Zápis ze zasedání AS AMU č. 5/2020 ze dne 3. 11. 2020
Videokonference prostřednictvím platformy MS Teams 15:00 – 17:45
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek, Marek Kozák,
Matěj Paclík, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban, Noemi
Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Jiří Lössl
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop,
Marta Hermannová,
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za značnou míru tolerance během
jednání a připomněl zásady online zasedání AS AMU.
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.
Program jednání AS AMU
Místopředseda AS AMU L. Greiner doporučil vzhledem k závažnosti obsahu předřadit bod 10. ohledně
jednání děkanky FAMU jako bod č. 4 a uvedl důvody k předložení tohoto návrhu.
Senátoři hlasovali o předsunutí bodu 10. na místo 4. programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
7
proti:
6
zdržel se: 1
AS AMU neschválil předsunutí bodu 10. na místo 4. programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
13
proti:
1
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU v navrženém znění.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 6. 2019
2. Volba místopředsedy za studentskou komoru AS AMU
3. Organizace volby rektora
4. Stipendijní řád AMU
5. Jednací řád AS AMU
6. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU
7. Jednací řád Umělecké rady AMU
8. Volební řád AS AMU – otázka elektronických voleb do AS AMU
9. Environmentální panel AMU – prezentace dosavadních výsledků, plány do budoucna
10. Podnět senátora FAMU L. Greinera k jednání děkanky FAMU
11. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 6. 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 29. 6. 2020 takto:
1

přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 29. 6. 2020.
Ad. 2 Volba místopředsedy za studentskou komoru AS AMU – Matouš Pěruška
Předseda P. Prokop informoval, že vzhledem k ukončení studia místopředsedkyně za studentskou
komoru M. Mochnáčové (HAMU) je potřeba zvolit nového místopředsedu. Vzhledem k proporčnosti
zastoupení ve vedení AS AMU oslovil členy studentské komory HAMU, nominaci přijal M. Pěruška.
Hlasování o této věci probíhá standardně tajně, za současné situace navrhuje P. Prokop, dle zákona
č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
a dle navazujícího výnosu rektora č. 4/2020, veřejné hlasování o této věci.
Senátoři hlasovali o veřejném hlasování o volbě místopředsedy za studentskou komoru AMU takto:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil veřejné hlasování o volbě místopředsedy za studentskou komoru AMU.
Senátoři hlasovali o místopředsedovi za studentskou komoru AS AMU:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU zvolil Matouše Pěrušku místopředsedou za studentskou komoru AS AMU.
Ad. 3 Organizace volby rektora
Předseda AS AMU upozornil, že podle výnosu rektora č. 4/2020 lze veřejně v akademických orgánech
rozhodovat o všech záležitostech kromě volby kandidátů ke jmenování rektorem, respektive děkanem.
Proto se jednání k volbě rektora musí uskutečnit prezenčně.
Podle Jednacího řádu AS AMU je nutné vybrat volební komisi, předseda AS AMU navrhnul její složení:
L. Greiner (předseda volební komise/místopředseda AS AMU), N. Zárubová, L. Prokop (právník AMU).
Senátoři hlasovali o navrženém složení volební komise k volbě rektora pro funkční období 2021-2025:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
13
proti:
1
zdržel se: 0
Složení volební komise k volbě rektora pro funkční období 2021-2025: L. Greiner – FAMU (předseda),
N. Zárubová – HAMU, L. Prokop – právník AMU.
Předseda AS AMU stručně shrnul základní momenty a organizační záležitosti volby rektora. Zasedání
AS AMU k volbě se uskuteční v Sále Martinů v pondělí 23. 11. 2020 od 16.00 hodin za přítomnosti členů
AS AMU, kandidátů a administrativních a technických pracovníků AMU. Akademická obec bude jednání
sledovat prostřednictvím MS TEAMS + Youtube.
Z organizačních důvodů navrhnul předseda AS AMU posunutí času začátku volby na 14:00 hodin.
Senátoři souhlasili bez výhrad se změnou začátku zasedání AS AMU k volbě rektora na 14:00 hodin.
Kandidáti budou s předstihem informováni o průběhu volebního zasedání AS AMU, preferována je
osobní účast kandidátů, v odůvodněných případech (např. karanténa) bude nabídnuta účast online
s dalšími pravidly (ověření, že v místnosti bez dalších osob).
Průběh zasedání AS AMU k volbě kandidáta na rektora pro funkční období 2021-2025:
•
•
•
•

