
Zápis 
ze zasedání AS JAMU konaného dne 17. března 2004 

 
 
 
Přítomni: prof. B. Smejkal, doc.Petráš, doc. Mgr.J. Kolegar, PhDr. K.Horáčková, Ph.D., 

Mgr. K.Hegner, Mgr. A. Bergman, Ph.D., P.Kučera 
 

Omluveni:      doc. F. Novotný, MgA B. Chládková, J. Kavan, P. Matúšů, J.Šprincl 
 
 
Hosté:             prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, Ing. Vondráčková,  
                       doc.Goliášová, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, Mgr. David Lobpreis,  
                        prof. Kamila Klugarová 
 
 
 
PROGRAM:         
 
1.Rozpočet JAMU 
 
Rektor JAMU, prof. Václav Cejpek, informoval AS JAMU o změnách financování VŠ. 
Projekt MŠMT-konkurenceschopnost VŠ předpokládá navýšení rozpočtu VŠ o 5,7 mld. Kč. 
(Skutečnost- navýšení rozpočtu jen o 2,2 mld. Kč. ) Reálně  byl tedy rozpočet VŠ zvýšen  
o 16 %. Metodika financování  uměleckých VŠ byla sjednocena s ostatními VŠ a převedena 
z indexového financování na financování koeficientem, který pro UVŠ činí 5,9. Velmi 
důležitým faktorem se stává počet studentů, který by neměl prudce klesat ani stoupat.  P. 
rektor  předložil AS JAMU rozpočet pro rok 2004 ke schválení. Paní kvestorka provedla 
podrobný rozbor všech částí  rozpočtu JAMU pro rok 2004. 
 
Usnesení: 
AS JAMU  po  projednání schvaluje  návrh rozpisu rozpočtu NEI prostředků tak, jak byl 
předložen v písemné  formě a je nedílnou součástí zápisu s tím, že zmocňuje kvestorku JAMU 
schválit v průběhu roku vnitřní úpravy rozpisu provedené na základě žádosti jednotlivých 
rozpočtových míst, kterých se změna týká. 
 
AS  JAMU po projednání schvaluje návrh pořadníku FRIM, tak jak byl předložen a  je 
součástí zápisu s tím, že u položky č. 19 investic a položky 4 oprav bude reálné čerpání 
podřízeno prioritě zajištění nárůstu DPH u stavební akce „ Zlepšení hygienických podmínek 
na HF“. 
 
2.AS po projednání schvaluje  návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003:  
      102 tis.   -  příděl do fondu odměn a 1 606 tis. příděl do FRIM.   
 
3. Řád výběrového řízení 
P. rektor provedl podrobnou analýzu čl. 3 Řádu výběrového řízení a s ním souvisejícího        
čl. 28 Statutu JAMU. Seznámil členy AS se zněním  předpisů týkajících se výběrových řízení  
na některých dalších VŠ. Doporučil   AS JAMU  zvážit všechny  souvislosti týkající se  nejen 
Řádu výběrového řízení, čl.3, ale i  připravovaných změn Statutu JAMU a vnitřních předpisů 
JAMU. V následující diskusi členové AS vyjádřili souhlas s návrhem pana rektora. 



 
4. Studentská komora RVŠ – noví členové   
 
Po schválení AS   HF doporučil  AS JAMU do  Studentské komory Rady     
vysokých škol  pro rok 2004-05 nové členy: 
Jiřího Rohela,  studenta HF, jako člena  a Katarínu Mašlejovou,  rovněž studentku HF,  jako 
náhradnici.   
 
5. Kolejní komise JAMU 
AS JAMU schválil  jako člena KK JAMU Jiřího Rohela, který byl nominován AS HF. 
 
6. Různé: 
Rektor JAMU informoval členy AS o jednání České konference rektorů ve dnech 26. – 27. 2. 
2004, jíž se zúčastnili také političtí představitelé ČR. 
                               
Předseda AS JAMU informoval o setkání předsedů AS českých vysokých škol  při zasedání 
RVŠ 19.2. 2004 v Praze. 
 
 
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ SE USKUTEČNÍ 21.DUBNA 2004 V 16,00 HOD. NA DIFA JAMU. 
 
Zapsala:O. Vránová 
Ověřil: prof. Smejkal 
 
 
 
 
 


