Zápis ze zasedání AS AMU č. 6/2017 ze dne 27. 11. 2017
Zasedací místnost rektorátu AMU 18:00 – 19:10
Přítomni: (bez titulů)
David Jařab, Jana Hanušová, Ivo Kristián Kubák, Jan Syruček, Jiří Kubíček, Vladimír Rejlek,
Ivo Kahánek, Tomáš Loužný, Michal Kráčmer, Michal Lázňovský
Omluven: Karel Makonj, Ladislav Greiner, Jakub Rataj, Slavomír Hořínka, Monika Částková
Hosté:
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel.
Program:
1) Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění v Praze
2) Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
3) Střednědobý výhled rozpočtu na 2018 - 2019
4) Příprava voleb do AS AMU
5) Nominace zástupců AMU do RVŠ
6) Různé
Místopředseda AS AMU 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) Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění v Praze
Místopředseda AS AMU požádal kvestora, aby představil novou podobu Vnitřního mzdového
předpisu AMU (dále VMP) (příloha č. 1). Kvestor představil senátorům novou stručnější verzi
tohoto předpisu, která již neobsahuje výčet všech funkcí, v novém předpisu jsou již pouze
příklady funkcí s rámcovým popisem pracovní činnosti. V novém VMP AMU je akceptována
většina připomínek ZO VOS AMU, k této problematice proběhlo několik schůzek. V rámci
zpřehlednění byly příplatky rozděleny na nárokové a nenárokové, došlo rovněž k navýšení
příplatku za vedení ve spodní i horní hranici, dále byla definována mzda při tvůrčím volnu,
a výše příplatku pro garanty studijních programů. Vzhledem k nutnosti zachovat vazbu na
informační mzdový/personální a finanční systém byl zachován počet mzdových tříd. Nový
VMP definuje také nové projektové pozice vzhledem k probíhajícím projektům OP3V. Ve VMP
jsou též řešeny podmínky poskytnutí tzv. další mzdy (13-tého platu). Bude nutno řešit postup
implementace tohoto předpisu, téměř u všech zaměstnanců bude nutná změna mzdového
výměru. Po projednání členy AS AMU bude na MŠMT postoupena žádost o registraci tohoto
předpisu na MŠMT, lhůta pro vyjádření je 90 dnů. Předpoklad platnosti předpisu v průběhu
prvních pěti měsíců roku 2018.
Po debatě senátoři hlasovali o schválení VMP AMU takto:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění VMP AMU.
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Ad 2) Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
Kvestor popsal stručně pravidla rozpisu příspěvku AMU na vzdělávací a tvůrčí činnost
(příloha č. 2), které odrážejí nový VMP/mandatorní výdaje a ve vztahu s tím rozsáhlou úpravu
IS VEMA, související s budoucí implementací nového VMP. Kvestor zdůraznil snahu o udržení
dlouhodobější rozpočtové stability vzhledem k meziročním výkyvům RO I kapitoly MŠMT.
Základní pravidla rozpisu reflektují realitu předchozího období upravenou o mimořádnosti
a aktuální potřeby daného roku. Prioritou je zejména zachování cca 75% podílu fakult na
celkovém objemu příspěvku a současně snaha o vyrovnávání podílu mezi fakultami.
Senátoři hlasovali o metodice rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost takto:
pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil metodiku rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost AMU v Praze.

Ad) 3 Střednědobý výhled rozpočtu na 2018 - 2019
Kvestor uvedl nutnost schválení Střednědobého rozpočtového výhledu AMU na období 2018
až 2019 (příloha č. 3, příloha č. 4) jako dopad nového zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti v lednu 2017, kde byly VŠ zařazeny mezi veřejné instituce
s povinností sestavit střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující
rozpočtové roky. Tento zákon má vazbu na ZVŠ zejména v oblasti schvalování
střednědobého výhledu Akademickým senátem a Správní radou.
Struktura střednědobého výhledu není přesně definována, proběhlo jednání na úrovni
kvestorů VŠ s cílem ujednotit strukturu.
Po krátké diskusi senátoři hlasovali v tajném hlasování o Střednědobém výhledu rozpočtu
na 2018 - 2019 takto:
pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Střednědobý výhled rozpočtu na 2018 - 2019.

