Zápis ze zasedání AS AMU č. 3/2022 ze dne 5. 5. 2022
Zasedací místnost rektorátu AMU 13:00 – 17:15 hod.
Přítomni: (bez titulů)
Slavomír Hořínka, Martin Blažíček, Ester Grohová (distančně), Daniela Jobertová, Lukáš Klánský
(distančně), Jakub Korčák, Marek Kozák (distančně), Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová, Alice Růžičková
(distančně), Martin Stecker, Ondřej Urban, Pavel Zajíček (distančně)
Počet přítomných senátorů: 12, budoucích 13
Omluveni:
Matouš Pěruška, Josef Tajovský
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Jan Hančil, Václav Janeček, Eliška Děcká,
Andrea Slováková (distančně), Viera Hladišová (distančně), Ondřej Šejnoha (distančně), Lucie
Polišenská, Jakub Ivanov (distančně), Ondřej Dvořák, Jiří Krčmář, členové akademické obce AMU
(distančně)
Předseda Hořínka zahájil zasedání AS AMU, uvítal senátory i hosty. 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.
Rektorka požádala o slovo, předseda AS AMU jí ho předal.
Rektorka uvedla, že došlo ke zcizení a anonymnímu zveřejnění soukromé korespondence pedagogů
AMU. Anonymní zveřejnění považuje za morálně pokleslé, došlo pravděpodobně k prolomení hesla
soukromého účtu pedagoga z akademické obce. Dále byly odeslány podvržené zprávy, jednu dostala
i rektorka, zpráva měla výhružný charakter. V této souvislosti, kdy byla pravděpodobně zveřejněna i
korespondence rektorky, bude situaci řešit Etická komise. Situaci řešila akademická obec FAMU,
rektorka ji řešila s vedením FAMU, řeší ji i s PC AMU a s právníky. Rektorka ujistila přítomné, že
Počítačové centrum AMU zabezpečuje kvalitně naše emailové schránky, ale i přesto je třeba dbát na
jejich zabezpečení ze strany uživatelů. Dnes bude zaslán email týkající se zabezpečení schránek na
všechny fakulty. Celou záležitostí se rektorka intenzivně zabývá.
Prolomení listovního tajemství přepravovaných zpráv a vyhrožování i šíření ukradených emailů jsou
trestným činem, tato korespondence by se neměla veřejně šířit.
Předseda Hořínka chce projednat program zasedání. AS AMU dostal podnět od senátora Blažíčka,
kterého požádal, aby podnět formuloval. Předseda řekl, že senátor Blažíček zaslal senátorům
zcizenou korespondenci a navrhl ji projednávat. Předseda dále uvedl, že již v emailové korespondenci
v rámci skupiny senátorů napsal, že není správné projednávat obsah zpráv, ale o situaci jednat
v širším kontextu, a požádal senátora Blažíčka, aby přeformuloval bod tak, že se při jeho projednávání
AS AMU obejde bez probírání obsahu uniklých emailů.
Senátor Blažíček uvedl, že neměl informaci, že došlo o odeslání emailů pomocí prolomení hesla, ani
o vyhrožování, měl k dispozici jen rozeslanou korespondenci. Aktéři uvedení v korespondenci ji
nezpochybnili, řekli, že je vytržená z kontextu. Obsahem korespondence je výkon funkcí, které řada
hodnostářů zahrnutých v korespondenci vykonává.
Korespondence vypovídá, že docházelo k zneužívání pravomocí vysoce postavených osob
v akademické samosprávě. Zneužití pravomocí se týká mimo jiné také Institucionální akreditace. To
považuje za zásadní. Zneužití institucionální akreditace přináší otázku, zda AMU má mít
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institucionální akreditaci. Druhým bodem je, jaké zaujímá paní rektorka osobní stanovisko k obsahu
zpráv a jaké plánuje opatření, ne ve smyslu odhalení pachatele, ale prozkoumání obsahu
korespondence a z toho vyvození důsledků.
Dále požádal, aby senátor Stecker objasnil, zda se zakládá obsah zpráv na pravdě a jaká je jeho pozice
v této skupině.
Předseda uvedl, že shrnutí senátora Blažíčka je totožné s jeho původním podnětem a dále
konstatoval, že odmítá projednávat obsah zpráv na AS AMU, a tím se potenciálně podílet na trestné
činnosti. Je třeba dát příležitost ostatním akademickým orgánům AMU, aby situaci projednaly: Etické
komisi, AS FAMU, děkance FAMU a vnitřním mechanismům akademické obce fakulty a domnívá se,
že je předčasné předbíhat všechny další akademické orgány. Navrhuje zařazení tohoto bodu na další
zasedání AS AMU. Jednací řád AS AMU stanovuje, že jestliže se jedná o vnitřních záležitostech fakult,
pak si AS MU vyžádá vyjádření příslušného fakultního senátu, pozve předsedu dotyčného senátu. Je
proti vyvozování důsledků na základě nepodložených zpráv a vydávání usnesení, která by byla přijata
na základě nepodložených informací.
Senátor Blažíček doplnil, že na AMU jsou problémy v různých patrech samosprávy a jako nejvyšší
orgán školy má AS AMU možnost se s tím vypořádat. Další orgány jsou poradní orgány rektorky, není
další rektorce nadřazený orgán snad kromě RVH. Akademická obec FAMU je připravena tento
problém řešit i mimo AMU. Jedná se o pojmenování problému, který nezmizí, když nebude projednán.
Předseda Hořínka opět uvedl, že je třeba dodržet posloupnost projednávání jednotlivých orgánů.
Senátor Urban uvedl, že preferuje dodržet formální linii řešení této kauzy, ochránit soukromí
zmíněných osob a přimlouvá se pro řešení „zespodu“, tedy projednání nejprve AS FAMU. Na dotaz
senátora Urbana, odkud senátor Blažíček obdržel tuto korespondenci, senátor Blažíček upřesnil, že ji
získal stažením souboru ze sociálních sítí (neveřejná facebooková skupina studentů FAMU).
Předseda Hořínka vyzval senátory, aby přistoupili k hlasování o programu jednání AS AMU.
Ad 1. Program jednání AS AMU
Předseda Hořínka navrhl zařadit před 4. bod „Informace a projednání situace na FAMU“. Žádný ze
senátorů nevznesl námitky, a tak předseda Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu programu
jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Program:
1. Schválení programu zasedání AS AMU
2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 3. 2022
3. Povolání náhradníka Pavla Zajíčka za Petra Prokopa
4. Informace a projednání situace na FAMU
5. Podnět senátora Martina Blažíčka ve věci působení právníka AMU v rámci řídících
a kontrolních akademických struktur AMU
6. Rozpočet na r. 2022
7. Studijní a zkušební řád
8. Nominace členů RVH pro další funkční období
9. Zastoupení AMU v RVŠ
10. Doplnění orgánů AMU
a) Etická komise – AS AMU návrh 1 člena (doporučení studenta, ale není podmínkou)
11. Různé
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Předseda Hořínka požádal senátory o souhlas k nahrávání zasedání AS AMU z důvodu nepřítomnosti
kancléřky pro účely pořízení zápisu z jednání AS AMU a navrhl o tom hlasovat. Proběhla diskuze,
senátorka Grohová požádala, aby odkaz na připojení k jednání AS AMU byl v budoucnu dáván
k dispozici akademické obci.
Senátoři hlasovali o nahrávání jednání AS AMU 5. 5. takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
9
proti:
1
zdržel se: 2
Hlas senátora Zajíčka se zatím nepočítá, nebyl ještě povolán, a tudíž nemá právo hlasovat.
Záznam bude k dispozici pro kancléřku Wagnerovou a předsedu Hořínku a po vytvoření zápisu bude
smazán.
Následně proběhlo hlasování o veřejném sdílení odkazu pro připojení osob z akademické obce AMU,
podmínkou je, že se členové akademické obce AMU budou přihlašovat vlastním školním emailem.
Senátoři hlasovali o sdílení odkazu pro připojení k zasedání AS AMU akademické obci AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 3. 2022
Předseda Hořínka požádal o schválení zápisu z minulého jednání. Nikdo neměl žádné výhrady ani
doplnění. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, vyzval předseda Hořínka k hlasování.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 3. 2022 takto:
přítomných:

