
Z á p i s 
z jednání Správní rady JAMU dne 24.11.2006 

Přítomni: Ing. J. Dobíšek, Ing. M. Friš, ing. Z. Novák, Mgr. Z. Prokeš,  
Ing. D. Vedralová, M. Weimann 

Za JAMU: prof. PhDr. V. Cejpek, JUDr. Valová 

Omluveni: M. Donutil, ing. V. Jeřábek, Mgr. S. Moša, ing. S. Novák, RNDr. 
V. Šťastná, Mgr. B. Zoubek 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Zpráva o čerpání rozpočtu k 30.9.2006 (kvestorka) 

3. Informace o projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru a Rozvojových programů 
na MŠMT 

4. Řešení vjezdu do studia Marta, Bayerova ul. (kvestorka) 

5. Různé 

 

Předseda SR JAMU přivítal přítomné a navrhl rozšířit program jednání o bod 4a) Schválení 
změny Statutu a jednacího řádu SR JAMU. Jednohlasně přijato. 

ad 2) Zpráva o čerpání rozpočtu 

Členům SR JAMU byla předložena Zpráva o čerpání rozpočtu JAMU za 1. – 3. čtvrtletí 2006. 
Kvestorka vysvětlila nerovnoměrný vývoj v čerpání, jehož důvodem je zahájení nového 
akademického roku v říjnu a tím i směrování finančních prostředků do měsíce října – 
prosince. V oblasti mzdového vývoje se nedaří sledovat vzrůstající trend. V oblasti NIV jsou 
k dispozici všechny finanční prostředky mimo sociálních stipendií a stipendií studentů DSP za 
4. čtvrtletí. Také v oblasti rozvojových projektů a projektů FRVŠ (Fondu rozvoje VŠ) se 
projevuje nerovnoměrnost čerpání z důvodu rozložení akademického roku. JAMU získala 
dále finanční prostředky z ESF, v rámci 3. výzvy OP ESF pak byl přijat další projekt 
umožňující přípravu nového studijního oboru multimediální tvorba na obou fakultách 
s přesahem na MU a VUT. 

V oblasti investic byly uskutečněny všechny plánované akce v rámci FRVŠ a RP, dále 
reprodukce majetku z kapitalizovaných NIV prostředků – kapitalizovaná částka 6 mil. jako 
náhrada za FRIM. Problematické je programové financování (HDL, dostavba Mozartova, 
nákup hudebních nástrojů). 

HDL – proběhlo odvolací řízení na OKPP JmK z důvodu nedodržení písemné dohody pěti 
stran při jednání o podmínkách stavebního řízení. Rozhodnutí OKPP JmK potvrdilo 
požadavek úpravy hmoty stavby, některé další požadavky ÚPP MmB však zamítlo. Zastavené 
financování stavby bude projednáno na MŠMT s ředitelem odboru Pilínem 27.11. Podmínky 
dané MŠMT byly ze strany JAMU splněny. Na základě výsledku jednání na MŠMT bude pak 
projednán s projektanty další postup při přípravě projektové dokumentace. 

Závěr: SR JAMU podpořila postoj JAMU  k realizaci HDL. 

Nákup hudebních nástrojů – do dnešního dne realizován nákup HN v částce 3 mil. Kč., další 
nákup bude možno realizovat po vystavení limitu výdajů ministerstvem. 



V diskuzi ing. Dobíšek doporučil ve Zprávě o čerpání upřesnit termín  dotace a příspěvek dle 
terminologie VŠ zákona. 

Závěr: SR JAMU vzala na vědomí zprávu o hospodaření JAMU za 1. – 3. čtvrtletí 2006. 

ad 3)  Informace o projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru a Rozvojových 
programů na MŠMT 

Součástí ADZ byly i letos Rozvojové projekty a) decentralizované, týkající se JAMU  
(7 projektů, jejichž financování bylo již schváleno) a b) centralizované – zpracované ve 
spolupráci s jinými VŠ (10 projektů, výsledek hodnocení bude znám v lednu příštího roku). 

V diskuzi se nám. Ing. Novák zajímal o souvislost s projekty financovanými z ESF OP RLZ. 
Rektor konstatoval, že priorita OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude přístupná všem 
institucím spadajícím  pod MŠMT i MPSV, podmínkou jsou dostatečné personální i 
prostorové kapacity. Doporučil ing. Novákovi spolupráci s JAMU. 

Ad 4) Řešení vjezdu do studia Marta, Bayerova ulice 
Kvestorka seznámila SR se situací, která vznikla jako důsledek rekonstrukce budovy 
Nejvyššího soudu. Přestavba znemožní využití vjezdu  do studia MARTA přes NS. Proto je 
nutné vybudovat zásahovou požární cestu, dále pak cestu pro dopravu nadměrných předmětů 
přímo v objektu Bayerova 5.  JAMU jednala s majitelem domu – ÚMČ Brno střed o 
vybudování této cesty přes sklepy. I přes podporu ÚMČ prozatím zde není ochota nájemníků 
vzdát se sklepů ve prospěch JAMU. JAMU bude nadále jednat o možnostech vybudování 
zásahové cesty v roce 2007 a  eventuálně o možnosti rozšíření věcného břemene. 

Závěr: SR JAMU doporučuje prověřit kolaudační rozhodnutí NS o protipožární cestě JAMU a 
všechny další aspekty související s prostory studia Marta. 

ad 4a) Statut a jednací řád SR JAMU 
Rektor JAMU prof. Cejpek předložil SR návrh změny Statutu a Jednacího řádu SR JAMU. Se 
změnami seznámil SR právník JAMU Mgr. M. Prokeš. Záměrem bylo především zařadit do 
jednacího řádu hlasování per rollam.  Statut a JŘ je důsledně členěn jako právní předpis, 
zjednodušuje volbu předsedy a ustupuje od účasti 2/3 členů pro přijetí návrhů, kterou 
nahrazuje nadpoloviční většinou. 

Ing. Novák navrhuje do čl. 5 dopsat informace ze čl. 15 a 21 a dále v čl. 10, odst 3) nahradit 
slovo „měněným“ slovem „pozměňovaným“. 

Závěr: SR JAMU vzala na vědomí návrh nového Statutu a jednacího řádu. Schvalovací řízení 
proběhne na příští schůzi SR JAMU. 

Ad 5) Různé 

- Rektor prof. Cejpek informoval o úspěchu studenta doktorského studijního programu, 
který obdržel cenu ministryně pro vynikající studenty. MgA. Kavan je již 4. student 
HF JAMU v řadě oceněných studentů.. 

- Informace o mezinárodní konferenci EUA a úspěšném vystoupení Janáčkova 
akademického orchestru při zahájení konference. 

 

 

Zapsala: Spílková     Verifikoval: M. Weimann, předseda SR 

 


