Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2019 ze dne 11. 3. 2019
Zasedací místnost rektorátu AMU 15:30 – 18:33
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Štěpán Gajdoš, Ivo Kahánek, Jiří Lössl, Michaela Mochnáčová, Matěj
Paclík,
Petr
Prokop,
Eliška
Raiterová,
Martin
Stecker,
Ondřej
Urban,
Noemi Zárubová – Pfeffermannová,
Omluveni:

Martin Černý, Ladislav Greiner, Matouš Pěruška

Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop,
Jindřich Kolek, Ondřej Šejnoha
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za účast na jednání. Poté informoval,
že v souvislosti s ukončením studia senátorky Ševčíkové došlo k zániku jejího členství před uplynutím
funkčního období ve studentské komoře AS AMU. Poté představil náhradníka, kterým se stal Matěj
Paclík. Na dotaz senátora Blažíčka bylo upřesněno, že právo M. Paclíka stát se řádným členem
AS AMU vzniklo v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a čl. 2 Volebního řádu AS AMU a na základě výsledků voleb do AS AMU, jež jsou zachyceny ve
volebním protokolu ze dne 2. 3. 2018.
Předseda Prokop poté 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.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 12. 2018
2. Návrh Statutu AMU
3. Návrh Vnitřního mzdového předpisu AMU
4. Návrh rozpočtu AMU na rok 2019
5. Návrh člena Etické komise AMU za AS AMU
6. Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ
7. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 12. 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 7. 12. 2018 takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 7. 12. 2018.
Poté vyzval P. Prokop senátory k diskusi o programu jednání a jeho případné doplnění a poté požádal
o schválení navrženého programu.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
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Ad 2. Návrh Statutu AMU
Předseda Prokop uvedl, že předložený předpis byl s předstihem zaslán pracovní komisi, která byla
ustanovena dle čl. 2, odst. 10 Jednacího řádu AS AMU k posuzování a zpracování novelizovaných
předpisů AMU. Pracovní skupina má k předpisu pouze několik poznámek a zachytila také několik
formálních chyb.
Předseda Prokop vyzval rektora, aby představil hlavní změny v novém Statutu AMU.
Rektor uvedl, že původním záměrem bylo pouze několik menších formulačních nepřesností, nejasností
a překlepů, během práce na novelizaci bylo přistoupeno k hlubší kontrole a změnám znění stávajícího
Statutu AMU.
Text byl zásadněji měněn a přeformulován zejména:
Výčet samosprávných a dalších orgánů AMU (Část třetí, čl. 3)
Rektor a prorektoři a kancléř – formulace (Část třetí, čl. 5)
Upravena Organizační struktura dle aktuálního stavu (Část pátá, čl. 12)
Systém zajišťování kvality (Část sedmá, čl. 16) – upraven dle stávajícího stavu
Studenti a studium (Část osmá, čl. 17) – zobecnění textu (podrobně bude řešeno v rámci SZŘ)
Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek (Část devátá, čl. 18 a 19)
– ne/přijetí ke studiu s ohledem na pořadí a případná možnost změny rozhodnutí o nepřijetí
Poplatky za studium (Část desátá, čl. 21) – formulace
Podmínky studia cizinců (Část dvanáctá, čl. 23) – formulace
Akademičtí pracovníci (Část třináctá, č. 24) – výčet povinností
Garant studijního programu (Část třináctá, čl. 25) a formulace nového odstavce Plénum
garantů
Pravidla hospodaření AMU
Nezcizitelný majetek (Část druhá, čl. 5) – detailní formulace
Příjmy AMU (Část třetí, čl. 10) – příjmy za zpracování znaleckých posudků
Převod mezi fondy
Poslední verze byla připomínkována rovněž právníkem AMU. Závěrem rektor uvedl, že forma
dokumentu zůstala pokud možno co nejbližší původní formě tak, aby nedocházelo k nutnosti
přečíslovat odstavce zejména s ohledem na odkazy v dalších předpisech AMU i fakult.
V 15:44 opustil jednací místnost senátor O. Urban.
