Č. j. 900/20/00080
PID 0397225
V Praze dne 15. 9. 2020

VÝNOS REKTORA č. 8/2020,
kterým se upravuje organizační řád Galerie Akademie múzických umění v Praze

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Galerie Akademie múzických umění v Praze (dále též „GAMU“) je součástí Akademie
múzických umění v Praze (dále jen „AMU“), veřejné vysoké školy dle zákona č.111/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako jiné pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí
činnost.
(2) Sídlem GAMU je Malostranské náměstí 12/259, 118 00 Praha 1.
Článek 2
Poslání GAMU
(1) GAMU se zaměřuje na aktuální tendence v tvorbě zejména mladých tvůrců a usiluje
o kontextuální prezentaci současného umění s důrazem na studijní programy AMU.
(2) Výstavní program GAMU akcentuje mnohovrstevnatost a pluralitu současných uměleckých
přístupů, hledá mezi nimi inspirativní průniky a podporuje vznik kolaborativních
a interdisciplinárních projektů.
(3) GAMU slouží AMU stejně jako širší kulturní veřejnosti. Nevystavuje proto výhradně
studentskou tvorbu a výsledky uměleckého výzkumu z AMU.
Článek 3
Činnosti GAMU
(1) Za výstavní program a harmonogram činnosti GAMU odpovídá vedoucí GAMU.
(2) GAMU plní činnost:
a) vzdělávací a uměleckou
b) doplňkovou.
(3) Vzdělávací činnost GAMU je postavena na prezentaci klauzur, projektů a absolventských
výkonů studentů studijních programů uskutečňovaných Katedrou fotografie FAMU a Centrem
audiovizuálních studií FAMU, případně dalšími katedrami fakult AMU.
(4) Vzdělávací činnost spočívající ve spolupráci s katedrami fakult AMU musí být vždy dopředu
projednána s děkanem příslušné fakulty prostřednictvím vedoucího dotyčné katedry.
Financování této vzdělávací činnosti zajišťuje příslušná katedra z prostředků fakulty.
(5) Vzdělávací činnost dále může spočívat v doprovodném programu zacíleném nejen na
studenty a absolventy uměleckých oborů, ale také na širší veřejnost. Součástí doprovodného
programu mohou být komentované prohlídky, přednášky, diskuze a workshopy tematicky
propojené s aktuálními výstavami, příp. jednorázové akce performativního rázu.
(6) Umělecká činnost spočívá v prezentaci uměleckých výstupů studentů a pedagogů AMU.
(7) Další část galerijní dramaturgie tvoří kurátorované mezioborové výstavy zejm. mladých
českých a zahraničních umělců, příp. studentů spřízněných uměleckých škol.
(8) Doplňková činnost představuje doplněk financování GAMU. Její objem by měl představovat
alespoň 15 % roční dotace na činnost poskytnuté ze strany AMU. Doplňková činnost je
realizována v komerční oblasti (pronájmy prostor, prodej publikací). Doplňková činnost je
podřízena činnosti vzdělávací, a proto nesmí svým rozsahem ani charakterem negativně
ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost vzdělávací činnosti GAMU.
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Článek 4
Vedoucí GAMU a jeho kompetence
(1) V čele GAMU stojí Vedoucí GAMU.
(2) Vedoucího GAMU jmenuje rektor AMU na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vypisuje
rektor AMU nebo jím pověřený prorektor dle Řádu výběrového řízení AMU.
(3) Vedoucího GAMU odvolává rektor i bez udání důvodu.
(4) Vedoucí GAMU jedná jménem AMU ve věcech administrativně správních a hospodářskoprávních, zejména:
a) běžné smlouvy k zajištění provozu GAMU v objemu do 50.000,- Kč (bez DPH),
b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
c) smlouvy o pronájmu prostor GAMU s dobou trvání nepřekračující 14 dnů v objemu do
50.000,- Kč (bez DPH),
d) smlouvy o pronájmu movitých věcí AMU spravovaných GAMU, zejména techniky v objemu
do 50.000,- Kč (bez DPH),
e) smlouvy o vytvoření autorských děl a uměleckých výkonů a poskytnutí licencí k nim
v objemu do 50.000,- Kč (bez DPH).
(5) Vedoucí GAMU odpovídá rektorovi AMU, popřípadě pověřenému prorektorovi za:
a) důsledné plnění poslání a uskutečňování činností GAMU,
b) dramaturgii výstavního plánu činnosti GAMU, jeho realizaci a propagaci,
c) organizaci, řízení činností a administrativní agendu GAMU,
d) hospodaření a zajištění externích zdrojů financování,
e) dodání textové části o výsledcích činnosti a hospodaření GAMU pro výroční zprávu AMU,
f) plnění úkolů zadaných Výstavní radou GAMU,
g) zajištění komplexního rozvoje GAMU,
h) realizaci doplňkové činnosti,
i) zpracování rozpočtu GAMU a výroční zprávy GAMU a jejich předložení Výstavní radě
k projednání a rektorovi AMU ke schválení,
j) hodnocení a odměňování přímo podřízených zaměstnanců
k) spolupráci s fakultami AMU.
Článek 5
Výstavní rada GAMU
(1) Dalším orgánem GAMU je Výstavní rada GAMU, která je poradním orgánem rektora AMU.
(2) Členy Výstavní rady GAMU jmenuje a odvolává rektor.
(3) Výstavní rada GAMU má šest členů ve složení:
a) prorektor pověřený rektorem,
b) akademický pracovník Katedry fotografie FAMU navržený děkanem FAMU
c) akademický pracovník Centra audiovizuálních studií FAMU navržený děkanem FAMU
d) akademický pracovník DAMU navržený děkanem DAMU
e) akademický pracovník HAMU navržený děkanem HAMU
