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Vážení páni předsedové AS DAMU a HAMU, 
 
níže posílám informace k volbám do RVŠ, které nás čekají, a o kterých byli děkani informováni na kolegiu rektora. 
 
Na jednání AS AMU 22.12. jsem zařadil volbu za AS AMU, protože už v polovině ledna bude zasedat předsednictvo 
RVŠ, a měli bychom mít tedy zvoleného alespoň jednoho zástupce do předsednictva. Pokud byste tedy chtěli vy 
nebo děkani doporučit AS AMU někoho k nominaci do předsednictva nebo pouze jako prostého člena sněmu RVŠ, 
tak to prosím neprodleně učiňte nejpozději do 22.12. do 15:00 hod. FAMU tak již učinila a zároveň by měl AS FAMU 
fakultní nominace projednávat v pátek 18.12. 
 
Zároveň prosím, abyste vaše fakultní nominace včetně nominace studentské (viz níže) projednali hned na vašem 
následujícím zasedání fakultních AS a následně mě informovali. 
 
  
 
AS AMU deleguje do Rady vysokých škol (čl. IV. odst. 1 statutu RVŠ) celkem 7 osob: 
 
- 2 zástupce AMU (1 delegáta jako člena Předsednictva a do Sněmu a 1 delegáta do Sněmu) 
- 1 zástupce z každé fakulty AMU (deleguje je AS AMU na návrh AS příslušné fakulty) 
- 2 zástupce studentů AMU – 1 delegáta a 1 náhradníka 
  
 
Při hlasování AS AMU o nominacích je třeba zároveň doporučit zařazení delegátů do konkrétních pracovních komisí 
RVŠ (každý delegát může být v 1 - 2 pracovních komisích). Komise jsou vypsány na delegačním lísku, který přikládám. 
 
Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v orgánu reprezentace vysokých škol složené z představitelů vysokých škol 
(§ 92 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách). 
  
 
Informace z RVŠ: 14. 1. se koná zasedání Předsednictva RVŠ, 28. 1. zasedá první Sněm, kde se bude z členů 
Předsednictva volit předseda a místopředsedové, proto by bylo vhodné na senátu 22. 12. vybrat alespoň delegáta za 
AMU jako člena Předsednictva a do sněmu. Delegační lístky je možné posílat na RVŠ i v lednu, případně i později, až 
stihneme delegovat jednotlivé delegáty. 
 
Co se týče delegace do Studentské komory, v minulosti nominovaly fakulty 1 studenta za každou fakultu, ten, kdo 
získal nejvíce hlasů při hlasování AS AMU, byl delegát, ten, kdo by se umístil na druhém místě, byl náhradník. 
 
  
 
V příloze zasílám pro informaci i Statut RVŠ. 
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Pěkné odpoledne, 
 
Petr Prokop 
předseda AS AMU 


