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Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera 

Univerzity Pardubice 
 

Zápis ze 14. zasedání AS DFJP, konaného dne 12. 4. 2017 

Přítomní senátoři: Ing. Barbora Antonová; Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Monika Eisenhammerová, 

Ph.D.; Ing. Lukáš Haupt; Ing. Roman Hruška, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.; Ing. Tomáš 

Kučera; Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.; Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.; 

Ing. Jiří Nožička, Ph.D.; Ing. Petr Novák, BBA; Ing. Jan Pokorný, Ph.D.; Ing. David Šourek, Ph.D.; Ing. 

Petr Vnenk. 

Hosté: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.; Ing. Aleš Hába, Ph.D.; Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.;  

Ing. Václav Lenoch, Ph.D.; prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.; doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.; prof. Ing. 

Eva Schmidová, Ph.D.; Ing. Pavel Šturma; doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.; Ing. Jakub Vágner, Ph.D.; 

Ing. Petr Voltr, Ph.D. 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Doplnění komisí AS DFJP. 

4. Schválení upravené verze Statutu DFJP. 

5. Jednací řád Vědecké rady DFJP. 

6. Volební řád AS DFJP. 

7. Jednací řád AS DFJP. 

8. Disciplinární řád DFJP. 

9. Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2016. 

10. Výroční zpráva o hospodaření DFJP za rok 2016. 

11. Dopis předsedy etické komise. 

12. Různé. 

13. Závěr. 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů 

Při zahájení (13:04) zasedání bylo přítomno 14 senátorů (Ing. Čermák přišel ve 13:10). Předseda 

senátu doc. Matuška přivítal přítomné senátory, vedení fakulty a hosty a zahájil 14. zasedání AS DFJP. 

Za Ing. Víznera se senátorem stal Ing. Dušan Čermák. 

Jako skrutátoři byli navrženi a schváleni: Ing. Šourek a Ing. Nožička.  

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 0. 

Ad 2) Schválení programu zasedání 

Do programu navržen bod „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice pro rok 2017“. 
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Projednání tohoto materiálu zařazeno do programu jako bod 5. Původní body 5-13 se přečíslovávají 

na body 6-14 a doplněný program jednání je: 

4. Schválení upravené verze Statutu DFJP  

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro 

rok 2017 

6. Jednací řád Vědecké rady DFJP. 

7. Volební řád AS DFJP. 

8. Jednací řád AS DFJP. 

9. Disciplinární řád DFJP. 

10. Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2016. 

11. Výroční zpráva o hospodaření DFJP za rok 2016. 

12. Dopis předsedy etické komise. 

13. Různé. 

14. Závěr. 

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 0. 

13:10 přišel Ing. Čermák. 

Ad 3) Doplnění komisí AS DFJP 

Po předchozím projednání byly komise ekonomická, legislativní a pedagogická doplněny  

o Ing. Čermáka. 

Ad 4) Schválení upravené verze Statutu DFJP 

Proděkan Ing. Hába seznámil přítomné s formálními úpravami, které doporučilo právní oddělení UPa. 

V diskusi byl tajemníkem fakulty odpovězen dotaz k čl. 24(4) – opatření po neschválení rozpočtu 

fakulty. 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje upravenou verzi Statutu DFJP. 

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 1. 

Ad 5) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro rok 2017 

Proděkan doc. Soušek představil předkládaný materiál, který aktualizuje Dlouhodobý záměr DFJP na 

rok 2017. V následné diskusi zazněla doporučení k formální úpravě (sjednocení názvu dokumentu 

v celém textu, vysvětlení některých zkratek). Děkan podal informace k bodu 4 relevance – organizační 

kultura, profesní certifikace ATO, MTO u Úřadu pro civilní letectví. V souvislosti s deklarovanou 

cílenou podporou akademických pracovníků vedoucí ke zvýšení úspěšnosti v získávání projektů 

(uvedenou v bodě 5 – kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) děkan představil svojí vizi 

transformace oddělení projektů DFJP. 
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Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje dokument „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací  

a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty 

Jana Pernera Univerzity Pardubice pro rok 2017“ po zapracování formálních připomínek 

vzešlých z diskuse. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

Ad 6) Jednací řád Vědecké rady DFJP 

Proděkanka prof. Schmidová představila předkládaný materiál, který byl projednán  

a schválen Vědeckou radou DFJP dne 15. 3. 2017. Odpověděla na dotazy k čl. 3, odst. 1 a 2  

– ukončení členství ve VR a funkce děkana a AS v tomto procesu. Formální připomínka k doplnění 

odstavce (čl. 4, nový odst. 5) vztahujícího se k účinnosti Jednacího řádu VR  

a úpravě záhlaví dokumentu. 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Jednací řád Vědecké rady DFJP po zapracování formálních 

připomínek, které zazněly v diskusi. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

Ad 7) Volební řád AS DFJP 

Proděkan Ing. Hába představil předkládaný dokument a jeho zásadní změnu – způsob volby: 

akademičtí pracovníci volí do komory akademických pracovníků a studenti do komory studentů. 

