Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2017 ze dne 22. 5. 2017
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:55
Přítomni: (bez titulů)
Karel Makonj, Ivo Kristián Kubák, Slavomír Hořínka, Petr Zvěřina, David Jařab, Jiří Kubíček,
Vladimír Rejlek, Ivo Kahánek, Ladislav Greiner, Tomáš Loužný, Michal Lázňovský, Jakub Rataj
Omluven: Jana Hanušová, Michal Kráčmer, Jan Syruček
Hosté:
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel,
Tomáš Doruška, Jan Hecht
Program:
1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016
2) Návrh Volebního řádu AS HAMU
3) Návrh Jednacího řádu AS HAMU
4) Návrh Statutu HAMU
5) Nominace 2 členů (1 student a 1 pedagog) do RVH
6) Projednání podnětu členů Akademické obce AMU
Předseda AS přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen se usnášet
dle článku 4 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil přítomné s navrženým
programem jednání. Program byl přítomnými senátory schválen. Senátorům byly v předstihu
zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Ad 1)
Předseda AS AMU předal slovo rektorovi, který představil novou strukturu VZ (příloha č. 1)
a objasnil, že obsahem první textové části je souhrn naplňování strategických priorit AMU, ve
druhé části je popsáno naplňování sledovaných kritérií ve struktuře zadané MŠMT. Na tuto
část navazuje Tabulková část výroční zprávy o činnosti AMU, která byla dříve integrována do
textu. Na závěr je zařazena výroční zpráva o hospodaření AMU.
Rektor dále přiblížil proces zpracování VZ AMU 2016. Harmonogram zpracování byl napjatý,
další práce na podkladech z fakult si vyžádaly poměrně náročné revize. Texty byly
koncipovány tak, aby každé z fakult byl dán stejný prostor.
Kvestor stručně představil část VZ týkající se hospodaření, vše podstatné je obsahem bodu
6) – Závěrečná část.
V 17:24 hodin přišel senátor Kahánek.
Rektor upozornil senátory, že obálka předložené VZ je pouze provizorní s použitím prvků
nového vizuálního stylu a bude ještě dopracována. Prof. Makonj předal slovo kvestorovi,
který přiblížil změny v části VZ o hospodaření. Předložená verze VZ neobsahuje výrok
auditora, který je samostatnou přílohou zápisu (příloha č. 2). Vzhledem k novele zákona č.
93/2009 Sb., o auditorech je zpracování výroku auditora časově náročnější, takže do
předkládané tištěné verze VZ nebylo reálné dodání.
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Předseda AS AMU otevřel diskusi, ve které debatovali senátoři Hořínka, Greiner, Zvěřina, kteří
upozornili na zavádějící citaci v knize J.Rataje (HAMU) a debatovali o novém webu AMU.
Senátoři hlasovali o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016
takto:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016.
Ad 2)
K. Makonj požádal o představení předloženého Volebního řádu AS HAMU (příloha č. 3).
Rektor připomněl proces předkládání vnitřních dokumentů fakult ke schválení AS AMU podle
nového Jednacího řádu AS AMU, který je v současné době v procesu registrace na MŠMT.
Senátoři doporučili několik změn ve Volebním řádu AS HAMU, které byly spíše formálního
charakteru.
Senátoři hlasovali o schválení Volebního řádu AS HAMU takto:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil znění Volebního řádu AS HAMU.
Ad 3)
Senátoři se seznámili s podobou Jednacího řádu AS HAMU (příloha č. 4) a shodli se na
malých formálních úpravách ve znění.
Senátoři hlasovali o schválení Jednacího řádu AS HAMU takto:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednohlasně schválil znění Jednacího řádu AS HAMU.
Ad 4)
Prof. Makonj předal slovo senátoru Kahánkovi, který přečetl stanovisko děkana HAMU
k předloženému Statutu HAMU (příloha č. 5), ve kterém uvádí, že připomínky AS AMU byly
opakovaně projednávány na AS HAMU a o každé připomínce proběhlo samostatné
hlasování.
Proběhla rozsáhlá diskuse týkající se obsazování míst vedoucích kateder a oddělení
formou výběrového řízení.
Senátoři hlasovali o tajném hlasování o schválení Statutu HAMU.
pro: 10
proti: 1
zdržel se: 0
AS AMU schválil tajné hlasování o schválení Statutu HAMU.
V 18:06 přišel senátor Rataj.