V 15:48 se dostavil senátor M. Paclík.
V15:53 se dostavila senátorka M. Mochnáčová.
Senátoři hlasovali o změně čl. 18 odst. 3 z:
AMU požaduje v souladu se zákonem u všech bakalářských i magisterských studijních programů
a zpravidla i u doktorských studijních programů jako součásti přijímací zkoušky talentovou zkoušku
a zkoušku z teoretických a jiných disciplín.
na znění:
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.
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU odsouhlasil navrženou změnu v čl. 18 odst. 3.
V 16:07 se na jednání vrátil senátor O. Urban.
Dále se senátoři shodli na úpravě:
čl. 18 odst. 5 ve znění:
Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich
splnění stanoví zákon, Studijní a zkušební řád a vnitřní předpisy fakult. Konkrétní podmínky pro přijetí
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ke studiu předkládá děkan vždy pro následující akademický rok ke schválení akademickému senátu
fakulty v zákonných lhůtách. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu musí
obsahovat: … atd.
a
čl. 38 odst. 1 ve znění:
Funkční období stávajících členů UR AMU v souladu s čl. 6 odst. 5 Statutu počíná běžet ode
dne 1. 10. 2019.
Obsáhlá debata byla dále mezi senátory vedena k čl. 24 odst. 4 o způsobu obsazování míst vedoucích
kateder. Senátoři z pedagogické komory DAMU a FAMU jednoznačně preferovali zakotvení povinnosti
obsadit místo vedoucích kateder prostřednictvím výběrových řízení, zatímco senátoři z pedagogické
komory HAMU byli proti, s požadavkem ponechat toto rozhodnutí na managementu fakult.
Prorektorka Jobertová upozornila na souvislost s projednáním koncepce vedení katedry v rámci
vnitřního hodnocení (možno také řešit předložením koncepce mimo výběrové řízení).
Senátoři hlasovali o změně čl. 24 odst. 4:
z: Výběrovým řízením se dále zpravidla obsazují místa vedoucích zaměstnanců.
na znění:
Výběrovým řízením se obsazují místa vedoucích kateder a zpravidla místa dalších vedoucích
zaměstnanců.
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
9
proti:
3
zdržel se: 0
AS AMU navrženou změnu v čl. 24 odst. 4 přijal.
Předseda P. Prokop apeloval na senátory, aby změnu vnímali jako sjednocení postupu na všech
fakultách.
Prof. Zárubová jménem zástupců senátorů pedagogické komory HAMU požádala, aby v zápise bylo
uvedeno jejich stanovisko:
Požadavek na výběrové řízení na vedoucího katedry může být zohledněn v jednotlivých statutech
fakult. HAMU i v minulosti zdůrazňovala specifika svých specializací, kdy je někdy velmi obtížné
nalézt vhodného kandidáta. Nově ustavená podmínka ve Statutu AMU, a sice: Výběrovým řízením se
obsazují místa vedoucích kateder a zpravidla místa dalších vedoucích zaměstnanců - bude
komplikovat organizaci řízení HAMU.
Senátoři hlasovali o návrhu Statutu AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
9
proti:
3
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Statutu AMU, který bude postoupen k registraci na MŠMT (příloha č. 2 – se
zapracovanými připomínkami MŠMT jako nadřízeného orgánu).
V 16:40 odešel senátor D. Burda.
Ad 3. Návrh Vnitřního mzdového předpisu AMU
Kvestor představil hlavní změny ve VMP, které byly rovněž projednány na jednání se ZO VOS AMU dne
6. 2. 2019.
příloha č. 1 - Stupnice mzdových tarifů podle tříd - zvýšení minima o 5% a maxima o 10%.
Osobní příplatek (Čl. 12) – způsob přiznání – na dobu neurčitou nebo na dobu určitou i delší
než jeden rok (např. po dobu trvání projektu s určením jeho ukončení)
Další mzda (Čl. 16) – základna pro výpočet další mzdy – vypočítává se z tarifní/smluvní mzdy,
osobního příplatku, příplatku za vedení, příplatku za funkci garanta studijního programu
a příplatku za směnnost
Přesunutí vedoucích pracovníků knihoven do vyšší mzdové třídy na základě dosaženého
vzdělání
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-