•

úvodní představení registrovaných kandidátů předsedou AS AMU a los pořadí
představení kandidáta a jeho koncepce – každý celkem 20 minut
dotazy členů AS AMU a akademické obce ke konkrétnímu kandidátovi – celkem 20 minut
(otázka bez limitu, ale cca 1 minuta, 5 minut odpověď)
společná debata – moderuje P. Prokop – dotazy na kteréhokoliv z kandidátů z pléna
AS/Akademické obce/kandidáti navzájem – přihlášení k položení dotazu, tázající má zapnutou
kameru, představí se a položí dotaz, v případě technických problémů bude odkázán na
telefonické spojení či chat – bez časových limitů
po debatě – kandidáti uváží, zda chtějí zůstat v Sále Martinů, do diskuse nebudou mít přístup
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„uzavřená“ debata členů AS AMU – bude přenášeno MS TEAMS bez možnosti reakcí zvenčí
15 minut přestávka na občerstvení
volba – zpráva volební komise o počtu přítomných členů AS AMU – předání obálky a lístků
(podpis) - lístky do volební urny – sčítání hlasů – vyhotovení protokolu o volbě
• vyhlášení výsledků – proběhne online
Senátoři poté debatovali o způsobu ověření mandátů senátorů a domluvili se, že kontrola mandátů bude
připravena a ověřena v předstihu ve čtvrtek 20. 11. 2020 a v pondělí 23. 11. 2020 budou mandáty znovu
ověřeny. Dále proběhla diskuze ke způsobu a obsahu dotazů na kandidáty.
•
•
•

Senátoři souhlasili s navrženým průběhem zasedání AS AMU k volbě kandidáta na rektora pro funkční
období 2021-2025 a berou ho na vědomí.
V 16:00 hodin se od jednání odpojili senátoři I. Kahánek a M. Pěruška.
Přítomných členů AS AMU je 12, akademický senát je i nadále schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3
Jednacího řádu AS AMU.
Ad 4. Stipendijní řád AMU
P. Prokop vyzval rektora, aby představil hlavní změny v předkládaném dokumentu. Rektor uvedl, že cílem
novely je zpřehlednění řádu, rozlišení druhů stipendií, procesů rozhodování i po formální stránce. Po
prověření stávající praxe a revize přiznávání a rozhodování o stipendiích proběhla poměrně detailní
diskuse o sociálních stipendiích, která bylo potřeba jednoznačně rozlišit. Byly také zapracovány
nahromaděné podněty z fakult a v neposlední řadě došlo k dopracování jednacího řádu stipendijních
komisí tak, aby byla tato pravidla přehlednější.
Legislativní komise AS AMU předpis prostudovala a přijala několik úprav, podrobně byl předpis
připomínkován také fakultami, část připomínek byla přijata, jednotlivé připomínky nebyly akceptovány.
AS AMU vyzývá děkany, aby na úrovni fakult zpřesnili podmínky žádostí o sociální stipendium.
Senátor Burda se dotázal, zda by bylo možné zautomatizovat proces žádostí o stipendia za vynikající
studijní výsledky, případně studenty upozornit, že mají na toto stipendium nárok. L. Prokop uvedl, že
v rámci vypořádání podnětů z fakult byla tato problematika řešena, po konzultaci s PC AMU není systém
KOS schopen tuto agendu zautomatizovat a hlídat splnění všech stanovených podmínek, studenti musí
sami hlídat.
Senátoři hlasovali o návrhu Stipendijního řádu AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Stipendijní řád AMU (příloha č. 2).
Ad 5. Jednací řád AS AMU
Jedná se o technickou novelu, která upravuje možnost jednat distančně. V novele je explicitně uvedeno,
že je možné zasedat online. Došlo k vypuštění nutnosti rozhodovat o rozpočtu v tajném hlasování. Tento
dokument rovněž posoudila Legislativní komise AS AMU.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu AS AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád AS AMU (příloha č. 3).
Předseda AS AMU P. Prokop navrhnul spojení následujících bodů č. 6 a 7 do jedné diskuse. Rektor
upřesnil, že se jedná o technické novely všech předložených dokumentů umožňující hlasování orgánů
školy dálkovým přístupem. V případě řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem by
nemožnost takového hlasování ohrožovala kariérní postup pracovníků AMU.
Ad 6. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU
Ad 7. Jednací řád Umělecké rady AMU

