
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ze 
dne 21. 1. 2009 

 
Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner 
Tajemník: Pavel Lojda 
Členové: Prof. PhDr. Jindra Bártová, doc. Mgr. Jan Kolegar, doc. MgA. Martin Opršál,   
MgA. Zdeněk Šmukař, Mgr. Sylva Talpová, BcA. Karolína Zmeková 
 
Hosté:  
Mgr. Martin Prokeš (právník JAMU) 
 
Nepřítomni:  
doc. PhDr. Petr Osolsobě 
 
Omluveni: 
MgA. Jana Bařinková, BcA., Michaela Mixová (zastupovala AS na setkání v Praze) 
 

1. Usnesení: 
AS JAMU po diskusi a projednání jednohlasně přijal Volební a jednací řád AS JAMU tak, 
jak byla předložena jeho nová verze. 
 

AS prodiskutoval čl. 4 odst. 2 písm. g), který jako obecné pravidlo stanovuje, že členství v AS 
zaniká, jestliže členovi zanikne členství v akademické obci příslušné fakulty a zároveň 
upravuje dvě výjimky z uvedeného pravidla – diskusi vyvolala výjimka pod bodem 2. 
uvedeného ustanovení, stanovující, že skončením pracovního poměru akademického 
pracovníka nezaniká jeho členství v AS, jestliže na skončený pracovní poměr bezprostředně 
navazuje další pracovní poměr. S některými akademickými pracovníky je totiž dle § 70 odst. 
4 ZVŠ každoročně sjednávám pracovní poměr na dobu kratší než jeden rok a jejich pracovní 
poměry na sebe tudíž nenavazují bezprostředně.   

2. K nastolené otázce, zda by výjimku pro akademické pracovníky nebylo možné rozšířit 
způsobem obdobným výjimce pro studenty, uvedl Mgr. Prokeš, že nikoliv, protože: 

a) AS je samosprávným zastupitelským orgánem JAMU, jehož členy mají být členové 
akademické obce, 

b) § 8 odst. 2 věta druhá ZVŠ zní: „Je-li student zvolený do akademického senátu 
veřejné vysoké školy v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, 
bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké 
školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu nezaniká.“, 
z čehož a contrario plyne, že nebudou-li takové podmínky stanoveny, jeho členství 
zanikne. 

c) obecným pravidlem dle ZVŠ tedy je, že přestane-li být člen AS členem akademické 
obce VŠ, zanikne i jeho členství v AS. Výjimku z uvedeného obecného pravidla zákon 
výslovně dovoluje pouze pro studenty, nikoliv pro akademické pracovníky; 
v mezidobí mezi skončením jednoho pracovního poměru a počátkem dalšího, není 



taková osoba členem akademické obce a nemůže proto, aniž by to výslovně dovoloval 
zákon, být členem AS. Rozumné úpravě však odpovídá, aby v případě, kdy na sebe 
pracovní poměry akademického pracovníka bezprostředně navazují, členství v AS 
nezaniklo. Tuto výjimku není ovšem možné dále rozšiřovat, např. tak, že členství 
akademického pracovníka v AS nezaniká, jestliže se do určitého počtu měsíců stane 
opět členem akademické obce. 

AS se proto usnesl, že v případě, kdy pracovní poměr akademického pracovníka 
má skončit v průběhu jeho funkčního období jako člena AS, požádá předseda AS 
děkana příslušné fakulty, aby z výše uvedených důvodů s dotčeným členem AS 
zvážil uzavření nové pracovní smlouvy zakládající bezprostředně navazující 
pracovní poměr. 

3. Usnesení: 
AS JAMU jednohlasně přijímá po projednání Statut JAMU tak, jak byla předložena jeho    
nová verze. Ve Statutu JAMU byly upraveny nebo vynechány pasáže, které jsou  součástí 
nově přijatého VaJŘ AS JAMU. 
 

4. Usnesení: 
AS JAMU schvaluje návrh rektora JAMU na doplnění Umělecké rady JAMU, jako nový 
člen byl schválen doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., děkan Divadelní fakulty JAMU. 
 
5. V rámci bodu různé proběhla rozprava o volbách kandidáta na rektora. AS JAMU se 

předběžně rozhodl vyhlásit volby v květnu 2009. 
 
6. AS JAMU byl informován předsedkyní AS o jejím jednání s vedením školy ohledně 

přípravy rozpočtu a možnosti navýšení odměn pro externí zaměstnance JAMU. AS 
JAMU apeluje na vedení fakult a jejich akademické senáty, aby v případě, pokud 
to rozpočtové prostředky dovolí, podpořili  navýšení odměn pro externí 
pracovníky JAMU, jejichž finanční ohodnocení je v současnosti zcela 
neodpovídající.  

 
7. AS JAMU byl informován  předsedkyní AS o iniciativách vznikajících v Praze k 

otázce reformy terciárního vzdělávání (Bílá kniha), obzvláště pak financování 
vysokého školství v ČR (FF KU, AVU). 

  
8. Termín příštího zasedání AS JAMU byl předběžně stanoven na 4. 3. 2009.  

 
 
 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 


