michálek, Bc. Bauerová a Lucie Částková s kandidaturou  

do předsednictva AS UPa vyslovili souhlas. Senátor Dr. Blanař kandidaturu odmítl. Dr. Honc 

nebyl přítomen. 

 

Ve 14:35 přichází Bc. Horáčková, přítomno je 35 senátorů. 

 

Výsledek tajného hlasování 2. kola, ve kterém bylo odevzdáno 35 platných hlasů  

pro volbu pětičlenného předsednictva: 

komora ak. prac: MgA. Ivan Kopáčik    32 hlasů 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.    31 hlasů 

Mgr. Věra Culková    23 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.    23 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.       11 hlasů 

 Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa   10 hlasů 

 doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.    4 hlasy 

   

komora studentů: Lucie Částková     30 hlasů 

 Bc. Zlata Bauerová       5 hlasů 

 

Z á v ě r  : 

Členy předsednictva AS UPa pro roční funkční období od 15. 1. 2020 byli zvoleni:  

MgA. Ivan Kopáčik (FR), Ing. Petr Bělina, Ph.D. (FChT), Mgr. Věra Culková (FF),  

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES) a Lucie Částková (FES). 
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7. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Po vyhlášení výsledku voleb pětičlenného předsednictva ve složení čtyři akademičtí pracovníci 

a jeden student následovala volba předsedy AS UPa. 

Senátoři odevzdali 35 platných volebních lístků. 

Výsledek tajného hlasování: 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.  27 hlasů 

Mgr. Věra Culková      5 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.      3 hlasy 

  

Z á v ě r  : 

Předsedou AS UPa pro jednoleté funkční období od 15. 1. 2020 byl zvolen  

Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

Nově zvolený předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

poděkoval senátorkám a senátorům za projevenou důvěru a pokračoval ve vedení  

1. zasedání. 

 

8. Ustavení Ekonomické a Legislativní komise Akademického senátu Univerzity 

      Pardubice. 

Dr. Bělina připomněl, že dle Jednacího řádu AS UPa se o členství v Ekonomické  

a Legislativní komisi Akademického senátu Univerzity Pardubice může přihlásit každý  

ze senátorů, ale i z akademických pracovníků univerzity a vyzval senátory k návrhům na 

členství.  

Ekonomická komise bude pracovat ve složení: 

 Ing. Nina Kudláčková, Ph.D. (DFJP) 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D. (FChT) 

 Petr Leinweber (FChT) 

 Mgr. Věra Culková (FF) 

 Ing. Josef Novotný, Ph.D. (FES) 

V tajné volbě byla předsedkyní Ekonomické komise AS UPa zvolena Ing. Nina 

Kudláčková, Ph.D. s počtem 34 hlasů. 

 

Legislativní komise AS UPa bude pracovat ve složení: 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES) 

 doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. (FChT) 

 Ing. Eliška Matušková (FChT) 

 Bc. Zlata Bauerová (FF) 

 Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D. (FEI) 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. (DFJP) 

 Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa (FZS) 

V tajné volbě byla předsedkyní Legislativní komise AS UPa zvolena doc. Ing. Alena 

Komersová, Ph.D. s počtem hlasů 28. 
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9. Doplňující informace rektora k projednávaným materiálům. 

Rektor prof. Málek doplnil, že materiály k bodům programu č. 11 a č. 12 byly senátorům 

zaslány v měsíci prosinci a materiály týkající se změny vnitřního mzdového předpisu 

Univerzity Pardubice jsou reakcí na platné usnesení Vlády ČR o navýšení minimální mzdy 

vydaném dne 20. 12. 2019. 

 

10.  Návrh změny vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

Prorektor prof. Ludwig se ujal slova a představil Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu 

Univerzity Pardubice, který je předkládán rektorem prof. Málkem. Materiál je předkládán ke 

schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením  

§ 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

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

S účinností od 1. 2. 2020 je navrženou změnou Vnitřního mzdového předpisu Univerzity 

Pardubice provedena úprava mzdových tarifů tak, aby byla v souladu s výší minimální mzdy 

stanovené Vládou ČR. Ve 3. skupině pracovních činností (dělníci a obslužní a pomocní 

pracovníci) se ruší tarifní třída 32 a mění se mzdový tarif u tarifní třídy 33 a 34. 

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil prorektor prof. Ludwig, Ing. Gabriel  

a Dr. Bělina. Diskuse byla věnována počtu tarifních tříd ve 3. skupině pracovních činností a 

počtu pracovníků v nejnižší platové třídě. Dále byla zmíněna potřeba úpravy Vnitřního 

mzdového předpisu Univerzity Pardubice v souvislosti neaktuálním katalogem pracovních 

činností, který je v tomto předpisu zmiňován.  

 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změnu Vnitřního 

mzdového předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.  

 

11.  Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním 

       úkonům, kterými Univerzita Pardubice hodlá nabýt do vlastnictví nemovitost. 