12

hlasovalo:

pro:

12

proti:

12
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 29. 3. 2022.
Ad 3. Povolání náhradníka MgA. Pavla Zajíčka za MgA. Petra Prokopa
Předseda Hořínka přivítal senátora Pavla Zajíčka a povolal jej jako náhradníka za senátora MgA. Petra
Prokopa. Senátor Zajíček svoji funkci přijal.
AS AMU vzal na vědomí povolání náhradníka MgA. Pavla Zajíčka.
Předseda Hořínka vyzval senátora Zajíčka, aby si vybral účast v jedné z komisí AS AMU, po zvážení
senátor Zajíček bude předsedu Hořínku informovat.
Tímto se účastní AS AMU 13 senátorů (14:26).
Ad 4. Informace a projednání situace na FAMU
Předseda Hořínka vyzval zástupce PC AMU, aby se k úniku emailové korespondence vyjádřili.
J. Krčmář z PC Centra informoval, že emailová korespondence na AMU je velmi dobře zabezpečena,
z vnitřního auditu PC Centra vyplývá, že k úniku informací muselo dojít zneužitím hesla do emailové
schránky. Následovala řada doporučení, jak zabránit prolomení hesla emailu a jak zachovávat
bezpečnost emailových schránek.
Z další diskuse vyplynulo, že se senátorka Růžičková dotazovala na PC AMU ohledně zaslaného
souboru, neboť měla obavy o narušení bezpečnosti.
Právník L. Prokop konstatoval, že dochází k trestné činnosti, která bude řešena s orgány činnými
v trestné činnosti.
Rektorka reagovala, že detaily úniku jsou sepsány v trestním oznámení, tudíž technickou povahu
úniku není možné nyní zveřejnit.
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Předseda Hořínka apeluje, aby se co nejdříve sešel AS FAMU a doplnil náhradníky, aby byl opět
funkční, a projednal záležitost s děkankou FAMU. Následně by měl AS FAMU podat zprávu AS AMU,
předseda AS FAMU bude pozván na příští zasedání AS AMU a rovněž rektorka bude AS AMU
informovat po jednání Etické komise. Předseda Hořínka si vyžádá stanovisko pro další zasedání AS
AMU.
Předseda Hořínka vyzval děkanku FAMU A. Slovákovou k vyjádření.
Děkanka FAMU Slováková informovala o tom, že dva členové pedagogické komory AS FAMU ukončili
pracovní poměr a přestali tak být členy AS FAMU, jeden student rezignoval, nyní AS FAMU tedy nemá
předsedu, ani místopředsedu. Nyní AS FAMU řeší procesní otázky, ty byly zaslány L. Prokopovi
k vyjádření, jakmile bude mít AS FAMU odpovědi, začne jednat.
Proběhla diskuse, kdo svolává akademický senát, nemá-li příslušný senát předsedu ani
místopředsedu. L. Prokop se k tomuto vyjádří koncem týdne vzhledem k zaneprázdnění s trestně
právní činností. Výzva senátora M. Blažíčka, aby se L. Prokop věnoval agendě AS FAMU přednostně.
Senátorka Jobertová reagovala na konstatování, že je zneužívána Institucionální akreditace, označila
ho za závažné, a přitom vágní, dotýká se přímo Rady pro vnitřní hodnocení, která funguje
kompetentně. RVH projednává tuto agentu (pozn. akreditace), je zcela v její gesci a má právo
vyžadovat formát, který je dán zákonem. Senátorka Jobertová se nedomnívá, že by RVH projednávala
něco, co do její kompetence nepatří či projednávala nepatřičným způsobem. Nebylo by vhodné, aby
jakákoliv obvinění vůči RVH probíhala takto snadno, neopodstatněně.
Předseda Hořínka bude apelovat na zbylé členy AS FAMU, aby se senát svolal co nejdříve, s tím, že
vyčká na vyjádření právníka AMU L. Prokopa, jaký mechanismus je ke svolání senátu (bez předsedy,
místopředsedy) třeba.
Senátorka Grohová: apeluje na to, aby situaci na FAMU projednal AS AMU co nejdříve.
Předseda Hořínka zopakoval, že nejdříve musí projednat AS FAMU a je třeba vyčkat jednání orgánů
činných v trestním řízení.
Senátor Blažíček vyzývá, aby se nečekalo na jednání policie. Žádá rektorku o rekapitulaci: jaké kroky
rektorka vzhledem k obsahu korespondence podnikla, a jaké hodlá ještě podniknout.
Rektorka: záležitosti FAMU řeší od svého nástupu v únoru 2021. Záležitostmi FAMU se zabývaly
senáty FAMU i AMU, řešila je RVH i Etická komise, právníci. Z toho plyne, že je rektorka zainteresovaná
v mnoha kauzách, které vedení FAMU nezvládlo. Vedení FAMU není obeznámeno s chodem fakulty,
Umělecká rada FAMU není seznámena s předpisy, takže v některých případech nehlasovala
kompetentně, neboť neznala předpisy např. v souvislosti s habilitačním řízením. Rektorka dále řešila
tři výběrová řízení, která byla, dle jejích slov, nějakým způsobem zmanipulována, čímž se dostala do
