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� říjen 2016 podzimní termín pro odevzdání projektů a žádostí do Vnitřní soutěže (F)AMU 
� říjen 2016 slyšení 6. kola Vnitřní soutěže (F)AMU 
� 31.10.2016 poslední možný termín pro vyúčtování všech cvičení realizovaných v roce 2016 a uzavření výroby 
� 30.11.2016 poslední možný termín pro vyúčtování všech cvičení podpořených v 6. kole Vnitřní soutěže (F)AMU  

= uzavření čerpání externích finan čních prost ředků 



TYPY CVIČENÍ 4 

PRACOVNÍ DOBA VE STUDIU FAMU 4 

ZAHÁJENÍ VÝROBY A REALIZA ČNÍ PORADA 5 

ZALOŽENÍ CVIČENÍ V DISPEČINKU 6 

DISPEČINK 6 

FASOVÁNÍ A VRACENÍ TECHNIKY 7 

ČERPÁNÍ EXTERNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 7 

OBJEDNÁVKY A FAKTURY 8 

SMLOUVY 8 

LIKVIDACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ V HOTOVOSTI 9 

HOTOVOSTNÍ ZÁLOHY 9 

PRÁCE S KOMPARSNÍMI LISTINAMI 10 

PŘIPOJIŠTĚNÍ TECHNIKY 10 

AUTODOPRAVA 11 

NATÁČENÍ V ATELIÉRECH STUDIA FAMU 12 



HUDBA 13 

VNITŘNÍ SOUTĚŽ (F)AMU 13 

FESTIVALOVÉ ODDĚLENÍ FAMU 13 

POVINNÁ PRODUKČNÍ DOKUMENTACE KE CVIČENÍ 14 

UKONČENÍ VÝROBY CVIČENÍ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYPY CVIČENÍ 
 

• oborové cvi čení = předepsané cvičení jednotlivých kateder ve výrobních listech Bílé knihy FAMU, které studenti realizují 
samostatně ve všech profesích (CAS 1.-4.r., KAT 1.-2.r., KDT 1.r., KK, KSD, KSS, KZT) 
 

• spole čné cvi čení = předepsané cvičení jednotlivých kateder ve výrobních listech Bílé knihy FAMU, které studenti realizují 
pod vedením studenta KP (CAS 5.r., KAT 3.-5.r., KDT 2.-5.r., KR, některé projekty KK a KSS) 
 

• jiné klasifikované cvi čení = cvičení vznikající z iniciativy studentů nad rámec povinných cvičení předepsaných v Bílé knize; 
cvičení musí být pedagogicky vedené a výsledné dílo hodnocené na klauzurách nebo státních zkouškách, minimálně však 
v rámci učebních plánů (KOS) 
 
 

PRACOVNÍ DOBA VE STUDIU FAMU 
• kontakty a pracovní dobu Studia FAMU najdete ZDE 

• personál Studia FAMU je k dispozici studentům v pracovní dny  od 8.30 do 16.30  – toto časové rozpětí platí i pro natáčení 
v ateliérech a pro frekvence ve filmové míchací hale, kde je nutná účast personálu 

• doporučujeme objednat se s předstihem před návštěvou jednotlivých oddělení 

• budova Studia FAMU je otevřena pouze v pracovní dny od 6.00 do 22.00 , případnou práci o víkendech nebo v nočních 
hodinách je nutné ohlásit dopředu a nechat si ji schválit od produkce SF 

• mimořádné události, omezení provozu nebo informace o dočasné blokaci některých kapacit najdete na vývěsní desce při 
přihlašování do dispečinku ZDE 



ZAHÁJENÍ VÝROBY A REALIZA ČNÍ PORADA 
 

• výrobu cvičení zahajuje vedoucí výroby Studia FAMU po p ředložení podepsaného Výrobního listu  příslušnými 
pedagogy a studenty; bez potvrzeného výrobního listu nelze rezervovat techniku a čerpat interní kapacity Studia 
FAMU 

