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Č. j.: KaRek/0054/21 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 22. června 2021 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

4. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora.  

6. Ustavení volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora. 

7. Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora. 

8. Různé. 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 28 senátorů. 

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

10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, přivítal přítomné senátory 

a senátorky. 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Ing. Petr Kalenda, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák byli schváleni 

následným hlasováním.  

Hlasování se účastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

2. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 10. zasedání Akademického senátu 

Univerzity Pardubice a otevřel diskusi. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Předseda dr. Bělina vyzval senátory k hlasování.  

Hlasování se účastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 



Akademický senát Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10                                         2 

 

Program zasedání byl schválen.  

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda dr. Bělina informoval senátory, že program zasedání byl před vlastním jednáním 

písemně schválen předsednictvem Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Dále informoval o schůzce předsednictva, která se konala dne 22. května 2021. Na schůzce 

si předsednictvo vyměnilo informace o projednávaném materiálu a průběhu jeho projednávání 

s vedením univerzity a v Legislativní komisi Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Dále předsednictvo hovořilo o přípravě vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora. Závěrem 

dr. Bělina informoval senátory, že na žádost prorektorky prof. Molkové bylo rozhodnuto, 

mimo zasedání, o úpravě chyby ve Statutu Univerzity Pardubice, ke které došlo 

administrativním pochybením. V předloženém materiálu byl upraven poplatek za doktorské 

studium. 

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupila prof. Molková a podala vysvětlení 

k provedené technické úpravě ve Statutu Univerzity Pardubice spočívající v opravě částky 

poplatku za doktorské studium. 

4. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek. 

Materiál je předkládán ke schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice v souladu 

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

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

Předložený návrh Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice reaguje 

na současná opatření vyplývající z usnesení Vlády ČR, která omezují provoz vysokých škol 

a podmínky pro jednání jejich orgánů. Navržená úprava přináší možnost realizovat volby 

do Akademického senátu Univerzity Pardubice i v podmínkách omezeného provozu vysokých 

škol, a to zavedením systému elektronických voleb. Kromě toho dochází k odstranění některých 

formálních nedostatků současného Volebního řádu Akademického senátu Univerzity 

Pardubice.  

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil dr. Michálek, Ing. Šlapák, dr. Kleprlík,  

dr. Blanař, dr. Bělina a prof. Málek. Byly diskutovány a zodpovězeny dotazy k předloženému 

materiálu a navržena drobná formální úprava, odstranění nadbytečného slova v článku 

6 odstavec 5. Diskutována byla především povinnost akademických pracovníků a studentů, 

kteří pracují, resp. studují na více fakultách univerzity, nahlásit před volbami výběr volebního 

celku, ve kterém budou volit a dále možnosti členů akademické obce podávat stížnosti 

na průběh voleb a postup při vyhodnocení těchto stížností.  

Předseda dr. Bělina ukončil diskusi. 

Předsedkyně legislativní komise doc. Komersová informovala o průběhu projednávání tohoto 

materiálu a uvedla, že Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Pardubice 

doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění. 

Návrh usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Volební řád Akademického senátu 

Univerzity Pardubice v předloženém znění, s tím, že článek 6 odstavec 5 zní: 
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„Návrh na přezkoumání přípravy, průběhu a výsledků voleb nebo na neplatnost volby kandidáta 

nebo na stanovení pořadí náhradníků, může podat každý člen akademické obce zapsaný 

ve volební listině pro volbu. Návrh se zdůvodněním je třeba podat písemně hlavní volební 

komisi nejpozději 5 kalendářních dnů po zveřejnění výsledků voleb na informační desce 

univerzity. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 14 dnů ode dne obdržení návrhu.“ 

Hlasování se zúčastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda dr. Bělina, který uvedl, že prozatím neobdržel 

dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který by požadoval, aby byly zajištěny 

volby kandidáta na funkci rektora univerzity pro příští volební období. Dr. Bělina konstatoval, 

že ke dni 31. ledna 2022 končí funkční období současného rektora Univerzity Pardubice 

a proto je nutné volbu kandidáta na funkci rektora vyhlásit.  

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora 

na následující funkční období. 

Hlasování se účastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

6. Ustavení volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora. 

Projednání tohoto bodu řídil předseda dr. Bělina. 

