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Č. j.: KaRek/0004/2021 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

z 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

které se uskutečnilo v úterý dne 19. ledna 2021, distančně, formou videokonference. 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (33 z celkového počtu 39)  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

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

Univerzity Pardubice formou videokonference.   

3. Schválení programu zasedání. 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

5. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

6. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

7. Přestávka, jednání nového předsednictva AS UPa. 

8. Ustavení Komise pro studium a tvůrčí činnost.   

9. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

10. Návrh I. změny Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 

s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

11. Záměr rektora jmenovat člena Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

12. Vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými 

Univerzita Pardubice hodlá nabýt vlastnické právo k nemovité věci.  

13. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu DFJP UPa.  

14. Návrh II. změny Jednacího řádu Vědecké rady FES UPa. 

15. Návrh I. změny Disciplinárního řádu pro studenty FES UPa.  

16. Různé. 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 33 senátorů. 

 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D. zahájil 6. zasedání 

Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

Předseda AS UPa dr. Bělina informoval o personální změně mezi senátory. Dne 23. listopadu 

2020 ukončila studium paní Ing. Dana Sommerauerová, která byla senátorkou za Dopravní 

fakultu Jana Pernera. Podle výsledku voleb do AS UPa byl osloven náhradník z řad studentů 

pan Bc. Filip Wimmer. Nominaci do AS UPa přijal a stal se senátorem za Dopravní fakultu 

Jana Pernera. 
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1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání, Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. a Ing. Jiří Šlapák, byli schváleni 

následným hlasováním.  

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Výsledek hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

 

 

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

Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Předseda AS UPa dr. Bělina uvedl, že v souladu s novým Jednacím řádem Akademického 

senátu Univerzity Pardubice byla vypracována pravidla pro distanční zasedání.  

Do pravidel pro distanční zasedání byla doplněna věta, která souvisí s ochranou osobních údajů. 

Tj. záznam z tohoto zasedání pořizuje pouze předsedající. Dále bude AS UPa využívat vyšší 

ochrany v rámci tajného hlasování pomocí MS Forms. MS Forms umožňují nově definovat 

skupinu hlasujících. Formuláře mohou vyplňovat a odesílat výhradně senátoři, kteří jsou 

účastníky dané skupiny, tzn., že nikdo nemůže narušit hlasování případným sdílením 

hlasovacího formuláře. 

Senátoři AS UPa byli s pravidly seznámeni v předstihu. 

 

Návrh na usnesení:  

 

Akademický senát Univerzity Pardubice schválil pravidla pro distanční zasedání a hlasování 

Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELI. 

 

 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 6. zasedání Akademického senátu 

Univerzity Pardubice. Podal vysvětlení k bodu č. 7 Přestávka, jednání nového předsednictva 

AS UPa. Tento bod je podstatný vzhledem k setkání distančním způsobem a je nutný k domluvě 

nově zvoleného předsednictva AS UPa ohledně způsobu pokračování v 6. zasedání 

Akademického senátu Univerzity Pardubice.  

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Dr. Bělina dal o programu 

hlasovat.  

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

Program zasedání byl schválen.  
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4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda AS UPa dr. Bělina informoval senátory, že se předsednictvo sešlo prostřednictvím 

videokonference dne 11. ledna 2021.   

Předsednictvo rozhodovalo o tom, v jaké podobě dnešní zasedání proběhne. Předsednictvo si 

vyměnilo informace o projednávaných materiálech. 

Předseda AS UPa dr. Bělina se zúčastnil schůzky Legislativní komise s prorektorkou prof. 

Molkovou. Schůzka s prorektorkou prof. Molkovou se týkala dnes projednávané změny 

Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Univerzity Pardubice.  

Dále se předseda AS UPa dr. Bělina zúčastnil schůzky zástupců senátu s prorektorkou dr. 