• externí finanční prostředky lze čerpat také až po zahájení výroby, výjimkou je omezené čerpání pouze na průzkum 
realizace nebo nezbytné přípravy společných cvičení 

• zadání jednotlivých cvičení ve výrobních listech předepisuje příslušná katedra; limity interních a externích nákladů 
přiděluje a každoročně aktualizuje produkce SF  

• odchylky od předepsaného zadání ve VL, schválené vedoucími pedagogy  (délka, počet natáčecích dnů, termíny 
realizace, změna technologie), je nutné do VL výslovně uvést = výrobní listy vypl ňujte podle skute čnosti , z tohoto 
důvodu jsou na webových stránkách FAMU ke stažení v otevřeném textovém formátu (.doc) 
 

• samotnému natáčení u společných cvičení předchází realiza ční porada, kterou svolává student katedry produkce  
po domluvě s vedoucím výroby Studia FAMU a vedoucím dílny Katedry produkce 

• realizační poradu má smysl svolávat pouze za předpokladu, že jsou odsouhlaseny následující výstupy z přípravného 
období: scéná ř, rozpo čet, natáčecí plán , harmonogram výroby  včetně plánované postprodukce, herecké 
obsazení, nasazení štábu  zejména v autorských profesích a seznam plánovaných dodavatel ů služeb  

• realizační porada musí být svolána nejpozději týden před prvním natáčecím dnem; doporu čené jsou 2 týdny  
• realiza ční porady se ú častní štáb ve všech profesích v četně svých vedoucích dílen , pokud se strany nedomluví 

jinak 
• cílem realizační porady je nalézt řešení u všech kritických bodů realizace; každý z účastníků má možnost natáčení 

cvičení v odůvodněných případech odmítnout nebo posunout 
• doporučujeme průběžné konzultace v produkci SF během celého přípravného období včetně možnosti předsazené 

produkční porady například v rámci dílny studentů KP 
• z realizační porady student KP vytvo ří stru čný zápis , který bude obsahovat projednávané okruhy a jejich výstupy  

 



ZALOŽENÍ CVIČENÍ V DISPEČINKU 
 

• cvi čení v dispe činku Studia FAMU zakládá vedoucí výroby  po dodání vyplněného a podepsaného výrobního listu, po 
dodání scénáře (může být námět, storyboard, scénosled) a po dodání podepsaných autorských smluv; v případě 
společného cvičení je dále vyžadován rozpočet rozdělený na externí a interní náklady, štábová listina včetně kontaktů a 
plán výroby vč. postprodukce 

• student získává přístup ke svému cvičení až po schválení všech podkladů a založení cvičení v dispečinku 

• objednávat techniku a kapacity Studia FAMU lze až po založení cvičení / zahájení výroby 

 

DISPEČINK 
 

• online platforma pro rezervaci interních kapacit SF a sledování čerpání externích a interních nákladů daného cvičení; 
k dispozici na internetu http://dispecink.studiof.amu.cz/ 

• u oborových cvičení si objednává techniku a kapacity student dané katedry samostatně 
• u společných cvičení ho přes dispečink obsluhuje student katedry produkce zodpovědný za jeho výrobu 
• navyšování nebo přidělování interních limitů na cvičení jsou v kompetenci vedoucích výroby SF 
• cena objednávaných kapacit je vyjádřena v interním ceníku SF, podle kterého studenti sestavují rozpočet 
• ateliéry se objednávají výhradn ě přes produkci Studia FAMU , aktuální rozpis vytíženosti ateliérů najdete ZDE 
• nasazení autodopravy se objednává výhradn ě přes produkci SF , její schválení není nárokové 
• objednané kapacity lze bezplatn ě stornovat 4 dny p řed plánovanou záp ůjčkou ; pokud rezervaci zrušíte 3 dny před 

zápůjčkou, odečte se z vašeho rozpočtu 5% z ceny objednaných kapacit; 2-1 den před zápůjčkou 50% storna a v den 
zápůjčky celých 100% storna 
 



