Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2018 ze dne 26. 2. 2018
Zasedací místnost rektorátu AMU 18:00 – 19:50
Přítomni: (bez titulů)
Ladislav Greiner, Jana Hanušová, Slavomír Hořínka, David Jařab, Ivo Kahánek, Jakub Korčák,
Ivo Kristián Kubák, Jiří Kubíček, Michal Lázňovský, Tomáš Loužný, Vladimír Rejlek,
Jan Syruček
Omluven: Monika Částková, Michal Kráčmer, Jakub Rataj
Hosté:
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel,
Tomáš Langer, M. Vajchr
Program:
1. Volba předsedy a místopředsedy AS AMU
2. Návrh rozpočtu AMU na rok 2018
3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
4. Jednací řád AS FAMU
5. Volební řád AS FAMU
6. Různé
Místopředseda AS AMU přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen
se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU. Místopředseda AS AMU D. Jařab
informoval senátory o úmrtí předsedy AS AMU prof. Karla Makonje, senátoři uctili památku
zesnulého minutou ticha.
Poté místopředseda AS AMU přivítal na jednání nového kooptovaného člena senátu
J. Korčáka. D. Jařab dále uvedl, že za nastalé situace již nemůže zastávat funkci
zastupujícího místopředsedy AS AMU a navrhnul volbu nového předsedy a místopředsedy
senátu.
Přítomní senátoři souhlasili se zařazením volby jako prvního bodu jednání AS AMU. Další
program byl přítomnými senátory rovněž schválen. Senátorům byly v předstihu zaslány
všechny podklady a přílohy k prostudování.
Ad 1. Volba předsedy a místopředsedy AS AMU
D. Jařab vyzval senátory, aby nominovali kandidáty na funkci předsedkyně či předsedy AS
AMU. Navržen byl D. Jařab, který nominaci přijal.
Volba předsedy AS AMU:
Odevzdáno 12 platných volebních lístků. Skrutátorem tajné volby byl I. K. Kubák.
Podle čl. 3 odst. 2 a 3 Volebního řádu AS byl předseda volen takto:
David Jařab
12 hlasů
Zdrželi se:
0 z přítomných senátorů.
Podle čl. 3, odst. 3 Volebního řádu AS AMU byl David Jařab zvolen předsedou AS AMU.
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Volba místopředsedy za pedagogickou komoru AS AMU:
Senátoři jednomyslně navrhli V. Rejlka, který nominaci přijal.
Odevzdáno 12 platných volebních lístků. Skrutátorem tajné volby byl I. K. Kubák.
Místopředseda AS AMU byl volen takto:
Vladimír Rejlek
12 hlasů
Zdrželi se:
0 z přítomných senátorů.
Podle čl. 3 odst. 7 Volebního a jednacího řádu AS byl místopředsedou AS AMU za
pedagogickou komoru zvolen Vladimír Rejlek.
V 18:30 hodin opustil jednání senátor I. Kahánek.
Ad 2. Návrh rozpočtu AMU na rok 2018
Kvestor seznámil přítomné senátory s Návrhem rozpočtu AMU na rok 2018 (příloha č. 1,
příloha č. 2). Objasnil výchozí vnější rozpočtovou situaci a způsob rozdělení financí v kapitole
VŠ a porovnal situaci s rokem 2017. Dále vysvětli způsob rozpisu příspěvku na rok 2018.
Pomocí grafu poté demonstroval vývoj výše příspěvku v období mezi léty 2003 až 2018
a komentoval také poměr osobních nákladů hlavní činnosti a příspěvku MŠMT 2018.
V další části kvestor zrekapituloval zdroje rozpočtu AMU a strukturu nákladů na rok 2018.
Prezentoval také vývoj výsledku hospodaření AMU mezi léty 2008 až 2017.
V závěru kvestor shrnul, že rozpočet AMU je sestaven s plánovaným kladným hospodářským
výsledkem; do předloženého rozpočtu je implementován nový VMP účinný od 1. 5. 2018.
Dále zdůraznil, že navržený rozpočet umožňuje výplatu tzv. dalšího/13-tého platu a upozornil,
že byla vytvořena také rozpočtová rezerva (např. na kofinancování projektů OP3V; na
kofinancování schválených projektů Cesnet; na náklady spojené se zahájením provozu Studia
FAMU ve zrekonstruovaném objektu; a na další mimořádnosti rozpočtu 2018).
Předseda AS AMU poděkoval kvestorovi za prezentaci rozpočtu a vyzval senátory k diskusi
k tomuto bodu. Senátor Syruček vznesl dotaz jakým způsobem je financován vznik oddělení
pro zajišťování kvality. Prorektorka Jobertová objasnila, že vznikající oddělení je na období 5
let financováno z prostředků OP3V, některé náklady jsou hrazeny rovněž z IP Příprava
institucionální akreditace. Dále prorektorka upozornila na nutnost zajišťování kvality, což je
rovněž ukotveno v novelizovaném VŠ zákoně. Rektor také krátce shrnul přehled podaných
projektů CRP a způsob zapojení AMU do řešení projektů CRP na kterých se podílí více VŠ.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého návrhu rozpočtu AMU na rok 2018 takto:
pro: 11
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh rozpočtu AMU pro rok 2018.
Ad 3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
Prorektorka D. Jobertová představila v krátkosti návrh nového vnitřního předpisu AMU
(příloha č. 3 – 3e), jehož podrobnou koncepci uvedla spolu s T. Langrem již na zasedání AS
AMU dne 9. 10. 2017 (podrobněji https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/zapisy-zjednani/zapisy-akademickeho-senatu-amu/). Prorektorka Jobertová podrobněji představila
strukturu a shrnula krátce také historii vzniku dokumentů – akreditačních standardů, které
jsou přílohou předpisu.
