
VOLBA REKTORA 
Janáčkovy akademie múzických umění 

Akademický senát JAMU se dne 29. července 2021 usnesl v souladu s čl. 31 vnitřního 
předpisu č. 4/2018 LJ, jednacího řádu Akademického senátu JAMU, na následujícím postupu 
usnášení se na návrhu na jmenování rektora JAMU: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 
(1) Funkční období současného rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého, končí dnem 31. 

ledna 2022. 

(2) O návrhu na jmenování rektora se usnáší Akademický senát JAMU (dále jen „senát“), 
který stanovuje následující postup usnášení se na návrhu na jmenování rektora JAMU 
pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. 

Čl. 2 

Návrhy na osoby kandidátů 
(1) Senát vyzve členy akademické obce JAMU k podání návrhů na osoby na kandidáty 

na rektora JAMU. 

(2) Návrh lze podat od 20. září 2021 od 0:00 hod. do 3. října 2021 do 23:59 hod. 

Čl. 3 

Podávání návrhů 
(1) Návrhy je možné podávat 

a) elektronickou poštou z adresy člena akademické obce v doméně JAMU na adresu 
senat@jamu.cz, nebo 

b) vložením příspěvku do k tomu určeného diskusního fóra v IS JAMU. 
(2) V návrhu musí být uvedeno čitelně jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovaného 

kandidáta. 

Čl. 4 

Výběr kandidátů 
(1) Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání návrhů předseda a dva členové 

senátu zjistí navržené osoby seznámením se s návrhy a sepíší jejich seznam. 

(2) Dne 4. října 2021 se bude konat zasedání senátu, na kterém senát tajným hlasováním 
rozhodne, které z navržených osob budou osloveny, aby se staly kandidáty na rektora JAMU. 
Každý z účastných členů senátu obdrží seznam navržených kandidátů, v němž kroužkem 
může označit osoby, které jsou pro něj přijatelné. Senát osloví ty z navržených, kteří byli 
označeni alespoň jedenkrát. 
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Čl. 5 

Ověření souhlasu vybraných 

V pondělí 4. října 2021 vyzvou pověření členové senátu vybrané navržené osoby, 
aby vyjádřily souhlas se svou kandidaturou a staly se kandidáty; v případě potřeby lze výzvu 
opakovat. Nevyjádří-li vyzvaná osoba souhlas věrohodně nejpozději ve čtvrtek 7. října 2021, 
platí, že se svou kandidaturou nesouhlasí. 

Čl. 6 

Seznam kandidátů 

V pátek 8. října 2021 vyvěsí předseda senátu na úřední desky fakult a rektorátu seznam 
kandidátů v abecedním pořadí. 

Čl. 7 

Programy kandidátů 
(1) Kandidáti zašlou do 17. října 2021 profesní životopis a program svého případného 

funkčního období v elektronické formě na adresu senat@jamu.cz. Programy kandidátů budou 
vyvěšeny od 18. do 25. října 2021 na webu JAMU. 

(2) Nepředloží-li kandidát svůj program řádně a ve stanovené lhůtě, platí, že od své 
kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů. 

Čl. 8 

Představení 

Kandidáti v předsedou senátu vylosovaném pořadí osobně představí sebe a svůj program 
na zasedání senátu, které se uskuteční dne 25. října 2021 od 14 hodin v aule Hudební fakulty 
JAMU na Komenského náměstí 609/6. 

Čl. 9 

Způsob usnášení na návrhu na jmenování rektora 
(1) O návrhu na jmenování rektora senát rozhoduje tajným hlasováním prostřednictvím 

hlasovacích lístků, na nichž jsou v abecedním pořadí uvedeny osoby ze seznamu kandidátů. 
Každý člen senátu hlasuje osobně; zastoupení není přípustné. 

(2) Členové hlasují zakroužkováním jednoho vybraného kandidáta na hlasovacím lístku; 
jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. 

(3) Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina 
všech členů senátu. 

Čl. 10 

První usnášení 
(1) První usnášení na návrhu na jmenování rektora se koná po představení programů 

kandidátů na zasedání senátu dle čl. 8.  
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(2) Není-li návrh na jmenování rektora přijat v prvním kole, koná se druhé kolo, do kterého 
postupují všichni kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou 
místech. 

(3) Není-li návrh na jmenování rektora přijat ani ve druhém kole; koná se třetí kolo, 
do kterého postupují dva kandidáti, kteří se ve druhém kole v konečném pořadí umístili 
na prvních dvou místech; je-li to třeba, rozhodne mezi kandidáty, kteří získali stejný počet 
hlasů v druhém kole, o jejich konečném pořadí hlasování členů senátu, a je-li i poté jejich 
konečné pořadí nerozhodné, rozhodne o konečném pořadí los.  

Čl. 11 

Opakované usnášení 

Není-li návrh na jmenování rektora při prvním usnášení přijat, koná se dne 27. října 2021 
opakované usnášení na návrhu na jmenování rektora, pro které platí čl. 10 obdobně. Na návrh 
nejméně třetiny všech členů senátu předseda senátu před opakovaným usnášením doplní 
seznam kandidátů o dalšího kandidáta, projeví-li se svou kandidaturou souhlas. 

Čl. 12 

Podání návrhu na jmenování rektora 

Předseda senátu podá přijatý návrh na jmenování rektora prostřednictvím ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy prezidentovi republiky 

Čl. 13 

Zápis 
(1) Předseda senátu sepíše o podstatných skutečnostech postupu při usnášení se 

na návrhu na jmenování rektora JAMU zápis, který podepíší všichni členové senátu, kteří byli 
účastni přijetí návrhu.  

(2) Předseda senátu zajistí vyvěšení zápisu na úřední desky fakult a rektorátu. 

doc. Mgr. Roman Novozámský 
předseda AS JAMU 

 


