
VOLBA REKTORA 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

 
Funkční období současného rektora JAMU prof. PhDr. Václava Cejpka končí dnem 31. ledna 2010. 
Akademický senát JAMU stanovuje následující postup přijímání návrhu na jmenování rektora 
pro funkční období od 1. února 2010 do 31. ledna 2014 (dále jen „volební řád“): 
 

1. O návrhu na jmenování rektora se usnáší Akademický senát JAMU (dále jen „senát“).  
2. Senát vyzývá členky a členy akademické obce JAMU k podání návrhů na osoby kandidátek / 

kandidátů na funkci rektora. Kandidátem na funkci rektora JAMU se mohou stát pouze 
akademičtí pracovníci z uměleckých vysokých škol s akademickým titulem docent nebo 
profesor. 

3. V návrhu musí být uvedeno čitelné jméno a příjmení navrhovaného a název umělecké vysoké 
školy s výjimkou JAMU, na níž navrhovaný kandidát působí jako akademický pracovník. 
Návrh se podává od 11. 5. 2009 do 21. 5. 2009 písemně jeho vhozením do k tomu určených 
zapečetěných uren umístěných v budovách Komenského nám. 609/6 a Mozartova 647/1. 

4. Po uplynutí lhůty pro podání návrhů otevře předsedkyně a dva členové senátu urny s návrhy, zjistí 
navržené osoby a sepíší jejich seznam, do kterého budou moci od 22. 5. 2009 do 29. 5. 2009  u 
předsedkyně senátu nahlížet členové akademické obce. Ve stejné době vyzvou pověření členové 
senátu navržené osoby, aby vyjádřily souhlas se svou kandidaturou a staly se kandidáty; neučiní-li 
tak písemně do 1 měsíce ode dne, kdy k tomu byly vyzvány, platí, že se svou kandidaturou 
nesouhlasí. Po uplynutí lhůty k vyjádření souhlasu všech  navržených osob  vyvěsí předsedkyně 
senátu na úřední desky fakult a rektorátu seznam kandidátů v abecedním pořadí. 

5. Kandidáti předloží předsedkyni senátu do 11. 9. 2009 koncepci svého případného funkčního období 
v písemné formě na adresu PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Hudební fakulta JAMU, 
Komenského nám. 6, 662 15  Brno a v elektronické formě na adresu senat@jamu.cz; nepředloží-li 
kandidát svou koncepci řádně a ve stanovené lhůtě, platí, že od své kandidatury odstoupil, a bude 
vyškrtnut ze seznamu kandidátů. 

6. Kandidáti mohou osobně představit svou koncepci funkčního období na zasedání Akademického 
senátu JAMU, které se uskuteční dne 13. 10. 2009 v aule Hudební fakulty JAMU na Komenského 
náměstí 609/6. Celé zasedání senátu je veřejně přístupné. 

7. Poté se bude senát usnášet o návrhu na jmenování rektora. O návrhu na jmenování rektora se senát 
usnáší tajným hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků, na nichž jsou v abecedním pořadí 
uvedeny osoby ze seznamu kandidátů. Každý člen senátu hlasuje osobně; zastoupení není přípustné. 
Členové hlasují zakroužkováním jednoho vybraného kandidáta na hlasovacím lístku; jinak upravený 
hlasovací lístek je neplatný. Člen, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, je oprávněn vzít 
si na pomoc s úpravou hlasovacího lístku jinou osobu, nikoliv však člena senátu nebo kandidáta. 

8. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů 
senátu. Není-li návrh na jmenování rektora přijat v prvním kole, koná se druhé kolo, do kterého 
postupují dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech; 
je-li to třeba, rozhodne mezi kandidáty, kteří získali stejný počet hlasů v prvním kole, o jejich 
konečném pořadí hlasování členů senátu, a je-li i poté jejich konečné pořadí nerozhodné, rozhodne 
o něm los. Není-li návrh na jmenování rektora přijat ani ve druhém kole, stanoví senát nový volební 
řád a poté předsedkyně senátu zasedání ukončí. 

9. Předsedkyně senátu sepíše o podstatných skutečnostech postupu podle volebního řádu zápis, který 
podepíší všichni přítomní členové senátu. Předsedkyně senátu zajistí vyvěšení zápisu na úřední 
desky fakult a rektorátu. 

10. Předsedkyně senátu podá přijatý návrh na jmenování rektora prostřednictvím ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy prezidentovi republiky, který rektora dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona 
o vysokých školách jmenuje. 

 
V Brně dne 29. dubna 2009 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
předsedkyně Akademického senátu JAMU 
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