
Dotazy AS FAMU vzešlé z dnešního zasedání formou veřejné videokonference 15. května 2020:  

(Vysvětlující pozn.: odpovědi kapitálkami jsou od bývalého děkana Zdeňka Holého, odpovědi 
v červené barvě od tajemníka Jindřicha Kolka) 

Výroční zpráva za rok 2019 – textová část: 

1) Jaké jsou po obsahové stránce nezbytně nutné náležitosti výroční zprávy? Ptáme se proto, že 
nám některé informace ve zprávě přijdou zbytečně detailní (například, kdy se co promítalo na 
FAMUFESTu nebo všechny body zasedání AS FAMU) jiné body jsou zase nedovysvětleny 
(např. jaké vnitřní předpisy se měnily a proč; proč nebylo vypsáno doktorské studium atd.)  
VYCHÁZELI JSME Z POSLEDNÍ EXISTUJÍCÍ VZ FAMU Z ROKU 2004 A ROZŠÍŘILI JI O RELEVANTNÍ 
ÚDAJE JAKO RUV, OP3V, FESTIVALOVOU ÚČAST APOD. STRUKTURA VZ CELOŠKOLNÍ JE DÁNA 
KAŽDÝ ROK MŠMT, ŽÁDNÉ POŽADAVKY NA VZ FAKULT JSME NEOBDRŽELI. 
 

2) Nebylo by vhodnější začít výroční zprávu nějakým obecným úvodem/prohlášením a ne 
rovnou informace o prostoru? Aby výroční zpráva lépe fungovala i jako reprezentativní 
dokument navenek? NECHÁM NA UVÁŽENÍ NASTUPUJÍCÍ DĚKANKY, VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
FAMU DLOUHÁ LÉTA TUTO ZÁKONNOU POVINOST NEPLNILA, JEDNÁ SE STÁLE O RELATIVNĚ 
NEUSAZENÝ FORMÁT 
 
 

3) V tabulce RUVu je zdůvodněno nedodání údajů za rok 2019 tím, že se data sbírají počátkem 
roku. Vzhledem k tomu, že VZ byla předložena až nyní v květnu, není možné tyto údaje již 
doplnit? DOSUD NENÍ VYČÍSLENO, TEDY NELZE 
 

4) V závěru textu je uvedena činnost jen dvou kateder z celé FAMU, ostatní chybí. Proč? Není to 
tisková chyba?  
 
OMLOUVÁM SE, PŘEPOSÍLAL JSEM VZ PO KOREKTURÁCH A SKUTEČNĚ SE JEDNÁ O 
TECHNICKOU CHYBU, POSÍLÁM I S OSTATNÍMI KATEDRAMI A DALŠÍMI SEKCEMI.  
 
+ dvě detailní doplnění/opravy, kterých si senátoři všimli: 
 
- Na str. 9 je v knihovní radě uvedena po celou dobu roku 2019 studentka Mira Klochko, 

my se však domníváme, že studium mezitím ukončila 
- Titul Petra Marka je Mgr. nikoliv MgA.  

 

Výroční zpráva o hospodaření: textová část + tabulka:  

Co se týká konkrétnějšího hospodaření jednotlivých kateder a sekretariátu děkana, tak tato 
podmínka byla splněna a také jsme se na této podobě dohodli ústně při zasedání senátu. 
Byla i dodatečně zaslána po zpracování dodatečně v roce 2019 za rok 2018. Konkrétně se 
jedná o přílohu č. 6, kde přesně vidíte rozpočet jeho čerpání a finanční zůstatky 
jednotlivých kateder, sekretariátu a všech ostatní nákladových středisek FAMU v rámci 



příspěvku A+K poskytnutý z MŠMT, což je hodně podrobný a přehledný materiál. Tento 
materiál poukazuje na hospodaření, včetně  komentáře v poznámkách pod tabulkou za 
předchozí kalendářní rok, tj. za rok 2019. Je vždy pouze přílohou VZH nikoliv rozpočtu, ten 
zahrnuje pouze rozpis tohoto příspěvku. 
 
