
Vážené senátorky, vážení senátoři, 

předkládám vám návrh rozpočtu na rok 2020 s tímto komentářem: 

Když se do rozpočtu, který jste obdrželi 12. května, zanesly změny, které pan tajemník Kolek uváděl 
ve svém komentáři zaslaném společně s rozpočtem, vycházel hospodářský výsledek na letošek mínus 
12.767.750,- Kč.  

Už tento fakt ukazuje, proč jsem nemohla prostě navázat na předchozí vedení a říct, aby senát 
pokračoval ve schvalování rozpočtu předloženém p. Holým a p. Kolkem. Nemohu přece předložit 
rozpočet se záporným hospodářským výsledkem. 

Přípravu rozpočtu po mém nástupu (20.5.) zkomplikovaly zejména tyto okolnosti: 

- Pan tajemník Kolek čerpal sick days a následně dovolenou, schválené bývalým děkanem Z. 
Holým, do 3.6. (otázku ne/možného odvolání z dovolené jsem vysvětlila na minulém zasedání 
a rovněž mailem). Příprava rozpočtu je primární kompetencí a zodpovědností tajemníka a pro 
jakékoliv jiné zaměstnance je nesmírně obtížné na tomto pracovat bez něj či bez jeho 
pomoci. Avšak díky pomoci mnoha lidí z fakulty i rektorátu se to nakonec povedlo (nicméně 
v delším čase, než by byl potřeba za spolupráce tajemníka). Od 4.6. pak pan tajemník 
nastoupil na ošetřovné – čili není spoluautorem předkládaných změn rozpočtu. 

- V žádném z uvedených dnů tajemník neposkytl (a v odevzdaných materiálech zanechaných v 
kanceláři nebyla nalezena) tabulku v květnu předloženého rozpočtu, která by byla 
editovatelná, a tedy mohly by být do ní zaneseny potřebné úpravy. Tabulku bylo nutno 
rekonstruovat.  

Naštěstí bylo mnoho lidí, jejichž znalosti a praktická pomoc mi umožnily rozpočet s úpravami sestavit 
– nesmírně jim děkuji, že v této obtížné situaci byli nápomocní (bez titulů): Ondřej Šejnoha, Ondřej 
Zach, Tomáš Šín, Viera Hladišová, Tomáš Langer, Anna Myslivcová, Jiří Charvát, Eva Bartáková. 

 

Provedené změny oproti rozpočtu z března 2020: 

- řádek 6, sloupec G listu 1 xls tabulky: Situace u TA 23 výnosy – výuka akreditovaných 
zahraničních studentů: počítáme z původně plánované výše finančních prostředků v rozpočtu 
pro rok 2020, ve výši Kč 17 700 tis., finanční úbytek cca Kč 4 200 tis. (změna oproti úbytku 
avizovanému p. Kolkem v komentáři, který byl odhadovaný na Kč 4 500 tis. – Aktualizovaná 
změna vzešla z konzultace s vedoucím FI). 

- Řádek 6, sloupec H listu 1 xls tabulky: „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.“ (citováno 
z komentáře J. Kolka z 12.5., zůstává v platnosti, tedy do tabulky takto zaneseno) 

- Řádek 28, sloupec G listu 1 xls tabulky: Situace u TA 23 náklady – odhad úbytku mzdových 
nákladů v akreditovaných programech (původní plán Kč 6 914,66 tis., odhadovaný úbytek 
z tohoto plánu 2 750,66 tis.). Tento úbytek se promítá také do nadřazené položky v ř. 27 
tabulky, sloupec G. 



- Řádek 27, sloupec H listu 1 xls tabulky: Mzdy v DČ – odhad úbytku na základě 
nerealizovaných kurzů je 2.350 tis. Kč. Plus: Bude nutné, aby došlo k úspoře mzdových 
nákladů v rámci DČ, a to ve výši 2.500 tis. Kč. 

- Řádek 22 listu 1 xls tabulky: Cestovné – odhadovaný úbytek 0 tis. v HČ a 650 tis. v DČ 
(sloupec H) zohledňuje (1) již vyčerpané prostředky, které byly za první tři měsíce 2020 téměř 
na polovině původně plánovaných, (2) předpoklad, že některé cesty bude možné pouze 
časově posunout, ale realizovat v tomto roku, a budou pouze některé zahraniční cesty 
(zejména mimo Schengen), které se neuskuteční. 

