Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2021 ze dne 15. 4. 2021
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:50
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Ester Grohová, Adina Hanáková, Slavomír Hořínka, Lukáš Klánský, Jakub Korčák,
Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová, Martin Pacek, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Alice Růžičková,
Martin Stecker, Jitka Ženíšková
Omluven:
Ondřej Urban
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Michal Lázňovský, Lukáš Likavčan, Vojtěch Cibulka
a další členové akademické obce AMU
Členové AS AMU i hosté uctili minutou ticha památku zesnulého prof. Jana Císaře, dlouholetého
pedagoga a bývalého děkana DAMU.
Předseda AS AMU S. Hořínka uvítal senátory i hosty 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. S. Hořínka požádal M. Turkovou, aby na základě souhlasu zahájila nahrávání, které nebude dále
publikováno.
Program jednání AS AMU
Předseda AS AMU vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 3. 2021
2. Návrh rozpočtu AMU na rok 2021
3. Volební řád AS DAMU
4. Etická komise – nominace člena za AS AMU
5. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 3. 2021
S. Hořínka požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. Nikdo neměl
žádné výhrady ani doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 3. 2021 takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 17. 3. 2021 (příloha č. 1).
Ad 2. Návrh rozpočtu AMU na rok 2021
Předseda AS AMU požádal kvestora o prezentaci návrhu rozpočtu AMU na rok 2021. Senátoři obdrželi
komentář a další podkladové materiály s předstihem, aby bylo možno je prostudovat (příloha č. 2, 3, 4, 5).
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Kvestor prezentoval výchozí rozpočtovou situaci a upozornil na změny v některých ukazatelích, které
souvisí s důsledky epidemické situace. V návaznosti na to popsal výchozí rámec rozpočtu AMU
a prezentoval rozpis příspěvku na rok 2021 po jednotlivých fakultách a součástech. Komentoval rovněž
alokaci navýšení příspěvku v rozpočtu fakult a v centrálních prostředcích školy.
Kvestor zrekapituloval, že rozpočet není sestaven jako deficitní a obsahuje rezervu na krytí mimořádností,
kofinancování OP3V, centrálního financování nákupu ochranných pomůcek a testování. V rozpočtu je také
opětovně plánováno krytí ztráty UZA v očekávané výši 1,3 mil. Kč z režijních nákladů DČ, tedy mimo
hospodářský výsledek v DČ fakult. Závěrem kvestor nastínil proces zpracování rozpočtu a způsob jeho
komunikace s AS AMU a dalšími orgány školy.
Předseda Hořínka poděkoval kvestorovi za prezentaci materiálů a představení rozpočtu AMU na rok 2021
a vyzval senátory k diskusi.
L. Klánský upozornil na poměrně objemnou položku „Jiné“ v jednotlivých rozpočtových tabulkách
a požádal o jemnější strukturu této položky. Kvestor avizoval, že během letošního roku dojde ke sladění
struktury, ve které se uvádí finanční a rozpočtová data. Struktury se kterými nyní pracujeme jsou jednak
v rozpočtech, dále je mírně odlišná struktura v iFIS (přehled čerpání rozpočtu) a v samostatném účetnictví.
V průběhu letošního roku by mělo dojít k ujednocení, kdy bude možné jemněji odlišit jednotlivé položky.
M. Blažíček se zeptal na příspěvek GAMU s žádostí o otevření debaty o financování GAMU a její budoucí
pozici v rozpočtu školy. Kvestor ubezpečil, že v případě GAMU je uvedená částka pouze příspěvková část,
zároveň jsou pro GAMU další finance alokovány především v IP a dále ve fondu provozních prostředků.
Zároveň GAMU využívá grantové zdroje. Rektorka dále upřesnila, že ne všechny fakulty využívají GAMU
stejně, DAMU se na činnosti GAMU podílí minimálně, je potřeba vést diskusi o budoucnosti galerie a o jejím
financování.
K. Krejčí se informoval o povaze doplňkové činnosti na Koleji AMU. Kvestor odpověděl, že finanční situaci
na Koleji AMU ovlivňuje panující opatření související s pandemickým stavem, pro rok 2021 očekává výnosy
z ubytování studentů i z komerčních ubytování, i když s omezeným výnosem v první polovině roku. Od října
2021 se očekává zrušení všech opatření, kolej bude plně využita, a tudíž očekává výnosy v plné výši.
Kvestor poté detailně prezentoval očekávaný vývoj rozpočtu na Koleji AMU.
Předseda AS AMU S. Hořínka poděkoval za prezentaci návrhu rozpočtu na rok 2021 a předložil své
poznámky k procesu schvalování rozpočtu AMU:
•

