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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
předem vás všechny srdečně zdravím. Vzhledem k tomu, že pan děkan je  v 
současné době zdravotně indisponován, tak mne pověřil, abych Vám za něj, jako za 
předkladatele, zaslal návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2020. Rozpočet 
přikládám v příloze. 
Co se týká Vašeho dotazu ohledně finančních úbytku, tak odpověď je 
následující: 
  
Opětovně vzhledem k současné situaci jsem prošel veškeré plánované výnosy, jak v hlavní činnosti, 
tak i v doplňkové činnosti. Veškeré finanční plány se nastavují po dohodě s jednotlivými vedoucími 
kateder a také odpovědnými osobami za jednotlivé programy v TA 23 (hlavní činnost zahraniční 
akreditované programy) a TA 33 (doplňková činnost – zahraniční neakreditované programy), 
tak jsem je také všechny oslovil, abych zjistil možné finanční úbytky. 
  
Co se týká tržeb za vlastní výkony a za zboží, tak je to tak, že rozpočet jak v HČ ve výši 400 tis. Kč 
bude bez dopadu a taktéž rozpočet v DČ ve výši 370 tis. Kč bude bez dopadu (viz. tabulka č. 1 
přílohy v excelu). 
  
U tržeb za pronájem nebytových prostor, které jsme naplánovali v DČ ve výši 5 730 Kč, tak zatím 
nepředpokládáme snížení. Hovořil jsem s nájemcem Klubu FAMU panem Kobzou a zatím neplánuje 
neplatit ani ukončit svou činnost, ale to se může kdykoliv změnit. Každopádně platí nájemné ve výši 
Kč 10 tis. bez DPH, takže zde by to tak velký úbytek financí nebyl. Určitě by se mohla situace změnit 
v případě, že by nechtěl ve své činnosti pokračovat, tam by vznikly náklady mimo úbytek u nájmu ještě 
ve výši Kč cca 30 tis. Kč, které představují služby a energie Klubu. 
  
U Slávie jsou tržby největší, ta doposud vyjednávala s panem kvestorem o možnosti prominutí nájmu 
v období březen – květen. Zde je možné počítat maximálně s úbytkem max. o ¼ tj. 1 430 tis. Kč. 
Vzhledem k současným vládním opatřením, kdy stát chce finančně vypomoci s placením nájemného 
by to mohla být částka výrazně nižší. 
  
Situace u TA 23 – výuka akreditovaných zahraničních studentů je taková, že počítáme 
z plánované výše finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2020, ve výši Kč 17 700 tis. finanční 
úbytek cca Kč 4 500 tis.(tabulka č. 1 přílohy v excelu). Mám potvrzené od jednotlivých vedoucích 
kateder a odpovědných osob, že výuka bude realizována, akorát s menším počtem studentů, jejichž 
úbytek způsobí výše uvedený pokles. 
  
Co se týká výuky neakreditovaných zahraničních studentů (kurzy) v rámci TA 33 DČ, tak zde byl 
plánovaný rozpočet ve výši Kč 41 500 tis. Co momentálně určitě víme, tak se nebudou realizovat 4 
kurzy, které způsobí finanční úbytek ve výši Kč 6 600 tis. A v ostatních kurzech dojde na 100 % 
k odpadu kurzistů, event. vrácení školného (pokud tato situace nastane), což způsobí pokles tržeb cca 
ve výši Kč 20 200 tis., celkem tedy plánujeme finanční úbytek ve výši v rámci DČ TA 33 Kč 26 800 
tis. Protože náklady plánujeme v rámci TA 33 vzhledem k celkovým výnosům, tak k tomuto 
celkovému finančnímu úbytku budou také omezeny i náklady, což FAMU nijak neohrozí v jeho 
činnosti. Jediné co bude následně nižší za rok 2020, tak to bude výsledek hospodaření. 
  
Provoz FAMU je pokrytý zejména z TA 30 DČ – nájmy jako je Parnas, Slávie a Klub FAMU – 
zejména, FPP a případně TA 01, což je zanedbatelná výše. 
  
V současnosti byl také rektorátu předložený rozpočet na rok 2020 bez výše uvedených úprav, pouze 
s komentářem. Stejně postupovala DAMU i HAMU. 
Do budoucna dojde určitě k omezení nákladů vzhledem k finančním úbytkům, ale v současnosti je to 
asi trochu předčasné. Naplánovat se dá cokoliv, ale vycházet musíme z reality. Dle domluvy při 
schvalování rozpočtu AMU, došlo k dohodě, že rozpočty se budou upravovat v období září – říjen a to 
dle nastalé situace a přijatých vládních nařízeních. 



Hlavní příspěvek A+K z MŠMT krácený dle informací nebude – z tohoto jsou hrazeny veškeré 
osobní náklady FAMU. V doplňkové činnosti jsou sice také osobní náklady, ale ty tvoří z větší 
části odměny za výuku v těchto zahraničních programech. 
  
  
S pozdravem a přáním hezkého dne a pevného zdraví 
  
Jindřich Kolek 
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