
Z á p i s 
z jednání SR JAMU konaného dne 14. 3. 2014 

 
Přítomni: Mgr. V. Božek, CSc., ak.arch. D. Dvořák, Ing. J. Kadrnka, MgA. D. Mareček, 

ThDr.Ing. L.E. Martinec, Morávek Jiří, Mgr. J. Nantl, LL.M., Mgr. Z. Prokeš, 
Ing. J. Říhová, Ing. M. Slezák, Ing. M. Štefl, Prof. MVDr. V. Večerek CSc., 
MBA. 

Omluven: MgA. Stanislav Moša, B. Polívka 
 
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Rozpočet JAMU na rok 2014 
3. Institucionální rozvojové plány 
4. Zvolení nové předsedy a místopředsedů SR JAMU 
5. Různé 
 
 
1. Zahájení 
Předseda SR ing. Slezák přivítal členy SR JAMU. Následovalo krátké hudební vystoupení. 
Poté členové odsouhlasili program jednání. 
 
2. Rozpočet JAMU na rok 2014 
Kvestorka seznámila SR JAMU s návrhem rozpočtu na rok 2014. Návrh obdrželi členové 
elektronicky jako podklad k jednání.  

- ukončení finančního roku 2013, hospodářský výsledek (HV) za rok 2013 ve výši 
1.889,09 tis. Kč – bude převeden do FRIMu 

- byl schválen rozpočet pro JAMU na rok 2014 v ukaz. A (109.320 tis. Kč – 0,88% 
celkem všechny VVŠ) + K (30.915 tis. Kč – 0,86% celkem všechny VVŠ) ve výši 
140.235 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2013 o 1.654 tis. Kč (1,2%) 

- dochází k nárůstu nákladů BOZP v rámci rozpočtu TIO za preventivní prohlídky o 210 
tis. Kč + impregnace závěsů protipožárním nástřikem na DIFA a Martě za 154 tis. Kč 

- nárůst odpisů v hodnotě 139 tis. Kč  
- navýšení osobních nákladů o 2 mil. Kč do pohyblivé složky mzdy 
- jmenovité opravy ve výši 1.603 tis. Kč 
- návrh rozdělení fakultám při zahrnutí VaV: 

• DIFA 51.429 tis. Kč 
• HF 51.553 tis. Kč 
• Institucionální podpora na základě výsledků RIV – 20% režie, DIFA 2.624 

tis. Kč, HF 1.988 tis. Kč 
• Specifický vysokoškolský výzkum – DIFA 963 tis. Kč, HF 964 tis. Kč 

- Ostatní příspěvky: 
• C - stipendia doktorandů 2.880 tis. Kč (+360) 
• U3V 123 tis. Kč (+79) 
• SSP 1.192 tis. Kč (-1000) 
• I – IP 7.202 tis. Kč (+2.058) + CRP 1.650 tis. Kč (-852) 
• U – ubyt. stip. 2.138 tis. Kč (-28) 



• S – sociální stipendia pro 3 studenty 
- Reprodukce majetku – byl zpracován dle požadavků jednotlivých součástí: 

• FRIM 4.386 tis. Kč 
• HS 1.889 tis. Kč 
• Odpisy 2.219 tis. Kč 
• Celkem 8.494 tis. Kč + jmenovité opravy 1.603 tis. Kč = 10.097 tis. Kč 

Diskuze: Ing. Kadrnka vyjádřil pochvalu nad zpracováním rozpočtu – jednoduché, přehledné, 
logické. Ing. Slezák kladně hodnotil platovou diferenciaci zejm. pedagogických pracovníků 
JAMU vyjádřenou průměrnou mzdou jednotlivých kategorií pracovníků. Mgr. Nantl doplnil, 
že mzdy na JAMU jsou adekvátní mzdám na humanitně zaměřených školách, neboť u 
Ministerstva kultury není předmětem zájmu „živé umění“. Ing. Slezák se zeptal na možnost 
převodů finančních prostředků z fondů JAMU do FRIMu, jestli je to možné pouze se 
souhlasem MŠMT ČR nebo rozhodnutím v rámci vysoké školy. Kvestorka odpověděla, že 
převod fondů do FRIMu není podmíněn souhlasem MŠMT.  
Závěr: Správní rada projednala rozpočet roku 2014 a doporučila ke schválení Akademickému 
senátu JAMU. 
 