Senátoři hlasovali o schválení Statutu HAMU takto:
pro: 4
proti: 5
zdržel se: 3
AS AMU neschválil Statut HAMU.
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Senátoři se po další diskusi shodli na formulaci doporučení pro úpravu Statutu HAMU tak,
aby mohl být opět předložen ke schválení AS AMU. Během diskuse vznesl senátor Zvěřina
několik podnětů, ostatní senátoři se shodli, že tyto podněty je potřeba projednat na úrovni AS
HAMU.
Senátoři hlasovali o možnosti zahrnout do doporučení podněty senátora Zvěřiny, které
vznesl během diskuse takto:
pro: 1
proti: 7
zdržel se: 4
AS AMU navrhne doporučení bez podnětů senátora Zvěřiny.
Usnesení: AS AMU vrací děkanovi Statut HAMU s následujícími doporučeními, o kterých
hlasovali takto:
Vyčlenit organizační strukturu ze Statutu HAMU.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
Vzhledem k ustanovením obsaženým ve vyšší právní normě AMU vypustit celý Článek 7
Komise pro vnitřní hodnocení HAMU
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Znovu zvážit možnosti kontrolních mechanismů a transparentnosti výběrového řízení pro
obsazování míst vedoucích kateder a oddělení výběrovým řízením.
pro: 9
proti: 3
zdržel se: 0

V 19:11 hodin odešel předseda AS AMU prof. Makonj a předal vedení zasedání AS AMU
místopředsedovi AS AMU senátoru Jařabovi. Odešel také senátor Rejlek.
Ad 5)
Rektor objasnil složení Rady pro vnitřní hodnocení AMU a představil návrh, který obdržel za
FAMU prostřednictvím e-mailu senátora Syručka. Senátor Jařab vyzval navržené kandidáty,
aby se představili a poté senátoři diskutovali na téma jejich možností při zapojení do práce
RVH. V diskusi poté z řad senátorů HAMU vzešel návrh na dalšího kandidáta.
Navržení kandidáti do Rady pro vnitřní hodnocení (bez titulů):
návrh FAMU:
návrh HAMU:
pedagog:
Tomáš Doruška
pedagog:
Michal Rataj
student:
Jan Hecht
Senátoři vybrali dva kandidáty do zastoupení v Radě pro vnitřní hodnocení AMU:
pedagog:
Michal Rataj
student:
Jan Hecht
Senátoři o tomto návrhu hlasovali takto:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU navrhuje do Rady pro vnitřní hodnocení Michala Rataje, pedagoga HAMU a Jana
Hechta, studenta FAMU.
Ad 6)
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Senátor Kahánek přečetl vyjádření děkana Mareše k podnětu některých členů akademické
obce AMU, který prostřednictvím otevřeného dopisu vyzval členy AS AMU k vyjádření ve věci
umístění sochy Franze Schuberta od sochařky Anny Chromy v prostoru meditační zahrady
HAMU v objektu Lichtensteinského paláce. Ve vyjádření byla objasněna historie jednání a
věcná podstata problému (dar nadace Stiftung NÜRNBERGER Versicherungsgruppe,
provizorní umístění sochy, jednání s NPÚ o definitivním umístění) a jeho mediální prezentace.
O podnětu bude jednat na svých zasedáních rovněž UR AMU a UR HAMU.
Rektor doporučil vyslechnout nestranné stanovisko nezávislého orgánu NPÚ, který dílo
posoudí nejen v kontextu historické budovy.
V 19:30 hodil odešli senátoři Kubíček a Loužný.
Usnesení:
AS AMU doporučuje vedení AMU do budoucna vznik komise složené ze zástupců
jednotlivých fakult a vedení AMU pro posouzení podobných případů, která by se měla
zabývat přijetím či nepřijetím uměleckých děl darovaných nebo nabídnutých AMU určených
k umístění v prostorách přístupných veřejnosti. V případě sochy Franze Schuberta od
sochařky Anny Chromy navrhuje AS AMU vedení AMU, aby její umístění bylo posouzeno
NPÚ jako odborným orgánem.
Senátoři hlasovali o tomto usnesení k podnětu některých členů Akademické obce AMU
takto:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Místopředseda AS AMU senátor Jařab poděkoval přítomným senátorům za účast a v 19:55
hodin ukončil zasedání AS AMU.

Zapsala: M. Turková
Za správnost: prof. K. Makonj
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