Upřesnění požadovaného vzdělání – tř. 8 a 9

Článek 7 odst. 1 c) : Senátoři se shodli na nedostatečném ohodnocení ve formě příplatku za vedení
pro vedoucí kateder a požadují zvýšit rozpětí na 4.000 – 10.000 Kč měsíčně.
Senátoři hlasovali o změně čl. 7 odst. 1c) z:
c) vedoucí kateder, kabinetů, ústavů, pracovišť, oddělení, vedoucí účtárny, vedoucí účelových
zařízení, vedoucí ostatních správních úseků, kancléř, právník 1 500 Kč až 10 000 Kč
měsíčně.
na znění:
c) vedoucí kateder 4 000 Kč až 10 000 Kč měsíčně,
d) vedoucí kabinetů, ústavů, pracovišť, oddělení, vedoucí účtárny, vedoucí účelových
zařízení, vedoucí ostatních správních úseků, kancléř, právník 1 500 Kč až 10 000 Kč
měsíčně.
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU navrženou změnu VMP v čl. 7 odst. 1 přijal.
Dále senátoři navrhli v čl. 8 odst. 1 zvýšit spodní hranici příplatku za funkci garanta studijního
programu z rozmezí 1 500 Kč až 5 000 Kč na 2 000 Kč až 5 000 Kč.
Senátoři hlasovali o návrhu zvýšit spodní hranici příplatku za funkci garanta studijního programu
z rozmezí 1 500 Kč na 2 000 Kč až 5 000 Kč takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil zvýšení spodní hranice příplatku za funkci garanta studijního programu z 1 500 Kč
na 2 000 Kč.
Předseda AS AMU P. Prokop poté vyzval senátory k hlasování o návrhu Vnitřního mzdového předpisu
AMU jako celku.
Senátoři hlasovali o návrhu Vnitřního mzdového předpisu AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Vnitřního mzdového předpisu AMU, který bude postoupen k registraci na
MŠMT (příloha č. 3 – se zapracovanými připomínkami MŠMT jako nadřízeného orgánu).
Ad 4. Návrh rozpočtu AMU na rok 2019
Předseda AS AMU vyzval kvestora, aby představil návrh rozpočtu na rok 2019. Kvestor přiblížil výchozí
vnější rozpočtovou situaci a představil hlavní změny Pravidel MŠMT pro poskytování příspěvku
a dotací na rok 2019, kterými jsou zejména změna výpočtu indikátoru VaV (body RIV), dále vyčlenění
samostatného indikátoru samoplátci, změna metodiky výpočtu ukazatele D (mezinárodní spolupráce)
a také kompenzace disproporce mezi nárůstem prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj
u uměleckých VŠ a ostatních veřejných škol.
Kvestor dále konkrétně informoval o rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost 2019 (jehož
metodika byla schválena již na jednání AS AMU dne 17. 12. 2018): realita předchozího období byla
upravena
o mimořádnosti a aktuální potřeby daného roku; zachování cca 75%-tního podílu fakult na celkovém
objemu příspěvku a současně snaha o vyrovnávání podílu mezi fakultami; použití navýšení fixní
a výkonové části příspěvku 2019 přednostně do pevné složky mzdy/tarifu s ohledem na meziroční
zvyšování úrovně zaručené mzdy.
Dále kvestor informoval, že došlo k úpravě tabulky mzdových tarifů jednotlivých tarifních tříd (minima
+5%, maxima + 10%), která bude součástí novelizovaného Vnitřního mzdového předpisu AMU a došlo
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rovněž k úpravě mzdy každého zaměstnance s cílem dosažení zvýšené úrovně zaručené mzdy
od 1. 1. 2019.
Poté kvestor prezentoval vybrané časové řady týkající se zejména vývoje průměrné hrubé měsíční
mzdy v oblasti školství a vývoje příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost (2003 – 2019). Kvestor také
představil rekapitulaci zdrojů rozpočtu AMU a v návaznosti na to také strukturu nákladů rozpočtu AMU
2019.
Na závěr kvestor shrnul, že rozpočet na rok 2019 je sestaven tak, aby nebyl deficitní, zároveň
