
Z á p i s 
z jednání Správní rady JAMU dne 7.4. 2006 

 
Přítomni: Ing. M. Slezák, Ing. D. Vedralová, M. Weimann, Mgr. B. Zoubek 
Omluveni: Ing. J. Dobíšek, M. Donutil, Ing. M. Friš, Ing. V. Jeřábek, RNDr. P. Kolář, 

Mgr. S. Moša, Ing. S. Novák, Ing. Z. Novák, Mgr. Z. Prokeš, PhDr. R. 
Svoboda, RNDr. V. Šťastná 

Hosté: prof. V. Cejpek, prof. L. Faltus, prof. M. Plešák, JUDr. Valová 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet JAMU na rok 2006 
3. Výroční zpráva o hospodaření JAMU za rok 2005 
4. Různé 
 

Ad 1) Zahájení 
Předseda SR JAMU M. Weimann přivítal přítomné a zároveň omluvil předčasný odchod 
rektora prof. Cejpka z jednání SR ze závažných pracovních důvodů. 
 
Ad 2) Rozpočet JAMU na rok 2006 
Kvestorka JUDr. Valová seznámila SR s rozpočtem JAMU na rok 2006. Zpoždění v přípravě 
rozpočtu bylo zapříčiněno změnou pravidel přidělování finančních prostředků, kterou přinesla 
novela VŠ zákona. Nová pravidla rozdělují financování na dotaci a příspěvek a dovolují až  
25 % NIV kapitalizovat a tím řešit reprodukci majetku. 
Kvestorka pak seznámila SR  v prezentaci s konkrétním rozpisem rozpočtu JAMU: 
- Rozpočet VŠ byl navýšen o 2 210 mld., normativ na 1 studenta o 2 %  = 33 986 Kč. 
Koeficient pro umělecké VŠ  = 5,9 
- Počet financovaných studentů JAMU – 567 standardní doba studia, 25 mimořádných 
(platících poplatky za studium) 
- Kvalitativní kriteria = bonifikace za počet absolventů 
- Nárůst rozpočtu v roce 2006 o 8,3 % oproti průměru ostatních VŠ, kde činí 11,9 %. 
- Rozpočet respektuje východiska pro přípravu, na jejichž základě byl rozpočet sestaven: 
• Nárůst osobních nákladů 
• Pokrytí nákladů na stravování – tvorba sociálního fondu 
• Rozpočtová rezerva pro provoz HDL 
• Kapitalizace finančních prostředků ve výši 8 % (původní odpisy) 

- Mzdové náklady – cílem je srovnat  tarifní mzdy a pohyblivou složku mzdy v poměru  
70 : 30 
- NIV = 116 mil. Kč, z toho osobní náklady 89,5 mil. 
- rezerva HDL bude využita pro doplnění knihovního fondu, opravy a obnovu části PC ve 
studovně JAMU 
- odpisy = 3 465 mil. 
- reprodukce majetku – programové financování (odpisy, kapitalizace, zůstatek FRIM) 
zahrnuje 30 položek v částce 10 981 tis. Kč. Zůstatek 2 mil. Kč je rezervován pro úpravu 
zásahové cesty požárníků ve studiu Marta – řešení problému ve spolupráci s Úmč Brno-střed. 
- Programové financování: 
• HDL – 14 mil. Kč 
• Přístavba Mozartova 2 mil. Kč 
• Hudební nástroje 3 mil. Kč 
• Ochrana objektů 0,225 mil. Kč 



• Rozvojové projekty 2 370 mil. Kč 
• FRVŠ 1 121 mil. Kč 
• Ukazatel F – vzdělávací projekty – JAMU předloží záměr 

- Vlastní příjmy – reálný odhad 12 828 tis. Kč 
Kvestorka na závěr konstatovala, že dotace a příspěvek pokrývá provozní potřeby a částečně 
rozvojové možnosti, podfinancována je oblast osobních nákladů. 
 
Závěr: SR projednala a přijala rozpočet JAMU na rok 2006 bez připomínek. 
 
Ad 3) Výroční zpráva o hospodaření 
Hospodaření JAMU v roce 2005 skončilo kladným HV ve výši 800 tis. Kč. Část těchto 
prostředků bude převedena do FRIM, část do fondu odměn. Dotace byla vyčerpána. 
IP Telefonie – úspora v roce 2005 oproti roku 2004 ve výši 270 tis., předpokládaná úspora 
v roce 2006 - 500 tis. Kč. Kvestorka předpokládá, že vložená investice 1,8 mil. Kč se vrátí ve 
velmi krátké době. 
 
Závěr: SR projednala a vzala na vědomí předloženou výroční zprávu o hospodaření JAMU za 
rok 2005. 
 
Ad 4) Různé 

- Výroční zpráva o činnosti JAMU za rok 2005 – prof. Plešák požádal členy SR o 
vyjádření per rollam. Zpráva bude zaslána elektronickou poštou. 

- Dlouhodobý záměr JAMU na léta 2006 – 2010 byl projednán s pracovníky MŠMT a 
hodnocen velmi pozitivně, bez připomínek 

- JAMU realizuje projekty ESF ve spolupráci s šesti profesionálními tělesy. 
- Projekt Reflex – mapuje uplatnění absolventů VŠ v ČR i EU. 
- Mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encaunter probíhá v těchto dnech na 

DIFA za vysoké umělecké úrovně. 
- Medaili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy získali za záslužnou 

pedagogickou práci prof. Mikotová (DIFA) a prof. Parsch (HF) 
- HDL – pozemek definitivně ve vlastnictví JAMU. Byla zpracována projektová studie 

s  úpravami  dle nově vzniklých požadavků. Nárůst finančních prostředků byl 
zapříčiněn původním podfinancováním stavby – probíhá jednání s MŠMT. 
Dále probíhá jednání s OÚPR a  OPP MmB o definitivní podobě stavby. Ing. 
Vedralová doporučila přesunout financování technologií do rozvojových programů a 
urychleně dořešit financování celé stavby – bude projednáno s MŠMT. 

 
 
 
Příští jednání SR JAMU je plánováno na pátek 24.11.2006. Termín bude potvrzen. 
 
 
Zapsala: Spílková      Verifikoval: M. Weimann 


