
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 15. června 2022 od 13.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu DFJP (DA-01016) 

Přítomni:  Ing. Aleš Hába, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., 
Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D., 
Ing. Petr Vnenk, Natálie Parlagi, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Petr Šohajek, Ing. Šárka 
Vančurová 

Omluveni:  Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., 

Bc. Adam Bílek 

Hosté:  doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Lucie Tucauerová 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
2. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 
3. Volba předsednictva AS DFJP. 
4. Volba předsedy AS DFJP. 
5. Rozpočet DFJP pro rok 2022. 
6. Různé. 
7. Závěr. 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
Předseda AS DFJP, dr. Michálek, zahájil zasedání ve 13.00 hodin a přivítal přítomné. 

V době zahájení zasedání bylo přítomno 10 senátorů; Ing. Šohajek dorazil později v průběhu 
zasedání. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Aleš Hába, Ph.D., a Ing. 
Jiří Nožička, Ph.D. Hlasování se zúčastnilo všech 10 přítomných senátorů, kteří se většinově 
vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli schváleni. 

Hlasování: pro 8; proti 0; zdržel se 2. 

2. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 
Předseda AS DFJP seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. K programu 

zasedání nikdo nevznesl žádné připomínky, a proto dal předseda AS DFJP o programu hlasovat. 
Hlasování se účastnilo všech 10 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. 
Program zasedání tak byl schválen. 

Usnesení 2022/03/01:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 15. 6. 2022 od 13.00 
hodin. 

Hlasování: pro 10; proti 0; zdržel se 0. 

3. Volba předsednictva AS DFJP. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a ve stručnosti seznámil senátory s postu-

pem volby předsednictva a předsedy AS DFJP na následující jednoleté funkční období, specifi-
kovaným v Jednacím řádu AS DFJP. Předseda AS DFJP navrhl dvoučlennou volební komisi pro 
volbu předsednictva i předsedy AS DFJP ve složení: Ing. Aleš Hába, Ph.D., a Ing. Jiří Nožička, 
Ph.D., a dal o tomto návrhu hlasovat. Navržená volební komise byla většinově schválena. 

13.05 – Na zasedání přichází senátor, Ing. Šohajek. 



Usnesení 2022/03/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera schvaluje volební komisi pro volbu před-
sednictva a předsedy Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera pro následující 
jednoleté funkční období ve složení: Ing. Aleš Hába, Ph.D., a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 2. 

Následně bylo zahájeno první kolo tajné volby předsednictva AS DFJP, ve kterém bylo 
odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků s následujícím výsledkem (kandidáti postupující do 
druhého kola volby): 

• z komory akademických pracovníků: 
o Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.: 10 hlasů; 
o Ing. Petr Vnenk: 6 hlasů; 
o Ing. Monika Skalská, Ph.D.: 3 hlasy; 
o Ing. Aleš Hába, Ph.D.: 1 hlas; 
o Ing. Roman Hruška, Ph.D.: 1 hlas; 
o Ing. Petr Nachtigal, Ph.D.: 1 hlas; 

• z komory studentů: 
o Ing. Jiří Šlapák: 10 hlasů; 
o Ing. Petr Šohajek: 1 hlas. 

S nominací do předsednictva AS DFJP vyslovili souhlas: Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. 
Petr Vnenk, Ing. Monika Skalská, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., Ing. Jiří Šlapák a Ing. Petr 
Šohajek. Ve druhém kole tajné volby předsednictva AS DFJP pak tito kandidáti obdrželi násle-
dující počty hlasů: 

• z komory akademických pracovníků: 
o Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.: 10 hlasů; 
o Ing. Petr Vnenk: 9 hlasů; 
o Ing. Monika Skalská, Ph.D.: 2 hlasy; 
o Ing. Roman Hruška, Ph.D.: 1 hlas; 

• z komory studentů: 
o Ing. Jiří Šlapák: 10 hlasů; 
o Ing. Petr Šohajek: 1 hlas. 

Na základě výsledků tajné volby předseda konstatoval, že předsednictvo Akademické-
ho senátu Dopravní fakulty Jana Pernera bude v jednoletém funkčním období od 16. 6. 2022 
pracovat ve složení Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Petr Vnenk a Ing. Jiří Šlapák. 

