Č. j.: KaRek/0082/21
Akademický senát Univerzity Pardubice
ZÁPIS
z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 9. listopadu 2021

Přítomni: dle prezenční listiny 33 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení skrutátorů zasedání.
Schválení programu zasedání.
Informace o činnosti volební komise a předsednictva AS UPCE.
Volba kandidáta na funkci rektora.
Různé.

Na začátku zasedání bylo přítomno 33 senátorů.
Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen „AS UPCE“),
Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 12. zasedání, přivítal přítomné senátory a senátorky.
Předseda dr. Bělina informoval o personální změně mezi senátory. Ke dni 9. listopadu 2021
rezignoval na post senátora pan Michal Havrda, který byl senátorem za Fakultu zdravotnických
studií.
1. Schválení skrutátorů zasedání.
Navržení
skrutátoři
pro
toto
zasedání
Ing.
Soňa
Neradová,
a doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., byli schváleni následným hlasováním.

Ph.D.,

Hlasování se účastnilo 33 senátorů.
Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
2. Schválení programu zasedání.
Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 12. zasedání a otevřel diskusi.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda dr. Bělina vyzval
senátory k hlasování.
Hlasování se účastnilo 33 senátorů.
Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Program zasedání byl schválen.
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3. Informace o činnosti předsednictva AS UPCE.
Předseda dr. Bělina informoval senátory, že předsednictvo dne 18. října 2021 rozhodlo o změně
data pro konání předvolebního shromáždění. Program zasedání, jehož součástí je i volba
kandidáta do funkce rektora, byl dne 1. listopadu 2021 před vlastním jednáním schválen
předsednictvem. Zástupci předsednictva se účastní promocí na jednotlivých fakultách
Univerzity Pardubice.
Předseda dr. Bělina, který je zároveň předsedou volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora, konstatoval, že volba kandidáta na funkci rektora byla vyhlášena dne 22. června 2021.
První volba proběhla na 11. zasedání dne 12. října 2021. Při této volbě nezískal žádný
z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, a proto byla vzápětí vyhlášena nová
volba. Návrhy na kandidáty bylo možné podávat v souladu se schváleným harmonogramem
voleb do 1. listopadu 2021 do 12.00 hodin. Do tohoto data obdržela volební komise návrhy
čtyř kandidátů:
-

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

-

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

-

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

-

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Prof. Čapek a doc. Prázný s kandidaturou vyjádřili písemný souhlas dne 1. listopadu 2021.
Dne 4. listopadu 2021 se na shromáždění akademické obce představili oba kandidáti na funkci
rektora Univerzity Pardubice.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
4. Volba kandidáta na funkci rektora.
Předseda senátu dr. Bělina seznámil senátory s průběhem volby kandidáta na funkci rektora,
jak ji definuje stávající Jednací řád AS UPCE (čl. 18), a s technickým provedením hlasování.
Poté dr. Bělina zahájil vlastní přímou a tajnou volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity
Pardubice.
Volby se zúčastnilo všech 33 přítomných senátorů.
Výsledky tajného hlasování I. kola:
Odevzdáno všech 33 hlasovacích lístků, z toho bylo 31 platných, 2 hlasy byly neplatné.
jméno

počet získaných hlasů

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

20

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

11

Volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice pro funkční období 2022 až 2026
proběhla dne 9. listopadu 2021 v zasedací místnosti rektorátu Univerzity Pardubice.
Volby se zúčastnilo 33 členů z celkového počtu 39 senátorů.
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V prvním kole tajné volby bylo odevzdáno 31 platných a 2 neplatné hlasovací lístky. Kandidát
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., získal v prvním kole 20 hlasů, kandidát doc. PhDr. Aleš Prázný,
Ph.D., získal v prvním kole 11 hlasů.
Pro kandidáta prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., se vyslovila v tajném hlasování nadpoloviční
většina všech členů senátu. Volební komise senátu konstatuje, že senát zvolil kandidátem
na funkci rektora prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D.
Usnesení:
Na základě výsledků volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice, konané
dne 9. listopadu 2021, AS UPCE podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a s přihlédnutím
k ustanovení § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, navrhuje na jmenování do funkce
rektora Univerzity Pardubice pro funkční období od 1. února 2022 prof. Ing. Libora Čapka,
Ph.D.
Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.
Dr. Bělina konstatoval, že usnesení bylo přijato.
Prof. Čapek poděkoval za své zvolení, za projevenou důvěru a nastínil činnost následujícího
období.
Doc. Prázný popřál prof. Čapkovi mnoho úspěchů ke zvolení rektorem pro další období.
Protokol o průběhu voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice je k dispozici
v sekretariátu a je zveřejněn na webových stránkách univerzity. Návrh kandidáta na funkci
rektora Univerzity Pardubice pro další funkční období předloží předseda senátu ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování prezidentem republiky.
5. Různé.
dr. Bělina
-

informoval o příštím zasedání senátu, které se uskuteční ve dne 23. listopadu 2021,
na kterém se bude volit náhradník student do Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity
Pardubice, neboť současný zástupce studentů Ing. Ondřej Kuba na svou funkci
rezignoval k 31. srpnu 2021 z důvodu vzniku zaměstnaneckého poměru na Univerzitě
Pardubice. Nový zástupce studentů, kterého navrhuje senát, bude svou funkci vykonávat
pouze po zbytek funkčního období do 30. dubna 2023. Návrhy na studenty
do RVH je možné podávat předsednictvu v souladu s Jednacím řádem AS UPCE.

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 12. zasedání, nastínil činnost senátu
pro nejbližší období a ukončil zasedání.
Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková

Ing. Petr Bělina, Ph.D.,
předseda AS UPCE

Akademický senát Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10

3

