
• Zápis z jednání Akademického senátu JAMU v Brně 

ze dne 28. 3. 2012 

• Přítomni:  
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

Místopředsedkyně: Mgr. Sylva Talpová 

Tajemnice: Hana Hřebačková 

Přítomni: Prof. Mgr. Jindřich Petráš,  doc. MgA. Ivo Krobot,  prof. Petr Oslzlý, MgA.. Gabriel 
Rovňák, MgA. Jan Hons Šuškleb, doc. Martin Opršál, Jakub Jelínek., BcA. Táňa Kovaříková, 
doc. Zdeněk Šmukař  

Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka 
JAMU, MgA. Ondřej Vodička, tajemník DIFA, tajemnice HF Ing. Jana Vondráčková, prof. 
Ph.Dr. Miroslav Plešák, Mgr. Lubomír Mareček  

 Program zasedání začal podle časové anotace. Předsedkyně AS JAMU Květoslava 
Horáčková připomněla na úvod nedávný Týden neklidu, tedy řadu protestních 
vystoupení tuzemských VŠ. Také JAMU se k této protestní akci připojila, vedení HF 
JAMU poskytlo prostory komorního sálu, kde se konala řada vystoupení tzv. Noci 
univerzit. DIFA JAMU se zapojila prostřednictvím studentů, pořádající MU měla zájem 
o poskytnutí prostor kolem centra dění, tedy Komenského náměstí 

 Následuje vystoupení rektora JAMU prof. Medka, který hovořil o průběhu příprav 
reformy VŠ  

- konstatoval stávající nepřehlednost situace po odstoupení ministra školství Dobeše, 
jedna ministerská pracovní skupina připravuje vše, aby k 31. 7. bylo možné začít 
pracovat na paragrafovaném znění zákona. Druhá expertní komise sestavená 
z odborníků RVŠ a ČKR zase zkoumá rizika, která se vynoří  

- 12.4.se uskuteční zasedání ČKR – budou tam zástupci MŠMT, čeká se debata s 1. 
ministrovým náměstkem Němcem 

- rektor konstatuje, že VŠ nechtějí pracovat s rozpočtovým provizoriem vycházejícím 
z čísel před vázáním (200 až 300 mil. Za kapitoly VŠ, z toho může 1,4 až 1,6 mil. 
připadnout na JAMU); proto se schvaluje rozpočet JAMU s tím, že jej bude nutné 
v provozní části po případném vázání části rozpočtu kapitoly VŠ  ještě upravit 

- RVŠ vázání rozpočtu VŠ odmítla 

   slovo dostává kvestorka JUDr. Valová a upozorňuje senátory, že je důležité schválit 
rozpočet školy, jak jej nyní přidělilo MŠMT 

- opakuje makroinformace – podíl výdajů VŠ na HDP a podíl výdajů VŠ na kapitole 
MŠMT – obě čísla mají sestupné tendence, kvestorka konstatuje, že resort školství 
nejen  stagnuje, ale i klesá  

r. 2007  VŠ z HDP 0,65% – 2012 0,55% 



r. 2007 z kap. MŠMT pro VŠ 19,86 miliard  - 2012 17,77 

- v případě JAMU došlo k poklesu o 0,6 % (tedy 716 tisíc) 

- Pozitivní je to, že vedle ukazatelů RIV byla letos poprvé uznána také kvalita dle RUV.   
Jedná se   o významný průlom v uměleckém školství. 

- v úvahách o rozpočtu je podle kvestorky  třeba vycházet z hospodářského výsledku a 
zůstatku příspěvku VŠ, ale také deficitu  způsobeného nižšími příspěvky MŠMT– 
kvestorka dále konstatuje kladný hospodářský výsledek za loňský rok ve výši 
2 230 695 Kč. 

- Mluví dále o rostoucích fondech JAMU, na kterých má škola cca 27 milionů korun, 
faktická disponibilní část je ale cca. 17 milionů, což je zhruba desetina ročního 
rozpočtu akademie 

- nutno počítat s budovaným Divadlem na Orlí, které bude tvořit samostatné 
rozpočtové místo  (k 17.9. 2012 je plánována kolaudace a na nové scéně naběhne 
postupně plnohodnotný provoz,  s čímž je v rozpočtu třeba počítat 

- konstatování poklesu průměrné mzdy o 1400 korun, letošní rozpočet toto loňské 
snížení platu musí zachovat, nevyplatí se další plat – oblast mzdová zůstává stejná  
jako v roce 2011 

- nebude se kapitalizovat příspěvek (škola nedostane možnost si sama určit,co 
z příspěvku dá do investičních peněz), použití fondů JAMU – nebudou se čerpat 
v absolutních hodnotách, ale jen o co se navýší 

