
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně (dále jen AS) ze dne 19. 3. 2008  

Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner 
Tajemník: Pavel Lojda 
Členové: doc. Mgr. Jan Kolegar, doc. MgA. Martin Opršál, doc. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., 
MgA. Zdeněk Šmukař, Mgr. Sylva Talpová, MgA. Jana Bařinková, Michaela Mixová, 
Karolína Zmeková 
Omluveni:  
Prof. PhDr. Jindra Bártová 
Hosté:  
prof. PhDr. Václav Cejpek, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., 
JUDr. Lenka Valová, MgA. Ondřej Vodička, Ing. Jana Vondráčková 
 

1. Paní předsedkyně přivítala členy AS a hosty a zahájila jednání. 
2. Paní kvestorka seznámila AS s kladným hospodářským výsledkem JAMU za rok 2007 

a popsala jeho navržené rozdělení. 
3. Paní kvestorka sdělila, že za stávajících podmínek se kolej ASTORKA již nebude 

moci vypořádat s rostoucími cenami energií, na příštím zasedání AS by se proto mělo 
jednat o úpravě kolejného.  

4. Paní kvestorka podrobně představila návrh rozpočtu JAMU na rok 2008. Pan rektor 
připomenul, že předložený návrh rozpočtu byl projednán Správní radou JAMU. Paní 
předsedkyně dala hlasovat o návrhu rozpočtu. 
AS po projednání jednomyslně schválil návrh rozpočtu na rok 2008 v části 
neinvestiční i reprodukce majetku tak, jak byl předložen a je nedílnou součástí 
tohoto zápisu. V rámci reprodukce majetku se počítá dále i s 16. položkou 
pořadníku, pokud ekonomická situace její realizaci dovolí.  

5. Paní kvestorka přednesla navrhované změny ve vnitřním mzdovém předpisu. Dochází 
k navýšení tarifních platů o 4% s účinností od 1.4. 2008. 
AS po projednání jednomyslně schválil navrhované změny ve vnitřním mzdovém 
předpisu tak, jak byl předložen a je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

6. Paní kvestorka přednesla navrhované změny ve Statutu JAMU. Jedná se o změny 
vycházející ze zákona, popř. o změny formálního charakteru.  
AS  po projednání jednomyslně schválil  Statut JAMU tak, jak byl předložen a je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 

7. V bodu různé dala paní předsedkyně hlasovat o Lucii Šilerové  jako kandidátce na 
zástupkyni za studenty JAMU ve Studentské komoře  Rady vysokých škol. AS 
navrženou kandidátku jednomyslně zvolil. 

8. Paní předsedkyně informovala členy AS, že jí bylo   právníkem JAMU (Mgr. 
Martinem Prokešem) sděleno, že na členy AS se nevztahuje zákon č. 159/2006 Sb. 
(Zákon o střetu zájmů). 

9. Pavel Lojda krátce nastínil otázky spojené s tzv. Bílou knihou (reforma terciárního 
vzdělávání), zaměřil se na problematiku odloženého školného. Paní kvestorka a pan 
rektor seznámili AS s aktuálním vývojem ve věci připomínkování Bílé knihy ze strany 
zástupců jednotlivých VŠ směrem k MŠMT. Pan rektor se závěrem vyjádřil, že 
problematice Bílé knihy by mohl být věnován prostor na některém z příštích 
zasedání AS. 

 Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 


