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STATUT
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ze dne 27. března 2019

Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 3 a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
usnesl na tomto
Statutu Akademie múzických umění v Praze:

Část první
Úvodní ustanovení
Článek 1
1. Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) je univerzitní veřejnou vysokou školou
(dále jen „AMU“) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. AMU byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 127/1945 Sb. ze dne 27. října 1945.
3. Posledním právním předchůdcem AMU je Akademie múzických umění v Praze podle
§ 10 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
4. Sídlem AMU je Praha.
5. AMU je vysokou školou uměleckou a působí v oblasti vzdělávání Umění. Do její působnosti
spadá umění dramatické, hudební, taneční, filmové, televizní, fotografické, multimediální
a tvorba oborů příbuzných a vědecká a výzkumná činnost. Nedílnou součástí výuky,
pěstování a rozvíjení uvedených umění je i jejich historie, teoretická výuka a reflexe.
6.

AMU je právnickou osobou. Fakulty
a statutech fakult jsou součástmi AMU.

a ostatní

útvary

uvedené

v tomto

statutu

7. AMU a její součásti samostatně a svobodně navazují, rozvíjí a pěstují mezinárodní styky, které
slouží k šíření umění, kultury a prohlubování vzdělanosti.
8. Název AMU v cizích jazycích zní:
anglicky: Academy of Performing Arts in Prague
německy: Akademie der musischen Künste in Prag
francouzsky: École Nationale Supérieure des Arts de Prague
španělsky: Academia de Artes Escénicas de Praga
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Část druhá
Akademická obec AMU
Článek 2
1. Akademickou obec AMU tvoří podle zákona akademičtí pracovníci a studenti AMU.
2. Akademické svobody a akademická práva AMU jsou zaručeny § 4 zákona.

Část třetí
Samosprávné a další orgány AMU
Článek 3
1. Samosprávu AMU zaručuje zákon. AMU samostatně a svobodně rozvíjí uměleckou,
vzdělávací, studijní, kulturní, vědeckou, výzkumnou, ediční, vydavatelskou a jinou související
činnost na principech svobody a demokracie. Pro tuto činnost vytváří náležité podmínky na
úrovni národní i mezinárodní.
2. Rozsah samosprávné působnosti AMU určuje zejména § 6 zákona.
3. Akademické samosprávné orgány AMU jsou:
a) rektor
b) Akademický senát AMU,
c) Umělecká rada AMU,
d) Rada pro vnitřní hodnocení AMU.
4. Dalšími orgány AMU jsou:
a) Správní rada AMU,
b) kvestor.
Článek 4
Akademický senát AMU
1. Volbu, složení a funkční období Akademického senátu AMU (dále jen „AS AMU“) a jeho členů
upravuje § 8 a 9 zákona a Volební řád AS AMU. Jednací řád AS AMU upravuje působnost
a způsob jednání AS AMU. AS AMU a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické
obci AMU.
2. AS AMU má 15 členů. Každá fakulta je v AS AMU zastoupena třemi akademickými
pracovníky a dvěma studenty. Je-li student zvolený do AS AMU v průběhu svého funkčního
období znovu zapsán do studia na AMU na stejné fakultě v jiném studijním programu, a to
nejpozději do čtyř měsíců po skončení studia v předcházejícím studijním programu, jeho
členství nezaniká.
3. Členství v AS AMU je nezastupitelné.
Funkční období členů AS AMU je tříleté, členství náhradníků1 zaniká s koncem funkčního
období stávajícího AS AMU.
4. AS AMU má právo abdikovat nebo zkrátit své funkční období.
5. Činnost AS AMU materiálně i administrativně zajišťuje rektorát AMU.
6. AS AMU má právo na informace a materiály, které jsou potřebné pro jeho činnost.

1

Podle § 8 odst. 1 zákona a Volebního řádu AS AMU.
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Článek 5
Rektor a prorektoři
Rektor
1.

V čele AMU stojí rektor, jehož právní postavení a působnosti jsou dány zákonem, zejména
§ 10, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy AMU.

2.

Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu AMU prezident republiky.
O návrhu na jmenování rektora AMU, popřípadě návrhu na jeho odvolání se usnáší AS AMU
podle Jednacího řádu AS AMU.

3.

Rektor je představitelem AMU v reprezentaci vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. b)
zákona.

4.

Rektor ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem „Vedení AMU“, jeho členy jsou
zpravidla prorektoři a kvestor (dále jen „Vedení AMU“).

5.

Rektor dále ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem „Kolegium rektora AMU“, jeho
členy jsou zpravidla prorektoři, kvestor, kancléř, děkani a předseda AS AMU.

6.

Rektor ustanovuje Etickou komisi AMU (dále jen „EK AMU“). EK AMU je poradním orgánem
rektora a posuzuje porušení Etického kodexu AMU členy akademické obce AMU a ostatními
zaměstnanci. EK AMU má 5 členů, jejichž funkční období činí 3 roky. Jmenování členů EK
AMU, její činnost i její působnost upravuje Jednací řád EK AMU. Jednací řád EK AMU
a Etický kodex AMU po projednání v akademickém senátu AMU vydává výnosem rektor.

7.

Rektor je oprávněn v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů a vnitřních
předpisů AMU vydávat výnosy rektora, podle kterých se na AMU postupuje.

8.

Rektorovi jsou přímo odpovědni za svou činnost prorektoři, děkani, kvestor a další vedoucí
zaměstnanci uvedení v Organizačním řádu AMU.

9.

Rektor jmenuje z prorektorů svého zástupce, který má právo zastupovat rektora v plném
rozsahu, zejména v případě, že rektorovi skončilo funkční období a nebyl zvolen a jmenován
nový rektor. Toto opatření platí do doby jmenování nového rektora.

10. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno.
11. Podle aktuálních potřeb AMU mohou být rozhodnutím rektora zřízeny další poradní orgány či
komise AMU a určen rozsah jejich působnosti.
12. Sídlem rektora a jeho úřadu (dále jen „Rektorát AMU“) je Hartigovský palác, Malostranské
náměstí 12, 118 00 Praha 1.
13. V čele rektorátu stojí rektor. Rektorát zajišťuje
a) provoz AMU, zejména výkonem rozhodovací, organizační, koordinační,
konzultační, evidenční a kontrolní činnosti v oblasti akreditační, dále činností
zajišťování kvality, činností studijní, tvůrčí, projektové, vnějších vztahů,
zahraničních styků, a zároveň agendy ekonomické, personální, právní,
administrativní, informačních technologií a investiční,
b) činnost orgánů AMU a prorektorů po materiální a administrativní stránce.
14. Prorektoři AMU jsou jmenovaní a odvolávaní rektorem AMU po vyjádření AS AMU (§ 9
odst. 2 písm. b) zákona).
15. Prorektoři odpovídají rektorovi za svou činnost ve svěřených oblastech, které jim určí rektor.
Počet prorektorů a jejich funkční povinnosti stanoví rektor.
16. Prorektoři zastávají zpravidla tyto referáty, vymezené rektorem:
a) studijní záležitosti,
b) pedagogické záležitosti,
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c) mezinárodní vztahy,
d) styk s absolventy a veřejností,
e) umělecká činnost,
f)

vědecko-výzkumná a umělecko-výzkumná činnost,

g) zajišťování kvality,
h) rozvoj,
i)

legislativa.

17. Prorektoři na svěřeném úseku činnosti jednají za AMU ve věcech administrativně správních
a vystupují v řídicích a jiných vztazích v rozsahu svých funkčních povinností.
18. Prorektoři jsou oprávněni v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů a vnitřních
předpisů AMU vydávat metodické pokyny.
Kancléř
1.

Kancléř je jmenován a odvoláván rektorem.

2.

Kancléř řídí činnost kanceláře rektora a kvestora a koordinuje činnost v agendě vnitřní
legislativy.

3.

