Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2020 ze dne 29. 6. 2020
Videokonference prostřednictvím platformy Zoom 17:00 – 17:35
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ivo Kahánek, Marek Kozák, Jiří Lössl,
Matěj Paclík, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban
Omluveni: (bez titulů)
Ladislav Greiner, Matouš Pěruška, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Lukáš Prokop, Doubravka Svobodová, Václav
Obadálek
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za značnou míru tolerance během
jednání.
Akademický senát AMU je schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Schválení možnosti nahrávat jednání AS AMU
Předseda AS AMU požádal senátory o souhlas s nahráváním průběhu jednání AS AMU, nikdo neměl
námitky. P. Prokop požádal M. Turkovou, aby na základě souhlasu zahájila nahrávání, které nebude
dále publikováno.
Předseda AS AMU uvítal nového člena senátu M. Kozáka, který byl kooptován na místo
M. Mochnáčové, která ukončila absolutoriem svá studia.
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.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 27. 5. 2020
2. Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční
období 2021-2025
3. Schválení návrhu Statutu DAMU
4. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 27. 5. 2020
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám (příloha
č. 1). Nikdo neměl žádné výhrady ani doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 27. 5. 2020 takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
9
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 27. 5. 2020.

Ad 2. 1. Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční
období 2021-2025

Předseda AS AMU uvedl, že návrh usnesení byl rozeslán s předstihem všem členům AS AMU (příloha
č. 2) a shrnul základní body usnesení: termín pro podání návrhů na kandidáty, termín slyšení kandidátů
a následné volby.
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M. Blažíček se dotázal, zda v bodě e) usnesení je podmínkou nominace podpis a uvedení data
narození platný pro obě varianty, tedy jak pro 20 % studentů z kterékoli fakulty tak pro 7 % všech
studentů AMU. Právník AMU L. Prokop uvedené potvrdil.
Dále se M. Blažíček informoval, zda dokumenty kandidátů mají stanovený formální ráz. P. Prokop
upřesnil, že pouze koncepce má stanoven rozsah.
V 17:12 se k jednání online připojil D. Burda a v 17:17 se k jednání online připojil M. Lössl.
Senátoři hlasovali o schválení Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování
rektora AMU pro funkční období 2021-2025 takto:

přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU schválil znění Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora

AMU pro funkční období 2021-2025.

Ad 3. Schválení návrhu Statutu DAMU
P. Prokop uvedl, že návrh nebyl sice zaslán s náležitým předstihem, ale vzhledem k tomu, že se jedná
o úpravu spíše formálního rázu, byl tento bod zařazen do programu. Statut DAMU (příloha č. 3) byl
senátorům zaslán s předstihem jak v čistopisu, tak ve verzi se zvýrazněnými změnami. Rektor zaslal
souhlasné stanovisko s tímto dokumentem. Předseda AS AMU předal slovo děkance DAMU
D. Svobodové, která ozřejmila, o jaké změny se jedná. Jde o dvě důležité změny, zejména bylo
upřesněno funkční období AS DAMU a dále byl v čl. 10 na str. 5 vyjmut z vnitřních předpisů fakulty
Organizační a provozní řád divadelního studia DISK, jde o záležitosti provozního charakteru. Vyjmut byl
také Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů. Tyto předpisy tak nebudou nadále
postupovány ke schválení AS AMU, podobně je to i na ostatních fakultách. Byla také zrušena příloha
č. 1 – Seznam akreditovaných studijních programů. Další změny jsou formálního charakteru, případně
se jedná o drobné stylizační změny.
Byly opraveny také drobné chyby v německém, francouzském a anglickém názvu fakulty.
Senátoři hlasovali o schválení návrhu Statutu DAMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Statutu DAMU.
Ad 4. Různé
1. Kvestor informoval členy AS AMU, že na jednání SR AMU dne 17. 6. 2020 byl v souladu s § 15,
bodem 1 písm. a), zákona o VŠ, vydán předběžný souhlas k nabytí pozemků v katastrálním území
Poněšice. Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví Lesů ČR a nacházejí se v bezprostředním
okolí objektu UVS Poněšice. Součástí je také odkoupení přístupové komunikace k objektu. Kvestor
informoval také o rozloze kupovaných pozemků a o kupní ceně, která byla stanovena na základě
odborného posudku. Zmíněné pozemky nebyly zapsány na listu vlastnictví k UVS Poněšice, nové
geometrické zaměření odhalilo tento nesoulad již v roce 2015/2016, kdy byly předmětné pozemky
vyňaty z lesního půdního fondu. Po komplikovaném jednání s Lesy ČR bylo dohodnuto odkoupení
těchto pozemků pro potřeby UVS Poněšice. Podle § 9, odst. 2 písm. c) zákona o VŠ se AS AMU
vyjadřuje zejména k právním jednáním, která vyžadují souhlas SR AMU podle § 15 odst. 1 písm. a)
až d).
Návrh usnesení:
AS AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 9, odst. 2 písm. c) bere na vědomí akvizici nemovitého
majetku, konkrétně nabytí nemovitých věcí v podobě pozemků (číslo parcely st. 186, 2472/19,
2478/4, 2472/6) v k.ú. Poněšice, v rámci rozšíření majetku UVS Poněšice.
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Senátoři hlasovali o navrženém usnesení takto:
přítomných: 12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění usnesení k nákupu pozemků ve vlastnictví Lesy ČR v bezprostředním okolí
objektu UVS Poněšice.
Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání, poděkoval senátorům za operativní připojení k tomuto
jednání a popřál všem hezké léto.
Příští jednání AS AMU se uskuteční během září 2020, termín bude upřesněn.

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