komunikace s členy akademické obce, jak s pedagogy, tak se studenty. Rektorka má plné právo
komunikovat s členy akademické obce zvláště v případě, je-li podezření na nedodržování předpisů.
V korespondenci rektorky s členy akademické obce není nic, co by porušovalo předpisy školy nebo
zákon. Zveřejnění soukromé korespondence rektorky je trestným činem. Rektorka zmínila, že kauzy
FAMU ji zaměstnávají na denní bázi od prvního dne jejího nástupu do funkce.
Rektorka není toho názoru, že garanti konají v rozporu s Etickým kodexem. Zpráva Národního
akreditačního úřadu adresovaná rektorce obsahuje zjištění, že děkanka FAMU s garanty SP
nekomunikuje. Plénum garantů svolala děkanka FAMU až nyní na jaře (jaro 2022) a začala s nimi
diskutovat o případném doktorském studiu. Dalším příkladem nekomunikace je např. neprodloužení
smlouvy několika pedagogům, aniž by byly vyrozuměni garanti SP.
Děkanka FAMU se velmi důrazně ohrazuje vůči nařčení z toho, že tři výběrová řízení byla
zmanipulovaná, považuje to za zcela neoprávněné, urážlivé a zavádějící sdělení, dále se ohrazuje, že
Umělecká rada FAMU nezná předpisy. Smlouvy s pedagogy se na FAMU konzultují s vedoucími
kateder, nikoliv s garanty. Pokusy o komunikaci s garanty byly záměrně mařeny.
Předseda Hořínka uvedl (s odkazem na předešlou korespondenci mezi senátory), že jeho upozornění
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na nepřetržitý spor mezi různými frakcemi FAMU není bagatelizací problému, nýbrž znakem selhání
akademické obce FAMU jako celku, kdy obě frakce jsou ochotny použít jakýchkoli prostředků
k eliminaci svých oponentů. Dotaz předsedy Hořínky, zda děkanka FAMU dávala při doplňovacích
volbách do senátu dýchat (test na alkohol) členům volební komise. Děkanka FAMU toto potvrdila.
Předseda Hořínka tento postup označil za hrubý a nepřijatelný zásah do výkonu samosprávy
akademického senátu fakulty, a potenciálně za snahu zpochybnit volby. Senátorka Růžičková
označila výroky předsedy Hořínky za předpojatost. Předseda a také právník AMU Prokop vysvětlili, že
zaměstnavatel má právo provést test na přítomnost alkoholu v krvi zaměstnanců v případě ohrožení
života nebo majetku, což se v tomto případě rozhodně nestalo.
Předseda Hořínka ukončil následnou diskusi apelem, aby celou věc nejprve projednal AS FAMU a
následně AS AMU. Celou věc vnímá jako pokus o vtažení AS AMU do vnitřních záležitostí FAMU.
Senátor Blažíček tento výrok označil za dezinterpretaci svého podnětu.
Ad 5. Podnět senátora Blažíčka ve věci působení právníka AMU v rámci řídících a kontrolních
akademických struktur AMU
Předseda Hořínka vyzval senátora Blažíčka, aby uvedl podnět, který byl zaslán senátorům spolu
s odpovědí rektorky.
Senátor Blažíček uvedl, že pozice právníka AMU je relativně nová funkce na AMU, rád by věděl, na
základě jakého pověření a v jakém rozsahu právník zastupuje rektorku. Jak rozlišit, kdy právník
doporučuje a kdy zastupuje rektorku. Chce-li si externí právní služby objednat fakulta, objednávku
musí schválit právník či kancléřka AMU.
Rektorka uvedla, že AMU spolupracuje s dalšími právními kancelářemi, z důvodu evidence objednávek
právních služeb u externích právních kanceláří bylo na kolegiích projednáno, že zadávání právních
požadavků bude probíhat přes právníka či kancléřku AMU.
S právními kancelářemi spolupracuje AMU dle druhu řešeného problému (zakázky, pracovně právní
otázky apod.). Rektorka předkládá senátu řadu dokumentů, právník Prokop odborným způsobem
formuluje to, co by rektorka řekla laicky. L. Prokop navrhuje, nepřikazuje, může připomenout pravidla.
Právník Prokop byl AMU zasmluvněn v r. 2019 z důvodů zavedení fungování VŠ pod Správním řádem,
pomáhá se sladěním fakultních praxí s poplatky za studium apod. Na jednáních orgánů AMU jsou
jeho návrhy doporučující. Má přesně popsanou náplň pracovní činnosti.
Právník Prokop reaguje, že paní rektorka byla výstižná, vyjádření právníka AMU je doporučující, není
závazné. Je vždy na členech orgánů, jak s doporučením právníka naloží, je to jejich odpovědnost.
Dotaz senátora Blažíčka, zda se právník AMU podílel na přezkumu či na změně rozhodnutí
u výběrových řízení v posledním roce? Rektorka: L. Prokop se zúčastnil přezkumu.
Děkanka FAMU reagovala, že v případě předmětného VŘ spolupracující právní kancelář dala