- informace o jednání rektorů UVŠ s náměstkem ministra  o využití nového 
mechanismu pro přidělování příspěvku na vzdělání pro vysoké umělecké školy 

 následuje hlasování přítomných senátorů o Schválení hospodářského výsledku JAMU 
a jeho převedení do fondu provozních prostředků – dochází k jednomyslnému přijetí, 
tedy: 

 Usnesení č. 1. : AS JAMU hlasoval o schválení kladného  hospodářského výsledku 
a převedení těchto peněz do fondu provozních prostředků v jednomyslné shodě 

 Následuje hlasování přítomných o pořadníku reprodukce majetku podle přiložené 
tabulky FRIM – opět dochází k jednomyslnému přijetí senátorů   

Usnesení č. 2:  AS JAMU schválil rozpis reprodukce majetku v předloženém pořadí 

 Schválení rozpočtu JAMU pro rok 2012 – nejdůležitější bod hlasování -  předsedkyně 
AS JAMU Horáčková dává hlasovat o rozpočtu na stávající rok a opět dochází 
k jednomyslné shodě přítomných  

 Usnesení č. 3.: AS JAMU projednal návrh rozpočtu na rok 2012 a schválil jej 
v podobě, v jaké byl předložen 

 AS JAMU posléze vyjádřil rozhořčení  nad opakovanou finanční restrikcí resortu 
VŠ z kapitoly MŠMT 



 Schválení změny vnitřního předpisu Statutu JAMU - dochází k drobnému rozšíření 
statutu  - vznikla zcela nová součást akademie, Divadlo na Orlí, jako samostatné  
rozpočtové  místo, které bude řídit provozní ředitel, umělecky bude divadlo podléhat 
příslušným proděkanům pro uměleckou činnost  obou fakult - hlasování opět 
jednomyslné: 

  Usnesení č. 4:  AS JAMU schválil změnu ve Statutu JAMU, jak byla předložena 
rektorátem   

 Schválení Volebního a jednacího řádu AS DIFA – slovo si bere předseda AS DIFA 
profesor Plešák – označuje starý  řád jako zčásti nedokonalý – divadelní fakulta 
koncipovala nový řád vycházející z volebního a jednacího řádu velkého senátu i AS 
hudební fakulty. Konkrétní připomínky DIFA: rozchází se ve stávajícím řádu se 
článkem 16, který nepřipouští jinou možnost, než aby se podávaly návrhy kandidátů 
na funkci děkana mimo řady akademických pracovníků působící na škole.  Doplnili o 
znění řádu o slůvko „zpravidla“, poukázali na nutnost  titulatur jako docent, profesor a 
Ph.D. pro ucházení se o funkci. Druhá změna: neakceptovali institut losu  v případě, 
že volený děkan nedostane nadpoloviční počet hlasů při postupu do následujícího 
kola. Los do akademického prostředí nepatří, když se volby děkana začnou rozpadat, 
je lépe je ukončit a vyhlásit nové. 

 Následuje krátká diskuse 

 Usnesení 5: AS JAMU jednomyslně schválil nový Volební a jednací řád AS DIFA 
v předložené podobě. 

 Předsedkyně senátu AS JAMU Horáčková na závěr znovu děkuje studentům za 
reprezentování akademie při Týdnu neklidu, vyjadřuje uznání zástupcům studentské 
části  senátu 

 Na samotný závěr se AS JAMU ztotožnil s níže přiloženým stanoviskem UR divadelní 
fakulty, které jednomyslně odsouhlasil. 

 AS JAMU se připojuje k následujícímu stanovisku UR DIFA: 

„Umělecká rada Divadelní fakulty JAMU v Brně vyjadřuje nesouhlas s účelovým jednáním 
ministra školství mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, který nerespektuje nálezy a 
stanoviska odborné Akreditační komise ČR. Tímto postupem podrývá důvěru akademické 
obce ve věrohodnost záměrů ministerstva školství vycházet při reformně vysokých škol z 
objektivního hodnocení jejich kvality a naopak ji utvrzuje v obavách z mocenských zásahů do 
jejich práv a svobod. Toto jednání má pro celé vysoké školství výrazně devalvující dopad.“ 

 

Konec zasedání v 18 hodin 20 minut, senát byl schopný usnášení po celou dobu jednání. 

Zapsali:  Mgr.Luboš Mareček, Hana Hřebačková (tajemnice AS JAMU) 

Verifikovala:   PhDr. Květoslava Horáčková, Ph. D., předsedkyně AS JAMU 
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