FASOVÁNÍ A VRACENÍ TECHNIKY 
 

• techniku fasuje a vrací výhradně osoba pověřená jejím užíváním 
• vrátit zap ůjčenou techniku je možné každý pracovní den do 11.30 hodin, den vrácení však musíte mít objednaný 

v dispe činku na své cvi čení 
• fasovat techniku je možné v odpoledních hodinách od 13:30 do 16:30 , kdy je zkontrolována odpovědnými pracovníky 
• pokud rezervace zasahuje do víkendu, je dnem vrácen í pond ělí 
• pro úschovu techniky jsou k dispozici místnosti v suterénu SF - nutné rezervovat p řes dispe čink ; v případě obsazenosti 

kapacit kontaktujte vedení výroby 

 

ČERPÁNÍ EXTERNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

• externí finan ční prost ředky lze čerpat na základ ě schváleného rozpo čtu 
• rozpočet se rozděluje na externí a interní náklady zvlášť 
• v případě společných cvičení si student KP vede vlastní evidenci aktuálně čerpaných nákladů ve formě rozpočtu - údaje 

v dispečinku jsou pouze orientační a slouží ke zpětné kontrole 

 

 

 

 



OBJEDNÁVKY A FAKTURY 
 

• k uzavírání veškerých objednávek jsou oprávn ěni pouze vedoucí výroby SF 
• studenti u potenciálních dodavatelů činí pouze nezávazné poptávky – o výstupech informují vedoucí výroby SF 
• všechny objednávky musejí být vystaveny p řed začátkem objednávané akce  – nelze zpětně proplácet faktury bez 

předchozí objednávky 
• studenti žádají vedoucí výroby SF o vystavení objed návky formou elektronického formulá ře Žádost o objednávku  
• vedoucí výroby SF každou žádost posoudí a do dvou pracovních dnů službu buď objednají, anebo navrhnou jiné řešení – 

nelze požadovat objednání p ředběžně domluvených služeb na po čkání  
• oficiální objednávky se vystavují v účetním systému AMU a zasílají se dodavatelům elektronicky, studenti jsou přidáváni do 

kopie, aby všechny objednávky mohli vést ve své evidenci a byli tak součástí procesu 
• doručené faktury likvidují a zadávají k proplacení na základě vystavené objednávky vedoucí výroby SF 
• proplácet faktury v hotovosti lze pouze s p ředchozím svolením vedoucích výroby SF , limit takovéto platby nesmí 

přesáhnout 10.000,- Kč a realizuje se pouze ve výjimečných případech 

 

SMLOUVY 
• vzory autorských smluv a smluv s výkonnými umělci bez nároku na odměnu najdou studenti ZDE 
• studenti je dodávají průběžně vedoucím výroby SF k podpisu a archivaci 

 
• k vystavování veškerých smluv za úplatu jsou oprávn ěni pouze vedoucí výroby SF 
• studenti žádají vedoucí výroby SF o vystavení jakékoli smlouvy formou elektronického formuláře Žádost o smlouvu 
• vedoucí výroby SF každou žádost posoudí a do čtyřech pracovních dnů smlouvu vystaví, anebo žádost s odůvodněním 

odmítnou – nelze požadovat vystavení smluv na po čkání  
• smlouvy se předávají do účtárny rektorátu AMU v měsíci zahájení činnosti podle předmětu smlouvy; příkaz k proplacení se 

do účtárny zadává až v měsíci jejího dokončení 



• honoráře jsou splatné vždy k 9. dni následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla ukončena činnost a odevzdáno dílo 
• smluvní vztahy se zahraničními osobami je nutné řešit s vedoucími výroby minimáln ě měsíc p řed zahájením akce  – nutné 

konzultace s externími daňovými a právními poradci AMU a dokládání příloh a dotazníků ke smlouvám 

