Jednací řád Umělecké rady Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v
Praze
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Umělecká rada Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále
jen „Umělecká rada“, resp. „UR FAMU“) je v souladu s §§ 25, 29 a 30 Zákona č.
137/2016 (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony; dále jen „Zákon“) a s článkem 5 Statutu filmové a
televizní fakulty, účinným od 10. 3. 2016 (dále jen „Statut FAMU“) samosprávný
akademický orgán.
2. V souladu se Zákonem Umělecká rada
a. projednává strategické záměry Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze (dále jen „FAMU“),
b. schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FAMU, a
postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení umělecké radě AMU,
c. vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,
d. vyjadřuje se zejména k záležitostem, které jí předloží děkan.
3. Jednací řád Umělecké rady je vnitřním předpisem FAMU podle § 33 odst. 2 písm. c)
Zákona.
Článek 2
Postup pro výběr a jmenování členů Umělecké rady
1. V souladu s článkem 9, odst. 1 Statutu FAMU má Umělecká rada 13 členů.
2. Členy Umělecké rady jmenuje a odvolává v souladu s § 29 odst. 1 zákona a s článkem
9, odst. 1 Statutu FAMU děkan FAMU po předchozím souhlasu Akademického senátu
FAMU.
3. Členové Umělecké rady jsou v souladu s § 29 odst. 2 zákona významní představitelé
oborů, v nichž FAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí
činnost. Nejméně jedna třetina členů Umělecké rady jsou jiné osoby než členové
akademické obce AMU.
4. Člen Umělecké rady může své členství ukončit z vlastního rozhodnutí, o čemž
neprodleně informuje děkana FAMU.
Článek 3
Předseda Umělecké rady
1. Předsedou Umělecké rady je děkan, který svolává jednání Umělecké rady, navrhuje
jeho program a řídí jeho průběh. O jednání Umělecké rady pořídí zápis, který zveřejní
na úřední desce FAMU na webovém portálu FAMU: www.famu.cz . Výkonem těchto
činností může děkan ve stanoveném rozsahu pověřit příslušného proděkana, resp.
administrativní sílu.

2. Děkan podepisuje dokumenty Umělecké rady, zvláště výsledek habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem.
Článek 4
Jednání Umělecké rady
1. Umělecká rada se schází podle potřeb aktuální agendy, nejméně však jednou v každém
semestru akademického roku.
2. O návrhu programu jednání jsou členové informováni předem pozvánkou, která je
rozeslána nejméně měsíc před jednáním Umělecké rady. Program může být
v přiměřeném rozsahu aktualizován nejpozději deset dní před jednáním Umělecké
rady. Pokud je na programu jednání habilitační či profesorská přednáška, obdrží
členové Umělecké rady její text spolu s pozvánkou na jednání. Pokud se habilitant
habilituje na základě teoretické práce, její text je pro členy Umělecké rady k dispozici
k nahlédnutí na děkanátu fakulty nejméně měsíc před termínem jednání Umělecké
rady.
3. Umělecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.
4. Habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem probíhá v souladu
s příslušnými ustanoveními Zákona a podle příslušných Metodických pokynů rektora,
resp. prorektora AMU, zveřejněných na Úřední desce AMU.
5. Habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem vede Umělecká rada FAMU
tak, aby probíhalo bez zbytečných prodlev a mohlo být ukončeno, pokud tomu
nezabrání vážné okolnosti, ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení habilitačního a
profesorského řízení. Řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče, který splňuje
všechny formální náležitosti.
6. Nepůsobí-li uchazeč jako interní pedagog FAMU, děkan FAMU si před zahájením
řízení může vyžádat písemné vyjádření děkana příslušné fakulty, který v něm zhodnotí
uchazečovy pedagogické a odborné předpoklady k zahájení řízení a zdůvodní, proč se
uchazeč s žádostí o zahájení řízení obrací na FAMU.
7. Umělecká rada se o výsledku habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem
usnáší vždy tajným hlasováním a o výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina
všech členů Umělecké rady.
8. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům (vyjma bodů týkajících se habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem, viz odst. 4) rozhoduje Umělecká rada
hlasováním, které se děje buď aklamací, nebo je tajné. Hlasování proběhne jako tajné,
pokud si to přeje alespoň jeden člen Umělecké rady. Ke schválení předloženého
návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Umělecké rady.
9. V odůvodněných případech lze určité body v době mezi jednáními projednat formou
per rollam, tj. prostřednictvím mailové korespondence. O způsobu a podmínkách
případného hlasování o bodech projednaných formou per rollam budou členové
Umělecké rady nejprve informováni návrhem děkana a tento návrh bude schválen
souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Umělecké rady.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Jednací řád UR FAMU z 15. ledna 2009.

2. Tento Jednací řád Umělecké rady je stejně jako další vnitřní předpisy a řády FAMU
uložen na rektorátě AMU, děkanátě FAMU a v knihovně FAMU.
3. Tento Jednací řád Umělecké rady FAMU projednal a schválil podle § 27, odst. 1,
písm. b) zákona Akademický senát FAMU dne xxx.
4. Tento Jednací řád Umělecké rady FAMU projednal a schválil podle § 9 odst. 1 písm.
b) zákona Akademický senát AMU dne xxx.
5. Tento Jednací řád umělecké rady nabývá účinnosti dnem xxx
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