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Č. j.: KaRek/0009/2022 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 15. (mimořádného) zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

konaného dne 1. února 2022 distančně, formou videokonference. 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 37 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

2. Souhlas s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 

Univerzity Pardubice formou videokonference.   

3. Schválení programu zasedání. 

4. Záměr rektora jmenovat prorektory Univerzity Pardubice. 

5. Různé. 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 37 senátorů. 

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

Ing. Petr Bělina, Ph.D., zahájil 15. zasedání AS UPCE, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

Předseda dr. Bělina informoval o personální změně mezi senátory. Ke dni 20. ledna 2022 

rezignoval na post senátora pan Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D., který byl senátorem za Fakultu 

elektrotechniky a informatiky UPCE. Podle výsledku voleb do AS UPCE byl osloven náhradník 

doc. Ing. Tomáš Brandejský, Dr., který nominaci do AS UPCE přijal a stal se senátorem 

za Fakultu elektrotechniky a informatiky. 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D., a Ing. Ondřej Kuba 

byli schváleni následným hlasováním.  

Hlasování se účastnilo 37 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 3 SE ZDRŽELI. 

2. Souhlas s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity 

Pardubice formou videokonference. 

Předseda dr. Bělina uvedl, že pravidla pro distanční zasedání a hlasování byla senátorům 

zaslána s pozvánkou na dnešní zasedání. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení: 

Akademický senát Univerzity Pardubice schválil pravidla pro distanční zasedání a hlasování 

Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Hlasování se účastnilo 37 senátorů. 

Výsledek hlasování: 37 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Pravidla pro distanční zasedání a hlasování byla schválena.  

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 15. (mimořádného) zasedání a otevřel 

diskusi. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda dr. Bělina 

vyzval senátory k hlasování.  

Hlasování se účastnilo 37 senátorů. 

Výsledek hlasování: 37 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Program zasedání byl schválen.  

4. Záměr rektora jmenovat prorektory Univerzity Pardubice. 

Rektor prof. Čapek se ujal slova a představil senátorům a senátorkám záměr jmenovat nové 

prorektory Univerzity Pardubice s účinností ode dne 1. února 2022. 

Rektor informoval, že ke dni 31. 1. 2022 skončilo funkční období těmto prorektorům: 

 prof. Ing. Tatianě Molkové, Ph.D., ve funkci prorektorky pro vzdělávání a kvalitu, 

statutární zástupkyně,  

 prof. Ing. Liboru Čapkovi, Ph.D., ve funkci prorektora pro vědu a rozvoj,  

 Ing. Andree Koblížkové, Ph.D., ve funkci prorektorky pro vnější vztahy,  

 prof. Ing. Miroslavu Ludwigovi, CSc., ve funkci prorektora pro vnitřní záležitosti. 

Pro nové funkční období rektor rozhodl jmenovat s účinností od 1. 2. 2022 tyto prorektory: 

 doc. Ing. Petra Doležela, Ph.D., do funkce prorektora pro vědu a tvůrčí činnost, 

statutárního zástupce rektora, 

 doc. Ing. Petru Bajerovou, Ph.D., do funkce prorektorky pro vnější vztahy, 

 doc. Ing. Liběnu Černohorskou, Ph.D., do funkce prorektorky pro vnitřní záležitosti, 

 doc. Mgr. Pavla Panocha, Ph.D., do funkce prorektora pro vzdělávání a kvalitu. 

K předloženému záměru rektora neproběhla žádná diskuse. Předseda dr. Bělina dal hlasovat 

o usnesení. 

 

Usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a bere na vědomí záměr rektora Univerzity 

Pardubice jmenovat s účinností od 1. 2. 2022 doc. Ing. Petra Doležela, Ph.D., prorektorem pro 

vědu a tvůrčí činnost, statutárního zástupce rektora, doc. Ing. Petru Bajerovou, Ph.D., 

prorektorkou pro vnější vztahy, doc. Ing. Liběnu Černohorskou, Ph.D., prorektorkou pro vnitřní 

záležitosti a doc. Mgr. Pavla Panocha, Ph.D., prorektorem pro vzdělávání a kvalitu. 

Hlasování se účastnilo 37 senátorů. 

Výsledek hlasování:  35 PRO, 1 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 
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V 14:32 se z videokonference odpojila senátorka Mgr. Culková. 

Rektor prof. Čapek poděkoval senátorům za projednání záměru rektora jmenovat prorektory 

UPCE a vyjádřil potěšení z budoucí spolupráce. 

5. Různé. 

prof. Čapek 

- informoval o brzké schůzce s panem předsedou AS UPCE, na které budou mimo jiné 

naplánovány termíny zasedání AS UPCE v roce 2022. 

dr. Bělina 

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

Předseda dr. Bělina poděkoval všem za účast na 15. (mimořádném) zasedání, nastínil činnost 

senátu pro nejbližší období a ukončil zasedání. 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

 

 

                                                                   Ing. Petr Bělina, Ph.D., 

                                                                předseda AS UPCE        

 

 