doporučení, že bylo bez vad. Právník Prokop měl jiný názor, má tedy kontrolu nad rozhodnutími.
Rektorka uvedla, že se tři členové výběrové komise ohradili proti průběhu výběrového řízení, tak nebylo
bez vad. Protokol z VŘ neodpovídal podle členů komise průběhu VŘ.
L. Prokop uvedl, že nedostal informaci o tom, že byla advokátní kanceláři postoupena nahrávka z VŘ,
nicméně i advokátní kancelář má pouze doporučující hlas, stejně jako on, rozhodnutí bylo na paní
rektorce. Rektorka po přezkumu konstatovala, že VŘ mělo pochybení a děkanka se následně omluvila
kandidátovi i členům komise.
Předseda Hořínka uvedl do zápisu shrnutí: Pokud právník AMU zastupuje rektorku, tak výhradně na
základě písemného pověření. Stanovisko právníka AMU je doporučující, nikoliv závazné.
Senátorka Jobertová požádala o zřízení profesionálního konferenčního zařízení v rektorátní zasedací
místnosti, neboť si distančně připojení senátoři opakovaně ztěžují na kvalitu přenosu.
14:37 hod. přestávka 5 minut.
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V 14:40 odešel z jednání senátor L. Klánský, přítomno 12 senátorů.
Ad 6. Rozpočet AMU na rok 2022
Předseda Hořínka požádal rektorku, aby uvedla, jakým způsobem se připravoval rozpočet na r. 2022.
Rektorka poděkovala za slovo a sdělila, že byl v rozpočtové komisi senátu nastíněn model, podle
kterého by se přidělené prostředky dělily na třetiny, paritně. Rektorka se domnívá, že parita má smysl,
fakultám dává jistotu, s jakými prostředky mohou výhledově počítat vzhledem k výkyvům např.
v doplňkové činnosti a dává jim i určitou míru volnosti v realizaci jejich plánů podle jejich specifických
potřeb. Poté rektorka předala slovo kvestorovi.
Kvestor poděkoval za slovo a představil prezentaci (příloha č. 1).
Pro AMU se navýšil příspěvek MŠMT o 23,5 mil. Kč a zároveň procento, které UVŠ získávají mezi VVŠ
přes výkonové ukazatele, bylo navýšeno z 3,2 % na 4,7 % (tzv. kompenzace za DKRVO přešla pod
ukazatel K a zároveň byla uměleckým VŠ navýšena z 37,3 mil. Kč na 60 mil. Kč.). V roce 2022 byla
zahájena i postupná konvergence fakultních podílů a podílu centrálních prostředků ke čtvrtinám
příspěvku od MŠMT, která bude po třetinách probíhat ještě v roce 2023 a 2024 až k dosažení parity.
Každý rok bude v rámci rozdělování příspěvku tento postup schvalován AS AMU. Parita má obecně
předpoklady v podobě schopnosti centrálních prostředků absorbovat výkyvy v centrálně hrazených
nákupech, což se týká zejména cen energie (za tím účelem bude vytvořen fond, který by tyto výkyvy
dokázal v určitém rozsahu pokrývat), a dále samozřejmě předpokládá, že náklady na provoz budov
budou mezi fakultami srovnatelné (viz prezentace příloha č. 1).
Kvestor podrobně okomentoval rozpis příspěvku 2022 (příloha č. 3) a nákladovou strukturu výuky na
fakultách, kde jsou zobrazeny i nemzdové (ONEI) náklady kateder a fakult, více podrobností je
v prezentaci a komentáři k rozpočtu (příloha č. 2).
Hospodářský výsledek: na doplňkové činnosti AMU očekáváme vyšší než v loňském roce, konkrétně
růst z 7,3 mil. Kč v roce 2021 na 16,8 mil. Kč v roce 2022. Výnosy z anglických programů mají být
využity opět pro potřeby anglických programů.
Čerpání fondů: souhrnný výhled na využití fondů, jestliže začínáme rok s 66 mil. na hlavních fondech,
tak bychom rok měli s 66 mil. skončit. Vše, k čemu fondy využijeme, by se mělo různými cestami vrátit
do fondů nazpět (odpisy, ušetřený zůstatek na příspěvku, hospodářský výsledek na doplňkové
činnosti). Celková rezerva školy by se tedy letos neměla změnit. V rozpočtu tyto údaje naleznete
v Rekapitulaci investic a fondů (příloha č. 4).
Mzdy: rozpočet umožňuje výplatu 13. mzdy, nárůst zaručených hrubých mezd okolo 14,1 mil. Kč pro
interní zaměstnance, 3 mil. Kč pro externisty. V poměru k navýšení příspěvku to činí tři čtvrtiny
nárůstu, reálně je část financovaná z fondů (fond odměn a provozních prostředků).
Investice: cca 58 % investic z 67,4 mil. Kč půjde z programového financování MŠMT, zbývající část je
kofinancování z vlastních zdrojů (FRIM, částečně FPP) a PPSŘ.
Kvestor dále vysvětlil situaci ohledně plánovaných rezerv na fondech svázaných s interně stanoveným
účelem (různé formy zvyšování finanční stability školy). Finální plánované částky budou obsahem
střednědobého výhledu, který se začne připravovat v červnu 2022.
•

