
Akademický senát Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10                                         1 

 

 

 

 

Č. j.: KaRek/0001/22 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 14. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 11. ledna 2022 v zasedací místnosti rektorátu 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 26 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. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

5. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice.  

6. Přestávka, jednání nového předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

7. Návrh Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

8. Návrh I. změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

9. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice. 

10. Návrh Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

11. Různé. 

 

Na začátku zasedání bylo přítomno 26 senátorů. 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen „AS UPCE“) 

Ing. Petr Bělina, Ph.D. zahájil 14. zasedání, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

Předseda hlavní volební komise pro doplňující volby do AS UPCE dr. Šmíd informoval 

o výsledcích doplňujících voleb do AS UPCE.  

Dr. Bělina informoval o personální změně mezi senátory. Podle výsledku doplňujících voleb 

do AS UPCE byl osloven, z řad studentů, pan Michal Nejedlo. Nominaci do AS UPCE přijal 

a stal se senátorem za Fakultu elektrotechniky a informatiky. Dále byli osloveni, z řad studentů, 

pan Matěj Vondrák a slečna Barbora Grymová. Studenti nominaci do AS UPCE přijali a stali 

se senátory za Fakultu zdravotnických studií. Dále ke dni 15. prosince 2021 rezignoval na post 

senátora Ing. Petr Kalenda, Ph.D., který byl senátorem za Fakultu chemicko-technologickou 

UPCE. Podle výsledku voleb do AS UPCE byl osloven náhradník, prof. Mgr. Roman Kanďár, 

Ph.D. Nominaci do AS UPCE přijal a stal se senátorem za Fakultu chemicko-technologickou. 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., a doc. Ing. Petr Voltr, 

Ph.D., byli schváleni následným hlasováním.  
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Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

2. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 14. zasedání, informoval o dvojjazyčném 

uveřejnění pozvánky na webových stránkách, a otevřel diskusi. K navrženému programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda dr. Bělina vyzval senátory k hlasování.  

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Program zasedání byl schválen.  

3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

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

jednáním písemně schválen předsednictvem. 

Před zasedáním předsednictvo diskutovalo projednávané materiály na schůzkách s vedením 

univerzity a v komisích AS UPCE. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

4. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Dr. Bělina navrhl tříčlennou volební komisi ve složení: Mgr. Věra Culková, 

MgA. Ivan Kopáčik, Ing. Nina Kudláčková, Ph.D. K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise schválena.  

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina rekapituloval systém volby pětičlenného předsednictva AS UPCE dle Jednacího 

řádu AS UPCE a zahájil její 1. kolo. 

Před vlastním hlasováním zazněly jmenné návrhy senátorů na kandidaturu dr. Kleprlíka, 

dr. Michálka, dr. Běliny. Ing. Šlapák senátorům tlumočil návrh Studentské rady UPCE. 

V 1. kole voleb předsednictva AS UPCE senátoři odevzdali 26 hlasovacích lístků, z toho 

dva byly neplatné.  

Ve volbě bylo tajným hlasováním navrženo 13 kandidátů, z toho 11 do komory 

akademických pracovníků a 2 do komory studentů. Výsledek tajného hlasování 1. kola: 

komora ak. prac.: Ing. Petr Bělina, Ph.D.                        22 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.               22 hlasů  

 Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.               20 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.                  16 hlasů 

 Ing. Daniel Honc, Ph.D.                       3 hlasy 

 Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.              2 hlasy 
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 Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa           2 hlasy 

 MgA. Ivan Kopáčik                             2 hlasy 

 Ing. Josef Novotný, Ph.D.                    1 hlas 

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

 doc. Ing. Jan Fischer, CSc.                  1 hlas 

  

komora studentů: Bc. Petr Leinweber                             17 hlasů 

 Michal Nejedlo                                    4 hlasy 

 Ing. Petr Šohajek                                  1 hlas 

 Bc. Zlata Bauerová                              1 hlas  

Senátoři dr. Bělina, dr. Michálek, dr. Kleprlík, dr. Šmíd, Bc. Leinweber a Ing. Šohajek 

s kandidaturou do předsednictva AS UPCE vyslovili souhlas. Senátoři dr. Škvrňáková, 

MgA. Kopáčik, dr. Novotný, doc. Fischer a p. Nejedlo kandidaturu odmítli. Dr. Honc, 

Mgr. Podeszwa, doc. Hub a Bc. Bauerová nebyli přítomni. 