 

LIKVIDACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ V HOTOVOSTI 
• účetní doklady likvidované v hotovosti musejí mít oporu ve schváleném rozpočtu 
• možné účetní doklady proplácené v hotovosti: paragony, p říjmové pokladní doklady, faktury v hotovosti, kompa rsky  
• náležitosti účetních dokladů v hotovosti: datum po řízení v daném kalendářním roce, účet nesmí být starší třech měsíců od 

pořízení; informace, zda je dodavatel plátce DPH ; v případě, že je na účetním dokladu uvedený odběratel, musí jím být 
AMU; předmět nákupu musí být jasně identifikovatelný  

• nákupy movitých věcí s dlouhodobou životností nad 600,- Kč spadají do evidence majetku školy; u ext. pevných disků je tato 
hranice posunuta k hodnotě nad 4.000,- Kč → zakoupené věci je nutné vrátit po skončení užívání do produkce SF 

• likvidace účetních dokladů probíhá v produkci SF; formulá ř pro Vyú čtování  najdete ZDE 
 

 

HOTOVOSTNÍ ZÁLOHY 
• na drobné výdaje v hotovosti je možné převzít finanční zálohu v produkci SF 
• maximální výše poskytnuté zálohy na jedno cvi čení je 30.000,- Kč, případnou další zálohu nelze poskytnout  

bez vyúčtování předchozí zálohy 
• vyúčtování hotovostní zálohy musí prob ěhnout do 30 dn ů od jejího vydání 
• v případě společných cvičení je nutné, aby si studenti KP vyzvedávali hotovostní zálohy dopředu před plánovanými výdaji – 

plánované hotovostní výdaje by m ěly být vyzna čeny p římo ve schváleném rozpo čtu  
 
 



PRÁCE S KOMPARSNÍMI LISTINAMI 
• komparsní listiny jsou k vyzvednutí na předtištěných formulářích v produkci Studia FAMU 
• na komparsní listinu lze vyplácet i drobné pomocné práce  
• na komparsní listinu lze vyplácet pouze ob čany České republiky  
• komparsní listiny musejí být vypln ěny čiteln ě a údaje ověřeny podle předložených občanských průkazů 
• k vyplacené odměně vedoucí výroby připočítávají srážkovou da ň ve výši 15% , která je započítána k tíži daného cvičení 
• maximální jednorázová výplata pro jednu osobu je stanovena na 2.000,- Kč v 1 dni; maximální výplata pro jednu osobu 

v daném měsíci na 4.000,- Kč; do formulá ře nevypl ňujte brutto a da ň, pouze čistě vyplacenou částku  
• platby za komparsy a pomocné práce je nutné mít označeny ve schváleném rozpočtu a pro jistotu konzultovat s vedoucími 

výroby SF 
• vyplněné formuláře odevzdávejte do produkce SF nejpozději do 25. dne v daném měsíci 

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ TECHNIKY 
 

• externí technika a převzaté věci od externích dodavatelů převyšující celkovou hodnotu 6.000.000,- Kč podléhají připojištění; 
z tohoto důvodu je nutné počítat s nákladovou položkou v rozpočtu cvičení; minimální spoluúčast je 5.000,- Kč 

• externí motorová vozidla (vyjma vozidel ve vlastnictví studentů), ve kterých má být technika přepravována, se musejí 
připojistit zvlášť; pro tyto případy je nutné nahlásit majitele vozidla, kontakt na n ěj, spz vozidla, VIN, typ vozidla a 
osoby, které jej budou řídit  

• NIKDY NENECHÁVEJTE TECHNIKU VE VOZIDLE BEZ DOZORU ! ! 
• připojištění se vyřizuje přes vedoucí výroby SF, termín pro jeho zajišt ění je pět pracovních dní  
• připojištění musí být vyřízeno ještě před fasováním techniky 
• případná pojistná událost musí být neprodlen ě nahlášena vedoucím výroby SF 

