
1  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na rozdělení finančních prostředků 

Filmové a televizní fakulty Akademie múzických 

umění v Praze na rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Předkládá: PhDr. Andrea Slováková, děkanka 

FAMU Zpracováno: Červen 2020 

Schváleno: .................................. AS FAMU 



2  

 

OBSAH 

1. ÚVOD 3 

2. Provozní rozpočet FAMU 3 

3. Závěry k provoznímu rozpočtu 4 

4. Rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost FAMU bez SF 4 

4.1 Komentář k rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost 5 

5. Provozní rozpočet Studia FAMU 5 

5.1 Úvod 5 

5.2 Komentář k provoznímu rozpočtu Studia FAMU 6 

5.3 Závěr 7 

6. SEZNAM PŘÍLOH 8 



3  

1. ÚVOD 

 
Předmětem rozpočtu je kvantifikace finančních prostředků, které fakulta vynakládá ve své 

vzdělávací a tvůrčí činnosti. 

 

Základ věcného a formálního uspořádání rozpočtu tvoří údaje účetního výkazu zisku a ztráty 

za rok 2019, rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších 

součástí AMU v Praze pro rok 2020, rozdělení dalších účelových dotací MŠMT, uzavřené 

smlouvy na grantové projekty a předpokládané vlastní příjmy. 

 

Příjmová část návrhu rozpočtu vychází z dnes známých položek a případné doplňující změny 

budou zahrnuty jako úprava rozpočtu. Obdobný způsob bude realizován u kapitálového 

(investičního) rozpočtu v souladu s případným navýšením zdrojů v kapitálové oblasti. 

 

Do rozpočtu byly oproti verzi vypracované v březnu 2020 a původně děkanem Z. Holým 

předkládané v květnu 2020 zahrnuty změny (úbytky ve výnosech i nákladech i nárůsty 

nákladů), plynoucí ze změněné situace v důsledku opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 

a rovněž nutná ušetření v nákladové části rozpočtu, vyplývající z těchto úbytků ve výnosech. 

 

2. Provozní rozpočet FAMU 

 
Struktura provozního rozpočtu v tabulkové formě obsahuje položky příjmů a výnosů na jedné 

straně a nákladů a výdajů na straně druhé v základním rozčlenění na hlavní a doplňkovou 

činnost – viz. příloha 1. 

Přílohy 2, 2.1, 3.A a 3.B představují kapitálový rozpočet fakulty včetně čerpání Fondu rozvoje 

dlouhodobého majetku fakulty (FRM) a požadavky na údržbu, kancelářské vybavení, SW a 

HW. 

Přehled všech fondů fakulty je součástí přílohy 4. 

 

Rozpočet  je  sestavovaný   jako   ziskový  s předpokládaným  výsledkem  hospodaření   v 

hlavní i doplňkové činnosti. 

Aby byl zajištěný kladný hospodářský výsledek, byly do rozpočtu zaneseny nutné úspory 

oproti hospodaření FAMU v uplynulých letech. 

 

Příjmová část rozpočtu obsahuje jednak příjmy ve formě příspěvku a dotací, dále pak finanční 

prostředky z fakultních fondů (Fond provozních prostředků, Fond účelově určených prostředků 

a Fond odměn) a další příjmy, jako jsou tržby z prodeje služeb a jiné ostatní výnosy (například: 

příjmy z výuky zahraničních studentů – akreditované zahraniční programy). 

 

Výnosy v hlavní činnosti jsou předpokládány ve výši 102 409 350 Kč, které představují 83,12 

% z celkových příjmů a zahrnují zejména výnosy ze školného zahraničních akreditovaných 

studentů, příspěvek A+K a další účelové dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. Oproti 

reálným příjmům roku 2019 se tato rozpočtová položka snížila o 0,65 %. Nárůst příjmů 

příspěvkového a dotačního charakteru oproti skutečnosti roku 2019 činí 9,86 %. 

 

Výnosy z doplňkové činnosti jsou rozpočtovány ve výši 20 800 000 Kč, které představují 

16,88 % z celkových výnosů a zahrnují zejména výnosy z pronájmů, výnosy z prodeje služeb 

a výuky neakreditovaných programů zahraničních studentů. 

