
VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 

ze dne 21. ledna 2009 

volební a jednací řád akademického senátu  

Akademický senát se usnesl na tomto vnitřním předpisu: 

ČÁST PRVNÍ 

Akademický senát 

Čl. 1 

Postavení akademického senátu 

Akademický senát JAMU (dále jen „senát“) je samosprávným zastupitelským 
akademickým orgánem JAMU, jehož postavení, složení a pravomoc upravují zejména 
ustanovení § 8 a 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a čl. 17 
Statutu JAMU. 

Čl. 2 

Pravomoc senátu 
(1) Senát: 

a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí 
vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem 
jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných 
pracovišť součástí vysoké školy, 

b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty 
schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy (§ 17 zákona) a jejich součástí, 

c) schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních 
prostředků vysoké školy, 

d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy 
předloženou rektorem, 

e) schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem, 
f) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů umělecké rady a disciplinární 

komise veřejné vysoké školy, 
g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují 

na fakultách, 
h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, 
i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci po projednání v 
umělecké radě, 

j) na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné 
vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí 
nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké 
školy, 

k) dává řediteli vysokoškolského ústavu souhlas s jmenováním členů umělecké rady 
vysokoškolského ústavu (§ 34 odst. 5 zákona). 
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(2)  Senát se vyjadřuje: 

a) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, 
b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory, 
c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 

odst. 1 písm. a) až d) zákona, 
d) k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 3 zákona, 
e) k dalším věcem z vlastní iniciativy. 

Čl. 3 

Složení a orgány senátu 
(1) Senát má dvanáct členů, z nichž volí předsedu z řad akademických pracovníků, 

místopředsedu a tajemníka. Akademická obec každé fakulty je zastoupena dvěma studenty 
a čtyřmi akademickými pracovníky. 

(2) Senát volí a odvolává předsedu, který jedná za senát navenek, svolává a řídí jeho 
zasedání, místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti 
či zaneprázdněnosti, a tajemníka, který ve spolupráci s rektorátem zabezpečuje činnost senátu 
po administrativní stránce; nejprve je volen předseda, poté místopředseda. 

(3) Člen senátu je zvolen předsedou, místopředsedou nebo tajemníkem, jestliže se pro něj 
vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu. Nedojde-li k volbě 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. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který se 
v konečném pořadí umístil na prvním místě. Při stejném počtu hlasů rozhoduje o konečném 
pořadí los. 

(4) Funkční období člena jako předsedy, místopředsedy nebo tajemníka senátu končí 
současně se zánikem jejich členství v senátu, odstoupením z funkce nebo zvolením jiného 
člena na jejich místo. 

(5) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, kvestora, děkanů, 
proděkanů a tajemníků fakult. 

Čl. 4 

Funkční období členů senátu 

(1) Funkční období člena senátu je tříleté a počíná dnem prvního zasedání AS po jeho 
zvolení. 

(2) Členství v senátu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) neúčastí na jednání senátu, jestliže se člen senátu  

1. bez omluvy nezúčastní dvou po sobě následujících jednání senátu nebo 
2. nezúčastní žádného jednání senátu během šesti měsíců po sobě jdoucích 

 a senát přijme rozhodnutí, že jeho členství zaniklo, 
c) jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 9 zákona, přestože má, 
d) odstoupením, 
e) jmenováním do funkce neslučitelné s členstvím v senátu, 
f) smrtí, 
g) zánikem členství v akademické obci příslušné fakulty, s výjimkou 
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1. členství studenta, který ukončil studium v bakalářském studijním programu a byl 
přijat do studia v magisterském studijním programu bezprostředně navazujícím na 
bakalářský studijní program na téže fakultě (dále jen „navazující studijní program“), 
které nezaniká, jestliže takový student nejpozději ke dni ukončení bakalářského 
studia doručí předsedovi senátu souhlas se setrváním ve funkci člena a zapíše 
se do studia navazujícího studijního programu; neučiní-li tak, jeho členství zanikne 
dnem ukončení studia nebo uplynutím lhůty pro zápis do studia, 

2. členství akademického pracovníka, kterému skončil pracovní poměr, které nezaniká, 
jestliže na něj bezprostředně navazuje další pracovní poměr. 

(3) Zanikne-li členovi členství v senátu před uplynutím jeho funkčního období, nastupuje 
na uvolněné místo náhradník z řad příslušných členů akademické obce podle konečného 
pořadí. Takto lze obměnit nejvýše 6 členů senátu během tří let po prvním zasedání senátu po 
volbách. 