Kancléř je tajemníkem AS AMU. Zajišťuje podmínky, materiály a informace potřebné pro
činnost AS AMU.
Článek 6
Umělecká rada AMU

1. Jmenování členů Umělecké rady AMU (dále jen „UR AMU“) a její působnost je vymezena
§ 11 a 12 zákona a odstavcem 4. Členství v UR AMU vzniká jmenováním rektorem.
2. Rektor je předsedou UR AMU a určuje počet jejích ostatních členů.
3. Rektor může jmenovat stálé hosty UR AMU.
4. Způsob jednání UR AMU stanoví Jednací řád UR AMU.
5. Funkční období ostatních členů UR AMU (podle § 11 odst. 2 zákona) činí 4 roky.
6. Členství v UR AMU vyjma případu uvedeného v odstavci 5 dále zaniká:
a) odstoupením,
b) smrtí,
c) odvoláním,
d) dnem vzniku členství člena UR AMU v akademické obci AMU, došlo-li by tím k nesplnění
požadavku nejnižšího počtu členů UR AMU z jiných osob než členů akademické obce AMU.
Článek 7
Rada pro vnitřní hodnocení AMU
1. AMU zřizuje Radu pro vnitřní hodnocení AMU (dále též „RVH“). Počet členů RVH stanoví
vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
(dále též „Pravidla vnitřního hodnocení“).
2. Jmenování členů RVH a její působnost je vymezena § 12 a 12a) zákona.
3. Funkční období členů RVH činí 5 let. Členství rektora a předsedy AS AMU končí se zánikem
jejich funkce. Členství zástupce studentů v RVH zaniká ukončením studia.
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4. RVH vykonává působnost umělecké rady ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona.
5. RVH zejména:

a) schvaluje návrh Pravidel vnitřního hodnocení předložený předsedou RVH před
předložením návrhu AS AMU,

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
AMU,

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností AMU a dodatky k této zprávě,

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU,

e) k zabezpečení činností podle písmen b) až d) zřizuje komise pro vnitřní hodnocení na

fakultách. Složení komisí pro vnitřní hodnocení a způsob jmenování jejich členů je
popsán v Pravidlech vnitřního hodnocení; v případě nekonání fakultní komise pro vnitřní
hodnocení po dobu jednoho roku RVH komisi odvolá,

f) vykonává působnost v akreditačních procesech podle Akreditačního řádu AMU,
g) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném Pravidly vnitřního hodnocení.
Článek 8
Disciplinární komise

1. Disciplinární komise AMU se v souladu s § 13 odst. 4 zákona neustanovuje. Disciplinární
komise zřizují fakulty AMU.
2. Vnitřním předpisem AMU je Disciplinární řád AMU.
Článek 9
Správní rada AMU
1. Složení, způsob jmenování, zasedání a působnost Správní rady AMU (dále jen „Správní
rada“) jsou stanoveny v § 14 a 15 zákona.
2. Správní rada má nejméně 9 a nejvíce 18 členů. Počet členů musí být vždy dělitelný třemi.
3. Volbu předsedy a místopředsedů a způsob jednání Správní rady upravuje Statut Správní rady
AMU.
4. Rektor jmenuje po vyjádření předsedy Správní rady tajemníka Správní rady.
5. Tajemník ve spolupráci s rektorem a rektorátem zajišťuje podmínky, materiály a informace
potřebné pro činnost Správní rady.
Článek 10
Kvestor
1. Činnost kvestora a způsob jeho jmenování jsou stanoveny v § 16 zákona a opatřením rektora.
2. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Na místo kvestora se vypisuje výběrové řízení.
3. Kvestor zpracovává návrhy rozpočtu a předkládá je rektorovi a Kolegiu AMU k vyjádření nebo
schválení.
4. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu AMU. V případě nebezpečí nedodržení rozpočtu
AMU či kterékoliv součásti AMU upozorňuje rektora a navrhuje potřebná opatření.
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5. Pro zajištění koordinovaného postupu fakult AMU v oblasti hospodářské a správní
spolupracuje kvestor s tajemníky fakult a metodicky je řídí. Je oprávněn pozastavit účinnost
jejich rozhodnutí, která jsou v rozporu s platnou právní úpravou nebo hospodářským zájmem
AMU. O takovém zásahu je kvestor povinen informovat děkana dotčené fakulty. V případě, že
děkan nezruší rozhodnutí tajemníka fakulty, rozhodne s konečnou platností rektor.
6. Kvestor ekonomicky řídí pracoviště: Kolej a učební středisko AMU, Ubytovací zařízení AMU,
Učební a výcvikové středisko Poněšice a Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun
(čl. 12 statutu).
7. Kvestor je oprávněn v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů
AMU a výnosů rektora vydávat směrnice kvestora, podle kterých se při řízení hospodaření
a vnitřní správy AMU postupuje.
Část čtvrtá
Vnitřní předpisy AMU
Článek 11
1. Vedle vnitřních předpisů vyjmenovaných v § 17 odst. 1 písm. a) až j) zákona, které v souladu
se zákonem schvaluje AS AMU, je činnost AMU upravena těmito vnitřními předpisy:

a) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
b) Statut správní rady AMU,
c) Řád celoživotního vzdělávání AMU,
d) Akreditační řád AMU.
2. Vedle vnitřních předpisů uvedených v odstavci 1 je činnost AMU upravena vnitřními normami,
kterými jsou výnosy, směrnice a metodické pokyny. Výnosy vydávají v rámci své působnosti
a v mezích právních předpisů a vnitřních předpisů AMU rektor a děkani. Směrnice vydává
v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů a výnosů rektora
kvestor. Metodické pokyny vydávají v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů
a v mezích vnitřních předpisů a výnosů rektora prorektoři.
Část pátá
Organizační struktura AMU
Článek 12
1. AMU se člení na tyto součásti:

a) fakulty:
Divadelní fakulta AMU (dále jen „DAMU“)
Adresa: Karlova 26 a Řetězová 5, 116 65 Praha 1

1.

2. Filmová a televizní fakulta AMU (dále jen „FAMU“)
Adresa: Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
3. Hudební a taneční fakulta AMU (dále jen „HAMU“)
Adresa: Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1

b) jiná pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb
nebo převod technologií,

1. Centrum jazykové přípravy AMU
Adresa: Tržiště 20, 118 00 Praha 1
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2. Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
3. Galerie AMU
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
4. Nakladatelství AMU
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
5. Počítačové centrum AMU
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

c) účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména
členů akademické obce nebo k zajišťování provozu AMU.

1. Rektorát AMU – výkonný a správní útvar rektora a kvestora
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
2. Kolej a učební středisko AMU
Adresa: Hradební 7, 110 00 Praha 1
3. Ubytovací zařízení AMU
Adresa: Tržiště 18, 118 00 Praha 1
4. Učební a výcvikové středisko Poněšice
Adresa: Poněšice 10, 373 41 Hluboká nad Vltavou
5. Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun
Adresa: Barrandova 30, 266 01 Beroun
Článek 13
Práva fakult
1. Ve smyslu § 24 odst. 2 zákona mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat za AMU
v dalších věcech týkajících se fakulty v tomto rozsahu:
a) tvorba a uskutečňování studijních programů,
b) strategické zaměření tvůrčí činnosti,
c) zahraniční styky a aktivity,
d) umělecká činnost,
e) vědecko-výzkumná a umělecko-výzkumná činnost,
f)

doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z doplňkové činnosti se řídí
Směrnicí kvestora o doplňkové činnosti.

g) vyměřování poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona.
2. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve věcech
podle § 24 odst. 1 zákona. Děkan v rozsahu své působnosti odpovídá rektorovi též za účelné
využívání finančních prostředků, vypořádávání příspěvků a dotací a za řádné hospodaření se
svěřeným majetkem AMU.
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3. K řízení fakulty může děkan v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů, vnitřních
předpisů AMU a fakulty a výnosů rektora vydávat výnosy děkana, podle kterých se na fakultě
postupuje.
4. Děkan ustanovuje tyto poradní a koordinační orgány:
a) Vedení fakulty, jehož členy jsou zpravidla proděkani a tajemník,
b) Kolegium děkana, jeho členy jsou zpravidla proděkani, tajemník, vedoucí kateder
a předseda akademického senátu fakulty.
5. Pracovněprávní vztahy děkan předem projedná s rektorem. Rektor a děkan se mohou
dohodnout na omezení rozsahu záležitostí, které jsou takto projednávány.
6. V případech neuvedených v odstavcích 1 až 4 jsou fakulty podřízeny rektorovi.

