Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2020 ze dne 29. 4. 2020
Videokonference prostřednictvím platformy Zoom 14:00 – 15:54
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Jiří Lössl, Michaela Mochnáčová,
Matěj Paclík, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban,
Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Ladislav Greiner, Ivo Kahánek
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop
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.
Ad. 1. Informace o technickém průběhu jednání
P. Prokop informoval o tom, že jednání bylo načasováno v návaznosti na novelu ZVŠ, která umožnila
mimořádné postupy v současné situaci a která umožňuje orgánům na VŠ hlasování prostřednictvím
videokonferencí. V návaznosti na tuto novelu byl vydán Výnos rektora č4/2020, který upravuje jednání
orgánů na AMU.
Předseda AS AMU seznámil senátory se způsobem hlasového ověření prezence, s postupem
přihlášení do diskuse a také ozřejmil, jak bude provedeno hlasování a případné řešení technických
obtíží (příloha č. 1). Nikdo neměl k navrženému způsobu jednání připomínky ani doplnění.
Ad. 2. 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.
Ad. 3. Schválení programu jednání
P. Prokop seznámil senátory s návrhem programu jednání.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
pro:

13
13

hlasovalo:
proti:

13
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace o technickém průběhu jednání – viz pravidla
Schválení možnosti nahrávat jednání AS AMU
Schválení programu jednání
Schválení možnosti hlasovat o rozpočtu veřejně – viz Výnos rektora č. 4/2020
Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 13. 1. 2020
Rekapitulace aktuální situace na AMU
Návrh rozpočtu AMU na rok 2020

8.
9.
10.
11.

Problematika sociálních stipendií na AMU
Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ
Nominace studentského zástupce do RVH
Různé

Ad. 4. Schválení možnosti hlasovat o rozpočtu veřejně – viz Výnos rektora č. 4/2020
P. Prokop objasnil podstatu části třetí čl. 7 odst. 3 Výnosu rektora č. 4/2020, ve kterém s uvádí, že:
„Usnese-li se na tom daný orgán bez ohledu na formu hlasování, může se veřejným hlasováním
usnášet i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují tajné
hlasování.“ Tato možnost se týká zejména hlasování o rozpočtu školy.
Senátoři hlasovali:
přítomných:
13
pro:
13

hlasovalo:
proti:

13
0

zdržel se: 0

Ad. 5. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 13. 1. 2020
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. Nikdo
neměl žádné požadavky na úpravy či doplnění (příloha č. 2).
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 13. 1. 2020 takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 13. 1. 2020.
Ad. 6. Rekapitulace aktuální situace na AMU
Předseda AS AMU požádal rektora o krátkou rekapitulaci situace na AMU. Rektor shrnul aktuální stav,
který od pátku dne 27. 4. 2020 umožňuje na vysokých školách přítomnost studentů v laboratořích,
zkouškách, uměleckých činnostech a dalších do počtu 5 osob. Na AMU bude tento režim zaveden od
pondělí 4. 5. 2020, škola musí připravit režim a systém, stejně jako způsob provádění desinfekce
a podobně.
Výhled – MŠMT má strategii uvolňování režimu pro VŠ s variantní účinností buď od 4. 5. 2020 nebo od
11. 5. 2020, chce prosazovat následující: konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 osob,
budou moci probíhat komisionální zkoušky - závěrečné zkoušky; výuka laboratorní a experimentální
umělecká práce za účasti maximálně 20 osob. Z toho vyplývá, že od poloviny května 2020 by se dal
obnovit umělecký provoz na škole, bude konzultováno s děkany. AMU hodlá postupovat uměřeně,
zpřístupnit ty aktivity, které vedou k uzavření ročníku – umělecké aktivity. Je třeba vzít v úvahu skupiny
ohrožených osob ať už zdravotně či věkově.
Vláda by se v nejbližší době měla rovněž vyjádřit k tomu, zda udělí oborové výjimky z nošení
ochranných prostředků např. pro hudebníky a herce, není však jisté jak se bude vyvíjet. Výuka a
semestr by měly být uzavřeny do konce července a prodloužené zkouškové období by mělo být
uzavřeno do konce září 2020.
Rektor také informoval o umožnění čerpání dávek v sociální nouzi pro zaměstnance ve všech
režimech zaměstnanosti, které bylo zorganizováno ve spolupráci s ZO VOS AMU. Na základě
uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě bude možno podat žádost. Rektor poděkoval členům ZO
VOS AMU za rychlou a vstřícnou spolupráci.
Ad. 7 Návrh rozpočtu AMU na rok 2020
Předseda AS AMU požádal kvestora o prezentaci rozpočtu AMU na rok 2020. Senátoři obdrželi
prezentaci a další podkladové materiály s předstihem, aby bylo možno je prostudovat (příloha č. 3).
Kvestor prezentoval výchozí rozpočtovou situaci a upozornil na novinku platnou od roku 2020, kterou
je systémová podpora umělecké činnosti VVŠ (tj. UVŠ, uměleckých fakult, fakult architektury a fakult
evidujících své umělecké výstupy v registru uměleckých výstupů - v RUV) - Fond umělecké
činnosti/FUČ. Výše podpory pro rok 2020 vychází z výsledků/bodů evidovaných v RUV (od roku 2021
budou stanoveny další indikátory).
Dále kvestor informoval o způsobu rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost a rozpisu FUČ na
rok 2020. Meziroční nárůst finančních prostředků každé fakulty činí 10,5 mil. Kč.

