
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu DFJP, 

konaného 23. dubna 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference. 

Přítomni:  Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D., 
Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., 
Ing. Martin Šustr, Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Jiří Šlapák  

(při zahájení přítomno 10 senátorů z celkového počtu 15 senátorů) 

Omluveni:  Ing. Inna Zelenska, Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan 

Verner, Ing. Petr Šohajek 

Program: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání.  

2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 
Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 

3. Schválení programu zasedání. 

4. Projednání a schválení změnového listu I. Změna Volebního řádu Akademického 
senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

5. Projednání a schválení změnového listu I. Změna Jednacího řádu Vědecké rady 

Dopravní fakulty Jana Pernera. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., 
zahájil v 14:01 mimořádné zasedání a přivítal přítomné senátory a senátorky. V úvodu 
informoval všechny přítomné o organizaci jednání AS DFJP. Následně byla provedena kontrola 
účasti přítomných senátorů. Celkem bylo on-line zasedání AS DFJP přítomno 10 senátorů.  

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 
Navržení skrutátoři pro zasedání AS DFJP konané dne 23.04. 20201 byli Ing. Tomáš 

Michálek, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák. Hlasování se účastnilo 10 senátorů, kteří hlasovali 10 hlasy 
pro návrh. Navržení skrutátoři byli schváleni. 

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

2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 
Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 
Předseda AS DFJP uvedl, že byla vypracována pravidla pro distanční zasedání a senátoři 

se s pravidly mohli seznámit v předstihu. Hlasování se účastnilo 10 senátorů. Záznam ze 
zasedání AS DFJP pořizuje pouze předsedající. 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. Po seznámení s pravidly předseda AS DFJP požádal senátory o hlasování 
prostřednictvím MS Forms.  

Usnesení:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera schvaluje Pravidla pro distanční zasedání 
a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference, 
a to pro zasedání konané dne 23. 04. 2021. 

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

3. Schválení programu zasedání. 
Předseda AS DFJP seznámil přítomné senátory s programem mimořádného zasedání 

Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, konaného dne 23. 04. 2021. 
K navrženému programu zasedání neměl žádný senátor připomínky a proto Dr. Šmejda nechal 
o programu hlasovat. Hlasování se účastnilo 10 senátorů, kteří vyslovili souhlas s navrženým 
programem jednání. Program zasedání byl schválen. 

Usnesení:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera schválil předložený program zasedání 
konaného dne 23.04.2021. 

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

4. Projednání a schválení změnového listu I. Změna Volebního řádu Akademického 

senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Předseda senátu informoval všechny přítomné senátory a senátorky o nutnosti 

projednat a schválit změnový list „I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Dopravní 

fakulty Jana Pernera“. Změnový list byl zaslán na vyjádření právnímu oddělení UPa, které bylo 

s předkládaným materiálem seznámeno a nevzneslo k němu žádné další připomínky. Dále 

předseda senátu v krátkosti informoval senátory o všech potřebných informacích, které bylo 

nutné sdělit v návaznosti na jednání mezi AS DFJP a AS UPa.  

Usnesení:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil změnový list I. Změna 
Volebního řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 1. 

5. Projednání a schválení změnového listu I. Změna Jednacího řádu Vědecké rady 

Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Předseda senátu informoval všechny přítomné senátory a senátorky o nutnosti 
projednat a schválit změnový list „I. Změna Jednacího řádu Vědecké rady Dopravní fakulty Jana 
Pernera“. Změnový list byl zaslán na vyjádření právnímu oddělení UPa, které bylo 
s předkládaným materiálem seznámeno a nevzneslo k němu žádné další připomínky.  

Usnesení: 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 
schválil změnový list I. Změna Jednacího řádu Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera. 

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



6. Různé. 
Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera informoval 

o harmonogramu voleb, které se uskuteční ve dnech 13. 05. – 14. 05. 2021. V termínu od 21. 
04. do 03. 05. 2021 je možné předkládat návrhy kandidátů a 06. 05. 2021 dojde ke zveřejnění 
seznamu kandidátů. Způsob provedení volby do AS DFJP bude upřesněn 28. 04. 2021 v 
návaznosti na schválení I. Změny Volebního řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana 
Pernera Akademickým senátem Univerzity Pardubice. Zasedání AS UPa se uskuteční dne 27. 
04. 2021.  

Návrhy na kandidáty do senátu může podávat každý člen nebo skupina členů 
akademické obce, a to zvlášť do komory akademických pracovníků a zvlášť do komory 
studentů. Písemné návrhy podepsané navrhovatelem a kandidátem se podávají po předchozí 
dohodě členům volební komise v termínu 21. 04. – 03. 05. 2021, nebo může být využito 
kontaktní místo v kanceláři předsedy volební komise Ing. Aleše Šmejdy, Ph.D., která nese 
označení DC-04033 a nalézá se ve 4. NP budovy DC na adrese Studentská 95, Pardubice, 53210. 
Na tomto místě budou písemné návrhy přebírány v těchto termínech: 

• úterý od 9:00 – 13:00, 

• čtvrtek od 9:00 – 14:00, 

• pátek od 12:00 – 14:00. 
 

Dle vyjádření Dr. Šmejdy jsou všechny potřebné informace umístěny na webu DFJP 
v sekci Akademický senát DFJP (https://dfjp.upce.cz/dfjp/volby-as-dfjp), dále na FB a také 
v prostorech Dopravní fakulty Jana Pernera.  

Do diskuse se přihlásil senátor Ing. Martin Šustr s dotazem, který se týkal předkládání 
návrhu kandidátů do Akademického senátu DFJP a následného vyjádření souhlasu 
s kandidaturou. Dále se do diskuse přihlásil senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., který 
upozornil na způsob předkládání návrhů kandidátů do AS DFJP v návaznosti na platný Volební 
řád AS DFJP. V případě schválení I. Změny Volebního řádu AS DFJP Akademickým senátem 
Univerzity Pardubice dojde ke zjednodušení procedury navrhování a vyjádření souhlasu s 
kandidaturou do Akademického senátu DFJP, avšak postup v souladu s původním zněním 
volebního řádu je i nadále správný. Na závěr se ještě přihlásil senátor Ing. Jiří Šlapák s dotazem 
na možnosti a způsoby předkládání návrhů kandidátů volební komisi.  

7. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 14:55. O příštím 

termínu zasedání v roce 2021 bude předseda AS DFJP včas informovat všechny senátory. 

Zapsal: A. Šmejda 

 