Kvestor Ing. Gabriel se ujal slova a uvedl, že se jedná o koupi nemovitosti označené jako 

budova bývalé Telegrafie v areálu bývalé společnosti Tesla Pardubice, ulice Kyjevská. Velikost 

nadzemních hrubých podlažních ploch budovy je 3 261 m2. Vlastníkem nemovitosti je 

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 

K vlastnímu převodu vlastnického práva k nemovitosti by mělo dojít začátkem roku 2021. 

Kupní cena nemovitosti je stanovena na 150.000,- Kč.  

Koupě výše uvedené nemovitosti je v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje Univerzity 

Pardubice a počítá s využitím prostor pro Fakultu zdravotnických studií, která aktuálně sdílí 

objekt společně se Střední zdravotnickou školou Pardubice, Průmyslová 395, Pardubičky, 530 

03 Pardubice. Tato dislokace není provozně výhodná a neumožňuje dlouhodobě požadovaný 

rozvoj fakulty.  

Budova bývalé Telegrafie je umístěna v bezprostřední blízkosti Pardubické nemocnice, což 

poskytne výhodnější spolupráci obou subjektů, která je nutná a žádoucí.  

Záměrem je vybudovat objekt, ve kterém budou umístěny učebny, odborné laboratoře, 

posluchárna, knihovna, studijní oddělení, zázemí pro akademické pracovníky, zasedací 

místnost a kavárna/bistro.  
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V okolí popisované budovy v budoucnu vznikne čtvrť NOVÁ TESLA, kde budou vybudovány 

zejména prostory pro rezidenty a částečně pro komerční využití. Lokalita by měla disponovat 

dostatečným počtem parkovacích míst.  

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupila doc. Holá, Ing. Gabriel, Mgr. Culková, 

Dr. Bělina, prof. Kalenda, Dr. Neradová, JUDr. Šmíd a L. Částková. Doc. Holá, děkanka FZS, 

informovala senátory zejména o potřebě vybudování nových laboratoří pro praktickou výuku a 

dalších učeben. Informovala, že v současném areálu FZS bude výuka i nadále probíhat a také, 

že fakulta disponuje vlastními prostředky, kterými by ráda rekonstrukci prostor podpořila. 

Diskuse se dále týkala odhadu finančních prostředků na rekonstrukci budovy Telegrafie (Ing. 

Gabriel zmínil částku 70 – 100 mil. Kč) a časového horizontu prací. Dále Ing. Gabriel, uvedl, 

že kupní cena je konečná, vyjednaná se zástupci statutárního města Pardubice i investorem 

rekonstrukce další části areálu bývalé společnosti Tesla Pardubice a pro Univerzitu Pardubice 

výhodná. Pro univerzitu uzavřením smlouvy nevznikají žádné další povinnosti, objekt bude 

převeden na Univerzitu Pardubice po nutných stavebních úpravách a zápisu samostatné budovy 

do katastru nemovitostí, které provede prodávající. Ing. Gabriel dále v diskusi uvedl, že na 

univerzitu je možné převést majetek ve veřejném zájmu za zvýhodněných podmínek, což se 

děje v tomto případě. Diskutovány byly také další investiční záměry Univerzity Pardubice 

v horizontu následujících několika let.  

 

V 16:05 odchází doc. Fischer, přítomno je 34 senátorů. 

 

Návrh na usnesení: 

1. Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice 

hodlá nabýt vlastnické právo k nemovitosti od Statutárního města Pardubice - budovu bývalé 

Telegrafie v areálu bývalé společnosti Tesla Pardubice, ulice Kyjevská.  

 

2. Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady      

    Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá nabýt    

    vlastnické právo k nemovitosti – budově bývalé Telegrafie v areálu bývalé společnosti  

    Tesla Pardubice, ulice Kyjevská. 

Hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 8 SE ZDRŽELI.  

 

12. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že krátké představení 

jednotlivých nominovaných kandidátů na členy Vědecké rady Univerzity Pardubice obdrželi 

senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPa. 

Rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. žádá Akademický senát Univerzity Pardubice o předchozí 

souhlas ke jmenování nových členů Vědecké rady doc. Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D.,  

a doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.  

Dr. Bělina zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři provedli 

sčítání hlasů s následujícím výsledkem: 

doc. Kubeš: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 33 kladných, 1 senátor se hlasování zdržel.  

doc. Stejskal: celkem odevzdáno hlasů 34, z toho 33 kladných, 1 senátor se hlasování zdržel.  

 

V 16:20 odchází doc. Culek, přítomno je 33 senátorů. 
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Návrh na usnesení:  
Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. 

Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D. a doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. členem Vědecké rady Univerzity 

Pardubice. 

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

13. Různé. 

Nikdo ze senátorů neměl příspěvek k tomuto bodu. 

 

Předseda AS UPa Dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na 1. zasedání 

Akademického senátu Univerzity Pardubice a ukončil zasedání. 

 

 

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Petr Bělina, Ph.D. v. r. 

                                                                                          předseda Akademického senátu UPa          

                                                                 