f) externí člen nominovaný rektorem AMU
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Článek 6
Zasedání Výstavní rady GAMU
(1) Předsedou Výstavní rady GAMU je prorektor pověřený rektorem. Předsedu zastupuje v době
jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce.
(2) Předseda Výstavní rady GAMU:
a) svolává a řídí zasedání,
b) navrhuje program jednání,
c) připravuje usnesení rady,
d) podepisuje dokumenty rady,
e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost rady a GAMU,
f) je oprávněn vyžadovat spolupráci a posudky nutné pro činnost GAMU,
g) může přizvat k zasedání hosty.
(3) Výstavní rada GAMU se schází nejméně jedenkrát ročně. Zasedání svolává předseda na
žádost rektora, nebo Vedoucího GAMU nebo z vlastního rozhodnutí.
(4) Účast člena rady na zasedání je nezastupitelná.
(5) Rektor, prorektoři, kvestor, Vedoucí GAMU se mohou účastnit jednání Výstavní rady GAMU
s hlasem poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim účast umožní rada.
(6) Zasedání Výstavní rady GAMU jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak.
(7) Výstavní rada GAMU je usnášeníschopná, je-li přítomna či jinak účastna (videohovor)
nadpoloviční většina všech členů Výstavní rady GAMU.
(8) Program jednání navrhuje předseda Výstavní rady GAMU a o návrhu jsou členové informováni
předem, nejpozději s pozvánkou na jednání. Podkladové materiály k jednání budou zaslány
členům Výstavní rady GAMU nejméně jeden týden před jednáním. Program jednání je
schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou
oprávněni předkládat všichni členové Výstavní rady GAMU.
(9) K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. Předsedající uděluje členům
slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu,
popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo.
(10) O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Výstavní rada GAMU hlasováním. Toto
se může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se Výstavní rada GAMU o této formě
hlasování dohodne předem.
(11) Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů
Výstavní rady GAMU.
(12) Ze zasedání Výstavní rady GAMU se pořizuje zápis. Zápis se zasílá rektorovi a Vedoucímu
GAMU a v listinné podobě je evidován na sekretariátu rektora.
Článek 7
Jednání Výstavní rady GAMU mimo zasedání (per rollam)
(1) V odůvodněných případech může Výstavní rada GAMU na návrh předsedy rozhodovat mimo
zasedání (hlasování o usnesení per rollam).
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(2) Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle
předseda členům minimálně týden předem. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno
a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne).
(3) Lhůta pro vyjádření členů nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
(4) Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovili souhlas alespoň čtyři členové Výstavní
rady GAMU.
(5) Součástí zápisu z nejbližšího zasedání Výstavní rady GAMU je hlasovací protokol, ve kterém je
uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě
nezúčastnilo.
(6) Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen
Výstavní rady GAMU, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání Výstavní
rady GAMU.
Článek 8
Kompetence Výstavní rady GAMU
(1) Výstavní rada GAMU:
a) dbá na důsledné plnění poslání GAMU,
b) projednává návrh rozpočtu GAMU,
c) spoluposuzuje výstavní projekty a žádosti zájemců o výstavy a využití prostor GAMU
a rozhoduje o jejich zařazení do plánu činnosti GAMU,
d) vyjadřuje se k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření GAMU a navrhuje rektorovi
potřebná opatření,
e) může navrhovat rektorovi odvolání Vedoucího GAMU, změnu organizačního řádu GAMU.
(2) Výstavní rada GAMU má právo si vyžádat ke své činnosti odborné posudky. Posuzovatelé
nesmějí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na
vypracování posudků hradí AMU, v případě, že žádost o vypracování odborného posudku
včetně nákladů na jeho vypracování, byla předem odsouhlasena rektorem.
(3) Výstavní rada GAMU při výkonu svých kompetencí spolupracuje s ostatními orgány AMU,
stálými poradními orgány rektora a orgány fakult či dalších součástí AMU.
Článek 9
Provoz GAMU
(1) GAMU hospodaří samostatně při respektování rozpočtových pravidel AMU. Provoz
a investiční potřeby GAMU se zajišťují z rozpočtu AMU. Umělecké, výstavní a vzdělávací
projekty jsou financovány vícezdrojově. Výnosy z doplňkové činnosti se řídí příslušnou vnitřní
legislativou AMU.
(2) Technickou správu GAMU zajišťuje vedoucí GAMU v součinnosti s rektorátem AMU
a Technickou správou budov HAMU.
(3) GAMU je nákladové středisko.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Funkční období dosavadních členů Umělecké rady GAMU konči datem účinnosti tohoto
výnosu.

5

(2) Tímto výnosem se ruší Statut GAMU ze dne 12.5.2008.
(3) Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem 15. 9. 2020, není-li stanoveno jinak.

doc. Jan Hančil v.r.
rektor
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