 



AUTODOPRAVA 
 

• SF disponuje jedním vozem – Ford Tranzit  – kterým může zajistit přepravu techniky na studentská cvičení 
• ostatní autodopravu zajišťuje objednávkami u externích dodavatelů 
• autodoprava je nenároková a její přidělování je zcela v kompetenci produkce SF 
• autodoprava se objednává p řes produkci SF  a k jejímu schválení je nezbytné dodat přesné autodispozice (čas a místo 

odjezdu, přesnou adresu cílové zastávky, průběh akce, předpokládaný popis nákladu, předpokládaný konec jízdy, počet 
přepravovaných osob, kontakt na osobu, která s řidičem pojede) 

• studiová autodoprava je hrazena z provozních prostředků SF = náklady na její zajištění nespadají do nákladů jednotlivých 
cvičení (vyjma diet pro zaměstance SF) 

• pokud je řidič vyslán na cestu mimo Prahu, musí mít od vedoucích výroby SF potvrzený cestovní příkaz – takovéto cesty je 
nutné řešit minimálně den dopředu 

• pokud je řidič mimo Prahu déle než pět hodin, má podle zákona automaticky nárok na diety (příspěvek na stravu), tyto 
náklady se účtují k tíži realizovaného cvičení, proto je nutné s takovými náklady počítat v rozpočtu 

• platné směrnice AMU pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty najdete ZDE 
 

 
• pro natáčení společných cvičení lze najmout externí autodopravce, náklady za dopravu budou zaúčtovány k tíži 

realizovaného cvičení 
• nasazení externí autodopravy konzultujte s produkcí SF; můžeme vám poskytnout kontakty na ověřené autodopravce 

 
 
 
 
 
 
 



NATÁČENÍ V ATELIÉRECH STUDIA FAMU 
 

• Atelier A 110 m2 
• Atelier B 70m2 

 
• rezervace termínů pro natáčení a stavbu v ateliérech se provádí přes vedoucí produkce 
• aktuální obsazenost ateliérů můžete sledovat ZDE. 
• před stavbou dekorace nutno předat vedoucí výpravy Petře Lebduškové technický výkres  

� vyznačený půdorys stavby (plánek ZDE) 
� seznam jednotlivých stavebních prvků (okna, dveře) 
� uvedení barev na stěnách 
� seznam rekvizit 

 
• fundus výpravy SF – malý sklad nábytku a drobných rekvizit přímo ve Studiu FAMU 

 
• otevírací doba externích fundusů Studia Barrandov, ČT je pro FAMU 7:00 – 12:00 
• vstup do těchto fundusů pouze po předchozí domluvě a s pověřenou osobou 
• ve fundusu Barrandov jsou k dispozici studentům filmových škol pouze tyto sklady: drobné rekvizity; nábytek 2; 

elektro; kostýmy; obuv; dekorační látky a koberce; nelze využívat služeb skladů make-up a nábytek 1 
 
 

• stavba standardní dekorace trvá orientačně 3 dny  
(technologický postup, lepení, malování) 

• pro náročnější stavbu je nutné zajistit externí výpomoc 
• z provozních prostředků SF lze hradit pouze základní dekorace a materiál (základní barvy atd.); speciální požadavky 

budou hrazeny z rozpočtů cvičení 
 

• K finalizaci požadavků na stavbu je dobré udělat si obhlídku za účasti kameramana  



HUDBA 
 

• u každé užité hudby v AVD je nutné smluvn ě (licen čně) vypo řádat všechny autory hudby, textu, interprety a 
vydavatele nahrávky 

• doba majetkoprávní ochrany k autorským dílům se řídí autorským právem a právy souvisejícími ZDE 
• hlášení OSA je nutné vyplnit a odevzdat VŽDY, a to i v případech, kdy v AVD není užita žádná hudba 
• pro studentská cvičení lze využít v rámci partnerské smlouvy služeb hudební banky Studia Fontána - pro přístup 

kontaktujte pana Jana Nedvěda jjnedved@studiofontana.com 
• v případě užité hudby ze Studia Fontána je nutné vyplnit jejich hlášenku ZDE 
• bez uzav řených souhlas ů / smluv s majiteli práv nelze AVD ve řejně šířit  (festivaly, kino, přehlídky, internet atd.) 

