Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020
Zasedací místnost rektorátu AMU 15:05 – 17:30
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Jiří Lössl,
Michaela Mochnáčová, Matěj Paclík, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker,
Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Ivo Kahánek, Ondřej Urban
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop, Studentka DAMU –
k bodu 4.
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za účast na jednání. 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.
P. Prokop seznámil senátory s návrhem programu jednání a upřesnil náplň bodu 4. Různé. Senátor
Š. Gajdoš avizoval zájem seznámit v rámci tohoto bodu ostatní senátory s otevřeným dopisem
studentů a studentek AMU řediteli Národního divadla.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 16. 10. 2019
2. Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost na rok 2020
3. Etický kodex
4. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 16. 10. 2019
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 16. 10. 2019 takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 16. 10. 2019.
V 15:15 hod. přišel senátor HAMU M. Pěruška.
Ad 2. Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost na rok 2020
Předseda AS AMU požádal kvestora o představení návrhu metodiky rozpisu příspěvku na vzdělávací
a tvůrčí činnost na rok 2020.
Kvestor prezentoval a zhodnotil informace z MŠMT, upozornil však senátory, že prezentovaná data
jsou zatím pouze předběžná, konečné údaje budou známy na přelomu ledna a února 2020.
Předpokládané celkové navýšení pro AMU činí 25 536 tis. Kč (včetně kompenzace prostředků na
dlouhodobý koncepční rozvoj pro UVŠ). Nárůst ve výkonové části svědčí o dobré výkonosti AMU dle
jednotlivých indikátorů.
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Předběžný návrh na rozpis příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost a Fond umělecké činnosti 2020
počítá se zachováním podpory mladých pedagogů (každá fakulta á 1 mil. Kč), s posílením
strategických priorit fakult (každá fakulta á 1 mil. Kč). Zachován zůstane rovněž 75 % podíl fakult na
celkovém objemu příspěvku. V návrhu rozpisu je také zohledněno platné znění Kolektivní smlouvy –
respektování výše zaručené mzdy každého zaměstnance a výplata tzv. další/13-té mzdy.
Kvestor dále informoval o nutných rezervách v centrálních prostředcích na mimořádnosti roku 2020,
které budou směřovány mimo jiné také na realizace opatření předložených Environmentálnímu panelu,
dále na dopady meziročního růstu minimální mzdy na některé dodavatelské služby (např. ostraha,
servisní služby), na migraci dat (odhad 1,6 mil. Kč), licenci MS produktů (změna systému licencování)
růst cen energií a přechod z Windows 7 na W10 – nutný nákup nových PC pro všechny složky AMU.
Kvestor také připomněl, že letošní rok je posledním rokem kontraktu o financování veřejných vysokých
uměleckých škol, který byl uzavřen s MŠMT na období 2017 – 2020. Během letošního roku bude nutno
vyjednávat s MŠMT o dalších podmínkách tohoto způsobu financování UVŠ.
Rektor doplnil, že prezentovaný návrh vychází z několika „modelových“ variant vytvořených zejména
s ohledem na zodpovědnost za strategický rozvoj všech fakult a s ohledem na zodpovědnost při
čerpání rozpočtu.
Předseda P. Prokop poděkoval za informace a otevřel diskusi.
Senátoři hlasovali o předložené metodice rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost AMU na
rok 2020 takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně souhlasí s navrženou metodikou rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí
činnost AMU na rok 2020 (příloha č. 2).
Ad 3. Etický kodex AMU
Rektor se ujal slova a objasnil, že členové Etické komise AMU se usnesli, že revidují zastaralý etický
kodex, ve spolupráci s právníkem AMU L. Prokopem předložili návrh, který byl poté poměrně podrobně
a zevrubně diskutován. Po závěrečném připomínkování byl tento dokument odsouhlasen per rollam.
Etická komise AMU je poradním orgánem rektora, proto bude etický kodex po projednání AS vydán ve
formě Výnosu rektora.
Informace o etickém kodexu bude dále šířena prostřednictvím děkanů, studijních oddělení (informace
referentkám bude předána v rámci studijní porady) a bude zařazeno do programu na prvním setkání
nově nastupujících studentů.
Senátor M. Blažíček vyjádřil prosbu o jasnější formulaci některých odstavců; bude upraveno dle
návrhu.
