Zápis ze zasedání AS AMU č. 6/2018 ze dne 17. 12. 2018
Zasedací místnost rektorátu AMU 15:30 – 17:30
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Jiří Lössl, Michaela Mochnáčová,
Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban,
Noemi Zárubová - Pfeffermannová
Omluveni:

Daniel Burda, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek, Martina Ševčíková

Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za účast na jednání, dále
konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Poté vyzval senátory o schválení programu jednání a jeho případné doplnění.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 10
hlasovalo: 10
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil programu jednání AS AMU.
Schválený program:
1) Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 10. 2018
2) Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
3) Plán investičních akcí 2019 jako příloha PRSZ na rok 2019
4) Záměr úprav Statutu AMU a Studijního a zkušebního řádu AMU
5) Jednací řád AS AMU v Praze
6) Jednací řád UR DAMU
7) Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 10. 2018
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám.
Nikdo neměl žádné požadavky na úpravy či doplnění (příloha č. 1).
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 10. 2018 takto:
přítomných: 10
hlasovalo: 10
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 8. 10. 2018.
Ad 2. Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
Předseda AS AMU vyzval kvestora, aby představil záměr rozpisu příspěvku na vzdělávací
a tvůrčí činnost AMU na rok 2019. Kvestor připomněl, že AS AMU na svém zasedání dne
27. 11. 2017 schválil s těmito základními pravidly: bude zachována realita předchozího
období upravená o mimořádnosti a aktuální potřeby daného roku; prioritou je zachování cca
75%-tního podílu fakult na celkovém objemu příspěvku a současně snaha o vyrovnávání
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podílu mezi fakultami. Hlavním cílem je snaha o udržení dlouhodobější rozpočtové stability
v rámci meziročních výkyvů RO I kapitoly MŠMT.
V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2019 informoval kvestor o jednání Reprezentativní
komise MŠMT, které proběhlo dne 5. 12. 2018, kde bylo projednáváno navýšení fixní
i výkonové části (dříve ukazatel A+K) tzv. institucionální části rozpočtu (rozpočtový okruh I),
přesný objem zatím není známý, probíhají propočty ve výkonové části.
Kvestor seznámil senátory se záměrem použít navýšení fixní a výkonové části příspěvku
2019 přednostně do pevných složek mezd/tarifů ve vazbě na zvýšení zaručené mzdy.
Kvestor prezentoval tabulku, která shrnovala rozdíl mezi zaručenou měsíční mzdou v roce
2018 a návrhem měsíční zaručené mzdy v roce 2019 a rozpětí mzdových tříd uvedených
v platném VMP AMU.
Na závěr zopakoval, že zaručená mzda obecně zahrnuje: tarifní mzdu, osobní příplatek,
příplatek za vedení, odměny, smluvní mzdu, další/13-tou mzdu, příplatek garanta studijního
programu, příplatek za směnnost. Zaručená mzda nezahrnuje: mzdu za práci přesčas,
příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci ve svátek.
Po krátké diskusi vyzval předseda AS AMU k hlasování.
Senátoři hlasovali o záměru metodiky rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost AMU
takto:
přítomných: 10
hlasovalo: 10
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU vzali na vědomí záměr metodiky rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
AMU.
V 15:50 se dostavila senátorka Mochnáčová.
Ad 3. Plán investičních akcí 2019 jako příloha PRSZ na rok 2019
Kvestor objasnil, že dokument Plán investičních aktivit (příloha č. 2) tvoří nově přílohu Plánu
realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2019 (PRSZ), který AS
AMU schválil na svém zasedání dne 8. 10. 2018.
Plán investičních aktivit se skládá ze dvou částí:
1.
stavební akce s plánovaným objemem výdajů ≥ 1 mil. Kč;
2.
očekávaný objem výdajů na technologické a přístrojové vybavení.
Kvestor předložil a okomentoval tabulku se soupisem zamýšlených aktivit a objasnil finanční
zdroj/zdroje krytí (příloha č. 1). MŠMT stanovilo prodloužený termín na předložení Plánu
investičních aktivit do 31. 12. 2018.
Senátoři hlasovali o Plánu investičních akcí 2019 jako příloze PRSZ na rok 2019 takto:
přítomných: 11
hlasovalo: 11
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Plánu investičních akcí 2019 jako přílohu PRSZ na rok 2019, který
bude postoupen MŠMT.
Ad 4. Záměr úprav Statutu AMU a Studijního a zkušebního řádu AMU
Předseda Prokop předal slovo rektorovi, který objasnil, že tento bod je předběžná informace
o záměru úprav Statutu AMU. Původní záměr bylo předložení novelizovaného Statutu AMU již
na tomto jednání AS AMU, ukázalo se však, že novelizace bude mnohem komplexnější
a bude muset projít hlubší úpravou. Ke změně vedou zejména změny obsažené v novele VŠ
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zákona a s tím související zkušenosti s aplikací správního řádu. Dalším impulzem ke změně
Statutu AMU je záměr zřídit Etickou komisi AMU, ale i další menší úpravy (podrobněji
definovat oblast působnosti prorektorů, podobně jako na jiných VŠ; potřeba definovat funkci
kancléře a další). Vede se diskuse o přejmenování poradních orgánů, jak centrálních tak
fakultních. Změně bude podléhat mnoho dalších technických úprav ve studijní agendě
(zejména rámcová agenda přijetí, agenda poplatková). Rektor také avizoval záměr upustit od
poplatků za habilitační a profesorské řízení na AMU a vysvětlil důvody, které k tomuto
záměru vedou. Jde především o neadekvátní administrativní zátěž; původně byly tyto
poplatky stanoveny, aby pomohly regulovat počet žádostí. Mezitím byl vytvořen nový předpis,
který přesněji stanovuje podmínky habilitačních a profesorských řízení na AMU. Neméně
důležité je také ze znění Statutu AMU odstranit dlouhodobé nepřesnosti a překonané
formulace.
Do nového znění Statutu AMU bude nutno také začlenit připravovaný organizační řád,
akreditační řád a vznik dalších nových předpisů.
V rámci diskuse o novém Statutu AMU informoval rektor senátory o změně v záměru složení
připravované Etické komise AMU, která vzešla z jednání UR AMU dne 25. 10. 2018. Členové
UR AMU se po podrobné diskusi jednotně shodli, že AS AMU by neměl do tohoto orgánu
nominovat zástupce pouze z řad studentů. Členové UR AMU požadují, aby AS AMU měl širší
možnost nominovat nejen studenta, ale také zástupce z řad akademických pracovníků AMU.
Tím by byla rozšířena rozhodovací možnost senátorů AS AMU. Senátor Blažíček upozornil, že
tím ale není zajištěna jistá účast zástupců studentů v tomto orgánu. Senátor Černý chápe
požadavek UR AMU jako jednoznačnou výhodu.
Rektor upřesnil, že požadavek UR AMU nijak nevylučuje možnost nominace studenta, pokud
v AS AMU převáží názor, že by měl být nominován student. Senátor Lössl vnímá tento
požadavek pozitivně, studenti jsou stavěni na roveň s pedagogy a dalšími akademickými
pracovníky.
P. Prokop požádal o hlasování, zda se senátoři s navrženou změnou ztotožňují.
Senátoři hlasovali o návrhu UR AMU, aby AS AMU nominovalo do Etické komise
jednoho člena (bez ohledu na to, zda se jedná o studenta či zástupce akademické
AMU) takto:
přítomných: 11
hlasovalo: 11
pro: 8
proti: 2
zdržel se: 1
AS AMU souhlasí s návrhem UR AMU, aby AS AMU nominovalo do Etické komise
jednoho člena (bez ohledu na to, zda se jedná o studenta či zástupce akademické
AMU).