Část šestá
Studium v akreditovaných studijních programech
Článek 14
1. AMU uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
v českém a anglickém jazyce a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a výzkumnou,
vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost.
2. AMU poskytuje za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání
i zájmově. Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje dle § 60 zákona mimo rámec studijních
programů i v rámci studijních programů; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové
programy a semináře. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho
účastníkům právní postavení studenta podle zákona. Bližší podmínky, včetně úplat spojených
s tímto vzděláváním, stanoví Řád celoživotního vzdělávání a vnitřní předpisy fakult.
Článek 15
1.

Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje § 45 zákona. V oblasti
vzdělávání Umění se absolventům bakalářského studijního programu uděluje akademický
titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděný před jménem). Absolventům v oblasti umění
přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 zákona se uděluje akademický titul až po dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

2.

Na studium v magisterských studijních programech se vztahuje § 46 odst. 1 až 4 zákona.
Absolventům magisterského studijního programu v oblasti umění se uděluje akademický titul
„magistr umění” (ve zkratce „MgA.“ uváděný před jménem). Absolventům v oblasti umění
přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2. zákona v magisterských studijních programech, které
nenavazují na bakalářské studijní programy, se uděluje akademický titul až po dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

3.

Na studium v doktorském studijním programu se vztahuje § 47 zákona. Absolventům studia
v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“
uváděný za jménem).
Část sedmá
Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Článek 16

1. Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU (dále jen “Systém
zajišťování kvality AMU“) je upraven vnitřním předpisem s názvem Pravidla vnitřního
hodnocení.
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2. Systém zajišťování kvality AMU odpovídá požadavkům na akreditaci studijních programů
a institucionální akreditaci, jak jsou uvedeny v § 79 až 81 a § 77a, 77b a§ 78a zákona
a příslušných prováděcích předpisech. 2l
3. Vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na AMU podléhají pravidelnému hodnocení
v souladu s Pravidly vnitřního hodnocení. Schvalování studijních programů na AMU se řídí
Akreditačním řádem AMU; uskutečňování studijních programů na AMU se řídí zejména
Studijním a zkušebním řádem AMU a dalšími vnitřními přepisy.
Část osmá
Studenti a studium
Článek 17
1. Práva a postavení studenta AMU stanoví § 61 a 62 zákona.
2. Povinnosti studenta AMU stanoví § 63 zákona, Studijní a zkušební řád AMU a další vnitřní
předpisy AMU a fakult. Práva zahraničních studentů jsou vedle zákona a předpisů AMU
stanovena rovněž smlouvou uzavřenou mezi studentem a fakultou anebo mezi fakultou
a zahraniční vysílající školou.
3. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči dle § 51 zákona právo na zápis do
studia.
4. Po zápisu do studia je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě
odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném náhradním termínu do rukou
rektora nebo děkana.
5. Podmínky konání státních zkoušek vymezuje § 53 zákona a Studijní a zkušební řád AMU.
6. Doklady o studiu na AMU jsou jednotné. Jejich formu a obsah určuje v souladu s § 57 zákona
Vedení AMU.
7. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, se vybírá úplata, jejíž výše
je určena výnosem rektora.
Část devátá
Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek
Článek 18
1. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním
programu a způsob podávání přihlášek jsou stanoveny v § 48 až 50 zákona a Studijním
a zkušebním řádem AMU.
2. AMU ověřuje splnění podmínek stanovených dle § 49 odst. 1 a 3 zákona přijímací zkouškou
u všech studijních programů. Přijímací řízení ke studiu v bakalářském, magisterském
a doktorském studijním programu nemůže být uchazeči prominuto na základě předchozích
výsledků studia nebo dosažených uměleckých výsledků.
3. AMU požaduje v souladu se zákonem u všech bakalářských studijních programů a zpravidla
i u magisterských a doktorských studijních programů jako součásti přijímací zkoušky
talentovou zkoušku a zkoušku z teoretických a jiných disciplín.
4. Talentová zkouška má formu odpovídající povaze a typu studijního programu. Teoretické
zkoušky mohou mít formu písemnou nebo ústní.
5. Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu a způsob ověřování
jejich splnění stanoví zákon, Studijní a zkušební řád AMU a vnitřní předpisy fakult. Konkrétní
podmínky pro přijetí ke studiu předkládá děkan vždy pro následující akademický rok ke
2

Nařízení vlády č.274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
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schválení akademickému senátu fakulty v zákonných lhůtách. Pravidla pro přijímací řízení
a podmínky pro přijetí ke studiu musí obsahovat:

a) formu a rámcový obsah přijímací talentové zkoušky i zkoušky teoretické či jiných disciplín
se specifikací požadavků,

b) kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení a dalších skutečností dokládajících
předpoklady uchazeče ke studiu,

c) termíny konání přijímacího řízení (talentových a teoretických zkoušek) a termíny, kdy
může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí,

d) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat
ji v náhradním termínu,

e) případně požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu v příslušném studijním programu,
f) případně nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním

programu, je-li toto kritérium fakultou stanoveno. V takovém případě, splní-li podmínky
přijímacího řízení větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. (§ 49 odst. 5
zákona – Jde o povinný údaj.
Článek 19

