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Zápis 

z mimořádného zasedání Akademického senátu DFJP, 

konaného ve středu 6. prosince 2017 od 13:00 hodin v místnosti DC 05007 

Přítomni: Ing. Dušan Čermák, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.;  Ing. Tomáš Kučera; 

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

Ph.D.; Ing. Jiří Nožička, Ph.D.; Ing. Jan Pokorný, Ph.D.; Ing. Petr Vnenk  

Omluveni: Ing. Barbora Antonová; Ing. Lukáš Haupt; Ing. Roman Hruška, Ph.D.; Ing. David Šourek, Ph.D. 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Rozhodnutí předsednictva ve věci žádosti o přezkoumání průběhu voleb do AS DFJP. 

4. Jmenování volební komise pro opakované volby do AS DFJP. 

5. Vyhlášení opakovaných voleb do AS DFJP. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů 

Předseda senátu zahájil (13:02 h) zasedání a přivítal přítomné senátory a hosty. Přítomno bylo 10 

senátorů, 4 omluveni. 

Navrženi byli skrutátoři Ing. Kučera a Ing. Nožička. 

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

 

Ad 2) Schválení programu zasedání 

Předseda senátu přednesl navržený program zasedání. Schválen byl beze změn. 

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

 

Ad 3) Rozhodnutí předsednictva ve věci žádosti o přezkoumání průběhu voleb do AS DFJP. 

Předseda AS DFJP seznámil přítomné s rozhodnutím předsednictva ve věci žádosti o přezkoumání 

průběhu voleb do AS DFJP. Vysvětlil postup od posledního zasedání AS DFJP (konzultaci s předsedou 

Legislativní komise AS UPa) a důvody, které předsednictvo vedly k rozhodnutí o konání opakované 

volby do AS DFJP na období 2018 – 2020. 

Následovala diskuse. Doc. Jehlička, člen volební komise, se ohradil proti formulaci rozhodnutí 

v souvislosti s úpravou hlasovacího místa v souladu s čl. 3, odst. 9 Volebního řádu AS DFJP, v čemž ho 

dr. Čermák podpořil. Ing. Čermák nesouhlasí s opakováním celých voleb a navrhuje novou konzultaci 

s JUDr. Šmídem, neboť se domnívá, že nebyl zpochybněn celkový průběh voleb, ale pouze samotný 

akt volby na jednom konkrétním volebním místě. Předseda AS DFJP se odmítl opakovaného jednání 

s právníkem účastnit a nabídl tuto možnost těm senátorům, kteří se pro jednání uvolí. Po vyjádření 
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souhlasného názoru na opakování celých voleb některých senátorů (doc. Hyršlová, Ing. Kučera, Ing. 

Nachtigall, Ing. Skalská, Ing. Pokorný) byla diskuse ukončena. 

14:00 h Vyhlášena přestávka. 

14:08 h Zahájeno jednání. 

 

Ad 4) Jmenování volební komise pro opakované volby do AS DFJP. 

Předseda AS DFJP seznámil senátory s kandidáty na členy volební komise (9 kandidátů) a proběhla 

tajná volba. Všichni kandidáti byli zvoleni; s počtem hlasů 10: doc. Ing. Michael Lata, Ph.D., Ing. Petr 

Sýkora, Ing. Petr Voltr, Ph.D. a RNDr. Jan Zajíc, CSc.; 9 hlasů: Ing. Vladislav Borecký, Ph.D., Ing. 

Přemysl Hojka, Ing. Tomáš Krejsa, Bc. Adam Novák a Ing. Filip Ševčík. 

 

Ad 5) Vyhlášení opakovaných voleb do AS DFJP. 

Předsednictvo vyhlásilo opakované volby do AS DFJP, které se budou konat ve vestibulu DFJP v 

Pardubicích na Stavařově v termínu 3. - 4. ledna 2018, vždy od 9 do 15 hod. Následně proběhla krátká 

diskuse k potřebě revidovat Volební řád AS DFJP za účelem zahrnout do něj obecné způsoby řešení 

některých problémů, které se mohou vyskytnout v průběhu voleb. 

  

Ad 6) Různé. 

Ing. Čermák upozornil na to, že v posledním zápise není (spolu s Ing. Nachtigallem) uveden mezi 

přítomnými a poukázal na nepřesné zachycení průběhu diskuse. Reagoval předseda AS DFJP omluvou 

za nedopatření a výzvou senátorům, aby ve lhůtě určené ke korekci pracovní verze zápisu zaslali 

upřesnění svého vystoupení v diskusi, pokud si přejí mít svůj příspěvek zanesen v zápise podrobněji. 

Ing. Čermák předal informaci z AS UPa ohledně stravování – připomínky, náměty ke stravování na 

UPa zasílat senátorovi doc. Stejskalovi z FES, který bude v této věci dále jednat. Předseda AS DFJP mu 

zašle odpověď ředitele SKM z června t.r. na dotaz předsednictva AS DFJP ke tvorbě cen v menze. 

 

Ad 7) Závěr. 

Předseda AS DFJP poděkoval všem přítomným za účast a ve 14:25 h zasedání ukončil. 

    

 

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

        předseda AS DFJP 

 