- Řádek 24 listu 1 xls ostatní služby – úbytky na základě nerealizovaných kurzů jsou aktuálně 
odhadnuté na 4.523 tis. Kč. Plus: Některé služby v minulosti účtované z DČ, bude nutné 
účtovat z HČ – tento přesun je v tomto návrhu ve výši 2.000 tis. Kč. (Tento přesun je 
plánovaný proto, že zatímco kladný výsledek hospodaření v HČ nezůstává fakultě, kladný 
výsledek hospodaření v DČ se přerozděluje do fondů fakulty.) Plus: bude nutné, aby došlo 
k úspoře služeb hrazených z DČ ve výši 4.000 tis. Kč.  

Zvažované a neprovedené změny: 

- řádek 2, sloupec H listu 1 xls tabulky: Tržby za pronájem nebytových prostor, které byly 
v únorovém rozpočtu naplánovány v DČ ve výši 5 730 Kč. U Slávie, kde jsou tržby největší, 
proběhlo vyjednávání s panem kvestorem o možnosti prominutí nájmu v období březen – 
květen, které by bylo ve výši maximálně 1 430 tis. Kč. Tato jednání nebyla podle dostupných 
informací uzavřena. Tento potenciální úbytek tedy do rozpočtu zanesení není, ale důrazně 
upozorňuji, že tyto příjmy jsou potenciálně zásadně ohrožené. Jelikož prostředky z těchto 
výnosů slouží primárně k pokrytí provozních nákladů fakulty, k vykrytí tohoto úbytku by 
musely být použity prostředky z Fondu provozních prostředků anebo by muselo dojít 
k omezení nákladů na provoz či jiných prostředků. FAMU bude usilovat, aby k tomuto úbytku 
nedošlo. 

Jak je zjevné z vyčíslených úbytků a nutných škrtů, ponechat tyto změny až na září-říjen, jak bylo 
navrhováno bývalým vedením, by bylo nezodpovědné, jelikož už teď je nutné připravit konkrétní 
úsporná opatření, zejména v DČ, a co nejdříve se jimi začít řídit. Výši těchto úsporných opatření 
ukazuje samotný rozpočet, který je nutno nastavit (a je teď nastavený) tak, aby nebyl výsledek 
hospodaření záporný. Dosáhnout těchto úsporných opatření bude nemilým (a zcela jistě 
nepopulárním), avšak nezbytným úkolem pro děkanku a tajemnici.  

 

Upřesňující komentář k aktualizacím rozpočtu Studia FAMU (list 2 xls tabulky): 

komentář k uvedeným položkám (vyznačeno v tabulce červeně): 
 
Základní info k rozpisu rozpočtu SF 2020: 
↓↓ 
Výše příspěvku A + K pro rok 2020 (FAMU + Studio FAMU): 99 157 960 Kč 
Studio FAMU pro rok 2020 participuje na příspěvku A + K poměrem: 30,86% = 30 600 000 Kč  
--- 
 
Úpravy v rozpisu rozpočtu SF 2020 → k 01.06.2020: 
↓↓ 

 Akce IRP (TA 41) - 814 500 Kč (únor 2020) aktuální výnos 914 500 Kč (1.6.2020) → navýšení 
ze strany FAMU v únoru 2020, po vyhlášení výsledků slyšení Vnitřní soutěže okruhy 1./2. → 
jedná se o prostředky, které z IRP FAMU obdrží Studio FAMU do svého rozpočtu každý rok 
na podporu Vnitřní soutěže - okruh Audiovize. Rozdělení prostředků se řídí podmínkami 



Vnitřní soutěže - letošní, jarní kolo, bylo zrušeno (Covid-19) a bylo rozhodnuto, že se 
paušálně navýší prostředky absolventských projektů (především hygienická opatření). 
Odkaz zde. 

 Akce dary (TA 03) - 400 000 Kč předpokládaný výnos ponechán bez snížení → innogy 300 tis. 
+ ostatní odhadované dary v rámci výroby v r.2020. 

 Akce výuka zahraničních studentů v HČ (TA 23 - CDM a CIN KK) - 3 000 0000 Kč 
předpokládaný výnos ponechán, na základě upřesnění ze strany Ondřej Zacha, bez snížení 
→ prostředky jsou určeny pouze na výrobu, těmto programům nejsou účtovány pronájmy 
techniky a kapacit SF. 

 Akce výuka zahraničních studentů DČ kurzy (TA 33) - 2 500 000 Kč (únor 2020) 
předpokládaný odhad výnosu snížen - s ohledem na aktuální situaci - na 500 000 Kč. , 
částka zahrnuje i podíl FI na provozním paušálu = 500.000,-Kč/rok → aktuálně 125.000,- 
Kč za první kvartál intenzívní spolupráce.. 

 Akce DČ zakázky, pronájem, licence... (TA 30) - 350 000 Kč = předpokládaný odhad výnosu 
ponechán v tabulce bez úprav. 

--- 
Adekvátně byly - u upravených výnosů - pozměněny náklady. 

 

 