1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu fakultě. Uchazeči podávají
písemnou přihlášku ke studiu ve studijních programech na AMU na formuláři a způsobem
určeným při vyhlášení přijímacího řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální
nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a doplnění a současně stanoví lhůtu
k odstranění závad přihlášky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní,
přijímací řízení se zastaví.
2. Přijímací řízení se zastaví i v případě, že uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou
neuhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanovený podle
§ 58 odst. 1 zákona.
3. K přijímacímu řízení je uchazeč pozván písemně a pozvánka je mu doručována v souladu
s ustanovením § 69a zákona. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva
přijata, přijímací řízení se zastaví. Způsob posuzování omluv a možnost konání přijímací
zkoušky v náhradním termínu stanoví děkan. Zkoušku v náhradním termínu může povolit
děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném
termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč zkoušky v řádném termínu nemůže zúčastnit ze
závažných důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a odůvodněných případech může
děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na
jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.
4. Přijímací řízení se usnesením zastaví také v případě, jestliže:
a) přihláška byla podána opožděně,
b) uchazeč vzal přihlášku zpět,
c) se uchazeč v přijímacím řízení dopustil podvodného jednání,
d) uchazeč zemřel.
5. Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.
6. O průběhu všech zkoušek a jejich částí (talentové, teoretické – písemné nebo ústní) je veden
jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky, a uvedou se
skutečnosti, které mají význam pro přijetí nebo nepřijetí uchazeče.
7. Uchazeči, kteří neuspěli u některé části přijímací zkoušky, nepostupují k dalším částem
zkoušky a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
8. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „rozhodnutí“) musí být vydáno do 30 dnů od
ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 50 odst. 4 zákona. Rozhodnutí o přijetí ke
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studiu je možné uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému AMU
(KOS) za předpokladu, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce
souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den
následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému uchazeči.
9. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí se uchazeč
může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
10. Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy AMU
a dané fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu.
11. Jestliže uchazeč nebyl přijat ke studiu jen pro své umístění v pořadí za stanoveným
nejvyšším počtem uchazečů a následně vyjde najevo, že přijat být může, zejména zanikne-li
právo na zápis některému z přijatých uchazečů či se některý z přijatých uchazečů práva na
zápis vzdá, může děkan nejpozději do zahájení výuky v následujícím akademickém roce na
základě žádosti uchazeče obnovit jeho přijímací řízení a vydat nové rozhodnutí o přijetí ke
studiu.
Část desátá
Ustanovení o poplatcích spojených se studiem
Článek 20
1. Poplatky spojené se studiem na AMU upravuje § 58 zákona.
2. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do všech typů studijních programů činí 20 %
základu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
dle § 58 odst. 2 zákona (dále jen „základ“). Poplatek uhradí i cizinci, kteří se přihlásí ke studiu
v jazyce českém nebo ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.
3. Studuje-li student v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je
standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanoví mu AMU poplatek za studium, který činí
za každých dalších započatých šest měsíců studia čtyřnásobek základu; do doby studia se
započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních
programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3
zákona, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní
program stejného typu. Období, ve kterých student studoval v takovýchto studijních
programech nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu
souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia takto
vypočtené se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.
4. Výši poplatků spojených se studiem pro následující akademický rok AMU stanoví a zveřejní
ve veřejné části svých internetových stránek nejpozději poslední den lhůty stanovené pro
podávání přihlášek ke studiu.
5. Výše poplatků za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce stanoví
fakulta na základě reálné kalkulace ekonomické náročnosti daného studijního programu
zahrnující nároky na pedagogické vedení, zajištění tvůrčí praxe i zajištění komplexní
informační i administrativní podpory studia. Konkrétní výše poplatků je zveřejněna na úřední
desce fakulty a ve veřejné části internetových stránek fakulty.
6. Poplatky za nadstandardní administrativní úkony jsou stanoveny výnosem rektora.
Článek 21
1. Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 zákona vydává děkan
příslušné fakulty alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Poplatky spojené se studiem
poukáže uchazeč nebo student na účet AMU v předem určených termínech a stanoveným
způsobem.
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2. Student je oprávněn proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za delší studium podat
žádost o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku v rámci svého odvolání.
3. O snížení nebo prominutí poplatku za studium podle § 58 odst. 3 nebo odložení termínů jejich
splatnosti rozhoduje rektor zpravidla na návrh děkana podle zásad uvedených v zákoně
a vnitřním předpise.
4. Odvolání podává student do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o vyměření poplatku
oznámeno písemně prostřednictvím děkana a s jeho vyjádřením.
5. Odvolání o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku formuluje student
s uvedením věrohodných a doložených důvodů, a k odvolání přiloží doklady potvrzující
rozhodné okolnosti pro rozhodnutí.
6. Rektor odvolání vyhoví, nevyhoví nebo ho vrátí jako nedostatečně doložené a určí lhůtu pro
doložení dokladů. Není-li ve stanovené lhůtě odvolání řádně doloženo, rektor odvolání
nevyhoví.
7. Při rozhodování o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku rektor přihlíží
zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním důvodům uvedeným studentem nebo
k případům hodným zvláštního zřetele.
8. Za důvod pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku není považována
doba, kdy student po splnění svých studijních povinností čeká na státní závěrečnou zkoušku,
jejíž součástí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce. Vyměřený poplatek je nutno
uhradit i v případě ukončení studia.
7. Poplatky za studium podle § 58 odst. 3 zákona jsou příjmem stipendijního fondu
a o jejich vymáhání rozhoduje rektor.
Část jedenáctá
Stipendia
Článek 22
1. Studentům AMU mohou být přiznána stipendia.
2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád AMU.
Část dvanáctá
Podmínky studia cizinců
Článek 23
1. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků,
které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
2. Ke studiu jsou cizinci přijati za podmínek stejných jako ostatní studenti, pokud:
a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného
studijního programu podle § 48 odst. 4 nebo odst. 5 zákona,
b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona
a Studijního a zkušebního řádu AMU.
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Část třináctá
Akademičtí pracovníci
Článek 24
1. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti,
asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci AMU
vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak
tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména AMU.
2. Všechna pracovní místa akademických pracovníků podle odstavce 1 se na AMU obsazují na
základě výběrového řízení v souladu s § 77 odst. 1 až 3 zákona.
3. Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků AMU.
4. Výběrovým řízením se obsazují místa vedoucích kateder a zpravidla místa dalších vedoucích
zaměstnanců.
5. V rámci pedagogické činnosti akademičtí pracovníci zejména:
a) přímo se podílejí na uskutečňování studijních programů formami vymezenými Studijním
a zkušebním řádem AMU a Akreditačním řádem AMU, zejména přednáškami, semináři,
cvičeními a dalšími formami výuky, zkouškami a konzultacemi včetně příslušné
klasifikace,
b) působí ve funkci vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací, ve zkušebních
komisích,
c) působí jako školitelé a oponenti v doktorských studijních programech,
d) zapojují se do přípravy akreditačních spisů studijních programů,
e) jsou členy oborových rad doktorských studijních programů,
f)

podílejí se na přípravě nových předmětů a inovaci stávajících předmětů,

g) připravují studijní materiály a podklady,
h)

poskytují součinnost při vnitřním hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti,

i)

vedou evidenci svých uměleckých výstupů (RUV), respektive výsledků ve výzkumu, vývoji
a inovacích (RIV), a to zejména za účelem hodnocení, porovnání a informování
o uměleckých výstupech, respektive výsledcích ve výzkumu, vývoji a inovacích.

6. Kromě oblasti pedagogické vykonávají akademičtí pracovníci tvůrčí činnosti na poli umění,
vědy, výzkumu, vývoje nebo v dalších tvůrčích činnostech, zejména:
a) působí ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých a výzkumných
projektů,
b) působí v řešitelských týmech
pedagogických projektů,

mezinárodních,

uměleckých,

výzkumných

nebo

c) účastní se realizace významných, uměleckých nebo vědeckých projektů,
d) působí v komisích ustanovovaných v rámci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem,
e) vyvíjejí uměleckou nebo publikační činnost.
Článek 25
Garant studijního programu
1. Garanta studijního programu jmenuje děkan fakulty, která příslušný studijní program
uskutečňuje, z řad akademických pracovníků AMU, kteří vyhovují požadavkům stanoveným
v § 44 odst. 6 zákona na návrh příslušného vedoucího katedry a po odsouhlasení uměleckou
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radou fakulty; v případě garanta studijního programu, který je zajišťován více pracovišti
(katedrami), bez tohoto návrhu.
2. Podrobné podmínky, které musí splňovat garant studijního programu, jsou upraveny
v nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,
a Akreditačním řádem AMU.
3. Garant doktorského studijního programu je současně předsedou oborové rady.
4. Garant studijního programu předkládá děkanovi návrh studijního programu k akreditaci, návrh
k rozšíření či prodloužení akreditace studijního programu a navrhuje změny studijního
programu v souladu s Akreditačním řádem AMU. Dále odpovídá za kvalitu příslušného
studijního programu, navrhuje změny studijních plánů vedoucímu katedry, ve spolupráci
s vedoucím katedry provádí pravidelné sebehodnocení studijního programu a poskytuje
součinnost při vnitřním hodnocení studijního programu na základě zásad uvedených
v Pravidlech vnitřního hodnocení.
5. Garant studijního programu je odpovědný příslušnému děkanovi fakulty.
6. Děkan může ustavit plénum garantů jako poradní orgán (dále jen “plénum garantů”), jehož
členy jsou garanti všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě. Způsob ustavení
pléna garantů je zakotvena ve statutu dané fakulty, který také vymezuje jak jeho vztah k
děkanovi, tak jeho případné schvalovací pravomoci ve vztahu ke struktuře a obsahu
studijních programů.
7. Plénum garantů je platformou pro jednání garantů ve věcech týkajících se zejména
společných fakultních pravidel pro kreditové hodnocení předmětů, společných předmětů,
existence a realizace předmětů historicko-teoretického základu a spolupráce učitelů mezi
jednotlivými studijními programy v oblasti tvůrčích výstupů studentů.