Centrální prostředky: kvestor letos plánuje s rektorkou vyčlenit koncem roku cca 10-12 mil. Kč
v centrálních fondech na zvyšování cen energií (případně dalších položek v centrálně
hrazených nákupech) s perspektivou zvýšení na 18-20 mil. Kč v roce 2023. Aktuální ceny
elektrické energie (dvojnásobné proti roku 2021) již zcela vyčerpávají rozpočet centrálních
prostředků a případné další zvýšení a též očekávané zvýšení u plynu (zatím až do konce roku
2023 nakupujeme za ceny fixované před skokovým zvýšením) bude muset být hrazeno
z fondové rezervy.

•

FAMU: chce vyčlenit fond na průběžné financování provozu, aby výnosy z doplňkové činnosti
nebyly vynakládány, byť poměrně, v běžném roce, ale až s ročním odkladem z fondu.
V případě výpadku ve výnosech doplňkové činnosti (ad situace z jara 2020) bude rok na řešení
situace. Fond by měl pokrývat provoz FAMU v horizontu 3 let.
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•

Studio FAMU: v momentu, kdy studenti přeruší studium a v daném roce se nerealizuje výroba
ve Studiu, přesune prostředky do fondu, z kterého se bude výroba hradit po jejich návratu.
Aktuálně činí chybějící prostředky na „nedokončenou“ výrobu z minulých let cca 5 mil. Kč, což
je objem, který již nadále nelze vykrývat z běžného rozpočtu Studia FAMU a je třeba na něj
vytvořit rezervu.