(4) Nenastoupí-li na uvolněné místo náhradník, konají se doplňovací volby z řad 
příslušných členů akademické obce; při doplňovacích volbách se postupuje podle části druhé 
tohoto vnitřního předpisu přiměřeně. 

(5) Funkční období náhradníka nebo člena zvoleného v doplňovacích volbách uplyne 
dnem, kterým by uplynulo funkční období člena, jehož členství v senátu zaniklo. 

ČÁST DRUHÁ 

Volební řád akademického senátu 

Čl. 5 

Vyhlášení voleb 
(1) Volby do senátu vyhlašuje jeho předseda: 

a) nejpozději 30 dnů před uplynutím tří let ode dne, kdy se senát poprvé sešel po konání 
posledních voleb, nebo 

b) do 15 dnů v případě uvedeném v čl. 4 odst. 4. 

(2) Rektor vyhlásí volby: 

a) do 30 dnů po skončení funkčního období všech členů senátu pro nečinnost senátu, 
b) do 15 dnů od marného uplynutí lhůty dle odstavce 1, nebo  
c) do 15 dnů od zrušení voleb podle čl. 6 odst. 4. 

Čl. 6 

Volební komise 

(1) Průběh voleb řídí šestičlenná volební komise (dále jen „komise“), přičemž alespoň 
dva ze členů komise musí být studenti zapsaní do studia na některé fakultě JAMU. 

(2) Členy komise jmenuje současně s vyhlášením voleb senát. Předsedou komise je 
předseda senátu. 

(3) Vyhlašuje-li volby rektor, jmenuje zároveň s vyhlášením voleb členy komise a jejího 
předsedu. 

(4) Zjistí-li komise v průběhu voleb porušení volebního řádu, které je způsobilé ovlivnit 
výsledek voleb nebo závažným způsobem ohrozit důvěru akademické obce v něj, volby zruší. 
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Čl. 7 

Návrh kandidátů 
(1) Komise vyvěsí na úředních deskách fakult seznam členů akademické obce platný ke 

dni jeho vyvěšení, který na její výzvu připraví personální a studijní oddělení rektorátu; 
v seznamu se neuvedou osoby vykonávající funkci neslučitelnou s funkcí člena senátu 
(čl. 3 odst. 5). Komise umístí v blízkosti úředních desek fakult zapečetěné schránky pro 
podávání návrhů na kandidáty (dále jen „schránky“). 

(2) Návrhy na členy senátu podávají členové akademické obce z osob uvedených na 
vyvěšeném seznamu členů akademické obce. Návrh se podává písemně vhozením 
do schránky a musí v něm být čitelně uvedeno jméno a příjmení navrhovaného. Lhůta pro 
podání návrhů činí nejméně 7 dnů od vyvěšení seznamu členů akademické obce. 

(3) Komise vyzve navržené členy akademické obce, aby vyjádřili souhlas se svou 
kandidaturou, v případě souběhu návrhů ve více skupinách dle odstavce 4 uvedli skupinu, ve 
které budou kandidovat a stali se kandidáty; neučiní-li tak do tří dnů ode dne, kdy k tomu byli 
vyzváni, platí, že se svou kandidaturou nesouhlasí. 

(4) Komise sestaví z kandidátů v abecedním pořadí následující hlasovací lístky: 

a) č. 1 z řad studentů divadelní fakulty, 
b) č. 2 z řad studentů hudební fakulty, 
c) č. 3 z řad akademických pracovníků divadelní fakulty, 
d) č. 4 z řad akademických pracovníků hudební fakulty, 

které vyvěsí na úřední desky fakult nejméně 3 dny před vyhlášením dne konání voleb. 

Čl. 8 

Průběh volby 
(1) Volby se konají během jednoho pracovního dne v době stanovené volební komisí 

v prostorách JAMU; vždy však nejméně po dobu 6 hodin. 

(2) Právo volit do senátu má každá osoba, která je členem akademické obce JAMU 
ke dni konání voleb (dále jen „volič“). 

(3) Volby jsou přímé a tajné. Před odevzdáním hlasovacích lístků potvrdí volič svou 
účast vlastnoručním podpisem v seznamu oprávněných voličů. Každý volič hlasuje o samotě a 
osobně; zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, je 
oprávněn vzít si na pomoc s úpravou hlasovacího lístku jiného voliče, nikoliv však kandidáta. 
Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda komise. Jeho pokyny k zachování 
pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné; osoby, které 
nejsou členy akademické obce, nebudou do volební místnosti vpuštěny. 