Koblížkovou. Schůzka s prorektorkou dr. Koblížkovou se týkala integrace zahraničních 

studentů a pracovníků. Závěry z této schůzky byly následně projednány na schůzce s panem 

rektorem prof. Málkem a měly by se odrazit ve strategických dokumentech univerzity. 

Zpráva o činnosti předsednictva AS UPa bude rozeslána všem senátorům jako příloha zápisu z 

tohoto zasedání.  

 

5. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Dr. Bělina navrhl tříčlennou volební komisi ve složení: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., Ing. Jiří 

Šlapák a Ing. Ondřej Kuba. K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.  

Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise schválena.  

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 

V 14:34 přichází Bc. Marek Henzl, přítomno je 34 senátorů. 

 

Dr. Bělina zrekapituloval systém volby pětičlenného předsednictva AS UPa dle Jednacího řádu 

AS UPa a zahájil její 1. kolo.  

Volební komise bude sdílet dva formuláře. První sdílený formulář bude pro volbu studentů do 

Akademického senátu UPa a následně pak druhý sdílený formulář bude pro volbu 

akademických pracovníků do AS UPa.  

O slovo se přihlásil doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. a tázal se, zda i v letošním roce budou 

senátoři za danou fakultu osloveni s návrhem členů do předsednictva AS UPa.  

Dr. Bělina souhlasil a otevřel možnost vyjádřit se k návrhům do předsednictva AS UPa. 

Doc. Culek předal slovo svému kolegovi doc. Voltrovi. Doc. Voltr navrhl za Dopravní fakultu 

Jana Pernera jako kandidáta na člena předsednictva AS UPa dr. Michálka. Doplnil, že dr. 

Michálek pracuje v Legislativní komisi AS UPa, dále má zkušenosti ze senátu DFJP, kde 

v současné době působí jako místopředseda, a proto se kolektiv senátorů z DFJP shodl na tom, 

že dr. Michálek je vhodným kandidátem. 

Dr. Bělina předal slovo Ing. Kubovi. Ing. Kuba doporučil z řad studentů do předsednictva AS 

UPa Lucii Částkovou, která je zároveň předsedkyní Studentské rady UPa.  
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Dále se o slovo přihlásil doc. Fischer, který navrhnul do předsednictva senátu dr. Bělinu, který 

se velmi úspěšně zhostil své funkce předsedy AS UPa, nejen v rámci distančních forem 

zasedání.  

Dr. Bělina navrhl předsednictvo AS UPa v současném složení. 

 

V 1. kole voleb předsednictva AS UPa do komory studentů senátoři odevzdali 34 hlasů, 

všechny byly platné. 

 Výsledek tajného hlasování 1. kola: 

 

komora studentů: Lucie Částková 19 hlasů 

 Ing. Jiří Šlapák 5 hlasů 

 Bc. Filip Wimmer 3 hlasy 

 Bc. Marek Henzl 2 hlasy 

 Ing. Eliška Matušková 1 hlas 

 Bc. Petr Leinweber 1 hlas 

 Bc. Zlata Bauerová 1 hlas 

 Bc. Zdeňka Horáčková 1 hlas 

 Michal Havrda 1 hlas 

 

V 1. kole voleb předsednictva AS UPa do komory akademických pracovníků senátoři 

odevzdali 34 hlasů, z nichž 4 byly neplatné. 

 

Výsledek tajného hlasování 1. kola: 

 

komora ak. prac.: Ing. Petr Bělina, Ph.D.   30 hlasů 

 Mgr. Věra Culková   22 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.   20 hlasů 

MgA. Ivan Kopáčik   17 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.   13 hlasů 

 Ing. Daniel Honc, Ph.D.   5 hlasů 

 Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.  3 hlasy 

 doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. 1 hlas 

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

 Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. 1 hlas 

 Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa 1 hlas 

 Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. 1 hlas 

 Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D. 1 hlas 

 Mgr. Tomáš Zálabský, Ph.D. 1 hlas 

   

 

Ing. Kuba doplnil informaci o neplatných hlasech. Na čtyřech volebních lístcích bylo 

označeno více kandidátů, než byl povolený počet čtyř kandidátů.   