3. Institucionální rozvojové plány 
Kvestorka seznámila Správní radu s IRP, z nichž bylo 39 splněno, 1 částečně a 1 nesplněn.  
Diskuze: Ing. Kadrnka vznesl dotaz nad č. 25 Program Erasmus, kdy v roce 2013 bylo 
nejméně studentů vyjíždějících na studijní pobyt do zahraničí. Rektor odpověděl, že je to dáno 
poklesem studentů na oborech a nabídkou trhu. Spousta studentů vyjížděních do zahraničí je 
vázána na zahraniční soutěže. Mgr. Nantl se vyjádřil k bodu č. 6 – v rámci přípravy 
akreditačních materiálů implementovat výstupy IPN Q-Ram a Kvalita do studijních plánů, 
kdy by nemělo jít o mechanický přístup k tvorbě, ale o kvalitu. Mgr. Prokeš požádal o zaslání 
akreditačních materiálů k oboru Taneční a pohybová pedagogika. Prof. Večerek se podivil 
nad bodem č.2 Počet absolventů – nesplněno, kde je příčina? Kvestorka sdělila, že poprvé 
v historii JAMU na Divadelní fakultě odchází studenti během studia za prací nebo za studiem 
do Prahy. Tento fenomén bude analyzován na fakultě. Ak.arch. Dvořák se vyjádřil, že tato 
selektivita je běžná např. ve Velké Británii a je to norma pro výborné školy. 
Závěr: Správní rada projednala a jednomyslně schválila Institucionální plány JAMU za rok 
2013.  
 
4. Zvolení nové předsedy a místopředsedů SR JAMU 
Ing. Slezák zahájil volbu nového předsedy Správní rady. Podal návrh na Prof. MVDr. 
Vladimíra Večerka CSc., MBA. Došlo k tajnému hlasování. 11 hlasů se vyjádřilo pro Prof. 
MVDr. V. Večerek CSc., MBA., 1 hlas neplatný. Poté podal Ing. Slezák návrh na jednoho 
místopředsedu Správní rady – Ing. Jiřího Kadrnku. Druhý místopředseda bude volen, jakmile 
bude Správní rada v plném počtu. Došlo k tajnému hlasování – 11 hlasů pro Ing. Jiřího 
Kadrnku, 1 hlas neplatný.  
Závěr: Prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA. byl zvolen za nového předsedu Správní 
rady JAMU, Ing. Jiří Kadrnka byl zvolen za nového místopředsedu Správní rady JAMU. 
 
6. Různé 
 Ing. Slezák informoval Správní radu o dopisu z MŠMT od náměstka Hrudy ohledně 

vyhodnocení Institucionálních rozvojových plánů v souladu s Dlouhodobým záměrem, 
dosažení stanovené výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních 
prostředků. Správní rada se vyjádřila k jednolitým bodům a jednomyslně body 
schválila. 



 Ak.arch. Dvořák vznesl otázku ohledně provozu Divadla na Orlí. Rektor informoval o 
schůzce, která proběhla v DnO ohledně koncepce a provozu divadla, na které došlo ke 
konfrontaci mezi fakultami. Divadlo na Orlí by mělo sloužit především k výstupům ze 
studia a jako vědecko-výzkumná laboratoř. Ing. Slezák, který se tohoto jednání rovněž 
zúčastnil, ocenil úsilí vedení DnO vyhovět požadavkům fakult. Ing. Štefl se zeptal na 
provozní náklady divadla. Kvestorka sdělila, že příprava Divadla na Orlí trvala 12 let a 
existuje finanční rezerva na jeho provoz. Do roku 2015 je zatím financováno 
z Evropského projektu. Při vytváření Institucionálních plánů na rok 2015 je potřeba 
pamatovat na vytvoření nového projektu na divadlo. Ing. Štefl se zeptal, zda je možný 
pronájem. Dostalo se mu odpovědi, že ano.  

 Ing. Kadrnka i prof. Večerek poděkovali Ing. Slezákovi za dlouhodobé a úspěšné 
předsednictví ve Správní radě.  

 
 
 

Předseda ing. Slezák poděkoval zúčastněným za plodnou diskuzi a ukončil jednání SR. 
 
 
 

Zapsala: Dozbabová       Verifikoval: Ing. Slezák 
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