AS AMU by měl ustanovit pracovní skupinu, která bude průběžně celý rok komunikovat
s kvestorem o čerpání, změnách, potřebách a výhledech rozpočtu na příští rok;

•

schvalování rozpočtu, resp. rozdělení zdrojů mezi jednotlivé fakulty a rektorát by měla předcházet
zpráva o čerpání za uplynulý rok;

•

v návaznosti na prezentaci kvestora by bylo dobré rozpočet fakult a rektorátu rozdělit pro proces
schvalování na jednotlivé sekce: děkanát, katedry (dohromady), účelová pracoviště a ty pak dále
v souhrnech na mzdy, služby a další položky;

•

v principu jde o to, aby bylo u mezd vidět rozdělení mezi akademické pracovníky a ostatní a dále
jaká část příspěvku jde na katedry (tj. na výuku) a jaká na ostatní potřeby;

•

u děkanátů jednotlivých fakult by bylo dobré specifikovat, co je součástí jejich rozpočtu, protože
to je na každé fakultě jinak;

• AS AMU by měl mít k dispozici statistiku mezd a úvazků za uplynulý rok.
Kvestor poděkoval za poznámky k procesu tvorby a schvalování rozpočtu a uvedl, že řada informací je
k dohledání ve výroční zprávě a některé z požadavků je možné naplnit/zodpovědět na úrovni jednotlivých
fakult. Kvestor v závěru přislíbil průběžnou komunikaci s pracovní skupinou i se všemi členy AS AMU
o finančních mechanismech uvnitř školy.
M. Stecker podpořil myšlenku vzniku komise v rámci AS AMU, která se bude zabývat rozpočtem
a finančními mechanismy na AMU. Dále se dotázal na navýšení mezd na rektorátu. Kvestor objasnil, že
došlo ke sdružení veškerých nákladů rektorátu na jedno místo a bylo změněno členění položek tak, aby
lépe odpovídaly skutečnosti, nejedená se tedy o navýšení. Tento proces restrukturalizace ještě není zcela
dokončen, bude potřeba jej průběžně ujasňovat.
M. Blažíček upozornil, že v rámci ustanovení Kolektivní smlouvy je statistika mezd a úvazků za uplynulý
rok poskytována ZO VOS AMU a není tedy potřeba vytvářet nový dokument. Dále M. Blažíček projevil zájem
o otevření diskuse ke kritériím uplatňovaným pro rozdělení příspěvku i napříč fakultami.
P. Prokop upozornil, že při úvahách o členění příspěvků v rámci jednotlivých fakult je potřeba respektovat
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kompetence akademických senátů fakult tak, aby AS AMU neingeroval do pravomocí fakultních senátů.
Rektorka doplnila, že příspěvek MŠMT je poskytován na základě mnoha kritérií jako jsou například tvůrčí
činnost, zahraniční mobility, zaměstnanost absolventů, objem externích příjmů, počty absolventů
doktorských programů, počty docentů a profesorů a podobně. Proměnné a kritéria ministerstva se mění,
často i z roku na rok, mění se také váhy jednotlivých ukazatelů. Z toho vyplývá, že tento proces je poměrně
složitý a dohoda na systému, která by uspokojila všechny požadavky bude velmi komplikovaná.
P. Prokop požádal, zda by bylo možné v rámci schvalování rozpočtu školy mít vhled také do struktury
rozpočtu fakult, aby byla zřetelná vnitřní struktura a zároveň by bylo užitečné sjednotit metodiku tak, aby
byly rozpočty fakult mezi sebou porovnatelné.
Senátoři hlasovali o návrhu rozpočtu AMU na rok 2021 s předpokladem naplnění bodů/poznámek
k procesu schvalování rozpočtu AMU prezentovaných předsedou AS AMU S. Hořínkou (viz výše) takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil rozpočet AMU na rok 2021 s předpokladem naplnění bodů/poznámek k procesu
schvalování rozpočtu AMU prezentovaných předsedou AS AMU S. Hořínkou:
• AS AMU by měl ustanovit pracovní skupinu, která bude průběžně celý rok komunikovat
s kvestorem o čerpání, změnách, potřebách a výhledech rozpočtu na příští rok;
• schvalování rozpočtu, resp. rozdělení zdrojů mezi jednotlivé fakulty a rektorát by měla
předcházet zpráva o čerpání za uplynulý rok;
• v návaznosti na prezentaci kvestora by bylo dobré rozpočet fakult a rektorátu rozdělit pro
proces schvalování na jednotlivé sekce: děkanát, katedry (dohromady), účelová pracoviště a ty
pak dále v souhrnech na mzdy, služby a další položky;
• v principu jde o to, aby bylo u mezd vidět rozdělení mezi akademické pracovníky a ostatní a dále
jaká část příspěvku jde na katedry (tj. na výuku) a jaká na ostatní potřeby;
• u děkanátů jednotlivých fakult by bylo dobré specifikovat, co je součástí jejich rozpočtu, protože
to je na každé fakultě jinak;
• AS AMU by měl mít k dispozici statistiku mezd a úvazků za uplynulý rok.
Ad 3. Volební řád AS DAMU
Předseda AS AMU vyzval M. Lázňovského, předsedu AS DAMU, aby představil předložený předpis (příloha
č. 6). M. Lázňovský uvedl, že se jedná o úpravy, které jsou více méně analogické s Volebním řádem
AS AMU s ohledem na připravované volby do AS DAMU, které se uskuteční dne 4. a. 5. 5. 2021. Změny byly
prodiskutovány s právníkem AMU.
Konkrétní změny oproti stávajícímu stavu:
•