•

DAMU: vytvoří z aktuálního příspěvku fond na zahájení výuky nového profesního programu
katedry scénografie (NPO) a otevření nového prostoru v Preslově ulici.

•

HAMU: pod programovým financováním plánuje od roku 2023 investice za 31 mil. Kč (z toho
4,6 mil. kofinancování), budoucí výše potřebné fondové rezervy se tedy týká především FRIMu.

Předseda Hořínka poděkoval kvestorovi a sumarizoval požadavky, které chtěli senátoři AS AMU po
fakultních senátech.
Předseda Hořínka se zúčastnil jednání AS HAMU, senátoři ocenili změnu ve strukturování rozpočtu.
Ptali se na sledování výkonnostních ukazatelů fakult, využití EU fondů a získání podpory pro ukrajinské
studenty. Usnesení AS HAMU je, že postupují jednání o rozpočtu bez dalších výhrad.
Dále předseda Hořínka poděkoval MgA. Lázňovskému za zprávu z AS DAMU, žádné zásadní
připomínky k rozpočtu nebyly, byl kladně projednán.
Z FAMU obdržel předseda Hořínka telefonické potvrzení, že rozpočet byl AS FAMU projednán, nejvíce
se FAMU dotýká směřování parity. Zápis nebyl AS AMU postoupen, neboť nemohl být podepsán
rezignovavší předsedkyní. Předseda požádal děkanku FAMU o stručný komentář.
Děkanka FAMU: Na úvod zasedání přišel senátor Blažíček, který prezentoval, o čem se usnesl AS AMU
směrem k fakultám. FAMU probíral rozpočet podrobně, senát si vyžádal porovnání roku 2021 a 2022.
Nejvíce se hovořilo o navýšení mezd o 5 % od 1. 6. 2022, zvýšení prostředků na tvůrčí činnost o 12 %.
Vedení FAMU se vyjadřovalo rovněž ke snížení mezd v loňském roce, i když došlo ke snížení průměru
i mediánu mezd na FAMU, hlavní důvod snížení je ten, že neprobíhala výuka v programech v doplňkové
činnosti a ukončování aktivit v rámci OPVVV.
Předseda Hořínka poděkoval děkance FAMU za vyjádření a otevřel diskusi.
Senátor Blažíček se dotázal, jakou měrou se bude doplňková činnost FAMU podílet na financování
provozu (tedy též hlavní činnosti) a zda jsou navržené postupy udržitelné. Kvestor uvedl, že cílem
FAMU je de facto zachovat financování z doplňkové činnosti, nicméně vybudováním provozního
fondu na placení provozu získat čas na případné řešení problému. Děkanka FAMU navázala, že
v minulosti se spoléhalo na bohatou doplňkovou činnost, fond vytvářený v následujících třech letech
vnese dlouhodobý stabilizační prvek. Senátor Blažíček se dotázal, zda obdobnou konstrukci
s provozním fondem podnikají i další fakulty či je to věc výhradně FAMU. Kvestor reagoval, že toto je
věc výhradně FAMU a požádal o komentář děkanku FAMU. Děkanka FAMU potvrdila, že jestliže by
FAMU nešla cestou hrazení provozu z fondu plněného doplňkovou činností, tak by nebylo možné letos
navýšit mzdy. Kvestor doplnil, že jestliže bude fond vyšší, než je roční spotřeba fondu, pak bude
fungovat jako dlouhodobě stabilizační, jinak se jedná pouze o „prodloužení“ průtoku prostředků
z doplňkové činnosti s cílem získat o rok delší reakční dobu na výkyvy.
Senátorka Jobertová se dotázala, zda v souvislosti s uvolněnými 150 mil. Kč z prostředků MŠMT na
ukrajinské uprchlíky nepanuje na AMU obava, že budou investice školy ohrožené. Kvestor reagoval že
nikoliv, tyto toky spolu apriori nesouvisí. Velká část letošního zvýšení základního příspěvku má jinak
původ v investičních penězích, kde je pomalejší čerpání, nicméně na dubnovém jednání kvestorů
vysvětlila ředitelka Kurfürstová z MŠMT (ředitelka odboru investic) způsob, kterým MŠMT vyrovná
cash-flow investičních peněz v čase bez negativního dopadu do rozpočtu VVŠ.
Kvestor dále uvedl, že na Koleji Hradební byla loni kvůli slevám na kolejném spotřebována polovina
rezervního fondu a s ohledem na růst cen energií (Kolej si je hradí sama) i v letošním rozpočtu je
počítáno s vynaložením druhé poloviny ve výši 400 tis. Kč., a to i s plným kolejným a dobrou úrovní
komerčního prodeje hostům v letních měsících. Od nového akademického či nejpozději kalendářního
roku bude třeba přistoupit ke zvýšení kolejného (ostatní VŠ již mají většinou jedno či výjimečně dvě
7