Článek 26
Hostující profesor, mimořádný profesor
1. Označení „hostující profesor“ je přiznáno zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci
pracovněprávního vztahu k AMU za těchto podmínek:
a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora AMU,
b) je docentem nebo profesorem na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí
nebo je uznávaným zahraničním umělcem nebo odborníkem,
c) v případě pracovního poměru je tento uzavřen pouze na dobu určitou.
2. Hostující profesor není členem akademické obce AMU.
3. Hostující profesor nemůže být garantem studijního programu.
4. Rektor může na návrh umělecké rady fakulty zřídit pracovní místo mimořádného profesora.
Označení „mimořádný profesor“ je přiznáno zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci
pracovního poměru na AMU za těchto podmínek:
a) popis jeho pracovní činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora AMU,
b) srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhl v zahraničí nebo je
uznávaným zahraničním umělcem nebo odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání
působil v praxi alespoň po dobu 20 let,
c) pracovní poměr vznikl na základě výběrového řízení vyhlášeného děkanem na místo
mimořádného profesora.
5. Mimořádný profesor může být garantem studijního programu po dobu svého působení na
AMU.
6. Pracovní místo mimořádného profesora může být obsazeno pouze v případě platné
institucionální akreditace na daný typ studijního programu v rámci dané oblasti vzdělávání.
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7. V případě, že je AMU odňata institucionální akreditace, se mimořádný profesor stává po dobu
trvání pracovní smlouvy hostujícím profesorem.
Článek 27
Tvůrčí volno
Udělení tvůrčího volna pro akademického pracovníka AMU se řídí zásadami:
a) o udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana příslušné fakulty,
b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení.
Článek 28
1. Kariérní postup akademických pracovníků upravuje Kariérní řád AMU, který vydává rektor
svým výnosem.
2. Postup při habilitačním řízení dle § 72 zákona a řízení ke jmenování profesorem dle § 74
zákona upravuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, který je vnitřním
předpisem AMU.
Část čtrnáctá
Pravidla pro užívání akademických insignií a konání obřadů
Článek 29
1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora,
prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen „akademičtí hodnostáři“) AMU a fakult AMU jsou
akademické insignie.
2. Akademickými insigniemi AMU jsou žezlo, řetězy a taláry.
3. Taláry a ostatní akademické insignie AMU jsou při akademických obřadech a mimořádných
slavnostních příležitostech oprávněni užívat:
a) akademičtí hodnostáři,
b) kvestor, tajemníci fakult, předsedové akademických senátů,
c) habilitovaní akademičtí pracovníci podle rozhodnutí děkana, významní hosté a další podle
rozhodnutí rektora.
4. Nositelům titulu „doctor honoris causa“ se taláry a řetězy zapůjčují na dobu konání
slavnostního obřadu.
5. Dokumentace akademických insignií je uložena na rektorátě AMU a děkanátech fakult.
Článek 30
1. Akademickými obřady AMU jsou zejména imatrikulace, promoce, udělení čestného doktorátu,
slavnostní zasedání UR AMU a uměleckých rad fakult, slavnostní shromáždění akademické
obce AMU a akademických obcí fakult a případně inaugurace rektora nebo děkana.
2. Imatrikulace studentů se konají za účasti akademických hodnostářů. Znění imatrikulačního
slibu je uvedeno v příloze č. 2.
3. Promoce bakalářská, magisterská a doktorská se konají pod záštitou rektora za účasti
promotora, prorektorů, děkanů, proděkanů, kvestora a tajemníků. Znění promočních slibů je
uvedeno v příloze č. 2.

Článek 31
1. AMU má právo udělovat na základě rozhodnutí UR AMU významným českým nebo
zahraničním osobnostem v oblasti umění nebo vědy čestnou vědeckou hodnost „doktor
honoris causa“ se zkratkou „dr.h.c.“ za jménem.
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2. Kandidáty na čestnou vědeckou hodnost „doktor honoris causa“ schvaluje UR AMU na návrh
rektora, děkanů nebo předsedy AS AMU.
3. Nositel čestné vědecké hodnosti „doktor honoris causa“ obdrží diplom a zlatou medaili AMU.
Článek 32
Emeritní profesor
1. Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který působil jako profesor v akademické
obci AMU a v současnosti není akademickým pracovníkem AMU. Emeritní profesory jmenuje
rektor na návrh děkana po odsouhlasení uměleckou radou příslušné fakulty.
2. „Emeritní profesor AMU“ je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci AMU.
Emeritní profesoři mají právo účastnit se činností AMU a za tím účelem používat její
informační zdroje a technologie. Jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné
majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají právo, aby jim bylo uděleno slovo na
shromáždění členů akademické obce.
Článek 33
1. AMU uděluje pamětní medaile akademickým pracovníkům, významným českým nebo
zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj umění, vědy a vzdělanosti.
2. Pamětní medaile uděluje rektor na návrhy děkanů po projednání v kolegiích děkanů nebo
v uměleckých radách fakult.
3. Dokumentace udělených pamětních medailí je vedena na rektorátě AMU.
Část patnáctá
Hospodaření
Článek 34
Nakládání s majetkem
O nakládání s majetkem AMU rozhoduje a jejím jménem v souvislosti s tím jedná:
a) rektor vždy ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona,
b) kvestor v rámci pověření uděleného rektorem ve věcech, které nejsou uvedeny
v písmenech a), c) nebo d),
c) děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník, ve věcech majetku,
jehož výkon správy je mu svěřen, jde-li o:
1. nakládání s přidělenými finančními prostředky,
2. nájem nebytových prostor,
3. nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000 Kč,
4. jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku,
d) vedoucí součásti, jde-li o:
1. nakládání s přidělenými finančními prostředky,
2. nájem nebytových prostor,
3. nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000
Kč,
4. jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku.

16

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Článek 35
Hospodaření AMU
1. Pravidla hospodaření AMU se řídí ustanoveními § 18 až 20 zákona. Podrobnosti jsou
uvedeny v Příloze č. 1 Statutu AMU – Pravidlech hospodaření AMU, ve Vnitřním mzdovém
předpise AMU a dalších vnitřních normách AMU.
2. AMU může zřizovat v souladu se zákonem nadace nebo nadační fondy. Jejich činnost
a hospodaření se řídí zvláštními právními předpisy.
3. Za řádné hospodaření s majetkem AMU a účelné využívání příspěvků a dotací ze státního
rozpočtu a za vypořádání dotací se státním rozpočtem je ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy odpovědný rektor.
Část šestnáctá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 36
1. Součástmi Statutu AMU jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 – Pravidla hospodaření AMU,
b) Příloha č. 2 – Imatrikulační, promoční a doktorský slib.
2. AMU používá kulaté razítko se státním znakem a textem: Akademie múzických umění
v Praze. Pravidla pro používání razítka AMU stanoví výnosem rektor.
Článek 37
Úřední deska
1. AMU a každá fakulta má svoji úřední desku.
2. Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na nepřetržitě přístupném místě
v budově rektorátu, nebo v budově děkanátu fakulty, jde-li o úřední desku fakulty.
3. Na úřední desce se vyvěšují písemnosti v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, a zákonem.
4. Písemnosti vyvěšené na úřední desce se též povinně zveřejňují ve veřejné části
internetových stránek AMU nebo fakulty.
Článek 38
1. Funkční období stávajících členů UR AMU v souladu s čl. 6 odst. 5 počíná běžet ode dne
1. října 2019.
2. Odporuje-li některé ustanovení vnitřního předpisu AMU, vnitřního předpisu fakulty či vnitřní
normy AMU či fakulty právním předpisům nebo tomuto statutu, je toto ustanovení neúčinné
a použije se ustanovení tohoto statutu či právního předpisu.
3. Zrušuje se Statut AMU
čj. MSMT- 38486/2016.