Externí doktorandi, kteří jsou současně akademickými pracovníky, si mohou vybrat komoru, do které 

budou volit, příp. do které budou kandidovat. Ing. Hába pak odpověděl na dotazy týkající se 

komentářů z právního oddělení UPa, způsobu zveřejnění výsledků voleb a postupu při neplatnosti 

voleb (i jen do jedné komory). 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Volební řád AS DFJP po zapracování formálních připomínek, které 

zazněly v diskusi. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

Ve 14:50 odešli Ing. Nachtigall a Ing. Novák.  

Dále přítomno 13 senátorů.  

Ad 8) Jednací řád AS DFJP 

Návrh Jednacího řádu AS DFJP připravil a představil Ing. Vnenk. V rámci diskuse byly komentovány 

připomínky zaslané k tomuto dokumentu Ing. Eisenhammerovou, Ing. Čermákem a Ing. Nachtigallem 

a následně byly zapracovány návrhy na doplnění nebo úpravu textu. Diskuse proběhla mj. ke lhůtám 

týkajícím se dodání podkladů pro jednání AS DFJP jejich předkladateli (např. vedením fakulty), 

zveřejnění a rozeslání pozvánky na zasedání. 
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Po zapracování změn, na nichž se senátoři shodli, bude dokument zaslán právnímu oddělení UPa  

a po jeho vyjádření schválen na příštím zasedání AS DFJP. 

 

V 15:50 vyhlášena přestávka do 16:00. 

Ad 9) Disciplinární řád DFJP 

Proděkanka Ing. Ledvinová představila předkládaný materiál. V diskusi vystoupili  

Ing. Eisenhammerová, doc. Hyršlová, Ing. Hruška a Ing. Michálek. Navrženy byly některé zpřesňující 

formulace a konkretizovány lhůty při jednání o přestupku studenta, včetně názvu („Disciplinární řád 

pro studenty DFJP“). Senátoři se závěrem shodli na tom, že takto doplněný dokument bude znovu 

postoupen právnímu oddělení a schválen na příštím zasedání AS DFJP. 

16:30 příchod prof. Nováka a Ing. Lenocha  

Ad 10) Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2016 

Proděkan Ing. Hába představil předkládaný dokument. V rámci diskuse vystoupil Ing. Vnenk 

s upozorněním na chybné součty v tabulkách v kapitole 3 Studijní programy, organizace studia  

a vzdělávací činnost. Chyby byly opraveny. 

Usnesení: 

AS DFJP schvaluje Výroční zprávu o činnosti DFJP za rok 2016 po zapracování formálních 

připomínek vzešlých z diskuse. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0. 

16:45 příchod prof. Culka  

Ad 11) Výroční zpráva o hospodaření DFJP za rok 2016 

Předkládaný dokument představil tajemník fakulty Ing. Šturma a informace doplnil také děkan. 

Poukázal i na trendy v některých ukazatelích a zdůraznil potřebu soustředit se zejména na získávání 

finančních prostředků z grantů a projektů. V diskusi byla komentována mj. výše celouniverzitních 

nákladů a způsob jejího určení. Ing. Šturma apeloval na členy AS UPa, aby se o tuto problematiku 

aktivně zajímali i v rámci AS UPa společně s kolegy z ostatních fakult. Ing. Čermák v této souvislosti 

upozornil, že se o toto aktivně zajímá, ale že na jakékoliv připomínky směrem k vedení UPa ohledně 

této věci se vedení UPa odvolává na to, že všechny detaily rozpočtu, včetně stanovení výše 

celouniverzitních nákladů a způsobu jejich stanovení jsou vždy projednávány s tajemníky, děkany a 

proděkany jednotlivých fakult, tedy i DFJP. Vedení UPa nabízí individuální konzultace tajemníkům 

fakult, na kterých jim je ochotno tyto věci vysvětlit.  Možnosti senátorů dané fakulty změnit něco, co 

je již předem projednáno vedením univerzity se zástupci vedení fakulty, jsou pak velmi omezené. 

Proto se domnívá, že hlavní iniciativu v oblasti přípravy rozpočtu a vyjednávání vhodných podmínek 

pro DFJP musí vyvinout pan tajemník a vedení DFJP. 
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Tajemník fakulty odpověděl Ing. Nožičkovi a doc. Hyršlové na dotazy týkající se klíčování 

neinvestičních nákladů, resp. investic a ing. Michálkovi na dotaz týkající se výše pokut zaplacených 

DFJP v roce 2016. 

Usnesení: 

AS DFJP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření DFJP za rok 2016. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1. 