Poté seznámil senátory s výchozími předpoklady rozpočtové situace ke dni 22. 4. 2020, tj. v den
rozeslání podkladových materiálů. Zrychlování uvolňování opatření má vliv na míru dopadu do výnosů.
MŠMT informovalo, že nedojde k redukci rozepsaného základního příspěvku na vzdělávací činnost,
prostředků CRP, IP, DKR a SGS, předložený rozpočet tedy počítá s jejich rozepsanou výší.
Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí byly rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost.
V hlavní činnosti bylo kalkulováno snížení vlastních výnosů po fakultách a útvarech. Vzhledem
k aktuální situaci byly u některých vytipovaných položek vyčísleny úspory (energie, cestovné, služby
atd.). Je předpoklad, že úspory v nákladech pokryjí předpokládaný propad výnosů v hlavní činnosti
a nebude potřeba zapojit fondy.
Kvestor dále rekapituloval odhad snížení vlastních výnosů v doplňkové činnosti po jednotlivých
položkách a útvarech. Dopad činí cca 52% ze všech plánovaných výnosů, kladný hospodářský výsledek
za první čtvrtletí roku 2020 by mohl sloužit jako jeden ze zdrojů krytí provozních potřeb.
Závěrem kvestor rekapituloval, že rozpočet není sestaven jako deficitní a obsahuje rezervu na krytí
mimořádností (migrace dat, opatření vzešlá z návrhů Environmentálního panelu a další). Zůstatky ve
fondech jsou na slušné úrovni.
Kvestor navrhnul členům AS AMU, aby předmětem schvalování byl rozpočet AMU rozepsaný z MŠMT
a sestavený fakultami a složkami s odhadem uvedených dopadů koronavirové situace a návrhem na
finanční krytí dopadů. Dále navrhnul, aby byl během září 2020 vyhodnocen skutečný vývoj čerpání
nákladů a výnosů (v hlavní a doplňkové činnosti), a aby byly v souladu se zákonem o VŠ (§ 9)
projednány/schváleny případné změny rozpočtu dle aktuální situace.
Předseda Prokop poděkoval kvestorovi za prezentaci materiálů a představení rozpočtu AMU na rok
2020 a vyzval senátory k diskusi.
Nikdo ze senátorů neměl dotazy ani připomínky k prezentovanému materiálu.
Senátoři hlasovali o návrhu rozpočtu AMU na rok 2020 takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU schválil rozpočet AMU na rok 2020 rozepsaný z MŠMT a sestavený fakultami a složkami
s odhadem uvedených dopadů koronavirové situace a návrhem na finanční krytí dopadů. Zároveň
AS AMU žádá, aby byl během září 2020 vyhodnocen skutečný vývoj čerpání nákladů a výnosů (v
hlavní a doplňkové činnosti) tak, aby bylo možno v souladu se zákonem o VŠ (§ 9) projednat/schválit
případné změny rozpočtu dle aktuální situace.
Ad. 8. Problematika sociálních stipendií na AMU
P. Prokop předal slovo prorektorce Jobertové, do jejíž agendy tato problematika spadá. Prorektorka
Jobertová shrnula podmínky udělování sociálních stipendií (příloha č. 4).
Stipendia v případě tíživé sociální situace jsou rozdělena na:
• Státní stipendia dle odst. 2, písm. d) a odst. 3 zákona o VŠ (prokazování nároku stanoví
zákon).
• Fakultní stipendia dle Stipendijního řádu čl. 2, odst. 2b, písm. c)(podmínky prokazování
stanovuje fakulta).
Dále D. Jobertová shrnula zdroje vyplácení fakultních sociálních stipendií dle Stipendijního řádu
a zdůraznila, že stipendia nejsou nároková, je na rozhodnutí fakulty, zda je bude/nebude vyplácet, a to
zejména s ohledem na rozpočtovou situaci a stav Stipendijního fondu.
Předseda AS AMU poděkoval za prezentaci a předal slovo M. Blažíčkovi, který inicioval projednání
tohoto tématu.
M. Blažíček upozornil na nejasné a nekonkrétní informace jak na webových stránkách AMU tak ve
Stipendijním řádu AMU. Stejně nejasná kritéria jsou také na webových stránkách fakult, informace jsou
velmi matoucí. Bylo by vhodné kritéria vyjasnit tak, aby bylo zřejmé za jakých podmínek je možné
stipendium udělit, a jakým způsobem má student postupovat.
P. Prokop poděkoval M. Blažíčkovi za podnět, který by měl vést ke zlepšení informovanosti studentů.
Poté prezentoval webové stránky ke stipendiím DAMU, kde jsou informace přehledněji rozděleny.
Prorektorka Jobertová také poděkovala za podnět a uvedla, že proběhla komunikace s proděkany pro
studijní záležitosti, byly zjištěny také drobné chyby ve formulacích na stránkách některých fakult. Část

