Č. j. 900/19/00135
PID 0373676
V Praze dne 25. 11. 2019

VÝNOS REKTORA č. 18/2019,

ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE.

Výnos rektora AMU č. 18/2019

Článek 1
Základní ustanovení
Organizační řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen „organizační řád“) upravuje
základní zásady řízení Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalšími obecně
závaznými právními předpisy. V souladu se Statutem AMU (dále jen „statut“) a dalšími
vnitřními předpisy AMU blíže specifikuje a upravuje vnitřní organizační strukturu AMU.
Článek 2
Zásady organizace a řízení
1.

AMU je univerzitní veřejnou vysokou školou ve smyslu Zákona.

2.

Samosprávnými akademickými orgány AMU jsou Akademický senát AMU, rektor,
Umělecká rada AMU a Rada pro vnitřní hodnocení AMU. Dalšími orgány AMU jsou Správní
rada AMU a kvestor. Postavení a působnost orgánů AMU upravují § 8 až § 16 Zákona
a článek 3 až 10 statutu.

3.

V čele AMU stojí rektor, jehož právní postavení a působnosti jsou dány Zákonem, zejména
§ 10 Zákona, statutem a ostatními vnitřními předpisy AMU. Rektorovi jsou přímo
odpovědni za svou činnost prorektoři, děkani, kvestor a další vedoucí zaměstnanci včetně
vedoucích zaměstnanců součástí AMU.

4.

Rektor jmenuje a odvolává prorektory po vyjádření Akademického senátu AMU (dále jen
„AS AMU“) v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) Zákona a podle čl. 5 odst. 14 statutu.

5.

Základním poradním a koordinačním orgánem rektora je „Vedení AMU“, jeho členy jsou
zpravidla prorektoři a kvestor (dále jen „Vedení AMU“).

6.

Dalším poradním a koordinačním orgánem rektora je „Kolegium rektora“, jeho členy jsou
zpravidla prorektoři, kvestor, kancléř, děkani a předseda AS AMU (dále jen „Kolegium
rektora“).

7.

Poradním orgánem rektora je Etická komise AMU podle čl. 5 odst. 6 statutu.

8.

Vedoucím zaměstnancem AMU je každý její zaměstnanec, který v pracovněprávních
vztazích přímo řídí dle odst. 9 alespoň jednoho podřízeného zaměstnance. Vedoucí
zaměstnanec je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly,
organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

9.

Přímé řízení spočívá v ukládání pracovních úkolů vyšším stupněm řízení nižšímu stupni
v přímé linii organizační podřízenosti. Přímé řízení zahrnuje zejména vydávání pokynů
nebo příkazů, jejich sledování, kontrolu a vyhodnocení výsledků.
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10. Metodické vedení spočívá v delegované pravomoci odborně rozhodovat, určovat metody
výkonu odborných činností a kontrolovat jejich výsledek.
11. Vedení AMU realizuje řídící a organizační činnost též s využitím systému vnitřních norem,
kterými jsou zejména výnosy, směrnice, metodické pokyny a jiné pokyny.
Článek 3
Organizační struktura a členění hlavních součástí AMU
1.

Základní organizační schéma AMU je znázorněno v příloze č. 1.

2.

Součástí AMU jsou fakulty:
• Divadelní fakulta AMU,
• Filmová a televizní fakulta AMU,
• Hudební a taneční fakulta AMU.

3.

Pracovišti AMU pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb
nebo převod technologií jsou:
• Centrum jazykové přípravy AMU,
• Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU,
• Galerie AMU,
• Nakladatelství AMU,
• Počítačové centrum AMU.

4.

Účelová zařízení AMU pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování
zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy jsou:
• Rektorát AMU – výkonný a správní útvar rektora a kvestora
• Kolej a učební středisko AMU,
• Ubytovací zařízení AMU,
• Učební a výcvikové středisko Poněšice,
• Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun.
Článek 4
Rektorátní útvary

1.

Rektorát tvoří organizační útvary (dále jen „rektorátní útvary“) zajišťující administrativní,
správní, hospodářskou a kontrolní činnost AMU. Jedná se o administrativní, ekonomické,
provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřem. Podle
rozsahu zajišťovaných činností tvoří rektorátní útvary oddělení nebo samostatné referáty.

2.

Rektorátní útvary přímo řízené rektorem:
• Útvar interního auditu AMU
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3.

Rektorátní útvary řízené prorektory:
• Oddělení pro studijní záležitosti
• Mezinárodní oddělení
• Oddělení pro vědu, výzkum projekty a PR
• Oddělení pro zajišťování kvality

4.

Rektorátní útvary řízené kvestorem:
• Ekonomické oddělení
• Zaměstnanecké oddělení
• Podatelna

5.

Rektorátní útvar řízený kancléřem:
• Kancelář rektora
Článek 5
Závěrečná a přechodná ustanovení

1.

Označování názvů jednotlivých pracovišť při stanovení organizačních struktur, účelových
zařízení a pracovišť AMU a organizačních útvarů rektorátu musí být v souladu s tímto
organizačním řádem a s informačními systémy AMU.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Základní organizační schéma AMU

doc. Jan Hančil v.r.
rektor
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Příloha č. 1

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA AMU
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