 

Senátoři Dr. Bělina, Mgr. Culková, JUDr. Šmíd, MgA. Kopáčik, Dr. Michálek, Dr. Honc, 

Marek Henzl a Lucie Částková s kandidaturou do předsednictva AS UPa vyslovili souhlas. 

Senátoři dr. Kudláčková, doc. Culek, dr. Vydra, Mgr. Podeszwa, dr. Škvrňáková, dr. 
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Pozdílková, dr. Zálabský, Ing. Šlapák a Bc. Wimmer kandidaturu odmítli. Doc. Hub nebyl 

přítomen. 

 

Výsledek tajného hlasování 2. kola, ve kterém bylo odevzdáno 34 platných hlasů  

pro volbu pětičlenného předsednictva: 

komora ak. prac: Ing. Petr Bělina, Ph.D.   33 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.   30 hlasů  

 Mgr. Věra Culková   25 hlasů  

MgA. Ivan Kopáčik   24 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.   14 hlasů 

 Ing. Daniel Honc, Ph.D.   9 hlasů 

   

komora studentů: Lucie Částková     30 hlasů 

 Bc. Marek Henzl       4 hlasů 

 

 

Z á v ě r  : 

Členy předsednictva AS UPa pro funkční období od 20. 1. 2021 byli zvoleni:  

Ing. Petr Bělina, Ph.D. (FChT), JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (FES), Mgr. Věra Culková 

(FF), MgA. Ivan Kopáčik (FR) a Lucie Částková (FES). 

 

6. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Po vyhlášení výsledku voleb pětičlenného předsednictva ve složení čtyři akademičtí pracovníci 

a jeden student následovala volba předsedy AS UPa. 

Senátoři odevzdali 34 platných volebních lístků. 

Výsledek tajného hlasování: 

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.  29 hlasů 

 JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.   1 hlas 

Mgr. Věra Culková      1 hlas 

 MgA. Ivan Kopáčik          1 hlas 

 Lucie Částková                 2 hlasy 

 

  

Z á v ě r  : 

Předsedou AS UPa pro funkční období od 20. 1. 2021 byl zvolen Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

Nově zvolený předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D. 

poděkoval senátorkám a senátorům za projevenou důvěru a pokračoval ve vedení  

6. zasedání AS UPa. 

 

7.  Přestávka, jednání nového předsednictva AS UPa. 

Předseda AS UPa pan dr. Bělina se dotázal kolegů z předsednictva, zda se může v zasedání 

pokračovat, či mají nějaké připomínky. Členové předsednictva AS UPa souhlasili 

s pokračováním zasedání bez přestávky. 

 

8. Ustavení Komise pro studium a tvůrčí činnost. 
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Úvodního slova se ujal dr. Bělina, který informoval o ustanovení nové Komise v  rámci 

Jednacího řádu AS, která se bude zabývat některými materiály, které přicházejí na jednání AS 

UPa a které nepatří do Legislativní komise a nepatří do Ekonomické komise. Příkladem je 

například Výroční zpráva o činnosti univerzity, Strategický záměr univerzity, který se bude 

v blízké době projednávat.    

Pan dr. Bělina se přihlásil za člena této komise a vyzval senátory k účasti v Komisi pro studium 

a tvůrčí činnost. Informoval o přihlášení těchto kandidátů: Mgr. Culková, Ing. Šlapák, Bc. 

Henzl, doc. Voltr, dr. Kleprlík, dr. Zálabský, Bc. Leinweber. 

Dr. Bělina navrhl na předsedu Komise pro studium a tvůrčí činnost paní Mgr. Věru Culkovou. 

 

Dr. Bělina dal o tomto návrhu hlasovat. 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Hlasování: 28 PRO, 3 PROTI, 3 SE ZDRŽELI. 

Předsedkyní Komise pro studium a tvůrčí činnost se stala Mgr. Věra Culková. 

