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Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice 

 

Zápis ze 4. mimořádného zasedání AS DFJP, konaného dne 19. 12. 2016 

Přítomní senátoři: Ing. Barbora Antonová; 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. Petr Novák, BBA; Ing. Jiří Nožička, Ph.D.; Ing. David Šourek, Ph.D. 

Hosté: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.; Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.; doc. Ing. PaveI Švanda, Ph.D.; Ing. Pavel 

Šturma; Ing. Aleš Hába, Ph.D. 

 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Projednání záměru děkana odvolat a jmenovat proděkany. 

4. Různé. 

5. Závěr.  

 

Ad 1) Zahájení, jmenování skrutátorů 

Na začátku bylo přítomno 11 senátorů. Předseda senátu Ing. Šourek přivítal přítomné senátory, vedení 

fakulty, hosty a zahájil zasedání AS DFJP. 

Jako skrutátoři byli navrženi a schváleni: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.; Ing. Roman Hruška, Ph.D. 

 

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

 

Ad 2) Schválení programu zasedání 

Předseda AS DFJP seznámil přítomné s programem 4. mimořádného zasedání AS DFJP. K programu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. Předseda senátu DFJP dal o navrženém programu hlasovat.  

Program byl schválen. 

 

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

 

Ad 3) Projednání záměru děkana odvolat a jmenovat proděkany. 

Děkan doc. Švadlenka seznámil senátory s tím, že k 19. 12. 2016 odvolá doc. Ing. Pavla Švandu, Ph.D. 

z funkce proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost. Dále uvedl, že ke dni 20. 12. 2016 jmenuje do funkce 

proděkanky pro vědeckovýzkumnou činnost prof. Ing. Evu Schmidovou, Ph.D., do funkce proděkana pro 

vnější vztahy doc. Ing. Radovana Souška, Ph.D. a do funkce proděkana pro vnitřní záležitosti a rozvoj Ing. 

Aleše Hábu, Ph.D. Proděkankou pro pedagogickou činnost zůstává Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Ing. 

Michálek se zeptal, zda nevznikne u doc. Souška střet zájmů, když je v současnosti uveden jako garant 

předmětu u dvou předmětů doktorského studia na Fakultě dopravní ČVUT a jako vyučující několika dalších 

předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu tamtéž. Děkan odpověděl, že doc. Soušek se 
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zavázal k tomu, že výše uvedené aktivity nebudou narušovat činnosti proděkana ani jeho další povinnosti na 

DFJP. Děkan dále uvedl, že působení doc. Souška na FD ČVUT by mohlo být výhodou při podávání 

společných projektů. 

 

Usnesení: 

AS DFJP bere na vědomí záměr děkana odvolat z pozice proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost doc. 

Pavla Švandu Ph.D. a jmenovat na pozici proděkanky pro vědeckovýzkumnou činnost prof. Ing. Evu 

Schmidovou, Ph.D., na pozici proděkana pro vnější vztahy doc. Radovana Souška, Ph.D. a na pozici 

proděkana pro vnitřní záležitosti a rozvoj Ing. Aleše Hábu, Ph.D. 

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

 

Ad 4) Různé 

Ing. Šourek ukázal senátorům nové umístění zápisů ze zasedání akademického senátu DFJP ve veřejně 

dostupné části webových stránek Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Ing. Nožička oznámil senátorům, že Znaleckému ústavu Dopravní fakulty Jana Pernera byla dne 9. 12. 2016 

uložena pokuta ve výši 50 000 Kč. Na možnost uložení této pokuty Ing, Nožička upozorňoval již od března 

tohoto roku. Dále senátorům sdělil, že v průběhu předchozích tří let nebylo soudům zasíláno vyúčtování za 

vykonanou znaleckou činnost. Tato vyúčtování byla zaslána dodatečně. Došlo však k porušení zákona o 

účetnictví a zákona o daních z příjmu. Je tedy pravděpodobné, že ze strany finančního úřadu budou za tato 

porušení uloženy finanční sankce. Děkan uvedl, že pokud k tomu dojde, bude sestavena škodní komise, 

která zjistí odpovědnost zainteresovaných osob a finanční újma fakulty jim bude dána k náhradě. Ing. 

Nožička dále sdělil, že probíhá kontrola vyúčtování u všech zpracovaných posudků. V posledních 14 dnech 

byly dokončeny a odeslány dva znalecké posudky. Ing. Nožička byl děkanem pověřen k přípravě směrnice 

upravující znaleckou činnost na DFJP. 

V 8:52 hodin odešel Ing. Nožička, přítomno bylo 10 senátorů. 

Ing Hruška oznámil senátorům, že byly zveřejněny výsledky voleb do AS UPa a poděkoval členům dílčí 

volební komise za organizaci a zajištění voleb. 

Ing. Michálek se zeptal na další postup při dořešení „plagiátorské kauzy“. Děkan uvedl, že se uzavřením a 

dořešením této kauzy bude v nejbližší době zabývat. Dále se Ing. Michálek pozastavil na anglickou verzí 

názvu DFJP, která mu ve formě „Faculty of Transport Engineering“ nepřijde zrovna šťastná. Děkan přislíbil, 

že v budoucnu se bude úpravnou anglického názvu fakulty ještě zabývat. 

 

Ad 6) Závěr  

Předseda Akademického senátu DFJP Ing. Šourek poděkoval přítomným senátorům, vedení fakulty 

a hostům za účast, popřál ji příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce a ukončil 

zasedání Akademického senátu DFJP. 

 

Zapsal: Ing. David Šourek, Ph.D. 

 

Ing. David Šourek, Ph.D. 

předseda AS DFJP  