3

Senátoři hlasovali o Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU a Jednacího
řádu Umělecké rady AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
0
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU (příloha č. 4).
AS AMU schválil Jednací řád Umělecké rady AMU (příloha č. 5).
Ad 8. Volební řád AS AMU – otázka elektronických voleb do AS AMU
V současné situaci se otázka elektronizace voleb do AS AMU a AS fakult stává stále více aktuální. Na
řadě univerzit elektronické volby už poměrně dlouho úspěšně probíhají. V současné době jsou s PC AMU
vedeny konzultace, jakým způsobem by bylo možné zajistit technické řešení elektronických voleb.
V rozpravě vystoupil rektor, který uvedl, že elektronická volba je dobrá v okamžiku, kdy nelze volbu
provést jinak, avšak neměla by být substitucí prezenční volby, pokud je to umožněno.
P. Prokop doplnil, že na některých školách došlo k poklesu volební účasti na některých školách po
zavedení elektronických voleb. Technicky by bylo možné převzít systém Univerzity Palackého
v Olomouci.
E. Raiterová položila otázku prezentace kandidátů. Bylo by možné pomocí konferenční techniky zajistit
online prezentaci. Senátor Blažíček upozornil na nejhorší možnou variantu kombinace prezenční i online
volby z důvodu obtížné identifikace voličů a zaručení unikátnosti hlasů. L. Prokop upřesnil, že současně
připravovaný model umožňuje „hybridní“ volbu a upozornil na překážky, které v současné době hrozí při
prezenční volbě (např. pro studenty mimo Prahu či ČR by za současné situace volba mohla být problém).
P. Prokop konstatoval, že volby do AS AMU by měly být vyhlášeny nejpozději 4. 1. 2021, nezdá se však,
že by možnost elektronické volby byla senátory preferována.
Ve spolupráci s rektorátem bude připraven návrh řešení, který bude předmětem jednání prosincového
zasedání AS AMU.
Ad 9. Environmentální panel AMU – prezentace dosavadních výsledků, plány do budoucna
Předseda AS AMU předal slovo M. Bičákovi, který je členem Environmentálního panelu AMU (EP).
M. Bičák informoval o navázání spolupráce s dalšími organizacemi a o připravovaném prohlášení, ve
kterém budou vytyčeny cíle, způsob jejich dosažení a komunikace s akademickou obcí a s veřejností.
Poté předal M. Bičák slovo M. Hermannové, která blíže komentovala záměr prohlášení EP AMU.
Prohlášení shrnuje funkci panelu, zároveň jsou definovány jeho role a objasněn je také záměr
ekologického auditu. Prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách EP AMU.
M. Bičák doplnil, že EP AMU se hodlá věnovat zejména oblastem směřujícím ke třetí roli univerzit ve
vztahu k veřejnosti a k veřejnému prostoru. Dále také hodlá environmentální témata diskutovat
s akademickou obcí školy. Druhá rovina činnosti směřuje k fungování jednotlivých fakult a jejich
environmentálnímu dopadu, k těmto účelům je plánován zmíněný environmentální audit. V tomto
ohledu byla navázána spolupráce s M. Bursíkem a se Zeleným kruhem. EP AMU také zkoumá možnosti
získání grantů. Na základě výsledků auditu by mělo být posléze uspořádáno celoškolní sympozium.
Členové EP AMU oceňují aktivitu, s jakou se do jeho činnosti zapojuje vedení školy.
