STATUT SPRÁVNÍ RADY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
V BRNĚ
ze dne 14. března 2008
Správní rada se usnesla na tomto Statutu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Správní rada Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen „rada“) je
orgánem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen „JAMU“), jehož složení
a pravomoc upravují zejména ustanovení § 14, § 15 a § 21 odst. 2 písm. d)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a čl. 20, čl. 22 a čl. 30
Statutu JAMU.
(2) Statut rady upravuje podle § 14 odst. 3 zákona volbu předsedy, místopředsedů
a způsob jednání rady.
Čl. 2
Složení rady
(1) Rada má 15 členů. Členy rady (dále jen „člen“) po projednání s rektorem jmenuje
a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“). Členy nemohou být
zaměstnanci JAMU. Funkční období členů činí 6 let.
(2) Rada má předsedu, dva místopředsedy a tajemníka. Funkční období předsedy
a místopředsedů činí 2 roky. Funkci předsedy nebo místopředsedy může tatáž osoba
vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
(3) Zemře-li předseda nebo místopředseda, svolá starší z místopředsedů zasedání,
na kterém bude zvolen náhradník za zemřelého. Funkční období náhradníka končí dnem,
kterým by uplynulo funkční období zemřelého.
Čl. 3
Volba předsedy a místopředsedů
(1) Hlasování o volbě předsedy a místopředsedů je tajné. Místopředsedové jsou voleni
až po zvolení předsedy.
(2) Přítomní členové navrhnou kandidáty. Souhlasí-li navržený kandidát s kandidaturou,
je zapsán na hlasovací lístky.
(3) Hlasuje se tak, že člen zakroužkuje vybraného kandidáta na hlasovacím lístku.
Hlasovací lístek s více zakroužkovanými nebo s žádným zakroužkovaným kandidátem je
neplatný.
(4) Kandidát je zvolen, obdržel-li nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.
Není-li takto zvolen žádný z kandidátů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech; jeli počet hlasů stejný, rozhodne los.
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V případě rovnosti hlasů rozhodne los.
Čl. 4
Tajemník
(1) Tajemníka rady jmenuje a odvolává po projednání s předsedou rady rektor
ze zaměstnanců JAMU. Tajemník není členem rady, je však oprávněn účastnit se jejího
jednání.
(2) Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost rady.
Čl. 5
Pravomoc rady
Pravomoc rady upravuje zejména § 15 a § 21 odst. 2 písm. d) zákona.
Čl. 6
Jednání rady
(1) Rada jedná na zasedání nebo bez zasedání. Formu jednání rady v konkrétním případě
určuje její předseda. Volba předsedy a místopředsedů probíhá vždy na zasedání.
(2) Požádá-li předsedu více než třetina členů o projednání věci, určené předsedou
k projednání bez zasedání, na zasedání, předseda žádosti vyhoví.
(3) Člen nebo tajemník může navrhnout zařazení bodu do programu jednání. Jsou-li
k jeho projednání třeba písemné podklady, dodá je s dostatečným předstihem kvestorovi,
který připravuje podklady pro jednání rady. Předseda zařadí do programu jednání návrhy
členů, které obdržel.
(4) Rada je oprávněna vyžádat si ke svému rozhodnutí nestranné odborné posudky.
(5) Náklady na činnost rady i odborné posudky hradí JAMU.
(6) Výsledek hlasování a znění usnesení rady se poznamená do zápisu z jednání, který
rada zveřejní do pěti dnů od jeho sepsání. V případech stanovených zákonem oznamuje rada
vydání předchozího písemného souhlasu Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy.
Čl. 7
Svolání zasedání rady
(1) Zasedání rady svolává s uvedením navrhovaného programu jednání předseda podle
potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
(2) O termínu zasedání rady vyrozumí předseda členy a rektora nejméně 2 týdny přede
dnem jednání a dodá jim potřebné podklady k navrhovanému programu zasedání.
V odůvodněných případech mohou být podklady rozdány při zahájení zasedání.
(3) Požádá-li o to písemně více než polovina členů nebo rektor, svolá předseda
mimořádné zasedání rady do 3 týdnů ode dne, kdy mu žádost byla doručena.
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Zasedání rady
(1) Zasedání rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda.
(2) Členové jsou povinni účastnit se zasedání osobně, nebrání-li jim v účasti závažné
důvody. Zastoupení člena je vyloučeno. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a kvestor je
oprávněn se zúčastnit zasedání správní rady a vyjádřit se k projednávané věci. Vyžaduje-li to
projednávaná věc, může předseda pozvat na zasedání i další osoby.
(3) Zasedání rady je neveřejné, s výjimkou zasedání, o jejichž veřejnosti nebo veřejnosti
jejichž části se rada usnesla.
(4) O každém zasedání rady je pořízen zápis, který podepisuje tajemník a předseda nebo
místopředseda, který z jeho pověření zasedání rady řídil.
Čl. 9
Jednání bez zasedání
(1) Je-li věc projednávána bez zasedání, dodá předseda členům a rektorovi kvestorem
připravené podklady k projednávané věci a otázky, na něž je třeba k vyřízení věci odpovědět.
Členové se ve lhůtě stanovené předsedou, která nesmí být kratší dvou týdnů, k projednávané
věci vyjádří a na dané otázky odpoví. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a kvestor má
právo se k projednávané věci vyjádřit.
(2) Předseda vyhotoví o průběhu jednání bez zasedání a jeho výsledku zápis, který doručí
členům rady. Členové jedno vyhotovení zápisu, podepsané a určené k tomu účelu předsedou,
nemají-li proti pravdivosti jeho obsahu námitek, podepíší při vhodné příležitosti, nejpozději
však na nejbližším zasedání rady; nepodepíší-li zápis na tomto zasedání nebo neuplatní-li
na něm námitky proti pravdivosti obsahu zápisu, platí, že zápis podepsali.
Čl. 10
Hlasování členů
(1) Rada je způsobilá se usnášet a volit předsedu a místopředsedy, je-li na zasedání
přítomna nebo vyjádří-li se při jednání bez zasedání nadpoloviční většina všech členů.
(2) K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů. Usnesení přijaté na
zasedání vyhlašuje předsedající.
(3) O návrzích se jedná a hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, neusnese-li se rada
jinak. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý
návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.
(4) Členové hlasují zásadně veřejně (aklamací). Rada se může usnést, že o určité věci
bude hlasováno tajně.
(5) Rozhoduje-li rada bez zasedání, hlasují členové písemně, faxem, krátkou textovou
zprávou (SMS), prostřednictvím oběžníku nebo elektronickou poštou.
(6) Pokud se rada nevyjádří k návrhu podle § 15 odst. 2 zákona do třiceti dnů od jeho
doručení, platí, že k návrhu nemá žádné připomínky.
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Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se „Statut, jednací a volební řád Správní rady Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně“ ze dne 23. května 1999, který byl schválen ministrem dne 14.
května 1999 pod čj. 21 361/99-33.
(2) Tento Statut nabývá platnosti dnem jeho schválení ministrem a účinnosti patnáctým
dnem od jeho schválení.

Mojmír Weimann
předseda Správní rady JAMU