 

Celkové rozpočtované příjmy a výnosy v roce 2020 v hlavní i doplňkové činnosti činí 

123 209 350 Kč. 
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Největší nákladovou položkou v hlavní činnosti jsou osobní náklady (mzdy a zákonné 

odvody z mezd), jejichž celková výše činí 79 895 440 Kč (tj. 79,10 % z rozpočtovaných 

nákladů v hlavní činnosti), z toho mzdové náklady ve výši 59 181 810 Kč se podílejí na 
celkových nákladech 58,59 %. Mezi další významné položky nákladů a výdajů hlavní činnosti pak patří 

zejména služby ve výši 12 755 000 Kč (zahrnují především opravy a udržování, cestovné,  náklady  na  

reprezentaci,  nájemné  a  další; tato položka byla oproti plánu z března navýšena zejména proto, aby 

pokryla některé služby typicky hrazené z DČ, a umožnila dospět ke kladnému hospodářskému výsledku 

rovněž v DČ, z důvodů (byť pořád velmi nízkého) naplňování fondů),  ostatní  náklady  ve  výši 5 340 

000 Kč (překlady, tlumočení, stipendia mimo SF, přednášky hostů atd.) a spotřeba materiálu ve výši 2 

840 000 Kč. 

 

Rozpočet FAMU nezahrnuje plánovaný rozpočet OP3V (mobility, inovace, 

reakreditace). 

 
 Tab. č. 1 – Přehled předpokládaných nákladů a výdajů, příjmů a výnosů - provoz 

 

Název Rok 2019 Rok 2020 Index 2020/2019 

Náklady a výdaje 

celkem, 
z toho: 

134 378 470   

 120 869 500 

 

0,90 

Hlavní činnost 94 306 530   

101 003 000 

 

1,07 

Doplňková činnost 40 071 930   

19 865 500 

 

0,50 

Příjmy a výnosy 

celkem, 
z toho: 

145 084 360   

123 209 350 

 

0,85 

Hlavní činnosti 99 848 360   

102 409 350 

 

1,03 

Doplňková činnost 45 236 000   

20 800 000 

 

0,46 

 

3. Závěry k provoznímu rozpočtu 

 
Tajemník fakulty připraví jednotlivé dílčí rozpočty kateder a jednotlivých oddělení děkanátu 

v součinnosti s jednotlivými vedoucími kateder a současně zajistí jejich hospodárné čerpání. 

Termín: nejpozději do 30. 5. 2020 – neuskutečnilo se. Tajemník/tajemnice bude pověřen/a 

tímto úkolem do 1 pracovního dne po schválení rozpočtu Akademickým senátem FAMU 

s tím, aby byl tento úkon proveden do 2 pracovních dnů od zadání. 

 

Tajemník fakulty zajistí v součinnosti s vedoucími kateder a zaměstnanci jednotlivých 

oddělení děkanátu realizaci kapitálového rozpočtu. 

 

Tajemník fakulty zajistí ve spolupráci s jednotlivými vedoucími kateder a hospodářským 

oddělením FAMU v rámci vnitřního kontrolního systému měsíční kontrolu dosažené 

skutečnosti v příjmech i výdajích a její porovnání s rozpočtem. Případné odchylky budou řešeny 

tak, aby byl dodržen předpokládaný stav příjmů a výdajů za rok 2020. 

 

4. Rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost FAMU bez SF 

 
Návrh na rozdělení finančních prostředků Filmové a televizní fakulty AMU v Praze na rok 

2020 zahrnuje a jednotlivými finančními prostředky se rozumí: 
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• příspěvek na vzdělávací činnost ze státního rozpočtu MŠMT – bez účelových 

prostředků – A + K, 

• Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu – ukazatel C, D, F, I, S, U MŠMT + 

V+V MŠMT, včetně jiných kapitol státního rozpočtu – tzv. účelové prostředky 

ze státního rozpočtu (řádek č. 10 - v příloze č. 1), Ostatní účelové příspěvky a 

dotace (řádek č. 11 – v příloze č. 1) 

Rozpis příspěvku na vzdělávací činnost ze státního rozpočtu MŠMT přiděleného FAMU  v 

roce 2020 je uveden v příloze č. 5. Podkladem rozdělení příspěvků a dotací na FAMU je 

schválený Rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí 

AMU v Praze pro rok 2020. 

 
 Tab. č. 2 – Neinvestiční dotace a příspěvky 

 

 

Název Rok 2019 Rok 2020 Index 2020/2019 

Celkový příspěvek na 

vzdělávací činnost 

FAMU + SF 

88 657 960 99 157 960 1,12 

z toho: celkový příspěvek 

na vzdělávací činnost 

FAMU 

62 657 960 68 557 960 1,09 

z toho: celkový příspěvek 

na vzdělávací činnost SF 
26 000 000 30 600 000 1,18 

Celkové příspěvky a 

dotace včetně účelových 

prostředků FAMU 

74 741 660 82 110 940 1,10 

 

4.1 Komentář k rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost 

 

Rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost zůstává prozatím stejné, jako bylo v rozpočtu 

navrhovaném v březnu 2020. 

 

Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A + K) bez Studia FAMU činí celkem 

68 557 960 Kč pro rok 2020. 

