Akademický senát FAMU

Zasedání 2.9.2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAMU
2. 9. 2019 od 14:00 v U2
Přítomní senátoři (bez titulů): Martin Kohout, Eliška Děcká, Klaus Fuxjäger, David Jařab, Greta
Stocklassa, Petr Kubica, Jindřich Keil
Nepřítomní senátoři (bez titulů): Pepa Lubojacki, Petr Marek
Hosté (bez titulů): Anna Bělková, Martin Blažíček, Vojtěch Komrzý, Lada Buzická, Hana Šťastná,
Zdeněk Holý, Tomáš Janáček, Ladislav Greiner, Michael Jiřinec,

Plánovaný program:
1. Projednávání vyhlášení nadcházející děkanské volby

Úvod:
Eliška Děcká představila navrhovaný program a vyzvala k hlasování o jeho schválení:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

1. Projednávání vyhlášení nadcházející děkanské volby
Eliška Děcká vysvětluje, že se senát schází na začátku září kvůli vyhlášení děkanských voleb. Je důležité,
aby volby proběhly o něco dříve než volby poslední, aby nový kandidát nebo kandidátka měli více času
na přípravu. Vyzvala děkana Zdeňka Holého, aby k tomu řekl své postřehy.
Zdeněk Holý se domnívá, že by bylo lepší, aby volby proběhly až po Vánocích, protože předpokládá
divokou atmosféru a podle něj by kampaň mohla zasáhnout celý zimní semestr, což považuje za
nepříjemné pro všechny.
Eliška Děcká argumentuje, že brát ohledy na potenciální divokost voleb nelze/nechce, někteří lidé se
chovají divoce celý rok. Navíc si myslí, že zvolený kandidát/kandidátka ocení více času na přípravu.
V neposlední řadě považuje za benefit i to, že vánoční svátky klidu a míru snad umožní období
povolebního rozdýchávání emocí.
Martin Kohout dodává, že nechce trávit Vánoce přemýšlením nad děkanskými volbami a telefonáty
s lidmi, kteří se ho budou snažit přesvědčit o svých názorech na věc.
Greta Stocklassa doplňuje, že v lednu je zkouškové období, tudíž by to bylo vůči studentům neférové a
zároveň by se sama nemohla voleb účastnit, protože v té době již odjíždí do USA na dlouhodobou stáž.
David Jařab se domnívá, že tématem se volby stanou v moment, kdy budou vyhlášeny, a oceňuje
předstih a čas daný nově zvolenému děkanovi/děkance na přípravu do funkce.
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Eliška Děcká se ptá Zdeňka Holého na názor, jak dlouhý časový úsek je ideální pro předání úřadu děkana
novému nástupci.
Zdeněk Holý se domnívá, že ten čas nepotřebuje být nikterak dlouhý, jelikož je úřad stejně tak složitý,
že se úplně předat nedá. Považuje za důležité nepředat prázdný stůl a prázdný počítač.
Martin Kohout představuje možný harmonogram voleb. Následuje diskuze nad možnostmi lhůt, které
umožňuje volební řád.
Odchází Zdeněk Holý a loučí se s přáním úspěšného rokování.
Řeší se možnost přítomnost/nepřítomnosti Grety Stocklassy pro její povinnosti v rámci zahraniční
stáže. Jindřich Keil upozorňuje na svou vlastní stáž v Irsku. Byl by raději, kdyby volba proběhla později
v prosinci, nicméně za důležitější považuje, aby měli kandidáti více času na přípravu a pokud bude
vědět s dostatečným předstihem termín voleb, dokáže se mu přizpůsobit.
David Jařab klade dotaz Ladě Buzické a Haně Šťastné, zdali u tohoto výběrového řízení existuje něco
jako podmínky a také, jaké platové podmínky může zvolený kandidát očekávat.
Hana Šťastná odpovídá, že mzda se řídí mzdovým předpisem AMU, ale všechny podmínky neví.
Dodává, že všichni vědí, že mzda na FAMU je složená z různých částí.
David Jařab se domnívá, že by neznalost těchto věcí mohla být pro řadu kandidátů odrazující, protože
po přečtení mzdových předpisů člověk dospěje k minimálnímu platovému nároku, což není skutečný
