
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 31. 3. 2010 

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

1. Paní předsedkyně zahájila jednání AS JAMU a představila jeho program. 
2. Paní kvestorka seznámila AS JAMU s kladným hospodářským výsledkem JAMU za 

rok 2009 a předložila návrh na jeho využití – převedení do fondu provozních 
prostředků. 

 Usnesení AS JAMU:  
 AS JAMU vzal na vědomí kladný hospodářský výsledek JAMU za rok 2009 a schválil 
 jednohlasně jeho převedení do fondu provozních prostředků. AS JAMU zároveň 
 vyslovil souhlas s případným využitím tohoto hospodářského výsledku k financování 
 interních projektů JAMU.  

3. Pan rektor informoval AS JAMU o přípravě rozpočtu JAMU na rok 2010 
a o proběhlých jednáních s MŠMT. Paní kvestorka následně detailně představila 
rozpočet JAMU na rok 2010. Zmínila se o poklesu příspěvku v ukazateli „A+B“ o 
2,5% oproti loňskému roku na 136 338 tis. Kč (jedná se o první meziroční pokles od 
zavedení  ukazatele „A+B“). MŠMT mění politiku „masifikace“ vysokého školství v 
ČR a snižuje   počet financovaných studentů. JAMU má po dohodovacím řízení s 
MŠMT 665 financovaných studentů (celkem má JAMU 695 studentů). 

4. Dále paní kvestorka poukázala v souvislosti s předkládaným rozpočtem na zavedení 
nového ukazatele „B3“, vycházejícího z výsledků vědy a výzkumu, vlastních příjmů 
školy, počtu docentů a profesorů a zahraničních mobilit (v souvislosti s novelou 
zákona č. 130/2002 Sb.).  Na základě tohoto ukazatele byla JAMU udělena 
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace ve výši 10 910 tis. 
Kč. Jedná se o přísně účelově určenou dotaci, směřovanou na podporu vědy a 
výzkumu (publikační činnost, výsledky v RIV). 

5. Paní kvestorka představila využití rezervy na provoz HDL ve výši 6 mil. Kč (viz 
přiložený rozpočet JAMU na rok 2010), zároveň v důsledku hospodářské situace  
nedoporučila, aby byla v tomto roce rezerva navýšena na konečnou částku 7 mil. Kč, 
která bude na provoz HDL zapotřebí.  

6. V oblasti osobních nákladů nedochází ke změně ve mzdovém tarifu. Paní kvestorka 
zmínila, že je v současné hospodářské situaci především důležité, aby v této kapitole 
nedošlo k poklesu.  

7. Dochází k převodu pracovního poměru prorektorů z fakult na rektorát, což s sebou 
nese náklad ve výši 1 072 tis. Kč, jelikož fakultám nebudou o tuto částku rozpočty v 
oblasti osobních nákladů kráceny. Dochází také ke snížení v položce osobních nákladů  
z příspěvku „A+B“ o 753 tis. Kč (v oblasti nenárokových složek mezd).  

8. V oblasti provozních prostředků dochází k mírnému navýšení oproti roku 2009. Oblast 
kapitalizace příspěvku se bude podílet na snížení deficitu v příspěvku „A+B“ snížením 
o 1700 tis. Kč oproti roku 2009. V rámci snížení tohoto deficitu příspěvku „A+B“  



oproti roku 2009 z příspěvku nebudou hrazeny interní projekty JAMU (budou hrazeny 
z jiných zdrojů, viz převod hospodářského výsledku do fondu provozních prostředků).  

9. Paní kvestorka prezentovala návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2010 
včetně pořadníku reprodukce majetku JAMU na rok 2010.   

10. Paní kvestorka připomněla, že Správní rada JAMU projednala předkládaný návrh 
rozpočtu bez připomínek. Paní předsedkyně zahájila po detailní prezentaci paní 
kvestorky diskusi nad předkládaným návrhem rozpočtu. AS JAMU nevznesl 
doplňující dotazy k předkládanému návrhu.  

11. Paní předsedkyně dala nejdříve hlasovat o pořadníku reprodukce majetku JAMU na 
rok 2010. 

 Usnesení AS JAMU: 
 AS JAMU byl seznámen s pořadníkem reprodukce majetku JAMU na rok 2010 a 
 schválil jednohlasně jeho rozpis v předložené podobě. Schválený pořadník je 
 přílohou tohoto zápisu. 

12. Paní předsedkyně dala hlasovat o návrhu rozpočtu JAMU na rok 2010 v části 
neinvestiční. 

 Usnesení AS JAMU: 
 AS JAMU projednal návrh rozpočtu JAMU na rok 2010 v části neinvestiční a schválil 
 jednohlasně tento rozpočet v podobě, ve které byl předložen. Schválený rozpočet je 
 přílohou tohoto zápisu. 

13. Zasedání opustili hosté: doc. Vilém Spilka, doc. Zbyněk Srba,  Ph.D., MgA. Ondřej 
Vodička, Ing. Jana Vondráčková. 

14. Pan rektor představil návrh členů Umělecké rady JAMU. Informoval, že došlo ke 
zvýšení počtu členů z 28 na 29, aby byl zajištěn lichý počet členů UR JAMU. Paní 
předsedkyně dala hlasovat o návrhu pana rektora na jmenování členů Umělecké rady 
JAMU. 

 Usnesení AS JAMU: 
 AS JAMU schvaluje jednohlasně návrh rektora na jmenování členů Umělecké rady 
 JAMU dle předloženého seznamu. Seznam schválených členů rady je přílohou 
 tohoto zápisu.  

15. Byly projednány návrhy úpravy ve Studijním a zkušebním řádu JAMU. Došlo k 
doplnění institutu přerušení studia studentovi ze strany děkana. Paní předsedkyně dala 
o navržené změně hlasovat. 

 Usnesení AS JAMU: 
 AS JAMU schvaluje jednohlasně návrh rektora na změnu Studijního a zkušebního   

řádu  JAMU v předložené podobě. Schválený Studijní a zkušební řád JAMU je 
 přílohou  tohoto zápisu. 

16. V rámci bodu různé paní kvestorka seznámila AS JAMU s posledním vývojem 
ohledně Divadla na Orlí (HDL). Paní kvestorka uvedla, že je vázána mlčenlivostí v 
otázkách ještě neuzavřeného výběrového řízení, jednání výběrové komise pro 
dodavatele stavby proběhne 6. 4. 2010.  

17. Doc. Drápelová informovala AS JAMU o podpisu nové kolektivní smlouvy JAMU a 
upozornila na možnost seznámit se se smlouvou např. na webových stránkách JAMU. 
Paní kvestorka vyzdvihla, že nová kolektivní smlouva pamatuje na fakt, že JAMU je 
institucí se zvláštními a specifickými nároky, vyplývajícími z provozu umělecké školy 
a jejích součástí.  

18. Paní předsedkyně ukončila zasedání a popřála všem klidné prožití nadcházejících 
velikonočních svátků.  

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