 

VNITŘNÍ SOUTĚŽ (F)AMU 
 

• aktuální informace včetně vyhlášených termínů pro uzávěrku VS, formulář žádosti, status VS a výsledky slyšení hledejte 
vždy ZDE  

 
 

FESTIVALOVÉ ODDĚLENÍ FAMU 
 

• posílat filmy na festivaly je možné až po uzavření výroby v produkci Studia FAMU 
• festivalová agenda je soustředěna ve 4. patře Studia FAMU a vede ji Věra Hoffmannová 
• aktuální informace k festivalovým aktivitám FAMU a formulář žádosti najdete ZDE 



POVINNÁ PRODUKČNÍ DOKUMENTACE KE CVIČENÍ 
(seznam obsahuje úplný výčet dokumentů pro potřeby společného cvičení) 

 

• Podepsaný výrobní list 
• Scénář nebo jiný literární podklad (námět, synopse, storyboard, technický scénář) 
• Rozpočet 
• Harmonogram výroby včetně postprodukce 
• Štábová listina včetně kontaktů 
• Seznam hereckého obsazení 
• Natáčecí plán (případně i denní dispozice) 
• Zápis z realizační porady 
• Smlouvy (autorské, s výkonnými umělci, o užití děl, nájemní smlouvy atd.) 
• Denní zprávy 
• Vyúčtování hotovostních dokladů 
• Fotografie z natáčení (2-4 fotosky, pouze u společných cvičení) 
• Titulková listina – v případě spole čných cvi čení podléhá záv ěrečná titulková listina schválení v produkci SF  
• Dialogová listina 
• Výpis veškeré užité hudby (hlášení OSA) 
• Závěrečná zpráva 
• Evidenční list – potvrzuje vedoucí výroby SF  

 

 

 



UKONČENÍ VÝROBY CVIČENÍ 
 

• při natáčení na filmový materiál se veškeré negativy odevzdávají do produkce SF, kde se následně uskladňují 
• v televizním oddělení SF máte možnost zálohovat hrubé materiály až do doby ukončení výroby 
• výroba cvičení se ukončuje ve SF odevzdáním kompletní dokumentace včetně výsledného díla na nosiči DVD pro archiv SF 

= bez ukon čeného cvi čení nemůžeme potvrzovat výstupní listy a kredity a ani posí lat film na festivaly  
• při ukončení výroby podepisujeme v produkci SF předložený vyplněný evidenční list, který následně předáváme do archivu a 

v případě společných cvičení i zástupcům katedry produkce 
 

• všechna společná cvičení je nutné odevzdat zároveň i na ext. pevném disku (zakoupeném pro výrobu z rozpočtu cvičení)  
ve formátu podle platného projekčního standardu FAMU  

• na ext. pevném disku je vhodné odevzdat i všechny koncové výstupy (výsledný export, výsledný zvukový mix, anglické 
podtitulky, dokumentace v elektronické podobě, fotosky, grafika atd.); 

•  pokud na společné cvičení ext. HDD zakoupený nebyl, využijte možnosti archivovat výše uvedené materiály v televizním 
oddělení SF 
 

• vedení výroby doporučuje odevzdávat hotové cvičení v předepsaných formátech minimálně týden před plánovanými 
klauzurami nebo státními zkouškami do produkce SF; jsme schopni nabídnout kontrolu výsledného exportu, případně 
technickou podporu a kompletaci pro následné klauzury 
 

 

 

 