 

9. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice. 

Předkladatelem tohoto materiálu je předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. 

Petr Bělina, Ph.D., který uvedl, že na předkládaném návrhu úzce spolupracoval s 

předsednictvem AS UPa a také s Legislativní komisí AS UPa. Návrh byl projednán s vedením 

Univerzity Pardubice a právním oddělením.  

Na MŠMT vyjádřili připomínku k bodu, ve kterém má univerzita uvedeno, že volbu na 

ustavujícím zasedání řídí předseda odstupujícího senátu. Dle právníků z MŠMT z uvedeného 

odstavce vyplývalo, že předseda bude řídit celé první zasedání, což tak míněno nebylo. MŠMT 

požádalo o upřesnění formulace 

Předložený návrh úpravy Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice tedy 

reaguje na požadavek MŠMT na upřesnění role odstupujícího předsedy během ustavujícího 

zasedání (článek 3, odstavec 1). 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že na Návrhu I. změny 

Jednacího řádu AS UPa úzce spolupracovali s předsedou AS UPa  a proto jej doporučují ke 

schválení v předloženém znění.  

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změnu Jednacího řádu 

Akademického senátu Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Návrh usnesení byl přijat. 
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10. Návrh I. změny Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity Pardubice. 

Slova se ujal rektor prof. Málek, který před uvedením předkládaného materiálu poblahopřál 

předsedovi AS UPa a nově zvoleným členům předsednictva Akademického senátu Univerzity 

Pardubice. Poté uvedl, že předložený návrh úpravy Pravidel systému zajišťování a hodnocení 

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

současná opatření vyplývající z usnesení vlády ČR, která mají dopad na činnost vysoké školy, 

zejména jde o záležitosti související s distančním jednáním příslušných orgánů.  

Rektor prof. Málek předal slovo prorektorce prof. Molkové. 

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a představila Návrh I. změny Pravidel systému 

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

Pardubice. 

Univerzita Pardubice předloženou úpravou reaguje zejména na vydané doporučení MŠMT, aby 

si vysoké školy implementovaly do svých vnitřních předpisů možnost jednání orgánů vysokých 

škol distančním způsobem. V souladu s tímto doporučením byla provedena adekvátní úprava 

Přílohy č. 2 k Pravidlům systému zajišťování a hodnocení kvality – Jednací řád Rady pro vnitřní 

hodnocení Univerzity Pardubice. Dále bylo upřesněny požadavky na složení Rady pro vnitřní 

hodnocení v duchu doporučení hodnotící komise NAÚ pro institucionální akreditaci a doplněna 

možnost rozšířit odborné komise.  

Při příležitosti úpravy Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s 

nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice pak bylo odstraněno ještě několik drobných 

formálních nedostatků, které byly při kontrole Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice zjištěny. 

Tento materiál projednala Rada pro vnitřní hodnocení, vedení univerzity a Legislativní komise 

AS UPa. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že návrh I. změny Pravidel 

systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

Univerzity Pardubice projednávala Legislativní komise a dále proběhla online diskuse s 

prorektorkou prof. Molkovou a na základě těchto jednání Legislativní komise doporučuje 

materiál ke schválení v předloženém znění. 

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změnu Pravidel systému 

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

Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

 

 Návrh na usnesení byl přijat. 
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Prorektorka prof. Molková poděkovala senátorům za schválení předloženého materiálu a 

popřála nově zvolenému předsednictvu, aby se jim ve funkčním období dařilo. 

 

 

 

11. Záměr rektora jmenovat člena Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

Rektor prof. Málek předkládá tento materiál k projednání Akademickému senátu Univerzity 

Pardubice v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

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

předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).  

Úmyslem předkládaného materiálu je jmenování prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D. členem 

Vědecké rady Univerzity Pardubice. Prof. Čapek aktuálně zastává funkci prorektora pro vědu 

a rozvoj Univerzity Pardubice, jeho životopis byl přiložen k podkladům zaslaným senátorům.  