Ad 12) Dopis předsedy etické komise 

Předseda AS DFJP uvedl krátce bod jednání a předal slovo Ing. Michálkovi, který přečetl návrh reakce 

AS DFJP na dopis předsedy etické komise ve věci zpřesnění role Ing. Němce v plagiátorské kauze na 

DFJP (ze dne 23. 2. 2017). Následně vystoupil děkan doc. Švadlenka a shrnul situaci v této kauze (po 

jednání s panem rektorem i členy etické komise považuje vedení fakulty tuto kauzu za uzavřenou, 

podniklo opatření k nápravě). Prof. Culek poukázal na nutnost očištění jména DFJP v této kauze.  

K situaci se vyjádřili také prof. Schmidová, Ing. Čermák, Ing. Nožička, Ing. Hruška, doc. Hyršlová,  

Ing. Eisenhammerová a doc. Matuška. Prof. Novák vysvětlil některé skutečnosti týkající se kauzy  

a jejího šetření ze strany etické komise, nabídl složku materiálů k projektu i publikacím, které jsou 

předmětem sporu. Vyjádřil znepokojení nad stavem, kdy je řešitelský tým projektu TA01030391, za 

který odpovídal, označen etickou komisí jako prostředí, kde se hromadně podvádělo, a zpřesnění 

výroku etické komise na tomto nařčení nic nemění. Senátoři následně zformulovali stanovisko AS 

DFJP do dopisu (viz Příloha č. 1 níže). 

17:50 odešel Ing. Šourek. Dále přítomno 12 senátorů 

18:30 odešel Ing. Kučera. Dále přítomno 11 senátorů. 

Usnesení: 

AS DFJP schvaluje reakci na dopis předsedy etické komise ve věci zpřesnění role Ing. Němce  

v plagiátorské kauze na DFJP formou otevřeného dopisu. 

Hlasování: pro 8; proti 0; zdržel se 3. 

Usnesení: 

AS DFJP schvaluje znění otevřeného dopisu ve věci plagiátorské kauzy na DFJP. 

Hlasování: pro 11; proti 0; zdržel se 0.  

Ad 13) Různé 

Ing. Nožička informoval o situaci Znaleckého ústavu. DFJP musí zaplatit pokutu ve výši 46 000 Kč 

+ 1000 Kč za správní řízení, což je výsledkem sloučeného správního řízení v návaznosti na aktivní 

přístup vedení DFJP. 

Ing. Nožička vznesl dotaz, proč DFJP nemá vlastní přednáškovou místnost a musí za využití učeben 

pro větší počet studentů (výběrové přednášky, semináře odborníků z praxe aj.) platit. Odpověděl 
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tajemník fakulty – dáno historickými souvislostmi, ale i ekonomickými aspekty plynoucími 

z „vlastnictví“ takové učebny. 

Ing. Nožička vznesl dotaz na fungování úklidové služby v souvislosti se ztrátou věcí z kanceláře. 

Odpověděl tajemník fakulty. 

Ad 14) Závěr 

Předseda AS DFJP připomněl senátorům termín konání Shromáždění akademické obce  

(3. 5. 2017, 13 hod, B4), poděkoval za účast na zasedání a v 19:50 zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Ing. Barbora Antonová 

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

předseda AS DFJP 

 

Příloha č. 1: 

 Vážený pan 

 prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

 rektor Univerzity Pardubice 

 V Pardubicích dne 12. dubna 2017 

Vážený pane rektore, 

v souvislosti s dopisem předsedy etické komise prof. Rýdla ve věci zpřesnění role ing. Němce 

v plagiátorské kauze na DFJP ze dne 23. února 2017 Vás žádáme o iniciování celkové revize původní 

zprávy etické komise, která bude reagovat na všechny body otevřeného dopisu prof. Nováka 

a ing. Lenocha ze dne 2. listopadu 2016, za který se ve svém prohlášení ze dne 4. listopadu 2016 plně 

staví vedení DFJP i Akademický senát DFJP (a to již v usnesení z 3. mimořádného zasedání AS DFJP 

konaného dne 9. listopadu 2016). 

Věříme, že důkladné prošetření případných pochybení, ke kterým mohlo ze strany jednotlivců dojít, 

přispěje k zachování prestiže Univerzity Pardubice i jejích jednotlivých součástí. 

 

Jménem AS DFJP předsednictvo: 

   

 Jaroslav Matuška Tomáš Michálek Petr Vnenk 

Příloha: Otevřený dopis prof. Nováka a ing. Lenocha ze dne 2. listopadu 2016 

Znění tohoto otevřeného dopisu bylo schváleno na 14. zasedání Akademického senátu DFJP dne 

12. dubna 2017 všemi přítomnými senátory. 
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Příloha č. 2:  
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