
Z á p i s 
z jednání SR JAMU konaného dne 23. 3. 2012 

 
Přítomni: ak.arch. D. Dvořák, Ing. J. Kadrnka, ThDr.Ing. L.E. Martinec, Mgr. Z. Prokeš, 

Ing. M. Slezák, RNDr. V. Šťastná, Ing. B. Štefánková, Prof. MVDr. V. 
Večerek, Ing. D. Vedralová, 

Omluven: Ing. J. Dobíšek, MgA. D. Mareček, MgA. Stanislav Moša, Ing. Z. Novák, B. 
Polívka, MUDr. D. Rychnovský 

 
Program:  
1. Zahájení 
2. Rozpočet JAMU na rok 2012 
3. Zpráva o výstavbě Divadla na Orlí (HDL) 
4. Informace o akreditaci studijních oborů 
5. Reforma VŠ, informace o aktuální situaci 
6. Různé 
 
1. Zahájení 
Předseda SR ing. Slezák přivítal členy SR JAMU. Následovalo krátké hudební vystoupení. 
 
2. Rozpočet JAMU na rok 2012 
Kvestorka seznámila SR JAMU s návrhem rozpočtu na rok 2012. Návrh obdrželi členové 
elektronicky jako podklad k jednání.  

- ukazatel A 98.475 tis. Kč 
- ukazatel K 24.971 tis. Kč – celkem 123.446 tis. Kč – pokles o 716 tis. Kč = - 0,6% 
- hospodářský výsledek ve výši 2.230 695,- Kč a převod zůstatku příspěvku za rok 2011 

ve výši 1.670 tis. Kč – obě částky budou převedeny do fondů JAMU 
- rezerva HDL – 6 mil. Kč, z toho 4.700 tis. Kč na provozní náklady DnO, z toho 2.300 

tis. Kč na osobní náklady a 1.300 tis. Kč na reprodukci majetku 
- zachovat loňské snížení mezd o 6.414 tis. Kč, snížit o dalších 716 tis. Kč 
- zapojit fondy JAMU v celkové výši 3.676 tis. Kč, z toho fond odměn 2.016 tis. Kč 
- odpisy -180 tis. Kč 
- kapitalizace příspěvku – ne 
- reprodukce majetku: realizace ve výši 15.537 tis. Kč 
- fondy 27.265 tis. Kč, z toho alokace na reko sklepů HF 10 mil. 
- institucionální podpora 4.791 tis. Kč, z toho režie 24,36% = 1.167 tis. Kč 

Diskuze: Ing. Vedralová vznesla námitku proti názvu „stavební úprava bytu“ v položce 
reprodukce majetku. Jedná se o byt po panu školníkovi z HF, který bude přestavěn na učebny. 
Námitka brána na vědomí, položka bude přejmenována na „úprava učeben“. Ak. arch. Dvořák 
se dotázal na možnost navýšení finančních příjmů JAMU z doplňkové, resp. z komerční 
činnosti. Rektor informoval přítomné o setkáních v Praze s vrchním ředitelem kabinetu 
ministra školství Ing. Krejzou a s náměstkem ministra školství Wilhelmem. Na jednáních byla 
prodiskutována problematika uměleckého vzdělávání a institucionální podpora financování 
VUŠ, příslib ze strany pana náměstka o vyčlenění VUŠ z financování ostatních VŠ. Rektor 
zároveň informoval o chystaném setkání s paní ministryní kultury příští týden v Praze – snaha 
o vytvoření komunikační platformy mezi dvěma ministerstvy – školství a kultury. 
Ing. Slezák hodnotil na základě prezentovaných argumentů agregovaných údajů o poklesu 
výdajů na VŠ k HDP a poklesu podílu výdajů VŠ na kapitole MŠMT situaci ve financování 
veřejných vysokých škol jako vážnou. 
Závěr: SR JAMU jednomyslně schválilo rozpočet roku 2012. 



3. Zpráva o výstavbě Divadla na Orlí (HDL) 
Stavba pod dozorem nového stavbyvedoucího Ing. Maláska probíhá uspokojivě, nutno 
vypracovat termínový dodatek smlouvy a dořešit financování víceprací a opcí. Zároveň bude 
podána žádost o prodloužení výstavby do konce roku 2012. V současné době probíhají 
výběrová řízení na hudební nástroje. Provozní ředitelka MgA. Lenka Tesáčková byla zvolena 
od ledna 2012, provozní tým se vytváří, již existuje dramaturgická rada v čele s prorektorem 
Cejpkem.  
SR předložen inovovaný harmonogram DnO – HDL: 

- od 1.7.  přístup JAMU do budovy, předání 7. patra k užívání 
- do 15.7.  kompletace sálu, režie 
- do 31.8.  instalace technologií – elektroakustika, světla 
- do 15.9.  zkompletovaná inteligentní budova 
- do 17.9.  úprava vnějších prostor 

 
4. Informace o akreditaci studijních oborů 
Byly úspěšně reakreditovány všechny obory obou fakult na příštích 8 let, z čehož na DIFA 
byla pozastavena akreditace oboru Light design, na HF byly pozastaveny akreditace 2 oborů – 
Hudební manažerství a Operní režie. Podle písemného zdůvodnění AK budou upraveny 
podklady pro akreditaci těchto tří oborů.  
SR byla seznámena se zahájením I. ročníku U3V na DIFA, obsahem každého semestru bude 9 
přednášek a 1 exkurze do MDB. Jedná se o jedinou U3V při UVŠ v ČR. 
S VUT připravuje JAMU proces tvorby nových oborů v oblasti multimédií – výchova 
zvukových inženýrů s využitím laboratoří VUT. Na HF se připravuje nový obor „cimbál“ a 
„harfa“. 
 
5. Reforma VŠ, informace o aktuální situaci 
Rektor informoval o nadcházející schůzce s prof. Petrem Fialou, který je od roku 2011 
hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády Petra Nečase. Setkání by mohlo přinést nové 
odpovědi na aktuální situaci ve školství. Prof. Večerek seznámil přítomné s možnými 
kandidáty za odstupujícího ministra školství. 
Závěr: přítomní se shodli na nepřehledné situaci, více jasno bude koncem června, kdy dojde 
k novele zákona o VŠ. 
 
6. Různé 
 Výroční zpráva o hospodaření bude členům SR předána v polovině dubna per rollam. 
 RNDr. Šťastná upozornila na Konferenci ministrů v Bukurešti „Bologna Policy 

Forum“ v termínu od 26. - 27.4 2012, která sdružuje 47 evropských ministrů. Setkání 
by mělo zhodnotit pokrok Boloňského procesu a stanovit klíčové politické otázky a 
problémy vysokoškolského vzdělávání pro budoucnost. 

 Ing. Slezák poděkoval za nekrolog za Václava Havla na webu JAMU.  
 
 
 

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

Zapsala: Dozbabová       Verifikoval: Ing. Slezák 
 
 