registrovaný ministerstvem

dne 21. prosince

2016 pod

4. Tento statut, další vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU i součástí AMU jsou uloženy na
rektorátě AMU, děkanátech fakult AMU a ve fakultních knihovnách AMU a uveřejněny na
www.amu.cz.
5. Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona AS AMU dne
11. března 2019.
6. Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.
doc. Jan Hančil, v. r.
rektor
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Příloha č. 1
Statutu AMU
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ AMU
Část první
Úvodní ustanovení
Článek 1
Společná ustanovení
1. AMU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem AMU jsou
nemovité a movité věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.
2. O nakládání s majetkem AMU se rozhoduje podle čl. 34 Statutu AMU.
3. Podmínky poskytování příspěvků a dotací ze státního rozpočtu na základě § 18 zákona, jejich
užití a zúčtování se řídí zvláštními právními předpisy pro nakládání s prostředky státního
rozpočtu a jsou zúčtovatelné v příslušných termínech prostřednictvím ministerstva.
4. Pro zpracování závěrečných účtů kapitoly školství je ministerstvo oprávněno od AMU
požadovat podklady o využití příspěvků a dotací ze státního rozpočtu a investičních transferů
ze státního rozpočtu.
Část druhá
Pravidla pro správu majetku AMU
Článek 2
Nabývání majetku
1. AMU může nabývat majetek potřebný k plnění úkolů vzdělávací a umělecké, vědecké,
výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti.
2. Majetek, který není uveden v odstavci 1, může AMU nabývat jedině tehdy, nebude-li
v důsledku nákladů vynakládaných na jeho správu ohroženo ani omezeno plnění úkolů
vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.
Článek 3
Základní povinnosti při správě majetku
1. Majetek AMU musí být předepsaným způsobem zjištěn, sepsán, oceněn a veden v evidenci.
2. Hmotný a nehmotný majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně
využíván k plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 a chráněn, včetně využití právních
prostředků ochrany vůči osobám, které zasáhly do výkonu vlastnického práva, způsobily na
majetku AMU škodu nebo se na úkor AMU bezdůvodně obohatily.
3. Povinnost využít právních prostředků ochrany majetku se nevztahuje na vymáhání
pohledávek do výše 1000 Kč, nebo je-li důvodná obava, že náklady na jejich využití budou
vyšší než vymáhaná pohledávka, a je-li výsledek jejich využití značně nejistý. Činí-li
pohledávka více než 50 000 Kč, rozhoduje v této věci rektor, činí-li více než 200 000 Kč,
vyžádá si rektor vyjádření AS AMU. Pohledávky z důvodů poplatků spojených se studiem na
dané fakultě se pro tyto účely u jednoho studenta sčítají.
Článek 4
Rozpočtové krytí výdajů
Výdaje AMU v souvislosti s nabýváním a správou majetku musí být kryty rozpočtem. Výjimku
z toho, že výdaje nejsou kryty rozpočtem v případě běžného hospodaření, povoluje osoba
oprávněná nakládat s majetkem podle čl. 34 Statutu AMU. Celkový rozsah takto povolených
výjimek v běžném kalendářním roce nesmí přesáhnout jednu šestinu částky určené pro
výdaje daného druhu a dané součásti rozpočtem na běžný kalendářní rok. Výjimku z toho,
že výdaje nejsou kryty rozpočtem v případě odstraňování následků živelných pohrom
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a jiných mimořádných událostí, povoluje rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění
kvestor.
Článek 5
Nezcizitelný majetek
1. Nezcizitelným majetkem AMU jsou:
a) tzv. Kokořovský palác (pozemek parc. č. 124, jehož součástí je stavba č. p. 223 – objekt
občanské vybavenosti nacházející v katastrálním území Staré Město, obec Praha
zapsaný na LV 154 u kat. úřadu pro hlavní město Prahu, kat. prac. Praha),
b) areál na Malostranském náměstí a ul. Tržiště: tzv. Lichtenštejnský a Hartigovský palác,
tzv. Wienwurmovský dům (tj. pozemek parc. č. 19, jehož součástí je stavba č. p. 259 –
objekt občanské vybavenosti, dále pozemek parc. č. 68, jehož součástí je stavba č. p.
258 – jiná stavba, dále pozemek parc. č. 69, jehož součástí je stavba č. p. 302 – jiná
stavba, dále pozemek parc. č. 70 vše nacházející v katastrálním území Malá Strana,
obec Praha zapsané na LV 211 u kat. úřadu pro hlavní město Prahu, kat. prac. Praha),
c) tzv. Palác Lažanských (pozemek parc. č. 264, jehož součástí je stavba č. p. 1012 –
stavba občanského vybavení nacházející v katastrálním území Staré Město, obec Praha
zapsaný na LV 154 u kat. úřadu pro hlavní město Prahu, kat. prac. Praha),
d) objekt Studia FAMU (pozemek parc. č. 339, jehož součástí je stavba č. p. 1205 – objekt
občanské vybavenosti nacházející v katastrálním území Nové Město, obec Praha
zapsaný na LV 172 u kat. úřadu pro hlavní město Prahu, kat. prac. Praha),
e) akademické insignie AMU a fakult,
f)

práva k ochranné známce „AMU“.

2. Nezcizitelný majetek nesmí být převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Článek 6
Výkon správy majetku
1. Výkon správy majetku je svěřen fakultám a dalším součástem v rozsahu, který odpovídá
jejich účasti na vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí
činnosti, jakož i doplňkové činnosti AMU.
2. O svěření výkonu správy majetku podle odstavce 1 a o změnách rozhoduje rektor. V případě
pochybnosti, které součásti AMU je výkon správy daného majetku svěřen, rozhoduje rektor po
projednání v AS AMU.
3. Majetek svěřený fakultám a dalším součástem je evidován podle jednotlivých součástí AMU.
Článek 7
Svěření majetku zaměstnancům a studentům
1. Majetek AMU lze svěřit jejím zaměstnancům v souladu se zvláštními právními předpisy.
2. Majetek AMU lze svěřit na základě smlouvy studentům AMU.
3. O svěření majetku podle odstavců 1 a 2 rozhoduje osoba uvedená v čl. 34 Statutu AMU,
nejde-li o běžné užívání v souvislosti s výkonem práce, studiem, ubytováním v Koleji
a učebním středisku AMU.
4. O majetku svěřeném zaměstnancům a studentům se vede zvláštní evidence.
Článek 8
Užívání majetku jinými osobami
Jiné fyzické či právnické osobě, než která je uvedena v čl. 7, může být majetek AMU přenechán
k užívání jedině za předpokladu, že tím nemůže být ohrožena ani omezena činnost podle
čl. 2, a pokud AMU sama nemůže tento majetek využívat s větším nebo stejným
prospěchem.
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Část třetí
Finanční hospodaření
Článek 9
Rozpočet AMU
1. AMU sestavuje svůj rozpočet na běžný kalendářní rok a hospodaří podle něj.
2. Rozpočet AMU nesmí být sestaven jako deficitní. Rozpočet schvaluje AS AMU. Rozpočet je
sestavován v oblasti nákladů a výnosů pro všechny činnosti AMU. Výchozími ukazateli pro
sestavení rozpočtu jsou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, smluvně podložené granty,
projekty a další příjmy AMU podle čl. 10. Rozpočet může být v průběhu běžného
kalendářního roku upravován.
3. Vyúčtování výsledků svého hospodaření provádí AMU po ukončení běžného kalendářního
roku a předkládá ho ministerstvu.
Článek 10
Příjmy AMU
1. Finančními prostředky k zajištění neinvestiční činnosti AMU jsou zejména:

a) příspěvky a dotace ze státního rozpočtu,
b) poplatky spojené se studiem,
c) výnosy z majetku,
d) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů obcí a z rozpočtu Evropské
unie,

e) výnosy z doplňkové činnosti včetně příjmů za zpracování znaleckých posudků,
f) příjmy z darů a dědictví,
g) příjmy od nadací a nadačních fondů,
h) sdružené finanční prostředky jiných právnických a fyzických osob,
i)

prostředky finančních fondů AMU,

j)

provozní úvěry,

k) příjmy za ubytování v rámci vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové nebo
další tvůrčí činnosti (dále jen „hlavní činnosti“),

l)

příjmy za veřejná vystoupení studentů a zaměstnanců AMU (divadelní a filmová
představení, koncerty, výstavy) v rámci hlavní činnosti.