pravomocí je delegována na fakulty a ty by měly poskytovat jasné informace v souladu se stipendijním
řádem. Stipendijní řád AMU bude v průběhu jara 2020 novelizován.
P. Prokop shrnul, že je zřejmé, že na webových stránkách AMU nejsou informace zcela jasné
a navrhuje jejich úpravu a aktualizaci.
Rektor souhlasí, že informace na webu AMU nejsou dobře formulované a budou přepracovány.
Upřesnil, že stipendia nejsou celoškolní agendou, škola pro ně nastavuje pravidla, ale jinak jde
o typicky fakultní agendu.
Návrh usnesení:
AS AMU doporučuje vedení AMU přepracovat informace pro udělení sociálního stipendia pro
studenty AMU na webových stránkách AMU s účelem jeho zpřehlednění a vyjasnění podmínek, za
kterých lze o stipendium žádat. AS AMU doporučuje, aby pro studenty ve věci stipendií byl na úrovni
fakult vypracován přehledný manuál.
Senátoři hlasovali o návrhu usnesení takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
12
proti:
1
AS AMU schválil navržené znění usnesení.

zdržel se:

0

Ad. 9. Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ
P. Prokop informoval, že zástupkyní za AMU ve Studentské komoře RVŠ byla studentka FAMU
M. Ševčíková. Na jednání AS AMU dne 11. 3. 2019 byl schválen jako zástupce do Studentské komory
RVŠ senátor Matouš Pěruška, který však nebyl ze strany RVŠ kontaktován. M. Pěruška je i nadále
ochoten reprezentovat AMU v RVŠ. M. Turková předá RVŠ tuto informaci spolu s kontaktem na
senátora Pěrušku.
Ad. 10 Nominace studentského zástupce do RVH
Předseda P. Prokop uvedl, že dle pravidel RVH je jedním členem tohoto orgánu zástupce studentů,
kterého nominuje AS AMU. Dosud byl zástupcem studentů P. Novák (Katedra produkce DAMU), který
odcestoval na studijní pobyt v rámci projektu Erasmus a nemůže se tedy práce v RVH nadále účastnit.
Vzhledem k tomu, že AMU získala institucionální akreditaci, RVH je vrcholný orgán, který schvaluje
akreditace, agenda je poměrně složitá, akreditační spisy jsou náročné.
P. Prokop představil B. Adolfovou, kterou nominuje na místo v RVH. B. Adolfová je studentku
1. ročníku doktorského studia na DAMU, s nominací souhlasila.
Další nominaci předložil M. Blažíček, který na místo v RVH navrhnul L. Petříkovou, která je studentkou
3. ročníku doktorského studia na FAMU.
Senátoři hlasovali o nominaci nového člena Rady pro vnitřní hodnocení takto:
L. Petříková:
přítomných:
pro:

13
4

hlasovalo:
proti:

13
0

zdržel se: 0

B. Adolfová:
přítomných:
pro:

13
9

hlasovalo:
proti:

13
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil jako nového člena Rady pro vnitřní hodnocení studentku doktorského studia DAMU
Barboru Adolfovou.
Senátor M. Blažíček požádal o informace k proporcionalitě složení RVH. Prorektorka Jobertová
osvětlila způsob složení RVH, proporcionalita zastoupení jednotlivých oborů není nijak definovaná.

Ad. 11. Různé
Prorektorka Jobertová informovala, že AMU po poměrně dlouhém procesu získala institucionální

akreditaci. Udělení IA je výsledek dlouholeté práce a dlouhého procesu, kterému předcházela řada
dlouhodobých rozhodnutí, pro které bylo odvedeno velké množství práce. Poté přiblížila agendu,
které získání IA přineslo.

Rektor informoval o započatých aktivitách Environmentálního panelu AMU. Členům byly zaslány
jmenovací dekrety, byla jmenována tajemnice tohoto panelu. V přípravě je volba předsedy, poté panel
zahájí svou činnost.
Předseda AS AMU ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast.
Termín příštího jednání AS AMU bude upřesněn.

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