Senátor Blažíček se otázal na zkušenosti EP AMU se spoluprací s rektorátem školy a poté navrhnul, že
by se členové EP AMU jako poradního orgánu AS AMU (a rektora), měli jednání AS AMU účastnit častěji
a informovat o svých aktivitách.
M. Bičák zopakoval, že spolupráce EP AMU s rektorátem je velmi intenzivní, rektor i kvestor se účastní
všech jednání EP AMU a informoval, že rektor by rád směřoval ke generálním a zásadním změnám. Dále
přivítal možnost účasti na jednáních AS AMU, na příštím zasedání EP AMU zvolí zástupce, který bude
s AS AMU komunikovat.
P. Prokop poděkoval za zprávu a vyjádřil naději, že výsledky práce EP AMU budou i v budoucnu pozitivní.
Ad 10. Podnět senátora FAMU L. Greinera k jednání děkanky FAMU
Senátor Greiner uvedl, že podnět byl již dříve předložen AS FAMU, kde však nebyl uspokojivě projednán,
a proto se dle čl. 2 bodu 8. Jednacího řádu AMU rozhodl postoupit svůj podnět AS AMU. Dále vysvětlil
podstatu svého podnětu a upozornil na možné obcházení předpisů školy ze strany děkanky FAMU.
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P. Prokop poděkoval za úvod a předal slovo děkance FAMU A. Slovákové. Děkanka se vyjádřila
k průběhu sporu ze svého hlediska a osvětlila, jakým způsobem byl tento spor řešen a uzavřen.
Předseda Prokop upozornil, že kompetence AS AMU jsou v tomto případě minimální, podnět spadá do
gesce RVH, která se této záležitosti podrobně věnovala. V souvislosti s podnětem nechala také
vypracovat právní analýzu, na jejímž základě poté postupovala (zápis ze zasedání RVH – příloha
č. 6).
V 17:30 a v 17:32 hodin se od jednání odpojili senátoři P. Burda a M. Blažíček.
AS AMU projednal podnět senátora Greinera, poskytl prostor děkance FAMU k vyjasnění její pozice a
vzal potaz zápis ze zasedání RVH ze dne 24. 8. 2020.
Ad 11. Různé
Analýza dopadů COVID 19 na hospodaření a rozpočet AMU v roce 2020 k 30.9.2020
Očekávané dopady byly zformulovány v dubnu 2020 pro zasedání Akademického senátu AMU
schvalujícího rozpočet na rok 2020. Zároveň bylo přislíbeno podzimní vyhodnocení pro projednání
a schválení případné úpravy rozpočtu. Zvolená metodika vyhodnocení finančních dopadů obsahuje
vedle posouzení aktuálního stavu výnosů mimo garantované příspěvky a dotace i porovnání náběhu
výnosů ve srovnání s rokem 2019 (a posouzení validity tohoto srovnání skrze poměr mezi výši letošního
rozpočtu a skutečností celého roku 2019) a zároveň obsahové konzultace se správci rozpočtů k
věcnému rozměru aktuálního stavu výnosů. Dále je zohledněn vývoj nákladů na TA01-příspěvek A+K,
opět v porovnání s vývojem za rok 2019, a vývoj nákladů vůči aktuálním výnosům na dalších zdrojích
(TA23 AJ programy, TA25 Celoživotní vzdělávání, TA33 Kurzy pro cizince, TA34 Mimořádné kurzy).
Přehledová tabulka obsahuje vyčíslení rozpočtovaných výnosů, očekávaného dopadu z 4/2020,
aktualizace dopadů z 9/2020 (odhad do konce roku) a skutečných výnosů k 30. 9. 2020. To vše v členění
na hlavní a doplňkovou činnost.
Hlavní závěry:
•

Odhady z dubna 2020 jsou velice přesné v úhrnu, byť mají mírně odlišnou vnitřní strukturu, než
se očekávalo. Na hlavní činnosti je očekávaný propad výnosů (mimo příspěvky a dotace) ve výši
5.260 tis. Kč (17 %), na doplňkové činnosti ve výši 38.773 tis. Kč (51 %).