2. Finanční prostředky k zajištění investiční činnosti AMU získává:

a) individuálními nebo systémovými kapitálovými transfery ze státního rozpočtu,
b) z příspěvku nebo z dotace ze státního rozpočtu,
c) z veřejných rozpočtů, státních fondů a rozpočtu Evropské unie,
d) z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,
e) sdružením prostředků s jinými právnickými a fyzickými osobami,
f) úvěry od peněžních ústavů,
g) finančními dary účelově určenými na dlouhodobý majetek,
h) z jiných zdrojů.
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Článek 11
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu
1. Na příspěvek ze státního rozpočtu má AMU nárok podle § 18 zákona. Prostředky ze státního
rozpočtu se používají pouze na financování činností, pro které byla AMU zřízena.
2. Za účelné využívání příspěvků a dotací ze státního rozpočtu a za vypořádání příspěvku
a dotací je ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy dle § 20 odst. 6 zákona odpovědný
rektor.
Článek 12
Poplatky spojené se studiem
1. Poplatky jsou upraveny v čl. 20 a 21 Statutu AMU. Poplatky za studium s výjimkou poplatků
uvedených v § 58 odst. 4 zákona jsou příjmem stipendijního fondu příslušné fakulty. Poplatky
za úkony spojené s přijímacím řízením jsou příjmem hlavní činnosti rozpočtu fakult AMU.
2. Poplatky za studium ve studijních programech v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona jsou
příjmem hlavní činnosti rozpočtu fakult.
3. Na poplatky spojené se studiem se nevztahují obecné předpisy o poplatcích.
Článek 13
Výnosy z majetku
1. Výnosy z pronájmů jsou příjmem zejména doplňkové činnosti.
2. Výnosy z prodeje movitého majetku: u majetku do pořizovací ceny 40 000 Kč za jeden kus,
eventuálně zůstatkové ceny hmotného dlouhodobého majetku a nehmotného dlouhodobého
majetku do 50 000 Kč za jeden kus, jsou příjmem rozpočtu fakult a dalších součástí.
3. Výnosy z prodeje movitého majetku přesahující limity uvedené v odstavci 2 jsou příjmem
rozpočtu AMU.
4. Výnosy z prodeje movitého majetku pořízeného v rámci grantů a darů jsou příjmem rozpočtu
příslušné fakulty či součásti. Výnosy z prodeje nemovitého majetku jsou příjmem rozpočtu
AMU.
5. Finanční výnosy (zejména úroky z termínovaných vkladů) jsou příjmem doplňkové činnosti
AMU.
Článek 14
Jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů obcí
Jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů obcí jsou příjmem hlavní nebo
doplňkové činnosti podle svého charakteru a podléhají podmínkám zúčtování podle zvláštních
právních předpisů nebo ujednání.
Článek 15
Výnosy doplňkové činnosti
1. V doplňkové činnosti AMU vykonává za úplatu činnosti navazující na její činnost hlavní nebo
činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost je
upravena směrnicí kvestora o doplňkové činnosti.
2. Hospodářský výsledek dosažený z doplňkové činnosti slouží ke zkvalitnění a zlepšení
podmínek pro hlavní činnost AMU.
Článek 16
Ostatní příjmy
1. Příjmy z darů a dědictví a příjmy od nadací jsou příjmy dílčích rozpočtů fakult nebo ostatních
součástí, vyplývá-li to z podmínek smlouvy. Jejich použití a vyúčtování se řídí zvláštními
právními předpisy, včetně daňových, a vnitřními a dalšími předpisy AMU.

21

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

2. Výnosy z pojistných plnění jsou příjmem AMU.
3. Úvěry na provoz sjednává za AMU rektor nebo kvestor podle opatření rektora na základě
odůvodněné potřeby po schválení AS AMU.
4. Příjmy za ubytování v rámci hlavní činnosti jsou příjmem hlavní činnosti a rozpočtu příslušné
součásti.
5. Příjmy za veřejná vystoupení studentů a zaměstnanců AMU v rámci hlavní činnosti AMU jsou
výnosem hlavní činnosti a rozpočtů fakult a součástí. Totéž se týká výnosů za realizaci
studentských představení mimo AMU, která vznikla v rámci výuky v hlavní činnosti, zejména
na festivalech.
6. Výnosy hlavní činnosti s výjimkou účelových darů a jiných účelových příjmů, které podléhají
zvláštním pravidlům vyúčtování (zejména granty nadací, granty Ministerstva kultury,
příspěvky územně samosprávných celků), jsou zdrojem rozpočtu AMU. Na základě těchto
výnosů mohou být prováděny v průběhu běžného kalendářního roku úpravy (navýšení)
rozpočtu jednotlivých součástí AMU (fakult a ostatních součástí včetně rozpočtu AMU).
O žádostech o navýšení rozpočtu rozhoduje rektor nebo kvestor.
7. Po uzavření ročního účetního období jsou všechny výnosy v hlavní i v doplňkové činnosti (po
odečtení nákladů) zdaněny a zisk po zdanění je převeden do fondů AMU pouze v případě, že
byla uhrazena případná ztráta z minulých let.
Článek 17
Tvorba a užití finančních fondů
Tvorba a užití fondů AMU se řídí zákonem.
Článek 18
Zřízení fondů
Podle § 18 odst. 6 zákona se zřizují na AMU tyto fondy:

a) rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích,
b) fond reprodukce investičního majetku,
c) stipendijní fond,
d) fond odměn,
e) fond účelově určených prostředků,
f) fond sociální,
g) fond provozních prostředků.
Článek 19
Užití fondů
1. Rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích je finančním
fondem, jehož zdrojem je zbývající část zisku po zdanění a po rozdělení do ostatních fondů
uvedených v čl. 18 písm. b), d) a g).
2. Fond reprodukce investičního majetku je finančním fondem, jenž se tvoří:

a) ze zůstatku příspěvku ze státního rozpočtu podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona
k 31. prosinci běžného roku,

b) odpisy nehmotného a hmotného majetku, 3
c) přídělem ze zisku po zdanění až do výše 60 % objemu dosaženého hospodářského
výsledku po zdanění.

3

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Prostředky fondu lze použít:

a) k investiční činnosti včetně nákupu dlouhodobého majetku,
b) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování pro zabezpečení investičních
potřeb.

3. Stipendijní fond je finančním fondem, jehož zdrojem jsou:

a) poplatky za studium podle § 58 odst. 6 zákona,
b) převody daňově uznatelných nákladů podle zvláštního právního předpisu.
Zdrojem stipendijního fondu nejsou prostředky poskytnuté AMU na stipendia v rámci
příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou předmětem vypořádání se
státním rozpočtem.
Prostředky stipendijního fondu lze použít k výplatám stipendií podle Stipendijního řádu AMU,
případně podle výnosu děkana.
4. Fond odměn je finančním fondem, jehož zdrojem jsou příděly ze zisku po zdanění, maximálně
však do výše 25 % objemu vyplacených mzdových prostředků v daném období. Prostředky
fondu odměn lze použít k výplatě odměn a k nim se vztahujících zákonných plateb v souladu
s Vnitřním mzdovým předpisem AMU. Z fondu odměn nelze hradit mzdové náklady
a zákonné platby týkající se základních mezd a příplatků zaměstnanců v pracovním poměru
a náklady vyplývající z dohod o pracovní činnosti a provedení práce a ostatních smluv.
5. Fond účelově určených prostředků je finančním fondem, jehož zdrojem jsou:

a) účelově určené peněžní dary s výjimkou darů určených na pořízení a technické
zhodnocení dlouhodobého majetku,

b) účelově určené peněžní prostředky ze zdrojů ze zahraničí,
c) účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být AMU použity v rozpočtovém
roce, ve kterém jí byly poskytnuty, a to do výše 5 % celkového objemu účelově určených
veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné
záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do
výše 5 % celkového objemu této podpory poskytnuté v kalendářním roce; převod
účelově určených prostředků oznámí písemně AMU jejich poskytovateli. Prostředky
fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly
poskytnuty.

6. Sociální fond se tvoří podle § 18 odst. 12 zákona. Prostředky sociálního fondu lze použít
zejména na poskytnutí příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní připojištění
a poskytování bezúročných půjček v sociální nouzi zaměstnancům AMU. Zůstatek fondu
může být dále použit na příspěvek AMU na stravování zaměstnanců.
7. Fond provozních prostředků je finančním fondem, jehož zdrojem jsou:

a) zůstatky příspěvků ze státního rozpočtu podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona k 31. prosinci
běžného roku,

b) příděly ze zisku po zdanění, maximálně však do výše 35 % objemu dosaženého
hospodářského výsledku po zdanění.

