
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění  

v Brně ze dne 30.3. 2011 
 

Přítomni:  
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

Místopředsedkyně: Mgr. Sylva Talpová 

Tajemnice: Hana Hřebačková 

Přítomni: prof. Petráš, doc. MgA. Martin Opršál, Mgr. Šmukař, prof. Oslzlý, doc. MgA. Krobot, MgA. 

Gabriel Rovňák, Jakub Jelínek, Táňa Kovaříková,  

Hosté:  prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.,  JUDr. Lenka Valová,  

MgA. Ondřej Vodička. Ing. Geršl, Ing. Vondráčková, doc. MgA.Spilka. 

Omluveni : MgA. J. Hons Šuškleb 

 

Nepřítomni:  - 

 

Program:  
Projednání hospodářského výsledku za rok 2010 

Projednání rozpisu reprodukce majetku JAMU FRIM  

Projednávání rozpočtu JAMU pro tok 2011   

 

1. Předsedkyně AS JAMU přivítala přítomné členky i členy AS JAMU a zástupce rektorátu i fakult. 

Dále oznámila, ţe během měsíce bude moţno přeposílat poštu ze školního e-mailu. Oficiální pošta 

chodí pouze na adresy senat@jamu.cz. Předsedkyně AS JAMU ţádá všechny členky a členy senátu, 

aby pouţívali školní doménu, jinak jim nemůţe být zaručeno, ţe dostanou všechny materiály. 

 

2. Úvodní slovo rektora JAMU prof. Ivo Medka 

 JAMU má výrazně méně  financí oproti loňskému roku. Letošek je horší hlavně na straně příjmů 

v ukazateli A+B (12 176 tis.) a institucionální podpory (asi 9 mil.) Celkem chybí v rozpočtu JAMU 

zhruba 20 mil Kč. Způsobily to změny systému financování VŠ ze strany ministerstva školství. Tyto 

metodické změny negativně zasáhly hlavně umělecké VŠ. Rektoři uměleckých VŠ poslali dopis  

ministru školství ČR, bez odpovědi. Umělecké VŠ souhlasí  s koncepcí  ministerstva vyzdvihující  

posílení kvality na úkor kvantity, ale nastavení systému je špatné. Atributem rozdělování peněz je 

kvalita výzkumu a vývoje na dané škole. Umělecké školy mají v tomto obtíţnou pozici, nemohou ze své 

podstaty  dosahovat takové výkonnosti v oblasti výzkumu jako jiné VŠ. Rektor upozorňuje vedení obou 

fakult na nutnost dbát na to, aby studenti DSP řádně a v termínu ukončovali studium. Obě fakulty za 

loňský rok měly pouze 5 doktorandů - absolventů. To rovněţ způsobilo výrazný výpadek finanční 

bonifikace za DSP.     

 Pracuje se na registru uměleckých výkonů (RUV), dokončen zkušební sběr dat na všech 

uměleckých VŠ. RUV by měl v budoucnu přinést finanční ohodnocení srovnatelné s RIV, který funguje 

pro školy neuměleckého zaměření.  Zda bude RUV spadat do institucionální podpory, závisí na 

rozhodnutí legislativní rady vlády. 

 O situaci týkající se provozu a financování uměleckých VŠ proběhlo jednání  s náměstkem 

ministra školství J. Kouckým. Vedení JAMU doufá,  ţe se situace zlepší, abychom se minimálně vrátili 

k  finanční situaci z roku 2010. 

 

Dostavili se v průběhu zasedání:  

doc. MgA. Ivo Krobot 17:00, prof. Petr Oslzlý 17:15 

 

3. Informace  kvestorky JUDr. Valové 

 A) Rozpočet JAMU za rok 2010 skončil  s kladným hospodářským výsledkem 1 285 340 

Kč. Tento výsledek navrhuje vedení JAMU převést do fondu provozních prostředků. 

 
 Usnesení: AS JAMU vzal na vědomí kladný hospodářský výsledek JAMU za rok 2010 a 

schválil návrh pro převedení těchto peněz do příštího roku do fondu provozních prostředků JAMU. 
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 B) Informace o sestavení rozpočtu JAMU na rok 2011  

Rozpočet je i přes tíţivou situaci formulován jako vyrovnaný. 

Součástí rozpočtu je i rezerva pro Divadlo na Orlí (DNO)  6 mil Kč, její  pouţití je zcela odděleno od 

běţného rozpočtu a do zahájení skutečného provozu slouţí k uhrazení mimořádných potřeb JAMU.  

Rezerva bude plně určena na provoz DNO od roku 2012. Předpokládané náklady na roční provoz DNO 

je 10 mil Kč,   nelze očekávat jakékoli navýšení prostředků ze strany MŠ na tento účel.  Řeší se proto 

projekt z ESF, který by měl být určen na DNO. Měl by být na 3 roky 2012 – 2015. 

