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Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění  
v Brně ze dne 6. 6. 2012 

 
Přítomni:  
Předsedkyně: doc. PhDr.  Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Přítomni: doc. MgA. Ivo Krobot, MgA. Gabriel Rovňák, BcA. Táňa Kovaříková, prof. Jindřich Petráš, 
doc. MgA. Martin Opršál, prof. Petr Oslzlý  
Hosté:    JUDr. Lenka Valová,  prof. PhDr. Václav Cejpek. 
Omluveni :  Mgr. Sylva Talpová,  Doc. Zdeněk Šmukař, Jakub Jelínek, Hana Hřebačková, MgA. J. 
Hons Šuškleb 
 
 
Program:  
Projednání Výroční zprávy o činnosti JAMU za rok 2011 
Projednání Výroční zprávy o hospodaření JAMU za rok 2011 
Různé 
 
1. Předsedkyně AS JAMU přivítala přítomné členky i členy AS JAMU a zástupce rektorátu. 
 
2. Úvodní slovo prorektora pana prof. Václava Cejpka 
 V souladu se zákonem JAMU každý rok zpracovává Výroční zprávu o činnosti  za uplynulý rok. 
Její struktura je dána povahou JAMU jako umělecké vysoké školy. Letošní dokument má novou, 
stručnější podobu podle osnovy zpracované MŠMT, bod č. 11 je určen speciálně pro umělecké VŠ. 
 Obě výroční zprávy prošly připomínkami Správní rady JAMU, byly zapracovány drobné 
připomínky formálního charakteru. 
Diskuse: zodpovězen dotaz MgA. G. Rovňáka týkající se neúčasti HF v ENCATC – účast až od roku 
2012. 
Další připomínky ze strany členů AS se týkaly drobných formálních nepřesností a měly spíše 
povahu korektur textu.  
 
Hlasování o Výroční zprávě o činnosti JAMU za rok 2011:  
  

USNESENÍ 1: 
 
AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2011. 
Drobné připomínky ke korekturám budou zapracovány do textu. 
 
 
3. Výroční zpráva o hospodaření JAMU za rok 2011, informace kvestorky JAMU JUDr. Lenky 
Valové: 
  Výroční zpráva o hospodaření je striktně zpracována podle pokynů MŠMT a ministerstva 
financí. Senát byl s hospodařením JAMU včetně přesných údajů seznámen již při schvalování 
rozpočtu pro rok 2012.  JAMU se potýká se ztíženou finanční situací způsobenou restrikcemi 
finančních prostředků určených do kapitoly školství. Již v roce 2011 chybělo ve výchozím stavu 
rozpočtu 12 176 tis. oproti roku 2010, situace se vzhledem k celkovému vývoji ekonomiky nelepší. 
Úbytek financí se projevil poprvé v historii v oblasti mzdové, došlo ke snížení v průměru o 1471 
Kč. 
JAMU má přesto i nadále kladný hospodářský výsledek. Významný je podíl financí z evropských 
projektů (13 800 tis.). Rovněž fondy JAMU byly posíleny, zůstávají jako rezerva.  
Výhled na další roky: Pro roky 2012/13 mělo v kapitole pro školství MŠMT celkem dojít ke snížení 
finančních prostředků o 7 mlr., z toho pro VŠ o 2 mlr. Nyní probíhají jednání o úpravě redukce na 5 
mlr. , a to by se projevilo u VŠ  v investiční části rozpočtů.  
Rektoři UVŠ se dohodli s MŠMT v ukazateli A na speciálním způsobu financování odpovídajícím 
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specifikům těchto škol. Oplátkou se zavázali přijímat pouze stanovený počet studentů (2741 
celkem, z toho JAMU 690). I nadále zůstává důležitý princip RUV  (i RIV), a to v ukazateli K. 
 
 
 Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření JAMU za rok 2011: 
 
USNESENÍ 2: 
AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o hospodaření JAMU za rok 
2011. 
 
Různé: 
 
1.Astorka 
Doc. Krobot upozornil na nevzhledný a neuklizený prostor před vstupem, v současné době je nájemce 
kanceláří ve výpovědi, bude řešeno s nástupem nového nájemníka. 
2. Divadlo na Orlí 
Slavnostní otevření v říjnu 2012. 
 
Zapsal: Doc. Martin Opršál 
Verifikovala: 
Doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Předsedkyně AS JAMU 


