
Z á p i s 
z jednání Správní rady JAMU konaného dne 6.3.2009 

 
Přítomni: Mgr. S. Moša, Mgr. Z. Prokeš, Ing. M. Slezák, Ing. B. Štefánková, prof. 

MVDr. V. Večerek, CSc., M. Weimann,  Mgr. B. Zoubek 
Omluveni:  Ing. J. Dobíšek, M. Donutil, PhDr. R. Svoboda, RNDr. V. Šťastná,   

Ing. S. Novák, Ing. Z. Novák, Ing. Vedralová 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Rozpočet JAMU na rok 2009 
3. Informace o Hudebně dramatické laboratoři 
4. Různé 
 
Předseda SR JAMU  M. Weimann přivítal přítomné a oznámil abdikaci člena SR JAMU Ing. 
M. Friše. Rektor předal řediteli MDB diplom a medaili JAMU udělenou za dlouhodobou 
spolupráci divadla s akademií. SR pak schválila program jednání. 
 
ad 2) Rozpočet JAMU na rok 2009 
Rektor krátce informoval členy SR o strategii tvorby rozpočtu  MŠMT. 
JAMU má v současné době 660 studentů, z toho 20 studentů nefinancovaných. 
K rozpočtu, který byl pro informaci zaslán členům SR předem v tabulkách, podala komentář 
ing. Hanáková, vedoucí EO JAMU a k části týkající se investic a reprodukce majetku ing. 
Vinkler. Případné vynucené vázání 5 %  částky finančních prostředků je plánováno z rozpočtu 
FRIM. Z tohoto důvodu doporučuje rektor VFU prof. Večerek nevázat čerpání položkou č. 
15, ale ponechat otevřenou možnost čerpání do výše umožněné případně redukovaným 
rozpočtem. 
JAMU se pokusí v oblasti investic financovat rekonstrukci sklepů budovy na Komenského 
nám. z finančních prostředků ESF, osa 4,  vytváří však rezervu pro financování stavby 
z vlastních prostředků. K dotazu na mzdové prostředky ing. Hanáková sdělila, že každá VVŠ 
má své vlastní mzdové předpisy. Plánované navýšení osobních nákladů bude realizováno 
pouze v oblasti pohyblivé složky mzdy. 
Závěr: SR projednala návrh rozpočtu JAMU na rok 2009. Doporučila akceptovat připomínku 
prof. Večerka o nevázání rozpočtu v položkách FRIM. 
 
ad 3) Informace o HDL 
Informace rektora o zahájení řízení o stavební povolení akce. Na žádost OPP MmB byl 
projektanty zpracován nový návrh frontální fasády. V lokalitě probíhá v současné době 
archeologický průzkum. Rozpočet stavby je plánován ve výši 370 mil. Kč 
 
ad 4) Různé 

 Ředitel MDB S. Moša poděkoval za vyznamenání. Velké procento zaměstnanců divadla 
jsou absolventi JAMU – muzikálového a činoherního herectví Divadelní fakulty  i 
absolventi Hudební fakulty.  
M. Weimann vyzvedl vysokou profesionální úroveň absolventů. 

 Rektor informoval o připravovaném věcném návrhu zákona o terciárním vzdělávání. 
V návrhu je posílena pravomoc správních rad a změny v akreditaci studijních oborů a 
evaluaci VŠ. Zákon by měl být projednán v PSP v červnu t.r. 

 Ing. M. Slezák oznámil změnu svého zaměstnání. 
 Členové SR byli pozváni na divadelní představení v rámci MDF Setkání/Encounter ve 

dnech 31.3. – 4.4. 09 
 
Zapsala: Spílková     Verifikoval: M. Weimann, předseda SR 