Ad) 4 Příprava voleb do AS AMU
Vzhledem k termínu uplynutí mandátu současného AS AMU (4. 3. 2018) navrhuje AS AMU
v souladu s Volebním a jednacím řádem a uskutečnit volby do AS AMU ve dnech
13. a 14. 2. 2018. V tomto smyslu bude informovat rektora, který volby do AS AMU vyhlašuje.
V 18:45 opustil zasedání senátor Kahánek.
Ad) 5 Nominace zástupců AMU do RVŠ
Funkční období současných delegátů v RVŠ končí s rokem 2017. Kolegia děkanů a senáty
fakult byly e-mailem vyzvány k nominaci kandidátů. Ve stanoveném termínu byly zaslány dva
návrhy z DAMU a z HAMU do Sněmu RVŠ schválené fakultními senáty per rollam. FAMU
zaslala ve stanoveném termínu nominaci fakulty do Studentské komory RVŠ. Vedení AMU
nominuje delegáta do Sněmu a člena Předsednictva RVŠ. Prorektorka Radok Žádná objasnila
nutnost účasti zástupců AMU v RVŠ.
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Senátoři hlasovali o návrhu nominovat M. Lázňovského za AS AMU do Sněmu RVŠ takto:
pro: 8
proti:0
zdržel se: 1
AS AMU nominuje M. Lázňovského za AS AMU do Sněmu RVŠ.
AS AMU nominuje za AMU:
I. a) PhDr. Ingeborg Radok Žádnou jako delegáta do Sněmu a člena Předsednictva RVŠ;
II.
MgA. Romana Černíka jako delegáta za Divadelní fakultu do Sněmu RVŠ;
MgA. Irvina Venyše, Ph.D. jako delegáta za Hudební a taneční fakultu do Sněmu RVŠ
Michal Lázňovský za AS AMU do Sněmu RVŠ;
III. a) BcA. Martinu Ševčíkovou jako delegáta do Studentské komory RVŠ
Proběhla diskuse o možnostech doplnit seznam navržených kandidátů do RVŠ, které je
možné dovolit také v průběhu funkčního období. Rektor navrhuje hlasovat o navržených
zástupcích do RVŠ tak, jak byli navrženi jednotlivými fakultami.
Senátoři hlasovali o tom, zda budou na tomto jednání hlasovat o navržených zástupcích
z fakult takto:
pro: 8
proti:0
zdržel se: 1
AS AMU bude hlasovat o složení nominací na tomto zasedání.
Proběhla krátká debata, zda bude o jednotlivých kandidátech hlasováno jednotlivě nebo zda
se bude hlasovat o kandidátce jako celku:
pro: 8
proti:0
zdržel se: 1
AS AMU schválilo hlasovaní o navržené kandidátce jako celku.
Místopředseda AS AMU vyzval přítomné senátory, zda chtějí o návrhu kandidátky do RVŠ
hlasovat aklamací:
pro: 8
proti:0
zdržel se: 1
AS AMU schválilo hlasovaní o navržené kandidátce aklamací.
Senátoři hlasovali aklamací o nominaci navržených zástupců AS AMU do RVŠ takto:
pro: 9
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil návrh kandidátky zástupců AMU do RVŠ.

Ad 6)
Další termín jednání AS AMU je 12. 2. 2018 v 18:00 hodin. Na tomto zasedání bude
projednáván připravovaný nový vnitřní předpis AMU: Pravidla systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU a návrh rozpočtu AMU na rok 2018 (pokud bude
k dispozici schválený rozpis rozpočtu z MŠMT).
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: Mgr. D. Jařab

3