obraz konečné mzdy. Chtěl by tedy vědět, jakou částku lze reálně odhadnout a případným zájemcům
předestírat. Ptá se, zdali se s tím někdo potýkal při minulé volbě.
Ladislav Greiner potvrzuje, že v tomto ohledu vlastně nešlo kandidátům nic moc nabízet. Také
nevěděli, kolik peněz a jaké benefity děkanský úřad obsahuje.
Martin Blažíček připomíná, že stoprocentní příplatek základní mzdy děkana by mělo být dosažitelné
maximum, což by mělo být celkem šedesát tisíc korun hrubé mzdy. O tomto příplatku rozhoduje rektor,
což znamená, že nejde o nárok, ale o možný příplatek.
Senát se navrací k diskuzi nad harmonogramem voleb. Martin Kohout znovu představuje možný
harmonogram. Následuje debata o možnostech harmonogramu a o lhůtách, s kterými může AS FAMU
reálně pohybovat.
Eliška Děcká navrhuje prodloužit kandidujícím co nejvíce lhůtu na připravení koncepcí na úkor času k
přečtení koncepcí členy AS FAMU a akademické obce FAMU. Ostatní souhlasí.
Následuje debata o konkrétním nastavení harmonogramu.
David Jařab se mezitím ptá, jestli si AS FAMU nechce rovnou nastavit systém setkávání s kandidáty
ještě před veřejnou prezentací kandidátů před akademickou obcí. Tomáš Janáček se domnívá, že při
minulých volbách tato setkání neformálně probíhala. Následuje debata, zdali tato setkání mají probíhat
a za jakých podmínek. Domluví se, že toto bude řešeno později, až bude známo, kolik
kandidátů/kandidátek se do volby přihlásilo.
Odchází Ladislav Greiner.
Jindřich Keil se ptá Tomáše Janáčka, do jaké míry se předešlý senát angažoval v oslovování možných
kandidátů.
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Tomáš Janáček připomíná, že v době předchozích voleb ještě nebyl senátorem, ale že se obecně ví o
aktivním shánění kandidátů tehdejším AS FAMU a doporučuje tedy současným senátorům to stejné.
Eliška Děcká směřuje debatu zpět k finálnímu ujasnění harmonogramu a předčítá možnou formulaci
usnesení AS FAMU o vyhlášení děkanských voleb (viz níže Usnesení AS FAMU ze dne 2. 9. 2019 –
vyhlášení děkanských voleb).
Odchází Martin Blažíček.
Následuje hlasování o Usnesení AS FAMU ze dne 2. 9. 2019 – vyhlášení děkanských voleb a poté debata
o nastavení dalšího termínu zasedání AS FAMU, které je stanoveno na 18. 10. 2019.
Usnesení:
Akademický senát FAMU, ve smyslu zákona 111/1998 Sb., v platném znění, a Jednacího řádu AS FAMU,
vyhlašuje k 5. 9. 2019 zahájení výběru kandidátů a kandidátek na děkana/děkanku FAMU pro volební
období 2020 – 2024.
Kandidáty a kandidátky na funkci děkana/děkanky může navrhovat kterýkoliv člen akademické obce
FAMU.
Od 5. 9. 2019 do 17. 10. 2019 přijímá AS FAMU písemné návrhy adresované na děkanát FAMU, k rukám
předsedkyně AS FAMU. Návrh musí obsahovat stručné zdůvodnění, souhlas s kandidaturou a souhlas
se zveřejněním budoucí koncepce.
Koncepce musí být doručeny v tištěné (uzavřená obálka s předmětem „Děkanské volby“) i elektronické
podobě, nejpozději do 14. 11. 2019 16:00 na děkanát FAMU a elektronicky na emailovou adresu:
eliska.decka@famu.cz; předmět: „Děkanské volby“. Koncepce budou zveřejněny do 15. 11. 2019 na
www.famu.cz.
Termín veřejného slyšení kandidátů a kandidátek je stanoven na 25. 11. 2019, místo a čas budou
oznámeny nejpozději v den zveřejnění koncepcí na webových stránkách FAMU.
Jednání AS FAMU o návrhu na jmenování děkana/děkanky FAMU se uskuteční 2. 12. 2019 od 15:00 v
učebně U1 hlavní budovy FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1.

Hlasování o přijetí usnesení:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

Konec zasedání AS FAMU.

Zapsal Michael Jiřinec, schválila Eliška Děcká

