
Zápis ze zasedání Akademického senátu JAMU ze dne 15.3. 2005 
 
Přítomni: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Karel Hegner, prof. PhDr. Jindra Bártová, doc. Barbara 
Willi, Ph.D., MgA. Radim Pančocha, doc. Mgr. Jan Kolegar, Mgr. Vladimír Kelbl, Václav Gottwald, MgA. Jan 
Kavan, Lukáš Bednařík, Robin Kvapil   
 
Omluven: MgA. Pavel Baďura 
 
Hosté: prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, prof. PhDr. Miroslav Plešák, prof. PhDr. Leoš Faltus, 
doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D., prof. PhDr. Josef Kovalčuk, Mgr. David Lobpreis, prof. Kamila Klugarová, doc. 
Dana Drápelová 
 
Program: 
 
1. Úvod 
 

Předsedkyně AS uvedla jednání senátu a seznámila senát s programem jednání. Rovněž představila nové 
členy, kteří se nemohli zúčastnit posledního zasedání. 
 
2. Schvalování rozpočtu JAMU pro rok 2005 
 

Rektor JAMU, prof. PhDr. Václav Cejpek, stručně seznámil AS s historií a současnou situací 
financování vysokých uměleckých škol. Kvestorka JAMU, JUDr. Lenka Valová, nejprve stručně seznámila AS 
JAMU s rozpočtotvornými orgány JAMU a poté podala AS detailní výklad k předloženému rozpočtu JAMU pro 
rok 2005. 

 
Po projednání a jednomyslném hlasování ve všech třech případech se AS JAMU shodl na následujících 
usneseních: 

 
1. AS po projednání schvaluje návrh rozpisu rozpočtu neinvestičních 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. 

 
2. AS po projednání schvaluje návrh pořadníku FRIM tak, jak byl předložen a je součástí zápisu. 
 
3. AS schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004: 557,91 tis. Kč příděleno do 

fondu odměn. 
 
3. Změna mzdového předpisu. 
 

Prof. Kamila Klugarová zaslala AS dopis, ve kterém upozorňuje na fakt, že tarifní mzdy stále nedosahují 
výše srovnatelné s konzervatořemi a ZUŠ. Prof. Václav Cejpek informoval o svém stanovisku k poměru pevné 
složky platu  vůči pohyblivé složce platu a rovněž upozornil na nebezpečí centralizace mzdových položek ze 
strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kvestorka JAMU poukázala na rozdílnou výši pohyblivé složky 
mezd. 

 
AS JAMU schválil deseti hlasy V. změnu vnitřního mzdového předpisu, tak jak byla předložena 

vedením JAMU, a doporučuje vedení JAMU i nadále sledovat poměr mezd mezi naší VŠ a ostatními 
stupni škol. 
 
4. Změna Stipendijního řádu JAMU 
 

AS jednomyslně schválil změnu Stipendijního řádu JAMU, která stanovuje výplatu stipendií pouze 
bezhotovostním převodem na studentský účet.     
 
5. Stravování zaměstnanců JAMU 
 

Akademický senát deseti hlasy podporuje změnu formy příspěvků na stravování ve formu stravenek, 
s tím, aby pro zájemce byla udržena možnost stravování v menze prostřednictvím placení těmito stravenkami. 



Zároveň Akademický senát JAMU vybízí k diskuzi na toto téma na půdě fakult a bude při svém rozhodování 
vycházet z výsledků této diskuze. Vedení JAMU zahájí jednání s MU ohledně stravování a s firmou Varias 
ohledně úprav informačního systému JAMU nezbytných pro přechod na mechanizmus stravenek. 

 
6. Různé 
 

AS vzal na vědomí dopis prof. Kamily Klugarové, prof. Bohumila Smejkala a doc. Františka 
Novotného ve věci prověření toho, zda všichni akademičtí pracovníci hudební fakulty prošli výběrovým řízením. 
Při hlasování byl tento návrh podpořen pouze čtyřmi hlasy, a proto nebyl přijat. 

 
PhDr. Květa Horáčková informovala  AS JAMU o tom, že seznámila paní kvestorku  s dopisem 

studentů operní režie týkajícím se HDL.   Zatím ještě nebyla vypracována projektová dokumentace pro HDL, 
proto jejich připomínky přicházejí včas a budou vzaty na vědomí.  
 

Prof. PhDr. Miroslav Plešák oslovil AS JAMU v záležitosti výběru studentských zástupců do kolejní 
komise. Studentská komora AS přislíbila včasné dodání kandidátů (do týdne). 

 
 
Další jednání AS JAMU bylo stanoveno na 20. 4. 2005 v 16,00 hod. 
 

 
Zapsal:         Verifikovala: 
 
MgA. Jan Kavan      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

 
 
 

 
 