Prostředky fondu provozních prostředků lze použít zejména na podporu akreditovaných
studijních programů.
8. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.
9. Vzájemný převod finančních prostředků mezi fondy uvedenými v čl. 18 písm. b), d) a g) lze
uskutečnit na základě odůvodněného požadavku fakulty nebo jiné součásti po předchozím
schválení Kolegia rektora AMU. Minimální výše převodu činí 100 tisíc Kč.
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Část čtvrtá
Kontrolní činnost
Článek 20
Kontrola hospodaření fakult a ostatních součástí
1. Kontrolu hospodaření fakult a ostatních součástí provádí útvar interního auditu AMU.
2. Kontrola podle odstavce 1 je prováděna periodicky k zajištění prevence nebo na základě
výsledků hospodaření na základě rozhodnutí rektora.
3. Tajemník fakulty a vedoucí ostatních součástí jsou odpovědni za to, že ke kontrole byly
předloženy všechny doklady a že nebyly zatajeny žádné skutečnosti.
4. Odpovědní zaměstnanci fakult a dalších součástí jsou povinni předkládat zaměstnancům
kontroly požadované doklady a podávat písemná vyjádření ke zjištění.
Část pátá
Společná ustanovení
Článek 21
Další předpisy AMU o hospodaření
Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř AMU a v návaznosti na tato pravidla vydává
rektor nebo kvestor zejména tyto další předpisy AMU:

a) podpisová oprávnění a podpisové vzory,
b) oběh účetních dokladů,
c) oceňování majetku,
d) evidence drobného hmotného dlouhodobého majetku,
e) doplňková činnost,
f) definice číselných řad dokladů,
g) zakládání, úschova a archivace účetních dokladů,
h) časové rozlišování nákladů a výnosů,
i)

tvorba rezerv,

j)

inventarizace,

k) účtový rozvrh a postupy účtování,
l)

financování účelových zařízení,

m) cestovní náhrady,
n) správa majetku,
o) harmonogram účetní závěrky.
Článek 22
1. Účetní závěrka za běžný kalendářní rok se provádí v souladu s obecnými předpisy
o účetnictví 4 v termínech a rozsahu předepsaných ministerstvem.

4

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2
Statutu AMU
IMATRIKULAČNÍ SLIB STUDENTA
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Slibuji, že budu řádně, slušně a poctivě plnit povinnosti a vykonávat práva studenta Akademie
múzických umění v Praze. Slibuji, že humanistickou a uměleckou tradici Akademie múzických
umění v Praze uchovám v úctě. Jako člen její akademické obce se budu řídit statuty
Akademie a budu dbát o její dobré jméno. Slibuji, že budu studovat, chovat se a žít tak, abych
dosáhl nejlepších výsledků uměleckých, mravních a životních.
BAKALÁŘSKÝ SLIB STUDENTA
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Vážení diplomanti, vykonali jste úspěšně zkoušky předepsané těm, kteří chtějí dosáhnout
akademického titulu bakalář. Předstoupili jste před nás s žádostí, aby vám akademický titul,
o který se ucházíte, byl udělen. Dříve, než se tak v tomto slavnostním shromáždění stane,
musíte složit slib, že budete žít a chovat se tak, jak vás k tomu tento akademický titul zavazuje
a jak to od vás Akademie múzických umění v Praze vyžaduje a očekává. Vyslechněte slova
svého slibu:
Slavnostně slibuji, že Akademii múzických umění v Praze, její ušlechtilé snahy a poslání
uchovám ve vděčné paměti. Slibuji, že výsledky svých studií budu v humanistické tradici
Akademie múzických umění v Praze užívat a rozvíjet ke svému dalšímu uměleckému
a odbornému růstu a ve prospěch celé společnosti a její kultury.
Tolik slova vašeho slibu.
Těm, kteří rukou dáním a slovem SLIBUJI potvrdí tento svůj slib, již nic nebrání, aby jim Jeho
Magnificence pan rektor/Její Magnificence paní rektorka udělil/a akademický titul BAKALÁŘE
UMĚNÍ. Vás tedy já, jako ustanovený promotor, z moci svého úřadu veřejně vyhlašuji
BAKALÁŘI UMĚNÍ a uděluji vám veškerá práva bakalářů umění a dávám předat vám na
doklad toho do vašich rukou vysokoškolské diplomy Akademie múzických umění v Praze.
MAGISTERSKÝ SLIB STUDENTA
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Vážení diplomanti, vykonali jste úspěšně zkoušky předepsané těm, kteří chtějí dosáhnout
akademického titulu magistra umění. Předstoupili jste před nás s žádostí, aby vám
akademický titul, o který se ucházíte, byl udělen. Dříve, než se tak v tomto slavnostním
shromáždění stane, musíte složit slib, že budete žít a chovat se tak, jak vás k tomu tento
akademický titul zavazuje a jak to od vás Akademie múzických umění v Praze vyžaduje
a očekává. Vyslechněte slova svého slibu:
Slavnostně slibuji, že akademický titul magistra umění uchovám bez mravní i umělecké poskvrny
a jsem mu zavázán k rozvíjení mravní i umělecké opravdovosti. Slibuji, že Akademii
múzických umění v Praze, jejíž poslání jsem jako student přijal za své, uchovám ve vděčné
paměti. Slibuji, že výsledky svých studií na Akademii múzických umění v Praze budu rozvíjet
ke svému dalšímu růstu a ve prospěch celé společnosti a její kultury.
Tolik slova vašeho slibu.
Těm, kteří rukou dáním a slovem SLIBUJI potvrdí tento svůj slib, již nic nebrání, aby jim Jeho
Magnificence pan rektor/Její Magnificence paní rektorka udělil/a akademický titul MAGISTRA
UMĚNÍ. Vás tedy já, jako ustanovený promotor, z moci svého úřadu veřejně vyhlašuji
MAGISTRY UMĚNÍ a uděluji vám veškerá práva magistrů umění a dávám předat vám na
doklad toho do vašich rukou vysokoškolské diplomy Akademie múzických umění v Praze.
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DOKTORSKÝ SLIB STUDENTA
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Vážení doktorandi, vykonali jste úspěšně zkoušky předepsané těm, kteří chtějí dosáhnout
akademického titulu doktora na Akademii múzických umění v Praze. Předstoupili jste před nás
s žádostí, aby vám akademický titul, o který se ucházíte, byl udělen. Dříve, než se tak v tomto
slavnostním shromáždění stane, musíte složit slib, že budete žít a chovat se tak, jak vás
k tomu tento akademický titul zavazuje a jak to od vás Akademie múzických umění v Praze
vyžaduje a očekává. Vyslechněte slova svého slibu:
Slavnostně slibuji, že akademický titul philosophiae doctor, který je mi dnes udělen a jehož smysl
budu uskutečňovat svým životem a svou prací k rozvíjení pravdy a krásy, uchovám bez
mravní i umělecké úhony či poskvrny. Slibuji, že Akademii múzických umění v Praze, její
smysl a cíle uchovám ve vděčné paměti. Slibuji, že výsledky svých studií budu v humanistické
tradici Akademie múzických umění v Praze rozvíjet ke svému dalšímu uměleckému
a odbornému růstu, a to nikoliv jen pro sebe, ale ve prospěch celé společnosti, její kultury
a mravní existence.
Tolik slova vašeho slibu.
Těm, kteří rukou dáním a slovem SLIBUJI potvrdí tento svůj slib, již nic nebrání, aby jim Jeho
Magnificence pan rektor/Její Magnificence paní rektorka udělil/a akademický titul
PHILOSOPHIAE DOCTOR. Vás tedy já, jako ustanovený promotor, z moci svého úřadu
veřejně vyhlašuji PHILOSOPHIAE DOCTORES a uděluji vám veškerá práva doktorů a dávám
předat vám na doklad toho do vašich rukou vysokoškolské diplomy Akademie múzických
umění v Praze.
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