Dále M. Blažíček upozornil, že etický kodex nepostihuje, podle něj, důležité otázky jako je etika
navazování partnerství a další. Rektor ujasnil, že tyto otázky budou právě v kompetenci etické komise,
protože není cílem etického kodexu toto postihnout v úplné šíři a ani není možné predikovat všechny
etické problémy, které mohou teoreticky nastat. Členové Etické komise AMU jsou osobnosti, na
kterých panuje všeobecná shoda, a jsou schopni k záležitostem příslušejícím etické komisi, zaujmout
fundované stanovisko.
Na dotaz senátora D. Burdy bylo ujasněno, že podněty Etické komisi AMU lze podávat prostřednictvím
její tajemnice, kterou byla jmenována P. Procházková (rektorát).
AS AMU projednal předložený návrh Etického kodexu AMU (příloha č. 3).
Ad 4. Různé
1. Předseda AS AMU P. Prokop shrnul, že rok 2020 je posledním rokem, kdy bude AS AMU
pracovat ve stávajícím složení. Poslední volby do AS AMU proběhly v únoru 2018, další volby
se budou konat v únoru 2021. Zároveň je rok 2020 také posledním rokem funkčního období
rektora, volba nového rektora AMU bude vyhlášena na podzim roku 2020.
2. Environmentální panel AMU - podařilo se personálně obsadit (příloha č. 4), může začít plnit
svou funkci. Rektor informoval, že členem tohoto panelu je také prof. Bedřich Moldan, který na
společné schůzce potvrdil, že AMU má možnost svou autoritou se k environmentálním
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otázkám vyjadřovat, je to vhodné a na místě, ale zároveň je nutné najít způsob, jak tuto agendu
vést. Za problematické označil, že většinová společnost těžko přistupuje na vyhraněné
postoje, tomu můžou VŠ jako nositelky kreditu velmi napomoci.
Další možností je využít možností AMU jako umělecké VŠ a zaměřit se na aktivity související
s posláním UVŠ (např. uspořádat filmový festival zaměřený na tuto problematiku).
Spolupráce s tímto panelem by mohla započít již v rámci přípravy nového strategického
záměru školy, kde by bylo vhodné této problematice věnovat kapitolu.
P. Prokop jménem AS AMU požádal rektora, aby určil tomuto panelu tajemníka, který by svolal
první jednání.
AS AMU doporučuje Environmentálnímu panelu AMU, aby předložil první zprávu o činnosti
nejpozději do 30. 6. 2020.
3. P. Prokop vyzval prorektorku Jobertovou, aby členům AS AMU objasnila základní problematiku
související s rozhodováním o vyměřování poplatků za delší studium (příloha č. 5). Prorektorka,
spolu s L. Prokopem prezentovali zákonné normy a předpisy školy, na jejichž základě jsou
poplatky vyměřovány, dále byla prezentována tabulka srovnání výše poplatků na vysokých
školách. Poté bylo osvětleno, jakým způsobem je o poplatku rozhodováno a jakým způsobem
je rozhodnutí doručováno a informace je dohledatelná v příslušné části složky studenta
v systému KOS. Dále byly vysvětleny způsoby odvolání a možnosti prominutí či snížení
poplatku. Na závěr prorektorka Jobertová informovala, že poplatky za studium jsou příjmem
stipendijního fondu příslušné fakulty.
Senátor L. Greiner poděkoval za objasnění problematiky a stručně shrnul základní body svého
podnětu, který se týkal studenta FAMU. M. Blažíček vznesl dotaz na možnosti a pravidla
čerpání stipendijního fondu.
AS AMU navrhuje zařadit problematiku možností a pravidla čerpání stipendijního fondu na
příští jednání AS AMU.
4. Prorektorka Jobertová informovala členy AS AMU o tom, že na základě podané žádosti
o Institucionální akreditaci, bude na AMU v následujícím týdnu probíhat jednání hodnoticí
komise NAÚ. V souvislosti s tím požádala o účast na jednání této komise předsedu AS AMU
a zástupce studentské komory za každou fakultu.
5. Předseda AS AMU informoval o tom, že P. Novák, který byl členy AS AMU nominován do RVH,
je na dlouhodobém pobytu v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a jeho nepřítomnost
komplikuje jednání RVH. Předseda P. Prokop požádal o návrhy na tuto pozici.
6. Senátor Š. Gajdoš informoval, že členům AS AMU zašle pro informaci otevřený dopis studentů
a studentek AMU řediteli Národního divadla. Jedná se o iniciativu studentů DAMU. P. Prokop
zašle pro úplnost otevřenou odpověď ředitele Národního divadla na tento dopis.

Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast a diskusi.
Příští jednání AS AMU je stanoveno na polovinu března 2020, přesný termín bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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