K projednávanému materiálu neproběhla žádná diskuse. 

 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice dr. Bělina informoval senátory o dvojím 

hlasování. Nejprve proběhne tajné hlasování o návrhu na člena Vědecké rady Univerzity 

Pardubice prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., následně proběhne hlasování o usnesení. 

Tajného hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Předseda AS UPa dr. Bělina konstatoval, že 32 senátorů vyslovilo souhlas se jménem pana 

prof. Čapka a dva senátoři se zdrželi hlasování. 

 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování prof. 

Ing. Libora Čapka, Ph.D. členem Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

 

Hlasování se účastnilo 34 senátorů. 

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat v předloženém znění. 

 

 

12. Vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými 

Univerzita Pardubice hodlá nabýt vlastnické právo k nemovité věci. 

 

Předkladatel tohoto materiálu, rektor prof. Málek, předal slovo zpracovateli předkládaného 

materiálu, kvestorovi Ing. Gabrielovi. 

 

Kvestor Ing. Gabriel uvedl, že Univerzita Pardubice užívá nemovitost – garáž kontinuálně již 

od 31. 7. 1996. V roce 1996 nabyla právo k předmětné nemovité věci od Ústavu veterinární 
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osvěty, IČ: 15051021, jenž coby příspěvková organizace zanikla rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství dne 1. 7. 2000. Od té doby zůstala věc formálně nevyřešena, přičemž kontrolní 

činností Univerzity Pardubice bylo zjištěno, že jako vlastník předmětné nemovité věci je v 

katastru nemovitostí evidována Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Ze sdělení ÚZSVM 

zaslaného MŠMT přitom vyplývá, že ÚZSVM převzal tento majetek do své příslušnosti 

hospodařit z titulu § 10 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy z důvodu zjištění, že s 

tímto majetkem žádná organizační složka podle tohoto zákona nehospodaří. Z výše uvedených 

skutečností vyplývá, že výše specifikovaný majetek je fakticky ve vlastnictví Univerzity 

Pardubice, a to již od roku 1996. Uvedená stavba je užívána jako sklad materiálu Fakulty 

chemicko-technologické. 

 

Univerzita Pardubice hodlá nabýt vlastnické právo k nemovitosti od státu, prostřednictvím 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to k budově – stavbě bez č.p. 

/ č. ev., garáž, postavenou na pozemku p. č. st. 8602, zapsanou na LV 60000 pro k. ú. Pardubice, 

na základě rozhodnutí MŠMT podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o 

přechodu objektu garáže a jeho bezúplatném předání do vlastnictví Univerzity Pardubice. 

 

Kvestor Ing. Gabriel reagoval na dotazy předsedy AS UPa dr. Běliny, ohledně pozemku, na 

kterém garáž stojí. Pozemek pod garáží patří statutárnímu městu Pardubice. Univerzita 

Pardubice s městem řeší směny pozemků. V letošním roce by chtěla univerzita směnit některé 

pozemky, které jsou ve vlastnictví města Pardubice s pozemky, které jsou ve vlastnictví 

Univerzity Pardubice. Kvestor Ing. Gabriel předpokládá, že i daný pozemek garáže, až bude ve 

vlastnictví UPa, by se mohl směnit s městem Pardubice a tím UPa nabyde vlastnictví nejen 

garáže, ale i příslušného pozemku. 

 

Další otázkou byl přístup ke garáži. Garáž je přístupná po celou dobu, co ji UPa využívá. 

Nepředpokládá se, že by město zamezovalo přístup ke garáži. Pokud by taková situace nastala, 

začalo by jednání s městem Pardubice, se kterým jsou velmi dobré partnerské vztahy. Pokud 

by přístupová cesta nepatřila městu, pak by univerzita, stejně jako každý jiný vlastník 

nemovitosti měla možnost dožadovat se přístupu k vlastní nemovitosti. 