AMU
obce

AMU
obce

Komise má 5 členů. 1 externího člena komise jmenuje rektor na návrh UR AMU,
3 akademické pracovníky komise nominují děkani po předchozím kladném vyjádření
AS fakulty, 1 člena navrhuje AS AMU. Členy komise jmenuje a odvolává rektor. Funkční
období je tříleté.
Prorektorka Jobertová poté informovala o plánovaných změnách ve Studijním a zkušebním
řádu AMU, kdy povinnost řídit se správním řádem ukázala, že správní praxe potřebuje
přesnější vymezení ve vnitřních předpisech. Týká se to agendy poplatků spojených se
studiem, procesní úpravy přerušení studia a návratu zpět do studia, uvažuje se o zavedení
maximální doby studia atd.. Je nutné stanovit schvalování podmínek přijímacího řízení.
Agenda doktorských studií vyžaduje, aby školitelé doktorandů, kteří nemají titul doc. a prof.,
byli schvalováni na UR fakulty (s tituly PhD. a bez titulů); současná praxe ukotvená v SZŘ
(schvalování školitelů oborovou radou doktorského studia) není nezákonná, ale neodpovídá
standardům nařízení vlády, a SZŘ bude v tomto ohledu novelizován.
Všechny změny v předpisech školy projdou právní konzultací.
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Prorektorka Radok Žádná dále uvedla, že novelizace Statutu AMU bude provedena
s maximální snahou o zachování struktury a číslování ve stávajícím dokumentu, ve vazbě na
odkazy uvedené v dalších předpisech školy a fakult.
Předseda Prokop v této souvislosti požádal Vedení AMU, aby novelizované předpisy školy
byly předkládány ke schválení AS AMU s dostatečným časovým předstihem tak, aby členové
AS AMU měli možnost tyto dokumenty prostudovat.
Zároveň sdělil, že bude nutno stanovit způsob sběru podnětů ze strany členů AS AMU
k navrženým předpisům.
Rektor navrhnul, aby AS AMU určilo svého zpravodaje, předseda Prokop poděkoval rektorovi
za návrh a doporučil, aby AS AMU dle čl. 2, odst. 10 využila možnosti vytvářet pracovní
komise k posuzování a zpracování podkladů pro jednání AS AMU. Předseda Prokop navrhnul,
aby komise pracovala ve složení předseda AS AMU, jeden zástupce studentské komory AS
AMU a jeden zástupce pedagogické komory AS AMU.
Komise bude pracovat ve složení: P. Prokop (DAMU), M. Mochnáčová (HAMU), L. Greiner
(FAMU).
Ad 5. Jednací řád AS AMU v Praze
Předseda P. Prokop představil návrh změny v Jednacím řádu AS AMU (příloha č. 3), které
vzešly z jeho iniciativy a z návrhu senátora Kahánka. Změna se týká formulace o tajném
hlasování a z několika doplnění a formálních oprav.
Senátoři se změnami souhlasili
Senátoři AS AMU hlasovali o schválení navržených změn Jednacího řádu AS AMU takto:
přítomných: 11
hlasovalo: 11
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh Jednacího řádu AS AMU.
Ad 6. Schválení návrhu Jednacího řádu UR DAMU
Předseda Prokop uvedl dokument Jednací řád UR DAMU (příloha č. 4), který schválil
AS DAMU již loňského roku, procesním pochybením však tento předpis nebyl zaslán
k projednání AS AMU. V souladu s jednacím řádem byl tento dokument odeslán rektorovi,
který poskytl předsedovi AS AMU ve stanoveném termínu své stanovisko.
Ve svém stanovisku rektor uvádí, že v předpisu je třeba uskutečnit pouze technickou změnu
v čl. 1 odst. 2 písm. b). podle nějž umělecká rada „schvaluje návrhy studijních programů,
které mají být uskutečňovány na DAMU, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení
umělecké radě AMU.“ Správně je v případě AMU umělecká rada fakulty postupuje Radě pro
vnitřní hodnocení AMU (dále RVH). Zřízením RVH tato ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b), c) a e)
zákona a Čl. 7 odst. 4. a odst. 5. písm. f. Statutu AMU přebírá působnost umělecké rady
v procesu schvalování studijních programů.
Navrhovaná změna: škrtnout text „umělecké radě AMU“ a nahradit jej textem „Radě pro
vnitřní hodnocení AMU“.
Tato změna byla projednána s předsedou AS DAMU a s děkankou DAMU
Senátoři hlasovali o schválení návrhu Jednacího řádu UR DAMU ve znění po opravě dle
vyjádření rektora AMU takto:
přítomných: 11
hlasovalo: 11
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh Jednacího řádu UR DAMU.
4

Ad 7. Různé
Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval senátorům za práci v tomto roce, popřál klidné
Vánoční svátky a ukončil zasedání.
Rektor také popřál hezké Vánoce a dobré vykročení do nového roku.
O termínu dalšího jednání AS AMU budou senátoři informováni s předstihem.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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