Výsledek tajného hlasování 2. kola, ve kterém bylo odevzdáno 26 hlasovacích lístků, 

všechny byly platné: 

komora ak. prac.: Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.               26 hlasů  

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.                  26 hlasů  

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.                        25 hlasů  

 Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.               25 hlasů 

   

komora studentů: Bc. Petr Leinweber                             20 hlasů 

  Ing. Petr Šohajek                                  3 hlasy 

Z á v ě r: 

Členy předsednictva AS UPCE pro roční funkční období od 6. 1. 2022 byli zvoleni: 

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. (DFJP), JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES), Ing. Petr Bělina, 

Ph.D. (FChT), Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.  (FF) a Bc. Petr Leinweber (FChT). 

5. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Po vyhlášení výsledku voleb pětičlenného předsednictva ve složení čtyři akademičtí pracovníci 

a jeden student následovala volba předsedy AS UPCE. 

Senátoři odevzdali 26 platných volebních lístků. 

Výsledek tajného hlasování:      Ing. Petr Bělina, Ph.D.                        23 hlasů 

              Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.                 3 hlasy  

Z á v ě r: 

Předsedou AS UPCE pro jednoleté funkční období od 6. 1. 2022 byl zvolen 

Ing. Petr Bělina, Ph.D. 
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Nově zvolený předseda Ing. Petr Bělina, Ph.D. poděkoval senátorkám a senátorům 

za projevenou důvěru a pokračoval ve vedení 14. zasedání. 

6. Přestávka, jednání nového předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Předseda AS UPCE dr. Bělina konstatoval, po domluvě s kolegy z předsednictva, že v zasedání 

se bude pokračovat. 

7. Návrh Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomu 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. 

Doplňující informace k tomuto bodu pak přednesla prorektorka pro vzdělávání prof. Molková. 

Předložený návrh Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice obsahuje úpravu Přílohy č. 1 K Pravidlům systému 

zajišťování a hodnocení kvality – Akreditační řád Univerzity Pardubice. Úpravy reflektují 

aktuálně nastavenou a osvědčenou praxi přípravy a projednávání akreditačních materiálů, 

zejména:  

- do Akreditačního řádu Univerzity Pardubice bylo včleněno opatření rektora 

č.1/2017 Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, její rozšíření či 

prodloužení doby platnosti,  

- Akreditační řád Univerzity Pardubice stanovuje hlavní rámec akreditačního procesu 

na univerzitě, paralelně připravovaná směrnice Příprava, změny a hodnocení studijních 

programů na Univerzitě Pardubice je prováděcím předpisem, který podrobněji upravuje 

akreditační proces včetně minimálních náležitostí předkládaných dokumentů,  

- jednoznačné definování postupu pro institucionální akreditaci, akreditaci studijních 

programů v rámci vnitřní akreditace a přes Národní akreditační úřad pro vysoké školství,  

- dále jsou terminologicky upřesněny základní pojmy záměr podat žádost o akreditaci, 

návrh žádosti a žádost o akreditaci,  

- podrobněji je zpracován postup rozšíření akreditace.  

Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPCE Mgr. Culková uvedla, že komise 

projednala předkládaný materiál a doporučuje ho ke schválení.  

Předsedkyně legislativní komise doc. Komersová uvedla, že legislativní komise návrh 

projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Pravidla systému zajišťování 

a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice 

v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 
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Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

8. Návrh I. změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice. 

Rektor prof. Málek podal úvodní komentář k předloženému návrhu I. změny Vnitřního 

mzdového předpisu Univerzity Pardubice. Zpracovatelem materiálu je prorektor pro vnitřní 

záležitosti, prof. Ludwig.  

S účinností od 1. 2. 2022 je navrženou změnou Vnitřního mzdového předpisu Univerzity 

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

stanovenou nařízením Vlády ČR. Ve 2. skupině pracovních činností (technicko-hospodářští 

a administrativní pracovníci) se zrušuje 15. tarifní třída. Ve 3. skupině pracovních činností 

(dělníci a obslužní a pomocní pracovníci) se mění u všech tarifních tříd mzdový tarif. Závěrem 

prof. Málek reagoval na připomínky Ekonomické komise AS UPCE. 