Umožnit děkanovi zvolit způsob voleb i v distanční podobě. Související úprava procedur v případě,
že se volby konají pomocí elektronického hlasování.

•

Konkretizace pravomocí a úkolů volební komise, které byly dříve jen implicitně.

•

Legislativně technické úpravy, například jednoznačné uvedení počátku funkčního období členů
AS DAMU.

V 18:49 opustil jednání J. Korčák.
M. Blažíček upozornil, že i tento řád obsahuje formulaci o tom, že volební komise má kontrolovat
zabezpečení dálkové komunikace u voleb konaných elektronickou formou hlasování.
K. Krejčí upozornil na nepřesnou formulaci ohledně uvedeného počtu hlasujících senátorů v čl. 3 bod 8,
senátoři se shodli na úpravě tohoto článku.
Senátoři hlasovali o návrhu Volebního řádu AS DAMU:
přítomných: 13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Volební řád AS DAMU.
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Ad 4. Etická komise – nominace člena za AS AMU
Dosavadní člen Etické komise M. Klusák, nominovaný AS AMU, rezignoval na členství v komisi. Důvodem
jeho žádosti o uvolnění byla časová a pracovní vytíženost. Etická komise AMU je poradním orgánem
rektorky. Posuzuje dodržování Etického kodexu členy akademické obce a ostatními zaměstnanci AMU.
Etická komise má 5 členů, jejichž funkční období činí 3 roky. Členy Etické komise jmenuje rektorka. Při
výběru navrhovaných osob se přihlíží k jejich bezúhonnosti, k jejich morální autoritě a víceleté zkušenosti
z působení v rámci akademické obce vysoké školy. Jednoho člena Etické komise jmenuje rektorka na
základě doporučení AS AMU.
AS AMU preferuje, aby z důvodu vyváženého zastoupení členů akademické obce byl kandidát AS AMU
nominován z řad studentů (nejlépe doktorand).
M. Blažíček uvedl, že na návrhu V. Cibulky jako člena Etické komise se shodla celá senátní sekce FAMU
a předal slovo K. Kůlové, která V. Cibulku představila a jeho mandát podpořila. K podpoře jeho kandidatury
se připojila také E. Grohová. Poté se V. Cibulka krátce představil a zodpověděl otázku senátora P. Prokopa,
jak vnímá úlohu Etické komise AMU.
Senátoři hlasovali o návrhu V. Cibulky jako člena Etické komise AMU za AS AMU:
přítomných: 13
hlasovalo:
13
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU nominuje V. Cibulku jako člena Etické komise AMU.