 

V 16:11 se z videokonference odpojil senátor doc. Ing. Jan Fischer, CSc.  

 

Předsedkyně Ekonomické komise AS UPa dr. Kudláčková uvedla, že nemá žádné připomínky 

a s odpovědí kvestora Ing. Gabriela je spokojená.  

 

Předseda AS UPa dr. Bělina otevřel k tomuto bodu diskusi. 

 

O slovo se přihlásila Mgr. Culková a uvedla, že neví, zda může katastrální úřad převést garáž, 

i když pozemek pod garáží nepatří stejné instituci. Pokud v dnešní době převádíme nemovitosti, 

tak to nejde, bez toho aniž by pozemek měl stejného vlastníka. Dále Mgr. Culkové přišlo 

zvláštní vyjádření, že máme přátelské vztahy s městem, což je pravda, ale otázkou je, zda by 

přístup neměl být řešen i bez spoléhání se na přátelské vztahy s městem. Tato doba se může 

změnit a pak se UPa bude dožadovat přístupu k vlastněné garáži? Mgr. Culková se tázala, zda 

by tento problém nešel vyřešit například věcným břemenem. 

 

Kvestor Ing. Gabriel odpověděl, že garáž dostáváme bezúplatně předanou od státu, což se 

pozemku netýká. Jde pouze o nabyté vlastnictví budovy, tzn. pozemek patří stále městu. Jde o 
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obvyklou věc. UPa vlastní budovy, které stojí na pozemcích, které jí nepatří a naopak. Toto 

vlastnictví se UPa bude snažit do budoucna sjednotit. Není to jen záměrem UPa, ale i záměrem 

státu. Přístup ke garáži je ve veřejně přístupném areálu, a proto nemáme v současné době žádný 

důvod žádat město o věcné břemeno. Vzhledem k tomu, že jde o veřejně přístupný objekt, nemá 

ani město žádný důvod k tomu, aby nám věcné břemeno udělilo. V místě garáže je veterinární 

nemocnice, hotel, soukromá laboratoř a jde o veřejně přístupný objekt, kde přístupová silnice 

patří městu. 

 

Mgr. Culková se dotázala, zda se nemůže stát, že město pozemek prodá.  

 

Kvestor Ing. Gabriel odpověděl, že taková situace nastat může. 

 

 

Doc. Culek se ujal slova a doplnil otázky kolegyně Mgr. Culkové. První otázkou je pozemek 

pod garáží a vztah univerzita vs. město, kde pan kvestor řekl, že s městem univerzita standardně 

jedná o směně pozemků a že tato problematika bude předmětem dalšího jednání. Další otázkou 

je přístupová komunikace, kdy nastává určité riziko v případě, že město prodá část pozemku, 

pak nám nový vlastník může zamezit přístup k vlastněné garáži. V návaznosti na kolegyni doc. 

Culek zmínil podklady, které dostala Ekonomická komise AS UPa, ve kterých komunikuje 

univerzita vůči MŠMT, kde ministerstvo chtělo v závěru informaci od univerzity, jak je vyřešen 

užívací vztah k zastavěnému pozemku, tzn., že existuje stávající smlouva o užívání pozemku 

mezi městem a univerzitou, nebo zda bylo v tomto směru zahájeno nějaké jednání? 

 

Kvestor Ing. Gabriel reagoval, že tento vztah není dořešen. Na řadě nemovitostí nesouhlasí 

vlastník pozemku s vlastníkem objektu. Tento vztah není vyřešen a s městem je domluva, že 

tento vztah bude narovnán. 

 

Dr. Michálek se ujal slova a zmínil předložené materiály, kde je obsaženo: „z výše uvedených 

skutečností vyplývá, že výše specifikovaný majetek je fakticky ve vlastnictví univerzity a to již 

od roku 1996“. Dr. Michálek předpokládá, že pokud se neví od roku 1996 o vlastníkovi daného 

objektu, tak že se ani neplatila daň z nemovitosti. Otázkou je, zda univerzitě nehrozí, že bude 

muset tuto daň doplatit? 