 

Tento příspěvek na vzdělávací činnost je rozepisován na jednotlivé katedry a oddělení děkanátu 

FAMU. Z celkové výše, dle doporučení vedení AMU, aby min. 80 % bylo určeno na osobní 

náklady, v rámci FAMU je vyčleněna na osobní náklady (včetně zákonných pojištění, přídělu 

do sociálního fondu a ostatních osobních nákladů) finanční částka 65 766 018 Kč (navýšení 

oproti roku 2019 je o 5 835 281 Kč), která činí 95,92 % z celkového příspěvku na vzdělávací 

činnost FAMU. 

 

Finanční zůstatek ve výši 2 791 942 Kč, tj. 4,07 %, je vyčleněn na provoz Knihovny FAMU 

ve výši 269 942 Kč, provoz FAMU ve výši 500 000 Kč (psycholog, PR a další), provozní 

náklady technického oddělení ve výši 20 000 Kč (pohonné hmoty), praktická cvičení Katedry 

fotografie mimo Bílou knihu ve výši 800 000 Kč, provoz jednotlivých kateder (nezahrnuje 

katedru FAMU International) 202 000 Kč a strategické priority FAMU  ve výši   1 000 000 Kč 

vyčleněné rektorátem AMU. 

 

 

 

5. Provozní & výrobní rozpočet Studia FAMU 
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5.1 Úvod 

 
Studio FAMU (SF) uzavře velké instalace v Referenční projekci, míchacích halách a obnovu 

TV oddělení. Tím budou dokončeny velké instalace v objektu SF po generální rekonstrukci. 

Zajímavým počinem je shoda nad hybridizací analogových střižen, které budou – ve vypjatých 

před-klauzurních obdobích – poskytovat servis také jako střižny digitální. 

 
Po zprovoznění Referenční projekce, začíná v zázemí tohoto technologického klenotu budovy, 

působit naplno laboratoř Centra Poradenství a Analýz (CPA), která navazuje na výzkumný 

projekt NAKI a zajistí špičkové R&D aktivity spojené s digitálním restaurováním 

kinematografických děl. 
 

VIZUALIZACE REFERENČÍ PROJEKCE STUDIA FAMU © 2016 architekti ADIKON, s.r.o. 

 
 

5.2 Komentář k provoznímu rozpočtu Studia FAMU 
 

1. VÝŠE PŘÍSPĚVKU A + K pro rok 2020 (FAMU + Studio FAMU): 88 657 960 Kč 

➢ Studio FAMU pro rok 2020 participuje na A + K poměrem á 30,86 %: 30 600 000 Kč 

➢ Na výrobu cvičení v roce 2020 je z A + K vyčleněno: 8 661 400 Kč 

➢ Na mzdy v roce 2020 včetně OON je z A + K vyčleněno: 15 627 030 Kč 

➢ Na provoz v roce 2020 je z A + K vyčleněno: 6 311 570 Kč 

 

 

 

 
2. DODATEČNÉ ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ VÝROBY PROSTŘEDNICTVÍM 
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VNITŘNÍ SOUTĚŽE (okruh 3.1. Audiovize) 2020 

➢ DAR INNOGY (nástupce RWE): 300 000 Kč 

➢ IRP 2020 (studijní programy):  914 000 Kč 

 
3. VÝROBNÍ PROTŘEDKY - FINANČNÍ NÁKLADY BÍLÉ KNIHY 

➢ Požadavek na pokrytí nových cvičení z Bílé knihy pro rok 2020 je 8 211 400 Kč 

➢ Finanční požadavky na nezahájená/nedokončená cvičení z r. 2019 (a let předchozích) se řeší 

individuálně. V roce 2020 může činit maximální finanční částka, kterou je možné převést za 

nezahájená cvičení do Fondu provozních prostředků 2021 1 500 000 Kč. 

 
4. INVESTICE DO TECHNIKY/TECHNOLOGIE 

➢ SF participuje na investičním programu AMU, kdy pro rok 2020 jsou vyčleněny prostředky na 

obnovu pantografů v atelieru B (nerealizováno v r. 2019). 

V letošním roce je v plánu - co do investičního programu – realizovat investice do obnovy 

tzv. televizního řetězce. 

Up-grade (posílení kapacity) Centrálního datového úložiště Studia FAMU je v plánu pro 

2021. 

Společně s vedením FAMU a AMU se dokončí modernizace promítací kabiny v Lažanském 

paláci / mobiliář + technologie / (srpen 2020). 

 
5. 3 Závěr 

Studio FAMU – i přes pokračující práce na dokončení rozsáhlých technologických kapacit – 

zajištuje 100% servis jak pro české, tak zahraniční akreditované / neakreditované programy. 

 
Café Studia FAMU funguje od srpna 2019 pod novým, velmi kvalitním provozovatelem a udržuje 

i nadále vysoký standard kvality v nabídce nápojů a pokrmů, stejně jako vstřícnou cenovou 

politiku. 

 

 
CAFÉ STUDIA FAMU 
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