
Zápis z jednání Akademického senátu JAMU 
ze dne 20. března 2013 

 
 
  
Přítomni: doc. Martin Opršál (předseda), doc. Sylva Talpová (místopředsedkyně), MgA. 
Gabriel Rovňák (tajemník), prof. PhDr. Leoš Faltus, prof. Petr Oslzlý, prof. Ivo Krobot,  
doc. Zdeněk Šmukař, MgA. Jan Hons Šuškleb, BcA. Táňa Kovaříková, BcA. Martin Hroch  
 
Omluveni: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., BcA. Hana Hřebačková 
 
Hosté: prof. Ivo Medek, Ph.D. (rektor JAMU), JUDr. Lenka Valová (kvestorka JAMU), prof. 
Jindřich Petráš (děkan HF JAMU), doc. Zbyněk Srba (děkan DIFA JAMU), MgA. Ondřej 
Vodička (tajemník DIFA JAMU), Ing. Jana Vondráčková (tajemnice HF JAMU) 
 
 
1. Předseda AS JAMU doc. Opršál přivítal hosty a přítomné senátory. Zahájil tak zasedání 
Akademického senátu JAMU. 
 
2. Prof. Medek v úvodní řeči konstatoval, že díky novému nastavení rozpočtových pravidel se 
zlepšila situace uměleckých vysokých škol. Tento fakt zaznamenáváme i díky RUV-u, který 
se významným způsobem podílí na zlepšení finanční kondice JAMU. Prof. Medek dále 
konstatoval trend propadu zájmu studentů o vysokoškolské studium, zároveň však 
poznamenal, že zájem o studium na JAMU je i přesto stále vysoký.  
 
3. JUDr. Valová představila senátorům návrh rozpočtu JAMU pro rok 2013. 
Celkový rozpočet pro vysoké školství v České republice vzrostl oproti roku 2012 o 2,6 %.  
Pro rok 2013 bylo JAMU přiděleno 138 251 000 Kč;  jde o nárůst o 12, 26 %, tedy 
o 15 135 000 Kč. Paní kvestorka zdůraznila, že na pozitivním trendu se podepsal kromě 
RUV-u i RIV. Zvýšení rozpočtu se logicky projevilo i na zvýšení normativu na jednoho 
studenta JAMU.  
Kolegium rektora JAMU přijalo v souvislosti s rozpočtem následující priority: 

- navázat na faktickou úroveň rozpočtu z roku 2012; 
- narovnat pokles osobních nákladů, ke kterému došlo v roce 2011. Tento nárůst bude 

představovat 8 000 000 Kč; 
- dokončit vytváření rezervy na provoz Divadla na Orlí. Tato rezerva se vytváří už 

několik let, avšak v posledních letech její tvorba vzhledem k nízkému rozpočtu 
stagnovala. Rezerva se má navýšit na částku 7 000 000 Kč (z letošního rozpočtu na 
tento účel 1 000 000 Kč). Roční náklady na provoz divadla činí 10 000 000 Kč.  

Kolegium rektora dále doporučuje následující položky:  
- zvýšení hodnoty stravenek z 50 na 65 Kč, což bude činit výdaj 300 000 Kč. Tato 

změna byla konsenzuálně přijata zaměstnanci JAMU prostřednictvím ankety; 
- další finance investovat do reprodukce majetku JAMU. 
 

Další informace o příjmových položkách navrhovaného rozpočtu: 
- JAMU získala na úrocích v Komerční bance, po odečtení poplatků, za minulý rok víc 

jak 250 000 Kč; 
- ke kladnému hospodářskému výsledku přispěly též příjmy z vnější činnosti, tyto 

prostředky přicházejí nejvíc z Hudební fakulty JAMU; 
- stipendijní fond tvoří 414 000 Kč (jeho příjmem jsou poplatky za studium) 



- částka na jednoho doktoranda je v současnosti 90 000 Kč, což je nárůst, resp. stav z 
roku 2009; 

- víc než 40 000 Kč přináší do rozpočtu “Univerzita třetího věku” na Divadelní fakultě; 
- další příspěvkovou položkou je příspěvek pro studenty se specifickými potřebami 

(handicapem); 
- naposledy jsme obdrželi příspěvek z FRVŠ, který tento rok zanikne. Finance, které 

plynuly do  FRVŠ, budou nasměrovány do ukazatele “I” – institucionálního 
rozvojového plánu; 

- počet žadatelů o ubytovací stipendium narůstá, částka pro tuto položku však klesá, 
proto dojde ke snížení ubytovacího stipendia o cca 100 Kč; 

- na sociální stipendium ve výšce 1600 Kč měsíčně mají nárok 4 žadatelé z JAMU. 
Výška tohoto stipendia je stanovena zákonem. 