Předsednictvo navrhuje, aby se členy volební komise stali členové předsednictva 

Akademického senátu Univerzity Pardubice: Ing. Petr Bělina, Ph.D., Mgr. Věra Culková, 

Lucie Částková, MgA. Ivan Kopáčik, JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. Předsedou volební komise 

bude Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice zřizuje volební komisi pro přípravu volby kandidáta 

na funkci rektora ve složení: Ing. Petr Bělina, Ph.D., Mgr. Věra Culková, Lucie Částková,  

MgA. Ivan Kopáčik, JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. Předsedou volební komise byl ustanoven 

Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

Hlasování se účastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 
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7. Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora. 

Návrhy kandidátů na funkci rektora mohou podávat všichni členové akademické obce 

univerzity a členové Vědecké rady Univerzity Pardubice. Návrh musí být opatřen identifikací 

a podpisem navrhující osoby. Návrhy přijímají členové volební komise do pondělí 

20. září 2021 do 12:00 hodin. Veškeré návrhy budou zveřejněny na předvolebním 

shromáždění. Kandidáti na funkci rektora se představí akademické obci a zaměstnancům 

Univerzity Pardubice na předvolebním shromáždění v úterý 5. října 2021. Volba kandidáta 

na funkci rektora se uskuteční při 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 

v úterý 12. října 2021.  

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Návrh na usnesení: 

Akademický senát Univerzity Pardubice bere na vědomí a schvaluje harmonogram volby 

kandidáta na funkci rektora. 
 

Hlasování se účastnilo 28 senátorů. 

Výsledek hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

8. Různé. 

Ing. Šlapák 

- informoval o výjezdním zasedání Studentské komory Rady vysokých škol. V rámci 

jednotlivých komisí SK RVŠ  se připravují dokumenty s příklady dobré praxe v oblasti 

hodnocení kvality vzdělávání z pohledu studenta a v oblasti přijímacího řízení 

do doktorského studia. Dále je připravována příručka pro nové doktorandy, která 

by měla sloužit pro lepší orientaci v doktorském studiu. V návaznosti na nařízenou 

pracovní povinnost studentů zdravotnických fakult v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 se řeší proplacení nebo finanční odměna za odvedenou práci. Z pohledu 

zahraničních záležitostí se řeší možnosti přijímání politicky perzekuovaných studentů, 

ale i akademických pracovníků, a to převážně z Běloruska. Dále Ing. Šlapák informoval, 

že SK RVŠ diskutovala také otázku státní dotace na stravování pro studenty ve smyslu 

zvýšení dotace i restrukturalizaci systému dotací na stravování. Závěrem otevřel diskusi 

na aktuální celospolečenské mediální téma problematiky sexuálního obtěžování 

na akademické půdě. V diskusi také vystoupila prof. Molková, Mgr. Culková, 

dr. Neradová, doc. Komersová a doc. Fischer. 

prof. Molková 

- v návaznosti na předchozí diskusi zmínila, že se připravuje určitá informační podpora 

vztahující se k vytvoření bezpečného prostředí na akademické půdě. Vyjádřila 

poděkování  všem akademickým pracovníkům za zvládnutí výuky v mimořádných 

podmínkách způsobených  pandemickou  situací v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 a vyzdvihla, že dle informací děkanů, které byly prezentovány na zasedání 

Rozšířeného vedení dne 21. června 2021, byly i přes tyto složité podmínky a omezení 

výsledky i celková kvalita státních závěrečných zkoušek srovnatelné s výsledky 

v jiných letech. Zmínila se také o probíhajících anketách týkajících se dopadu 

COVID-19 do života akademických pracovníků i studentů a informovala o plánovaném 
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budoucím využití výstupů z těchto anket. Závěrem popřála všem pevné zdraví 

a v letním čase načerpání mnoha sil do dalšího akademického roku 

dr. Bělina 

- informoval o schůzce ekonomické komise s vedením univerzity, která se týkala 

přípravy projednávání rozpočtu univerzity na rok 2021. Dále dr. Bělina informoval 

o 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které se uskuteční 

prezenční formou v úterý 12. října 2021.  

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 10. zasedání Akademického senátu Univerzity 

Pardubice, nastínil činnost senátu pro nejbližší období a ukončil zasedání. 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

 

 

                                                                   Ing. Petr Bělina, Ph.D., 

                                                               předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice        

 

 

 

 

 

 

 