kola zdražování kolejného za sebou). Předseda Hořínka dodal, je třeba zohlednit sociálně slabé
studenty.
Kvestor dále připomněl, že v rozpočtu nejsou uvedeny položky, které nejsou k dnešnímu dni
potvrzené, zejména se jedná o projekt z Národního plánu obnovy (NPO s očekávanou realizací od 1. 7.
2022, ale zatím bez dotačního rozhodnutí) a též kompenzaci nákladů vynaložených Studiem FAMU
na opravy vad a nedodělků ve výši 1,4 mil. Kč z vlastních prostředků, které má hradit dodavatel
generální rekonstrukce Zlínstav, a.s. (jednání očekáváme v květnu 2022).
Senátorka Grohová se dotázala, zda bude mít tvorba fondů vliv na poplatky, stipendia a rozpočet na
mezifakultní spolupráci. Kvestor reagoval, že mezifakultní spolupráce je financována z Plánu na
podporu strategického řízení (PPSŘ), toho se vytváření fondu nedotkne. Stipendijní fond stojí mimo
ostatní fondy a je s ním nakládáno separátně. Stipendia zároveň nejsou hrazena pouze ze
Stipendijního fondu a většina stipendií jde z jiných zdrojů (stipendia činí cca 30 mil. za rok).
Předseda Hořínka přednesl návrh usnesení: Akademický senát AMU schválil předložený návrh
rozpočtu na r. 2022 a vyzdvihuje snahu o směřování k paritnímu rozdělení příspěvku v horizontu
následujících 2 let. Rovné dělení prostředků mezi fakulty považujeme za důležité vyjádření
sounáležitosti a ochoty vytvořit takové prostředí, v němž bude moci každá z fakult svůj vývoj a růst
plánovat na základě předvídatelného rozdělování. Každá z fakult je specifická, má jiné silné a slabé
stránky. Jejich spojení pod jednou střechou AMU je jedinečné a AS AMU vyjadřuje přesvědčení, že
přínos tohoto spojení zásadním způsobem převažuje nad obtížemi, které mohou vznikat díky
odlišnostem. Zároveň AS AMU předpokládá odpovědnost jednotlivých fakult při sledování výkonnosti
ve střednědobém časovém horizontu.
Na podzimním zasedání si AS AMU přeje jednat o metodice a podílet se na formování agendy stran
sledování výkonnosti fakult.
V 15:50 odešel senátor Kozák, účastní se 11 senátorů.
Předseda Hořínka ukončil rozpravu a vyzval k hlasování o Usnesení a zároveň o rozpočtu na rok 2022.
Senátoři se dohodli, že budou nejprve hlasovat o rozpočtu a teprve poté o Usnesení AS AMU.
Senátoři hlasovali o rozpočtu AMU na rok 2022 takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

Senátoři hlasovali o usnesení AMU takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil rozpočet na rok 2022.
Předseda Hořínka poděkoval za přípravu rozpočtu a zároveň Rozpočtové komisi, díky čemuž mohl
být na dnešním zasedání AS AMU rozpočet na r. 2022 schválen. Senátor Blažíček poděkoval
kvestorovi za obětavou a detailní přípravu celé rozpočtové agendy.
Vyhlášena přestávka.
Ad 7. Studijní a zkušební řád AMU
Předseda Hořínka předal slovo senátorce Jobertové, která uvedla, že se Legislativní komise sešla nad
Studijním a zkušebním řádem AMU čtyřikrát či pětkrát, čili SZŘ byl řádně prodiskutován, poslední
schůzka 10. 4. se týkala absolventských výkonů v doktorském studiu, účastnil se prorektor Janeček,
právník Prokop, senátoři Jobertová a předseda Hořínka. Důkladnější diskuse proběhla ke 3 bodům:
8

