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Č. j.: KaRek/0112/2017 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 17. října 2017 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 35 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha). 

 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovač-

ní, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2018. 

5. Volba náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ (na funkční období 2015–2017). 

6. Volba kandidáta na funkci rektora. 

7. Různé. 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 34 senátorů. 

 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. zahájil 

5. zasedání senátu a přivítal přítomné senátory a senátorky. Následovalo jmenování 

skrutátorů. Navrženi byli: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. a Mgr. Zuzana Škorničková. 

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

 

Ve 14:05 přichází senátorka Bc. Barbora Smolová, v sále je přítomno 35 senátorů. 

 

2. Schválení programu zasedání. 

Doc. Kubeš seznámil přítomné s programem 5. zasedání Akademického senátu UPa. Protože 

k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program 

zasedání byl schválen. 

Hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu doc. Kubeš konstatoval, že se předsednictvo sešlo v období mezi  

4. a 5. zasedáním Akademického senátu jednou, a to ve čtvrtek 5. října 2017, kdy zároveň 

probíhalo shromáždění Akademické obce UPa, kde byl představen kandidát na funkci rektora 

Univerzity Pardubice. Na schůzce předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program  

5. zasedání, jehož součástí je i volba kandidáta do funkce rektora UPa.  

 

4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a ino-

vační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2018. 

Prorektor prof. Vorel se ujal slova a představil Plán realizace Strategického záměru 

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

Univerzity Pardubice pro rok 2018, který je předkládán rektorem prof. Ludwigem. 

Informoval, že při zpracování materiálu byly zohledněny požadavky MŠMT, které byly dále 

rozpracovány a doplněny jednotlivými fakultami. Návrh byl připomínkován na rozšířeném 

zasedání vedení univerzity, byl projednán Vědeckou radou UPa a bude předložen ke schválení 

správní radě univerzity. Finální podoba plánu byla rozeslána jednotlivým senátorům 

a senátorkám. 

Předseda Legislativní komise AS UPa JUDr. Šmíd konstatoval, že komise nemá 

k předloženému materiálu žádné připomínky a doporučuje jeho schválení. 

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil doc. Kleprlík a prof. Vorel. 

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Plán realizace 

Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké  

a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2018 v předloženém znění. 

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

 

5. Volba náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol (na funkční 

období 2015–2017). 

Předseda senátu doc. Kubeš oznámil, že z důvodu odstoupení náhradníka delegáta  

ve Studentské komoře Rady vysokých škol Ing. Petra Hermanna je třeba provést volbu 

náhradníka delegáta do SK RVŠ do konce funkčního období 2015-2017. 

Ing. Martin Šanda informoval přítomné senátorky a senátory o usnesení SRUPa: "Studentská 

rada Univerzity Pardubice doporučuje Ondřeje Dobeše jako náhradníka delegáta do 

Studentské komory Rady vysokých škol pro zbývající část funkčního období 2015-2017." 

Potom studenta Dobeše krátce představil jako současného statutárního místopředsedu SRUPa 

a studenta bakalářského studia na FES. 

 

Doc. Kubeš zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři 

provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem:  

Celkem odevzdáno: 35 hlasů, z toho 33 kladných, jeden hlas záporný a jeden neplatný. 

Usnesení: Do Studentské komory Rady vysokých škol byl tajnou volbou zvolen jako 

náhradník delegáta za Univerzitu Pardubice Ondřej Dobeš. 

Hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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6. Volba kandidáta na funkci rektora. 

Předseda Akademického senátu UPa doc. Kubeš konstatoval, že předsednictvo AS UPa 

vypracovalo kandidátní listinu pro volby kandidáta na funkci rektora. Na této kandidátní 

listině je pouze jedno jméno, protože s kandidaturou vyjádřil souhlas jen prof. Ing. Jiří Málek, 

DrSc z FChT. Tento kandidát se dne 5. října 2017 představil na shromáždění akademické 

obce Univerzity Pardubice, kde prezentoval svou vizi rozvoje univerzity. 

 

Předseda senátu doc. Kubeš pak seznámil senátory s průběhem volby kandidáta na funkci 

rektora, jak ji definuje stávající Jednací řád AS UPa (čl. 18), a s technickým provedením 

hlasování. Poté doc. Kubeš zahájil vlastní přímou a tajnou volbu kandidáta na funkci rektora 

Univerzity Pardubice. 

Volby se zúčastnilo všech 35 přítomných senátorů. 

 

Výsledky tajného hlasování I. kola: 

Odevzdáno všech 35 hlasovacích lístků, z toho bylo 22 kladných, 7 záporných a 6 hlasů bylo 

neplatných. 

Usnesení: 

Volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice na příští funkční období proběhla 

dne 17. října 2017 v kongresovém sále Univerzity Pardubice. 

Volby se zúčastnilo 35 členů Akademického senátu Univerzity Pardubice z celkového počtu 39 

senátorů. 

Výsledek tajného hlasování prvního kola: 

Odevzdáno 22 platných hlasů, 7 záporných a 6 hlasů neplatných: 

Kandidát prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. získal v tajném hlasování nadpoloviční většinu hlasů 

všech členů Akademického senátu Univerzity Pardubice. Na základě těchto výsledků volební 

komise konstatuje, že kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice byl zvolen  

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

 

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. poděkoval za své zvolení a projevenou důvěru. 

Protokol o průběhu voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice je k dispozici 

v sekretariátu AS UPa a je zveřejněn na webových stránkách univerzity. 

Návrh kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice pro další funkční období předloží 

předseda AS UPa ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování prezidentem 

republiky. 

 

7. Různé. 

Předseda senátu doc. Kubeš: 

-   informoval o svolání 6. zasedání AS UPa, které se bude konat v úterý 21. listopadu 

2017. 

 

Kvestor Ing. Gabriel: 

-   na základě dotazu Ing. Šourka, Ph.D. podrobně informoval přítomné senátory a 

senátorky o vývoji situace ve stravovacích zařízeních v rámci kampusu Univerzity 

Pardubice. 
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Rektor prof. Ludwig: 

-   informoval o elektronickém systému posuzování akreditačních materiálů členy 

odborných komisí. K dané tématice proběhla jednání prorektorky doc. Kubanové 

s proděkany jednotlivých fakult. Prorektorka prof. Molková doplnila rektora  

prof. Ludwiga a informovala o současném postupu při zpracování žádostí akreditačních 

materiálů studijních programů dle metodiky NAÚ.  

 

Prorektorka prof. Molková: 

-  apelovala na účast senátorů na příštím zasedání, kde bude předložen k projednání 

Vnitřní mzdový předpis. Změna se bude týkat pouze tabulkové části a bude reagovat na 

zákonné navýšení minimální mzdy. 

 

Předseda AS UPa doc. Kubeš 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ukončil 

a nově zvolenému kandidátovi na funkci rektora prof. Málkovi popřál v jeho další práci hodně 

úspěchů. 

 

 

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková 

 

 

 

 

 

                                                        doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. v. r. 

                                                                     předseda Akademického senátu UPa 