Podrobný rozpis podle kategorie odměn, které jsou výhradně v gesci děkana se přikádají 
vždy a pouze do rozpočtu, který byl zaslaný. Konkrétně se jedná v rámci předkládaného 
rozpočtu na rok 2020 o přílohu č. 5. Je nutné podotknout, že rozdělení a vyplácení odměn 
je možné zahrnout pouze do rozpočtu nikoliv do zprávy o hospodaření. Celková výše 
odměn schválená v rámci rozpočtu byla vyplacena dle jednotlivých kategorii. 
 
Pozn.: VZH a rozpočet jsou dva odlišné dokumenty, které mají různou strukturu a není 
možné informace dublovat, vzhledem k jejich ekonomické povaze. Několikrát jsem na tuto 
skutečnost upozorňoval. Jde o to, aby oba dokumenty měly vypovídající hodnotu.  
Nevím, jaká je představa a význam dát  vyplácení odměn ze strany děkana do VZH. Aby to 
mělo nějaký význam, musely by se jednotlivé kategorie konkretizovat podle jednotlivých 
osob, ale zde se již jedná již o osobní informaci, protože odměny jsou součástí mzdy. Pak 
byste také mohli chtít, přesné rozpoložkování odměňování po vedoucích kateder, což je 
také po schválení rozpočtu výhradně jejich kompetence, tak jako u děkana fakulty. 
 
Z výše uvedeného byly splněny veškeré požadavky jak pro rozpočet, tak ro VZH FAMU. 
 

1) Prosíme o slovní vysvětlení u největších číselných změn v listu tabulky „rozdíl skutečnosti a 
plánu 2019“  
Vzhledem k tomu, že Váš požadavek je příliš rozsáhlý a navíc byl k VZH dodaný komentář a 
poznámka u přílohy č. 3, tak v daný okmažik je podstatné upozornit nejvíce na to, že 
dosažený výsledek hospodaření, který byl naplánovaný se povedl překročit ve prospěch 
fakulty, viz srovnání tabulkové přílohy 1 a 2.  
Pokusím se tedy velice stručně a výstižně. Je tedy možné konstatovat, že příjmy v hlavní 
činnosti byly větší zejména u akreditovaných zahraničních programů v hl. činnosti a také 
v doplňkové činnosti u neakredit. zahraničních programů – více studentů a kurzů oproti 
plánu. Položka stipendijní fond je vyšší proto, že bylo zaplaceno více poplatků dle VŠ 
zákona. Při plánování výše stipendijního fondu se vychází z jeho skutečného stavu na 
počítku roku, takže je vždy pravděpodobné, že se jeho stav bude postupně zvětšovat. 
Taktéž růst účelových prostředků je dán možnostmi a získání nových v průběhu 
kalendářního roku. Při plánování není nikdy zřejmé, že již  byl daný projekt schválený. 
Totéž se týká situace dotací a příspěvků ze státního rozpočtu – řádek č. 10. 
To, že došlo k nárustu osobních nákladů, jak v hlavní činnosti, tak doplňkové i některých 
jiných nákladů, tak je adekvátní růstu vyšších výnosů v těchto činnostech, vzhledem 
k tomu, že se na výuce podíleli pedagogové s větším počtem hodin. 

 

Dotazy k tabulce a emailu děkana ohledně nárůstu mezd ze dne 4. května 2020: 



1) Prosíme o rozklíčování čísel v tabulce pro její lepší pochopení: Jedná se o celý úvazek? ANO, 
PŘEPOČTENO NA CELÝ ÚVAZEK Hrubou mzdu? ANO Jaké všechny součásti platu se do 
výsledných čísel v tabulce započetly?  JAK JE UVEDENO V TABULCE, VŠECHNY 

2) Dále bychom rádi poprosili o doplnění: Jak vychází průměrná mzda na jednotlivých 
katedrách? Jaký počet zaměstnanců se dostane nad průměr a kolik jich je se svou mzdou pod 
průměrem? PROTOŽE JSEM NECHAL VĚC V RÁMCI OBJEKTIVITY ZPRACOVAT NA REKTORÁTĚ, 
NECHÁM NA NASTUPUJCÍM VEDENÍ, ZDA CHCE DO TÉTO INFORMACE INVESTOVAT. 

3) Jak se do tohoto navýšení mezd promítlo i povinné navýšení minimální a zaručené mzdy 
v jednotlivých platových třídách schválené vládou pro tento rok? PROMÍTLO, DETAILY VIZ 
PŘEDEŠLÁ ODPOVĚĎ. 

 

 