1) zákon předpokládá pouze 1 školitele, aby nedošlo ke křížení kompetencí. Práva a
povinnosti je třeba mít přesně vymezené. Došlo ke shodě, že bude 1 školitel, který je
zodpovědný jak za uměleckou, tak i teoretickou část dizertační práce. Lze přizvat
konzultanta, ale pouze školitel připouští studenta do vyššího ročníku, doporučuje
stipendia, připouští k obhajobě. Předseda Hořínka doplnil, že (dle jeho zjištění) existují
školy, které mají jakéhosi privilegovaného konzultanta – školitele specialistu, ale stále
pouze 1 skutečného školitele.
2) provedení absolventského výkonu 30 dnů před obhajobou bylo vnímáno jako příliš dlouhé
období – období je takto stanoveno proto, aby měl oponent čas napsat posudek a student
si ho prostudovat.
3) diskutovalo se, zda má oponentský posudek na teoretickou a praktickou část dizertační
práce psát 1 a tatáž osoba, či zda by to měly být 2 osoby, zda 2 posudky či jen 1 posudek:
je rozumné, aby oponent, je-li kompetentní napsat posudek na obě části, tak učinil, je však
také možné, aby posudky psaly 2 osoby.
Senátor Blažíček se dotázal, zda VŠKP také počítá s 1 vedoucím práce? Text implikuje, že má více
vedoucích.
Předseda Hořínka doplnil, že toto bylo diskutováno.
Senátorka Jobertová: dikce zákona u pregraduálních programů je jiná, zde zákon umožňuje více
vedoucích.
Proběhla diskuse.
Právník Prokop doplnil, že u pregraduálních programů novela SZŘ zavádí institut vedoucího
absolventského výkonu, novela pracuje s tím, že jak teoretická část, tak i absolventský výkon budou
hodnoceny vedoucím. Ty osoby mohou být odlišné.
Předseda Hořínka: I když má VŠKP dva vedoucí, má se práce vnímat jako jedna práce?
Senátor Korčák uvedl, že záleží na znění akreditace, zda daný obor má i absolventský výkon.
Teoretická práce jej pak doplňuje.
Senátorka Jobertová: Rozšiřuje se SZŘ o informaci, že absolventský výkon má mít vedoucího.
U studijních programů, kde není absolventský výkon, je teoretická práce obsáhlejší. U dizertačních
prací zákon striktně stanovuje jen 1 vedoucího práce.
Existuje rozdíl mezi výnosem k VŠKP a zněním SZŘ, nicméně SZŘ je nadřízený předpis než výnos a
„přepisuje jej“.
Do zápisu: AS AMU žádá o brzkou aktualizaci výnosu k VŠKP.
Absolventské výkony v doktorském studijním programu zatím nejsou ukotveny v akreditačních
spisech, při přípravě akreditací je dobré, aby absolventský výkon měl předobraz v akreditačním spisu.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého SZŘ AMU takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

11

pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
Senátoři souhlasili s předloženým zněním Studijního a zkušebního řádu AMU.
Předseda S. Hořínka poděkoval všem zúčastněným za práci na aktualizaci SZŘ AMU a přešel
k dalšímu bodu.
Ad 8. Nominace členů RVH pro další funkční období
Rektorka uvedla, že na minulém zasedání senát odhlasoval rozšíření na 12 členů, odsouhlasil úpravu
předpisu – Pravidel vnitřního hodnocení, která jsou nyní ve schvalovacím procesu na MŠMT.
Další nominace bude dávat UR AMU.
Předseda S. Hořínka nedostal od senátorů žádné nominace. Dohodlo se, že senát nominuje libovolný
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počet členů a rektorka si z nich vybere.
Rektorka doplnila, že na RVH bylo diskutováno, že AS AMU nominuje z různých oblastí vzdělání
umělecké činnosti.
Senátor M. Blažíček navrhl, aby byl v RVH zástupce i teorie a zástupce nových médií.
Senátorka D. Jobertová upozornila na nutnost velké znalosti předpisů a legislativy, další větší
akreditační činnost bude za několik let. Bude třeba vymyslet klouzavou obměnu orgánu do budoucna.
Bylo dohodnuto, že předseda S. Hořínka svolá Strategickou komisi, mohou se zúčastnit všichni
senátoři, zároveň prosí senátory, aby na fakultách projednali návrhy. AS AMU může nominovat více
studentských zástupců, ale minimálně jednoho.
Dojde k systémovým změnám při obsazování RVH. Senát může o struktuře obsazení RVH
(obory/programy) diskutovat a dávat návrhy.
Ad 9. Zastoupení AMU v RVŠ
Senátor Urban na výzvu předsedy Hořínky ohledně pověření projednat nominace do RVŠ na HAMU
odvětil, že z HAMU nepřišel žádný návrh na doplnění RVŠ.
Předseda Hořínka uvedl, že byl také požadavek na náhradníka do studentské komory RVŠ, tímto byl
pověřen senátor Pěruška, který na post rezignoval. Ani do studentské komory z HAMU žádný návrh
nepřišel, fakulta tedy nebude zastoupena. Pokud bude návrh, doplnění RVŠ bude probráno na
některém z dalších zasedání.
Ad 10. Doplnění orgánů AMU
• Etická komise – AS AMU návrh 1 člena
Nominaci přijal student Vojtěch Cibulka a souhlasí.
Předseda S. Hořínka vyzval k hlasování o nominaci V. Cibulky do Etické komise na další funkční období.
Senátoři hlasovali o nominaci V. Cibulky do Etické komise AMU takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

11

pro:
10
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU souhlasil s nominací V. Cibulky do Etické komise AMU.
Ad. 9 Různé
Rektorka uvedla, že AMU provedla prostřednictvím společnosti CIRA odpadový audit. AMU bude
směřovat k větší udržitelnosti, lepšímu hospodaření s vodou atd. Výsledek auditu je uveden na webu
AMU pod odkazem Jiná oznámení | AMU.
Vzhledem k nutnosti projednat nominace do RVH se senátoři usnesli, že další termín zasedání AS
AMU se bude konat 24. 5. 2022 v 10:00 nebo 11:00 hod. L. Polišenská pošle hlasování v Doodle.
Zapsala: MgA. Dana Wagnerová
Za správnost: doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
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