•

Významná část propadu výnosů (zejména výuka v anglických programech a kurzech
v doplňkové činnosti) je kryta absencí výuky/poskytovaných služeb, a tedy i absencí mzdových
nákladů pro pedagogy a lektory.

•

Reálný odhadovaný dopad do hospodářského výsledku na hlavní činnosti proti rozpočtovanému
stavu činí 1 380 tis. Kč (divadelní studio DISK a učební středisko Poněšice). Ten bude možné
krýt vyšším čerpáním fondů v roce 2020.

•

Reálný odhadovaný dopad do hospodářského výsledku na doplňkové činnosti proti
rozpočtovanému stavu činí cca 8 440 tis. Kč z nájmů, 1 500 tis. Kč z provozu koleje Hradební
(za předpokladu aktuálně vyhlášeného zákazu pobytu studentů na kolejích), 500 tis. Kč
z provozu UVS Poněšice, celkem tedy 10 440 tis. Kč. Tento propad („po zdanění“) poníží příděl
do fondů AMU v příštím roce. AMU čerpá z programu Antivirus MPSV příspěvek na náhrady
mzdy zaměstnanců se mzdou sníženou na 60 % (překážka v práci na straně zaměstnavatele)
v plánované výši 450 tis. Kč do konce roku 2020. První částky příspěvku z programu Antivirus
jsou již započítané do odhadů.

•

AMU má na hlavní činnosti náklady, které nejsou zásadně ovlivněny omezením provozu. Po
analýze lze konstatovat, že zřejmě došlo k trvalým úsporám (pro tento rok) u energií a vodného
(660 tis. Kč) a cestovného (380 tis. Kč), nicméně nákupy desinfekcí a služeb spojených
s karanténními opatřeními neumožnují prohlásit úsporu v nákladech za zdroj krytí propadů ve
výnosech.

•

Činnost financovaná z účelových prostředků nebyla předmětem analýzy. Zdroje nevyčerpané
na nerealizované aktivity (představení, workshopy, zahraniční výjezdy, …) budou postupně
vráceny donorům, resp. státnímu rozpočtu, nicméně výši nyní není možné určit, protože přesun
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z jara na podzim právě prochází revizí a rozhodováním o konání či nekonání přislíbených aktivit.
Z hlediska dopadu COVID 19 do hospodaření školy ale nemají účelově určené prostředky de
facto význam.
Aktualizace vyhodnocení dopadu COVID-19 na hospodaření, rozpočet a chod AMU v roce 2020
k 30.11.2020
•

Dopad do výnosů v důsledku COVID19 se za poslední 2 měsíce zlepšil o 5,6 mil. Kč,
a to o 2.390 tis. Kč na hlavní činnosti, což je dáno především zlepšením zápisů do zimního
semestru na anglických programech FAMU, a dále o 3.210 tis. Kč na doplňkové činnosti, což je
způsobeno především úhradou dlužného nájemného a služeb v rámci smluvního vztahu s Café
a Restaurant Slavia, a. s. v Lažanském paláci. Dále došlo k přeskupení odhadu dopadů mezi
dalšími položkami, ale již jen v malé míře. Všechny rozdíly jsou komentovány v přiložené tabulce
(příloha č. 7).

Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům za operativní připojení k tomuto
jednání.
Příští jednání AS AMU k volbě kandidáta na jmenování rektorem/rektorkou se uskuteční v Sále
Martinů v pondělí 23. 11. 2020 od 14.00 hodin.

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