 

Kvestor Ing. Gabriel odpověděl, že za daň z nemovitosti odpovídá vlastník pozemku, čili město, 

a to po nás žádné finance nechce. 

 

Závěrem kvestor Ing. Gabriel zdůraznil, že jde pouze o narovnání vlastnického práva. UPa má 

možnost nabýt daného objektu bezúplatně. S primátorem města Pardubice je UPa domluvena 

na řešení pozemků v rámci směny pozemků. V budoucnu může UPa garáž prodat, a díky tomu 

nabýt finanční prostředky. 

 

Doc. Culek se ujal slova a poděkoval panu kvestorovi Ing. Gabrielovi za odpovědi a za 

objasnění celého postupu s nabytím vlastnictví daného objektu. 

 

Diskuse k tomuto bodu byla ukončena. 

 

 

 

Návrh na usnesení:  
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1. Akademický senát vyjadřuje souhlas k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice 

hodlá nabýt vlastnické právo k nemovitosti od státu, prostřednictvím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky, a to k budově – stavbě bez čp / č. ev., garáž, 

postavené na pozemku p. č. st. 8602, zapsané na LV 60000 pro k. ú. Pardubice, na základě 

rozhodnutí MŠMT podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o přechodu 

objektu garáže a jeho bezúplatném předání do vlastnictví Univerzity Pardubice. 

2. Akademický senát doporučuje předložit žádost o předchozí písemný souhlas Správní rady 

Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá nabýt 

vlastnické právo k nemovitosti od státu, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, a to k budově – stavbě bez čp / č. ev., garáž, postavené na 

pozemku p. č. st. 8602, zapsané na LV 60000 pro k. ú. Pardubice, na základě rozhodnutí 

MŠMT podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o přechodu objektu garáže a 

jeho bezúplatném předání do vlastnictví Univerzity Pardubice. 

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Hlasování: 26 PRO, 2 PROTI, 5 SE ZDRŽEL. 

 

Předseda AS UPa dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat v předloženém znění. 

 

 

 

13. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu DFJP UPa.  

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda AS DFJP  Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. Navrhovaná 

změna jednacího řádu primárně reaguje na podněty vyplývající z aktuální situace, kdy je nutné 

zajistit schopnost akademického senátu plnohodnotně vykonávat svoji činnost i v případě 

omezení provozu fakulty.  

 

Z formálního hlediska jde o novelu stávajícího jednacího řádu. Po obsahové stránce dochází k 

následujícím změnám:  

a) zavedení možnosti distančního zasedání přímo do jednacího řádu (vč. úpravy pravidel pro 

distanční zasedání),  

b) úprava pravidel pro hlasování takovým způsobem, aby hlasování bylo v případě potřeby 

realizovatelné i při distančním zasedání (zavedení alternativy k použití hlasovacích lístků při 

tajném hlasování),  

c) úprava pravidel pro ustavující zasedání,  

d) náprava drobných formálních nedostatků stávajícího jednacího řádu.  

 

Návrh byl projednán a schválen Akademickým senátem Dopravní fakulty Jana Pernera 

Univerzity Pardubice dne 18. listopadu 2020. Návrh byl též projednán s právním oddělením 

univerzity, jehož připomínky byly do návrhu zapracovány. 

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

pana rektora. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.  

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu 

Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v předloženém 

znění. 

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Návrh usnesení byl přijat. 

Dr. Šmejda poděkoval za možnost zařazení tohoto bodu na jednání AS UPa a také poděkoval 

za jeho schválení. 

 

 

14. Návrh II. změny Jednacího řádu Vědecké rady FES UPa. 

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda AS FES JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.  

Změna vyplývá ze změny Statutu Univerzity Pardubice, která umožňuje všem kolektivním 

orgánům univerzity i fakult jednat a usnášet se virtuálně, pokud mají provedenou vnitřní úpravu 

v jednacích řádech.  