Ad 5. Různé
1. Předseda AS AMU S. Hořínka navrhnul, aby kromě Komise pro rozpočet AMU byla ustanovena také
Legislativní komise AMU. D. Jobertová také doporučila, aby v rámci AS AMU pracovala rovněž Komise
pro strategické materiály AMU. Každý člen AS AMU by se měl podílet na práci jedné z komisí (bude
rozesláno prostřednictvím platformy Doodle).
2. Senátor M. Blažíček otevřel diskusi o realizaci investičních aktivit AMU, zejména v oblasti obnovy
technického vybavení případně pořizování vybavení (technické akvizice na podporu výuky) a dlouhé
době realizace těchto plánů. Kvestor odpověděl, že jedná o problematiku nastavení programového
financování MŠMT versus vlastní zdroje školy. Programové financování MŠMT v současné době
probíhá v sedmiletých cyklech, v jejichž rámci je potřeba dopředu formulovat na jaké typové projekty
bude programové financování čerpáno. Jde o způsob plánování, který vzhledem k pořizování
technologií, není zcela vyhovující. Jde však o velké objemy prostředků, které škola není schopná
pokrýt z jiných zdrojů. V případě operativnějšího plánování pro pořízení technologií by bylo potřeba
použít vlastní zdroje AMU (zejména Fond reprodukce investičního majetku – FRIM). Kvestor krátce
popsal způsob plnění FRIM. Pokud jsou technologie plánovány z programového financování, je nutné
to udělat s předstihem, který neumožňuje jakkoli reagovat na vývoj technologie v čase. M. Blažíček
poděkoval za objasnění a požádal o vznik metodického pokynu k sestavování podkladů pro získání
financí z programového financování MŠMT. Kvestor upozornil, že je potřeba zjistit, jak přesně je
v rámci programového financování formulována závaznost plánu na sedm let. M. Blažíček vyzval
k další diskusi o této problematice, kvestor souhlasil.
Na červnovém zasedání AS AMU bude problematika programového financování MŠMT a případný
vznik metodiky znovu a detailněji diskutovány.
3. Podnět M. Pěrušky k prohlášení AS DiFA JAMU k situaci v ČT (příloha č. 7) – text vznikl před
přerušením politického hlasování o členech, ale je stále aktuální. Kulturní skupina, která vznikla
v rámci RVŠ, prohlášení podpořila. Text byl předán také na AS HAMU a AS FAMU a M. Pěruška
požádal, aby byl text rozšířen také do AS DAMU. V. Cibulka doplnil, že tato iniciativa byla podpořena
Studentskou komorou RVŠ a Předsednictvem RVŠ a shrnul situaci s volbou členů Rady ČT.
D. Jobertová potvrdila, že se Předsednictvo RVŠ touto otázkou zabývalo a proběhla velmi zevrubná
debata.
Členové AS AMU debatovali o obsahu dokumentu a shodli že připraví vlastní prohlášení, které bude
per rollam rozesláno ke schválení a následně distribuováno co nejdříve příslušným adresátům.
4. M. Lázňovský na popud senátorky A. Hanákové požádal o projednání drobné změny Volebního řádu
AS DAMU, kde došlo k technickému omylu ve čl. 4 bod 1.
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Senátoři hlasovali o změně znění čl. 4 odst 1 Volebního řádu AS DAMU v tomto znění: Zrušuje se
Volební řád AS DAMU schválený AS AMU dne 5. 10. 2017.
přítomných:
pro:

13
13

hlasovalo:
proti:

13
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění čl. 4 odst 1 v tomto znění: Zrušuje se Volební řád AS DAMU schválený AS
AMU dne 5. 10. 2017 ve Volebním řádu AS DAMU.
5. Termíny jednání AS AMU budou domlouvány podle časových možností senátorů prostřednictvím
platformy Doodle.

Termín příštího jednání AS AMU bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
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