umožňoval výplatu dalšího/13-tého platu, dále vytváří podmínky pro růst mezd, umožňoval tvorbu
a čerpání sociálního fondu v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy, a aby byla vytvořena
dostatečná rozpočtová rezerva.
Poté byla otevřena rozprava, ve které byly zodpovězeny zejména otázky rozdílů mezi fakultami. Rektor
s kvestorem deklarovali, že se postupně snaží dorovnat historické rozdíly mezi fakultami. Kvestor
upozornil, že do tvorby rozpočtu školy vstupuje celá řada faktorů a není možné představit jednoduchý
a obecně platný vzorec pro výpočet.
Rektor dále upozornil, že již před časem bylo zavedeno projednání metodiky rozpisu příspěvku na
vzdělávací a tvůrčí činnost tak, aby AS AMU měl v dostatečném předstihu objasněnou logiku rozpisu.
Senátoři pedagogické komory HAMU pozvali rektora a kvestora na jednání AS HAMU, na kterém bude
mimo jiné představen návrh rozpočtu.
Senátoři hlasovali o návrhu rozpočtu AMU na rok 2019 takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil rozpočet AMU na rok 2019.
Ad 5. Návrh člena Etické komise AMU za AS AMU
Předseda Prokop připomněl, že na minulých zasedáních AS AMU se zpřesňovala formulace složení
Etické komise AMU a bylo odsouhlaseno, že jednoho člena (jedno zda studenta či pedagoga
z akademické obce) navrhuje AS AMU.
Předseda Prokop představil nominace na členy EK AMU:
kolegium děkanky DAMU nominovalo doktorandku Lenku Šestákovou;
předseda AS AMU P. Prokop nominuje doktoranda Martina Klusáka;
senátor O. Urban nominuje senátora za studentskou komoru HAMU – Matouše Pěrušku, který
je však zároveň nominován děkanem HAMU jako zástupce do RVŠ;
senátor M. Blažíček navrhnul jako zástupce za FAMU dokumentaristu Martina Kohouta.
Během následující rozpravy byli jednotliví kandidáti blíže představeni, senátoři se shodli, že kandidát
za AS AMU by měl být student (nejlépe doktorand), vyzrálejší osobnost, což splňují všichni kandidáti.
Po diskusi o vhodnosti souběhu členství v AS AMU a EK AMU stáhnul senátor Urban nominaci
senátora M. Pěrušky. Z další debaty tedy vzešli tři koneční kandidáti do EK AMU, kterými byli
L. Šestáková, M. Klusák a M. Kohout.
Senátoři hlasovali o návrhu člena do Etické komise AMU za AS AMU:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
L. Šestáková - pro:
0
M. Klusák - pro:
9
M. Kohout - pro:
2
proti:
0
zdržel se:
0
AS AMU nominuje jako člena Etické komise AMU M. Klusáka.

5

Ad 6. Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ
Předseda Prokop vyzval senátory k hlasování o návrhu Matouše Pěrušky jako zástupce do Studentské
komory RVŠ.
Senátoři hlasovali o schválení návrhu zástupce Matouše Pěrušky do Studentské komory RVŠ takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Matouše Pěrušku jako zástupce AMU do Studentské komory RVŠ.
Ad 7. Různé
Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval senátorům za účast jednání a uvedl, že na příštím jednání
AS AMU bude na programu schvalování VZ za rok 2018. D. Jobertová informovala o záměru v co
nejkratší době předat legislativní pracovní komisi AS AMU dva předpisy – novelizované znění
Studijního a zkušebního řádu AMU a nový Akreditační řád AMU. Právník AMU L. Prokop nabídnul účast
na setkání pracovní skupiny AS AMU k těmto předpisům.
Novelizovaný předpis bude zaslán v režimu změn, nebo alespoň s přehledným výčtem hlavních změn.
Termín příštího jednání AS AMU je 22. 5. 2019 v 15:00 hodin, jednání potrvá 3 – 4 hodiny.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop

6