Letos končí pronájem Kabinetu múz (do 31.7. 2011) – náklady na provoz 875 tis. Kč. 

Sníţení rozpočtu JAMU pro rok 2011 je velké (reálně téměř 20 mil.) a nemůţeme jej ignorovat po 

stránce osobních nákladů. Návrh  řešení sníţení rozpočtu: sníţení osobních nákladů o tzv. další plat  

zaměstnanců JAMU (-7. 700 tis.), sníţení fin.  TIO, OVIS, sníţení prostředků určených ke kapitalizaci, 

dále se zapojí do dofinancování FPP a rezerva na nemocenskou. Průměrná mzda na JAMU za rok 2010 

narostla o 2,5 %, tarifní platy na rok 2011 se nemění. 

   

 C)Fond reprodukce majetku:  

AS JAMU byl seznámen s pořadníkem reprodukce majetku JAMU v navrţeném pořadí. 

 
 Usnesení: AS JAMU byl seznámen s pořadníkem reprodukce majetku FRIM a schválil jeho 

rozpis v přiloţeném pořadí. 

 

 

 Hlasování o rozpočtu JAMU:  

  

Usnesení: 

 

AS JAMU projednal návrh rozpočtu na rok 2011 a schválil jej v podobě, ve které byl předloţen.  

 

AS JAMU zároveň vyjadřuje znepokojení nad restrikcí rozpočtu veřejných vysokých škol.  AS 

JAMU vyjadřuje nesouhlas se způsobem uplatňování hlediska kvality, jenž nerespektuje 

specifické postavení uměleckých vysokých škol. 

 

Různé 

1.Astorka – zvýšení kolejného. 

 Ing. Geršl,  ředitel Astorky:  

Naposledy se kolejné zvedalo v r. 2008, v ceně 2858 Kč za 2 lůţkový pokoj, 2550 Kč za 3 lůţkový 

pokoj, navýšení je z důvodu změny DPH. Uţ není moţné při zvyšujících se cenách energií zachovat 

dosavadní ceny, toto zdraţení činí přes 90 tis/měs. Zvyšují se výdaje na rekonstrukce budovy a 

vybavení.  

 Návrh na zdraţení kolejného o 90 Kč  včetně DPH. To by stačilo k pokrytí nákladů. Bez 

zdraţení kolejného není moţné udrţet vyrovnaný rozpočet Astorky.  

 Vedlejší příjmy Astorky, které vyrovnávají deficit vzniklý z hlavní činnosti,  plynou z pronájmů 

prostor a letního provozování hotelu. 

 

2.Divadlo na Orlí 

 Od uzavření smlouvy s UNISTAV a OHL ŢS  23.9. poloţen základní kámen. Září – srpen, 

vzneseny dotazy na způsob zaloţení základu přední části budovy, ukázalo se, ţe po odstranění původní 

stavby byly nutné úpravy projektu (provedena pilotáţ). Dodavatelé se zabývali zaloţením základů 

střední části budovy, dostali jsme dvě vyjádření (ČVUT a VUT), projekt zpochybňován.  

 Proveden detailní geologický průzkum, na jehoţ základě byl proveden odborný posudek o 

situaci v lokalitě (prof. Aldorf, VŠB Ostrava). Posudek zněl, ţe projekt je zcela v pořádku. Geologický 

průzkum ukázal anomálii (geol. kapsa), která si vynutila podepření základové desky pilotáţí. Toto vše 

trvalo od 15.12. 2010 do 4.3. 2011, důvod zdrţení. Od 6.3. stavba opět pokračuje. Stavební část pojme 

128 mil Kč. V průběhu prosince zajištěno opční právo pro technické vybavení v hodnotě 85 mil Kč. 



Interiérové řešení zajištěno soutěţí. Termín dokončení stavby původně 30.11. 2011, posun na datum 

prozatím neznámé. Nejzazší termín, který  je vedení JAMU ochotno akceptovat, je 28.2. 2012. 

Zbývá vypsat soutěţ na hudební nástroje pro DNO v objemu 24 mil Kč. Projednáno na ministerstvu a 

očekáváme souhlas. Probíhají jednání o budoucím provozu a hledání financí z ESF. Do července by měl 

být znám výsledek.  

 Zahájení provozu v dubnu 2012. Od října 2012 plný provoz ve všech prostorách. 

 Na příštím kolegiu rektora 4. 4. 2011 bude ustavena umělecká rada pro DNO.  

 

 Příští jednání AS JAMU proběhne pravděpodobně  11. 5. 2011 -  schvalování Výroční 

 zprávy JAMU  pro rok 2010. 

 

 

 

Zapsala: H. Hřebačková 

tajemnice AS JAMU 

 

 

 

Verifikovala: 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

předsedkyně AS JAMU 