(4) Volič může volit nejvýše 2 kandidáty na každém z hlasovacích lístků č. 1 a č. 2 a 
nejvýše 4 kandidáty na každém hlasovacích lístků č. 3 a č. 4. Svou vůli projeví volič tak, že 
zakroužkuje jména vybraných kandidátů. Hlasovací lístky upravené v rozporu s tímto 
ustanovením jsou neplatné. 
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Čl. 9 

Výsledky voleb 
(1) Po skončení hlasování komise sečte hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty. 

Kandidát je zvolen, umístil-li se v konečném pořadí 

a) na prvních dvou místech mezi kandidáty uvedenými na hlasovacím lístku č. 1 nebo č. 2, 
nebo 

b) na prvních čtyřech místech mezi kandidáty uvedenými na hlasovacím lístku č. 3 nebo 
č. 4; 

je-li to třeba, rozhodne mezi kandidáty, kteří získali stejný počet hlasů, o konečném 
pořadí los. 

(2) Komise vyhlásí výsledky voleb neprodleně po jejich zjištění vyvěšením na úřední 
desky fakult a rektorátu. Předseda komise svolá do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb první 
zasedání nového senátu, které řídí až do zvolení nového předsedy senátu. 

Čl. 10 

Zápis o volbách 
(1) O volbách sepíše předseda komise zápis, který její členové podepíší. Zápis musí 

obsahovat nejméně: 

a) den vyhlášení voleb, den vyvěšení seznamů členů akademické obce, poslední den lhůty 
pro podávání návrhů a den konání voleb, 

b) seznam kandidátů a seznam navržených osob, které se nestaly kandidáty, s uvedením 
důvodu, proč se navržená osoba nestala kandidátem, 

c) počet hlasů, který získali jednotliví kandidáti a konečné pořadí zvolených kandidátů. 

(2) Nesouhlasí-li některý člen komise s obsahem zápisu, uvedou se jeho výhrady 
na konec zápisu. Přílohou zápisu jsou hlasovací lístky.  

ČÁST TŘETÍ 

Jednací řád akademického senátu 

Čl. 11 

(1) Senát jedná na zasedání. Zasedání senátu je vždy veřejně přístupné. 

(2) Každý člen senátu, rektor nebo kvestor může navrhnout zařazení bodu do programu 
jednání senátu. Jsou-li k jeho projednání třeba písemné podklady, dodá je navrhovatel 
s dostatečným předstihem členům senátu. 

(3) Senát je oprávněn vyžádat si ke svému jednání vyjádření členů akademické obce 
a v případě potřeby nestranné odborné posudky; náklady na odborné posudky hradí ta 
z fakult, jejíž zástupce jejich vypracování navrhl. 

Čl. 12 

Svolání zasedání senátu 
(1) Zasedání senátu svolává předseda podle potřeby, zpravidla jedenkrát v každém 

kalendářním čtvrtletí. Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů senátu, třetina členů 
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akademické obce, kvestor nebo rektor, svolá předseda mimořádné zasedání senátu do 2 týdnů 
ode dne, kdy mu žádost byla doručena. 

(2) Není-li zasedání senátu svoláno, ač svoláno mělo být, může jej svolat kterýkoliv 
ze členů senátu, kvestor nebo rektor; ve vyrozumění o svolání zasedání uvede důvod tohoto 
postupu. 

(3) O termínu a programu zasedání senátu vyrozumí jeho svolavatel členy senátu, rektora 
a kvestora nejméně týden přede dnem jednání prostřednictvím elektronické pošty na adresy, 
které jim byly přiděleny JAMU, a zajistí vyvěšení vyrozumění o zasedání s uvedením jeho 
programu na úředních deskách fakult a rektorátu. V odůvodněných případech mohou být 
podklady rozdány až při zahájení zasedání. 

Čl. 13 

Zasedání senátu 
(1) Zasedání senátu řídí předseda nebo ten, kdo jej dle čl. 12 odst. 2 svolal. 

(2) Členové senátu jsou povinni účastnit se zasedání senátu osobně, nebrání-li jim 
v účasti závažné důvody. Jejich zastoupení je vyloučeno. Rektor nebo v jeho zastoupení 
prorektor a kvestor má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Vyžaduje-li 
to projednávaná věc, může předseda pozvat na zasedání i další osoby. 

(3) Předsedající přečte na závěr zasedání podstatné body zápisu (čl. 15). 

Čl. 14 

Přijímání rozhodnutí 
(1) Senát je schopný přijímat rozhodnutí, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech členů senátu. K přijetí rozhodnutí senátu je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 
Rozhodnutí vyhlašuje předsedající. 