 

Zásadní změna je v umožnění účastnit se vědecké rady fakulty i virtuálně či hybridně tak, aby 

se vědecké rady fakulty mohli virtuálně účastnit všichni členové nebo jejich část. Virtuální účast 

se započítává do počtu přítomných členů vědecké rady fakulty. Dále je umožněno hlasovat (i 

tajně) za pomoci technických prostředků. Podrobnosti pro jednání a hlasování za pomoci 

technických prostředků stanoví v pravidlech předseda vědecké rady fakulty.  

 

Děkan FES prof. Stejskal poděkoval za zařazení bodu do jednání AS UPa. Připojil se 

k předsedovi AS FES a zdůraznil, že tato změna je dána potřebou jednat distančními prvky. 

V tomto řádu i v Disciplinárním řádu je změna zpracována velmi podobným způsobem a 

inspirací byly řády univerzity. 

 

Předkládaný materiál byl předem projednán s právním oddělením rektorátu. 

 

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

pana rektora. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.  

 

K projednávanému materiálu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje II. změnu Jednacího řádu 

Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 33 senátorů. 
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Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

V 16:31 se z videokonference odpojil senátor Bc. Filip Wimmer. 

 

 

15. Návrh I. změny Disciplinárního řádu pro studenty FES UPa. 

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda AS FES JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.  

Změna vyplývá ze změny Statutu Univerzity Pardubice, která umožňuje všem kolektivním 

orgánům univerzity i fakult jednat a usnášet se virtuálně, pokud mají provedenou vnitřní úpravu 

v příslušných vnitřních předpisech.  

 

Změna disciplinárního řádu pro studenty fakulty spočívá jen v doplnění, že účastnit se jednání 

disciplinární komise je možné i online (za pomoci vhodných technických prostředků). Stejně 

tak je možné i hlasovat.  

 

Předkládaný materiál byl předem projednán s právním oddělením rektorátu. 

 

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

pana rektora. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění.  

 

K projednávanému materiálu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení:  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje I. změnu Disciplinárního řádu 

pro studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 32 senátorů. 

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

16. Různé 

Nikdo ze senátorů neměl příspěvek k tomuto bodu. 

 

Dr. Bělina 

- poděkoval senátorům, za sebe i své kolegy v předsednictvu, za podporu při hlasování u  

volby předsedy a předsednictva AS UPa. 

- informoval o intenzivní přípravě Volebního řádu AS UPa, kde byl schválen nákup 

volebního systému pro elektronické volby, tak aby mohl být již během února t.r. 

implementován na Univerzitě Pardubice. Nejprve proběhnou zkušební volby a následně 
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budou moci využívat tento systém jednotlivé fakulty UPa pro hlasování volby senátorů 

do svých senátů. V současnosti je již připravena pracovní verze legislativy s tím 

související, kterou připomínkovalo právní oddělení. Konečná verze legislativy bude 

předložena po zkušební volbě, abychom zjistili, zda systém funguje tak, jak fungovat 

má. Připravená verze legislativy bude poskytnuta fakultám, které projeví zájem o 

uspořádání elektronických voleb v následujících měsících. Nutnou podmínkou pro 

uspořádání elektronických voleb je schválení příslušné legislativy. 

- informoval o brzké schůzce s panem rektorem, na které budou naplánovány termíny 

zasedání AS UPa v roce 2021. 

 

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za průběh a za účast na 

online zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice. Dr. Bělina popřál všem pevné 

zdraví a mnoho trpělivosti v této náročné době a zasedání ukončil. 

 

Poznámka: Hlas senátorů, kteří se zasedání zúčastnili, ale neodeslali během hlasování svůj 

hlas v souladu s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity 

Pardubice, je započítán jako „zdržel se“.  

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

                                                                       

 

                                                                     Ing. Petr Bělina, Ph.D. v. r. 

                                                                                    předseda Akademického senátu UPa                                                                   

                                                                                               