- obdrželi jsme dotaci na institucionální podporu vědy a výzkumu ve výšce 4 489 000 
Kč. Tato částka, po odečtu režijních nákladů, je rozdělena rovnoměrně mezi obě 
fakulty JAMU 

 
JUDr. Valová dále informovala senátory o reprodukci majetku. K dispozici máme 
16 146 000 Kč. Nejobjemnější položkou je rekonstrukce suterénu HF JAMU. Na toto je 
z rozpočtu JAMU určeno 5 700 000 Kč. Paní kvestorka vyjádřila přesvědčení, že tato částka 
bude stačit ministerstvu jako podíl naší školy a dofinancuje celkové náklady na rekonstrukci; 
tyto tvoří víc než 25 000 000 Kč.  
 
4. Doc. Opršál poděkoval JUDr. Valové za představení návrhu rozpočtu JAMU pro rok 2013 
a otevřel diskusi k předkládanému dokumentu. 
 
MgA. Šuškleb: Jakým způsobem budou řešeny problémy ve sklepních prostorách Divadla na 
Orlí? Spadají pod reklamace? 
JUDr. Valová: Byla již podána reklamace nejen na sklepní prostory, ale též na nahrávací 
studio. Předpokládá se však, že reklamační řízení se může protáhnout. Nicméně vzhledem k 
tomu, že reálně potřebujeme odstranit nedostatky co nejdřív, JAMU zřejmě bude muset sama 
financovat odstranění chyb a následně tyto prostředky vymáhat od dodavatele prostřednictvím 
reklamačního řízení. 
 
Prof. Krobot: Je možné zavázat nájemce prostor v Astorce (přízemí), aby se spolupodíleli na 
kultivaci vstupních prostor do Astorky? Tyto prostory jsou často ostudou pro JAMU.  
JUDr. Valová: Tento podnět je v prvé řadě nutné postoupit řediteli IVU Astorka Ing. 
Geršlovi. Při vstupu do Astorky je také problém s vlhkostí původní obvodové zdi. I tomuto 
problému je nutné věnovat pozornost ze strany vedení IVU, zejména s akcentem na kvalitu 
technologického řešení.     
 
MgA. Rovňák: Byl divadelní sál v Divadle na Orlí projektován s ohledem na akustiku při 
produkcích se symfonickým orchestrem? Může být tato záležitost předmětem reklamačního 
řízení? 
JUDr. Valová: Bude záležet na přesné specifikaci problémů, sál však byl projektován 
s ohledem na akustiku. 
  
Doc. Opršál: Jak jsou financováni externí členové orchestru v produkcích Divadla na Orlí - 
např. v muzikálech? 



JUDr. Valová: Divadlo na Orlí provozuje pouze budovu. S projekty do divadla vstupují 
fakulty. Proto financování externích spolupracovníků je hrazeno z rozpočtů na projekty 
jednotlivých fakult.  
 

Hlasování o návrhu rozpočtu JAMU pro rok 2013. 
Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

jednomyslně schválil návrh rozpočtu školy pro rok 2013. 
 

 
5. Různé 
Doc. Opršál: Volba rektora JAMU se uskuteční v průběhu roku 2013. Předseda senátu 
navrhuje, aby vyhlášení voleb rektora a schválení jednotlivých úkonů s nimi spojených bylo 
součástí nejbližšího zasedání AS JAMU, které se bude konat 24. dubna 2013. Členové senátu 
souhlasí s návrhem. 
 
 
Předseda AS JAMU poděkoval senátorům za účast a ukončil zasedání akademického senátu 
JAMU. 
 
 
Zápis vypracoval MgA. Gabriel Rovňák, tajemník AS JAMU 
 
Verifikoval Doc. Martin Opršál, předseda AS JAMU 