Předsedkyně Ekonomické komise AS UPCE dr. Kudláčková uvedla, že Ekonomická komise 

AS UPCE doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.  

K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil dr. Šmíd s dotazem týkajícím se inflace 

a s tím souvisejícím nárůstem mezd u jednotlivých profesí. Dr. Kudláčková se tázala na rozdíl 

mezi minimální a zaručenou mzdou. Dotazy byly zodpovězeny rektorem prof. Málkem 

a prorektorem prof. Čapkem. 

 

Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změny Vnitřního mzdového 

předpisu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

9. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice. 

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

nominovaného kandidáta na člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice obdrželi 

senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPCE.  

Rektor Univerzity Pardubice je, v souladu s ustanovením § 12a odst. 3 zákona o vysokých 

školách, předsedou Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice, který jmenuje ostatní 

členy Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

Rektor prof. Málek žádá AS UPCE v souladu s § 9 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách 

o předchozí souhlas ke jmenování doc. Ing. Petra Doležela, Ph.D., členem Rady pro vnitřní 

hodnocení Univerzity Pardubice od 1. února 2022.  

Prorektoři prof. Čapek a prof. Molková doplnili informace k předkládanému materiálu. 

Dr. Bělina doplnil informaci, že se jedná o nominaci za Vědeckou radu Univerzity Pardubice 

a následně zahájil hlasování, které skončilo s následujícím výsledkem: 

celkem odevzdáno hlasů 26, z toho 25 kladných. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a dává předchozí souhlas se jmenováním 

doc. Ing. Petra Doležela, Ph.D., členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. 

 

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

10. Návrh Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, doc. Švadlenka. 

Předložený návrh nového Statutu DFJP odráží změny Statutu UPCE, mění kompetence 

proděkanů, aby mimo jiné lépe reflektovaly kompetence prorektorů, a v souladu s dlouhodobou 

strategií fakulty reflektuje zánik některých pracovišť a vznik pracovišť nových. Vzhledem 

k těmto skutečnostem fakulta ruší stávající Statut DFJP a nahrazuje jej novým. Materiál 

byl 1. 12. 2021 projednán a schválen na fakultní úrovni. 

Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko 

pana rektora. 

Předsedkyně legislativní komise doc. Komersová uvedla, že legislativní komise návrh 

projednala a doporučuje ho ke schválení. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Statut Dopravní fakulty Jana 

Pernera Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 26 senátorů. 

Výsledek hlasování: 26 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

11. Různé. 

prof. Málek 

- zodpověděl dotaz doc. Kleprlíka, který se týkal aktuální epidemiologické situace 

související s onemocněním COVID-19 a postupu při testování zaměstnanců UPCE 

v následujících týdnech. Následující dotaz se týkal navýšení mzdových tarifů. V diskusi 

vystoupil dr. Bělina. 

- reagoval na dotaz dr. Kudláčkové, ohledně dřevěných designových konstrukcí 

vyhrazených pro studenty. V diskusi dále vystoupil doc. Culek. 

- poděkoval senátorům za dosavadní spolupráci, rekapituloval činnosti svého funkčního 

období a popřál všem mnoho úspěchů nejen v profesním, ale i v osobním životě. 
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doc. Kleprlík 

- poděkoval panu rektorovi za vedení Univerzity Pardubice, za zvládnutí nelehké situace 

spojené s pandemickou celosvětovou situací a za výsledky, kterých při svém funkčním 

období dosáhl. 

dr. Bělina 

- informoval o příštím zasedání AS UPCE, které se uskuteční dne 22. února 2022, 

na programu jednání bude Záměr rektora jmenovat prorektory UPCE, návrh na změnu 

ve složení Vědecké rady UPCE. 

- poděkoval panu rektorovi za dosavadní spolupráci, za osobní komunikaci.  

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 14. zasedání, nastínil činnost senátu 

pro nejbližší období a zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

 

 

                                                                   Ing. Petr Bělina, Ph.D., 

                                                                předseda AS UPCE        

 

 