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V diskusi poté prorektorka Jobertová upřesnila, že způsob jmenování místopředsedy Rady
pro vnitřní hodnocení AMU upravuje zákon o VŠ. V další debatě také ujasnila, že není
v pravomoci vznikající Rady pro vnitřní hodnocení řešit stížnosti studentů týkající se studia.
Tato agenda je v pravomoci příslušných proděkanů, případně prorektora. Mnoho
zahraničních univerzit řeší stížnosti týkající se studijních záležitostí na úrovni Teaching and
Learnin comittee.
Čl. 15 Orgány činné při akreditaci studijních programů – bude doplněn o jeden bod AS fakulty
– Zákon o VŠ.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého návrhu Pravidel systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU takto:
pro: 11
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU.
Prorektorka D. Jobertová poděkovala senátorům za diskusi i za hlasování.
Ad 4. Jednací řád AS FAMU
Senátor Syruček představil předkládaný předpis fakulty (příloha č. 4) a objasnil, že na
přípravu tohoto předpisu byla ustanovena speciální pracovní skupina s cílem postihnout
situace, které nebyly prozatím v předpisech řešeny (hlasování per rollam a další).
Diskuse se rozvinula zejména k článku 3 bod 1 ch) týkajícího se kompetencí AS FAMU
ohledně schvalování ročních učebních plánů. Prorektorka Jobertová v diskusi citovala právní
stanovisko JUDr. Semíkové k tomuto bodu:
„ … § 27 ZVŠ, kde jsou v odstavci prvním upraveny konečným výčtem „rozhodovací“ pravomoci
ASF. Tam není nic, pod co by se dalo podřídit dohlížení na to, aby se studijní plány na FAMU
neodkláněly od akreditací. Jinak řečeno, rozhodovat o tom AS FAMU nemůže, takovou
pravomoc mu ZVŠ nedává. Odstavec druhý téhož paragrafu obsahuje záležitosti, ke kterým se
ASF vyjadřuje. Je tam uvedeno, že se vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
Tady se nejedná o konečný výčet, nýbrž o příklady. Vyjadřovat se tedy může i k jiným
záležitostem. Ale nejedná se o rozhodování, v otázce, která mu bude předložena k vyjádření,
má vyjádření ASF doporučující charakter a není závazné. Nicméně se dá předpokládat, že
vyjádření ASF nebude ignorováno. A vždy musí být zajištěn soulad se ZVŠ, vnitřními předpisy
AMU a vzájemný soulad předpisů FAMU. A tady vidím, stejně jako Vy, konflikt přinejmenším s
pravomocemi garanta studijního programu, jak jsou uvedeny v čl. 25 Statutu AMU.“
Proděkan FAMU M. Vajchr v další diskusi potvrdil pečlivou přípravu tohoto předpisu a vyjádřil
respekt ke stanovisku JUDr. Semíkové. Popsal však také tradici schvalování změn a
aktualizací, je přesvědčen, že tato dobrá praxe by měla být zachována, vyjádřil však
pochybnost, zda je toto ve schvalovací pravomoci AS FAMU. Diskuse probíhala také v rámci
jednání fakultního senátu, M. Vajchr upozornil na potřebu vidět konsekvence přijaté
formulace (problematika termínů dodání RUP).
Senátor I. K. Kubák upozornil na chybu v číslování bodů (duplicita číslování v článku 2 bod
15.)
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Dále senátoři diskutovali článek 2 bod 16 týkající se zápisu z jednání AS FAMU. Senátor
Syruček objasnil operativní a praktickou výhodu tvorby a uzavření zápisu z jednání, který je
k dispozici ihned po ukončení jednání AS FAMU.
Senátor Greiner žádá o doplnění článku 2 bod 15 a) o slovo „ … nebo místopředseda…“.
Předseda AS AMU D. Jařab shrnul diskusi – v předloženém předpisu je příliš sporných bodů,
které by bylo potřeba prodiskutovat na úrovni fakultního senátu a vyzval senátory k hlasování,
zda tento předpis bude schvalován na tomto jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o tom, zda předložený Jednací řád AS FAMU vrátit k projednání AS FAMU
takto:
pro: 9
proti: 1
zdržel se: 1
Senátoři AS AMU rozhodli o navrácení předloženého Jednacího řádu AS FAMU k dalšímu
projednání a vyjasnění sporných bodů na úrovni AS FAMU.
Ad 5. Volební řád AS FAMU
Senátor Syruček představil předložený Volební řád AS FAMU (příloha č. 5), proběhla krátká
diskuse o odvolatelnosti člena AS FAMU respektive o ukončení členství v AS FAMU.
Senátoři hlasovali o tom, zda předložený Volební řád AS FAMU vrátit k projednání AS FAMU
takto:
pro: 7
proti: 3
zdržel se: 1
Senátoři AS AMU rozhodli o navrácení předloženého Volebního řádu AS FAMU k doplnění
na úrovni AS FAMU.
Různé
1. Předseda AS AMU D. Jařab se otázal senátorů z HAMU na stav přípravy Statutu HAMU.
Senátor Hořínka uvedl, že po debatách došlo k dílčím změnám v tomto předpisu. D. Jařab
požádal, aby AS AMU v novém složení i nadále pokračoval ve zprůhlednění problematiky
týkající se výběrových řízení na místa akademických pracovníků na HAMU.
2. D. Jařab poděkoval senátorům za jejich práci pro Akademický senát AMU v minulém
volebním období.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. D. Jařab
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