4. Volba předsedy AS DFJP. 
Následně bylo přistoupeno k volbě předsedy AS DFJP. Předseda AS DFJP seznámil sená-

tory s průběhem tajné volby. Celkem bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků, přičemž 
členové nově zvoleného předsednictva získali následující počty hlasů: 

• Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.: 7 hlasů; 

• Ing. Petr Vnenk: 2 hlasy; 

• Ing. Jiří Šlapák: 2 hlasy. 

Na základě výsledků tajné volby předseda AS DFJP, dr. Michálek, konstatoval, že bude 
ve své funkci pokračovat i v následujícím jednoletém funkčním období od 16. 6. 2022 a podě-
koval senátorům za projevenou důvěru. Následně vystoupil děkan DFJP, poděkoval končícímu 
předsednictvu za dosavadní činnost a pogratuloval nově zvolenému předsednictvu a předse-
dovi AS DFJP ke zvolení. 



5. Rozpočet DFJP pro rok 2022. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo děkanovi, doc. Švadlenkovi, 

který představením předkládaného materiálu pověřil paní tajemnici, Ing. Tucauerovou. Ing. 
Tucauerová představila strukturu rozpočtu DFJP pro rok 2022, shrnula nejvýznamnější fakta a 
poděkovala ekonomické komisi AS DFJP za připomínky a věcnou diskusi k návrhu rozpočtu. 
Děkan DFJP, doc. Švadlenka, dále doplnil informace týkající se finanční náročnosti plánované 
rekonstrukce budovy DC a odměňování zaměstnanců ve vztahu k fondům. Předseda AS DFJP 
požádal ekonomickou komisi AS DFJP o stanovisko k předkládanému materiálu. Předseda eko-
nomické komise, dr. Nožička, uvedl, že ekonomická komise AS DFJP materiál projednala a 
doporučuje jej ke schválení. V rámci diskuse se pak senátor, dr. Michálek, zeptal na možnosti 
využití fondů s ohledem na inflaci. Následně dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. 
Hlasování se zúčastnilo všech 11 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro 
návrh. Návrh rozpočtu DFJP pro rok 2022 tak byl přijat. 

Usnesení 2022/03/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil rozpočet Dopravní 
fakulty Jana Pernera pro rok 2022, jehož návrh je uveden v dokumentu „Konstrukce a struk-
tura rozpočtu DFJP na rok 2022“. 

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

6. Různé. 
Předseda AS DFJP přednesl dotaz, který obdržel od p. doc. Drdly a který se týká KHP: 

„Akademičtí pracovníci DFJP nemají informaci ke KHP za rok 2021, jaká byla finanční hodnota 

bodu jednak za hodnocení pedagogické činnosti a jednak za hodnocení oblasti vědecké a tvůrčí 

činnosti a mezinárodních mobilit. Jaké byly tyto hodnoty bodů?“ Předseda AS DFJP k tomu dále 

uvedl, že směrnice týkající se KHP je sice mimo přímou působnost AS DFJP, ale že v principu 

nic nebrání diskusi této otázky na zasedání. Dotaz zodpověděl děkan DFJP, doc. Švadlenka, 

který uvedl, že na základě vyhodnocení KHP za rok 2021 vychází aktuálně hodnota bodu za 

pedagogickou činnost přibližně 280 Kč a za oblast vědecké a tvůrčí činnosti a mezinárodních 

mobilit pak přibližně 48 Kč. 

Senátor, Ing. Vnenk, se zeptal na názor senátorů na možnou změnu Jednacího řádu AS 

DFJP ve věci vyjadřování souhlasu s činností v předsednictvu v rámci volby předsednictva. 

Následné diskuse se zúčastnili dr. Nožička, Ing. Šlapák, dr. Hába a dr. Michálek. Dr. Michálek 

pak v rámci diskuse o Jednacím řádu AS DFJP zmínil otázku zavedení hybridní formy zasedání, 

která je aktuálně diskutována na úrovni AS UPCE. 

7. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast, pozval je na bezprostředně navazují-

cí shromáždění akademické obce DFJP a zasedání ve 14.05 hodin ukončil. Příští řádné zasedání 

AS DFJP je dle schváleného harmonogramu plánováno na středu 12. října 2022. 

Zapsal: Tomáš Michálek 


