
Legislativní porušení – Ing. Hladišová Viera 

1. Legislativní porušení bylo ze strany paní Hladišové - konkrétně zákon o Vysokých školách 
– který, říká v rámci §9, písmeno c), že senát schvaluje rozpočet VŠ „fakulty“. Vzhledem ke 
zjištěným informacím a podkladům, které se ke mně dostaly, tak senát „vlastně“ rozpočet 
neschvaloval. Nyní vzniká otázka proč? Odpověď je jasná, protože byl senátu FAMU 
předložený rozpočet v podobě rozdělení příspěvku A+K (což není celý rozpočet). Rozpočet 
zahrnuje také provozní rozpočet, kde je struktura nákladů a výnosů jak v hlavní, tak 
doplňkové činnosti včetně plánovaných investic a předpokladů pro čerpání Fondů, a to tak, jak 
je to předkládané panem děkanem již od našeho nástupu v roce 2016 (poprvé rozpočet na rok 
2017 a nyní na rok 2018 - 2020). (rozpočty 2014-2016 – nebyly dohledány na webu AS 
FAMU – pouze zápis). 
 

2. Legislativní porušení bylo ze strany paní Hladišové - konkrétně zákon o Vysokých školách 
– který, říká v rámci §9, písmeno d), že senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření a o 
činnosti VŠ „fakulty“. Senát nemohl v tuto dobu nic schvalovat, neboť vedení FAMU do roku 
2016 nikdy nepředložilo ani zprávu o hospodaření, která je v kompetenci tajemníka/tajemnice, 
ale ani zprávu o činnosti fakulty. V tomto případě bohužel neznalost zákona neomlouvá. 
Předpokládá se, že zaměstnanec v této funkci ví a zná, co je jeho povinností. 
 

3. Při ukončení pracovního poměru v květnu 2016 nebyl obdržený ze strany paní Hladišové 
žádný předávací protokol a žádné podklady ve fyzické, event. elektronické podobě, i přesto, že 
ji na odchod byla vyplacena odměna ve výši Kč 325 000,-. Taktéž byly zlikvidovány všechny 
podklady ve fyzické podobě. Jediné co zůstalo, byly podklady projektu NAKI – pouze ve 
fyzické podobě nikoliv elektronické, které poskytl následně rektorát AMU. 
 

4. Výtky a výpověď Ing. Vomely – snížení úvazku a osobního ohodnocení vedoucího technické 
zprávy bez oznamovací povinnosti předsedkyni odborového svazu AMU (tato povinnost 
platila i v minulosti). Následně přijatý druhý vedoucí technické zprávy paní Šírová Věra. 
Personální pochybení v přijímání dvou osob na stejnou pracovní pozici.  
 

5. Od nástupu 1. 10. 2012 nebyla plněna oznamovací povinnost dle zákona o střetu zájmu a to 
formou čestného prohlášení na MŠMT. Za tento přestupek je možné udělit pokutu ve výši Kč 
50 000,- i zpětně. 
 

6. Zaměstnanci FAMU nebyly proškoleni v intervalech 2 – 3 let dle profese a pozice. PO a 
BOZP bylo v katastrofálním stavu. Zodpovědný je vždy zaměstnavatel nebo pověřená osoba, 
kterým v tuto dobu byla tajemnice Ing. Hladišová Viera. 
 
 