(2) Návrh na odvolání rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny 
všech členů senátu. Postup přijímání návrhu na jmenování rektora stanoví senát svým 
rozhodnutím nejpozději 3 měsíce před skončením řádného funkčního období rektora nebo do 
14 dnů po zániku funkce rektora; neučiní-li tak nebo nedojde-li k přijetí návrhu na jmenování 
rektora postupem stanoveným rozhodnutím senátu, postupuje se dle části čtvrté. 

(3) O návrzích se jedná a hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, nerozhodne-li senát 
jinak. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý 
návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. 

(4) Členové hlasují zásadně veřejně (aklamací), nevyžádá-li si tajné hlasování alespoň 
jedna třetina všech členů senátu. O návrzích podle odstavce 2 se hlasuje vždy tajně. 

Čl. 15 

Zápis ze zasedání 
(1) O každém zasedání senátu je pořízen zápis, který podepisuje zapisovatel  z řad členů 

senátu (zpravidla tajemník) a předsedající; do zápisu se vždy uvede účast členů, výsledek 
hlasování, znění přijatých rozhodnutí senátu a odlišná stanoviska jednotlivých členů, pokud o 
to požádají. 
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(2) Nejpozději do deseti dnů od konání zasedání rozešle předseda zápis o zasedání 
členům senátu, rektorovi a kvestorovi a zajistí jeho vyvěšení na úředních deskách fakult 
a rektorátu. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Návrh na jmenování rektora 

Čl. 16 

Kandidáti 
(1) Předseda senátu vyzve členy akademické obce JAMU k podání návrhů na osoby 

kandidátů na funkci rektora z řad akademických pracovníků JAMU; výzvu vyvěsí na úřední 
desky fakult. 

(2) V návrhu musí být uvedeno čitelné jméno a příjmení navrhovaného. Návrh se podává 
písemně jeho vhozením do k tomu určených zapečetěných uren umístěných v blízkosti 
úředních desek fakult. Lhůta pro podání návrhů činí nejméně 7 dnů od vyvěšení výzvy podle 
odstavce 1. Po uplynutí lhůty pro podání návrhů otevře předseda a dva členové senátu urny 
s návrhy, zjistí navržené osoby a sepíší jejich seznam, do nějž mají členové akademické obce 
právo nahlédnout u předsedy senátu. 

(3) Senát vyzve navržené osoby, aby vyjádřily souhlas se svou kandidaturou a staly se 
kandidáty; neučiní-li tak do tří dnů ode dne, kdy k tomu byly vyzvány, platí, že se svou 
kandidaturou nesouhlasí. Po uplynutí lhůty k vyjádření souhlasu všem navrženým osobám 
vyvěsí předseda senátu na úřední desky fakult a rektorátu seznam kandidátů v abecedním 
pořadí. 

(4) Kandidáty vyzve předseda senátu k předložení koncepce jejich případného funkčního 
období v písemné a elektronické formě; nepředloží-li kandidát svou koncepci řádně a ve 
stanovené lhůtě, platí, že od své kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu 
kandidátů. 

Čl. 17 

Usnesení o návrhu na jmenování rektora 

(1) Senát určí termín svého zasedání, na kterém budou mít kandidáti možnost osobně 
představit svou koncepci funkčního období a na kterém se poté bude senát usnášet o návrhu 
na jmenování rektora. 

(2) 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.  

(3) 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. 

(4) 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, o jejich konečném pořadí hlasování členů senátu. Je-li i po tomto hlasování konečné 
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pořadí nerozhodné, rozhodne o konečném pořadí los. Není-li návrh na jmenování rektora 
přijat ani ve druhém kole, ukončí předseda senátu zasedání a bez zbytečného odkladu 
postupuje dle čl. 16 a následujících. 

Čl. 18 

Zápis a podání návrhu 
(1) Předseda senátu sepíše o podstatných skutečnostech postupu podle čl. 16 a 17 zápis, 

který podepíší všichni přítomní členové senátu. Předseda zajistí vyvěšení zápisu na úřední 
desky fakult a rektorátu 

(2) Předseda 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. 

ČÁST PÁTÁ 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 19 

Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 9. 5. 2006, který byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy dne 9. května 2006 pod čj. 14 226/2006-30. 

Čl. 20 

Platnost a účinnost 

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem jeho registrace a účinnosti prvním dnem 
měsíce následujícího po jeho registraci. 

prof. PhDr. Václav Cejpek, v.r. 
rektor 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., v.r. 
předsedkyně senátu 
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