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Výroční zpráva o hospodaření Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění 

v Praze je zpracována na základě informací získaných z ekonomického systému iFIS a 

základních účetních výkazů za rok 2019, jako je zejména Výkaz zisku a ztráty „Výsledovka“ 

a Rozvaha.  Tato výroční zpráva a v ní obsažené informace jsou součástí Výroční zprávy o 

hospodaření Akademie múzických umění jako celku. 

 

HLAVNÍ ČINNOST FAMU 

 

Hlavním a největším finančním zdrojem FAMU je příspěvek A+K, který činil                      

Kč 88 657 960,-, z čehož byla přidělena finanční částka ve výši Kč 26 000 000,- Studiu 

FAMU určená zejména na osobní náklady ve výši Kč 13 907 634,- (včetně zákonných 

odvodů a financí přidělených na Dohody o provedení práce), dále Kč 12 092 366,- na 

praktická cvičení a provoz. Činnost Studia FAMU byla v roce 2019 dále podpořena 

z investičních finančních zdrojů FAMU ve výši Kč 400 000,- (Fond provozních prostředků  

FAMU). Nevyčerpaná část finančních prostředků získaných z centrálních zdrojů a zdrojů 

FAMU pro rok 2019 byla převedena do roku 2020 (jedná se o převody výnosů v TA 23 – 

Zahraniční akreditované programy ve výši Kč 3 830 714,76, a TA 20 – Erasmus ve výši Kč 

234 884,08, TA 28 – Visegradský fond Kč 75 282,-). 

 

Celkové plánované výnosy fakulty bez Studia FAMU v hlavní činnosti v roce 2019 činily 

Kč 99 848 360,-. Z této celkové výše představují finanční částku ve výši Kč 6 460 697,20 

Fondy fakulty (Fond odměn, Fond provozních prostředků a Fond účelově určených 

prostředků) a finanční částku ve výši Kč 93 387 660,- představují výnosy z výuky 

zahraničních studentů, příspěvky ze SR MŠMT na doktorská stipendia, dále pak finanční 

prostředky určené pro Studentskou grantovou soutěž, Dlouhodobý koncepční rozvoj,  

Institucionální rozvojový program, Grantová agentura České republiky a další příspěvky a 

dotace získané z MHMP, dary atd.  

  

Skutečně dosažené výnosy v hlavní činnosti za rok 2019 činily Kč 103 083 400,-, což 

znamená, že tyto výnosy byly vyšší oproti plánu  o 3,14 % (Kč 3 235 040,-). Příspěvek A+K 

byl v průběhu kalendářního roku upravený a navýšený o Kč 684 400,-. Navýšení bylo 

využito v položce osobních nákladů. Více viz tabulka č. 3. 

 

Celkové plánované náklady v hlavní činnosti v roce 2019 činily ve výši Kč 94 306 530,-. 

Skutečné náklady v hlavní činnosti v roce 2019 činily ve výši Kč 96 624 570,-, což 

znamená, že tyto náklady byly vyšší o 2,46 % (Kč 2 318 040,-). 
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Každoročně nejvyšší skutečným nákladem FAMU bez Studia FAMU jsou osobní náklady, 

které společně se zákonnými odvody (sociální a zdravotní pojištění) činily Kč 77 253 

750,-. Další nejvyšší skutečně dosaženou nákladovou položku představují služby ve výši Kč 

11 251 460,-. Spotřeba materiálu činila Kč 3 757 790,-. Položka ostatní náklady (překlady, 

tlumočení, stipendia mimo SF, přednášky hostů atd.), činila Kč 4 328 000,-, které jsou dále 

navyšovány o odváděné režie (Kč 267 410,-: 4 % ze mzdových prostředků včetně režijního 

paušálu ve výši Kč 10 000,- na 1 studenta v TA 23 – výuka zahraničních studentů) a zákonné 

úrazové pojištění (Kč 240 350,-). 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST FAMU 

 

Doplňková činnost fakulty je velmi důležitá a nepostradatelná pro její činnost a to nejen 

v oblasti vzdělávací, ale i v oblasti provozní.  

 

Celkové plánované výnosy v doplňkové činnosti v roce 2019 činily Kč 45 236 000,-. 

Skutečné celkové výnosy v doplňkové činnosti v roce 2019 činily Kč 46 011 040,-, což 

znamená, že byly o 1,71% vyšší (Kč 775 040,-). 
 

Hlavní výnosy v této činnosti představují pronájmy nebytových prostor (kavárna Slávie, 

restaurace Parnas, nápojové automaty, mimořádné pronájmy učeben a pronájem Klubu 

FAMU), které byly plánovány ve výši Kč 5 700 000,-.  

Skutečně dosažené výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti byly dosaženy ve výši 

Kč 5 687 720,-, což znamená, že byly o 0,22 % nižší (Kč 12 280,-).  

 

Největší plánovanou výnosovou položkou představují výnosy z výuky v placených 

neakreditovaných programech a to ve výši Kč 39 000 000,-. 

Skutečně dosažené výnosy z výuky v placených neakreditovaných programech činily ve 

výši Kč 40 148 320,-, což znamená, že byly o 2,94 % vyšší (Kč 1 148 320,-).  

 

Celkové plánované náklady v doplňkové činnosti v roce 2019 činily Kč 40 071 930,-. 

Skutečné náklady v doplňkové činnosti v roce 2019 činily Kč 41 672 010,-, což znamená, 

že tyto náklady byly vyšší o 3,99 % (Kč 1 600 080,-). 

 

Největším nákladem FAMU v doplňkové činnosti jsou osobní náklady a na ně vázané 

zákonné odvody, které činily Kč 13 600 370,-. Další nákladovou položku představují služby 

ve výši Kč 15 568 270,-. Spotřeba materiálu byla ve výši Kč 2 299 150,-. Ostatní náklady 

činily Kč 4 721 000,-. Odváděné režie AMU byly ve výši 12 % z výnosů dané účetní akce 

(Kč 5 521 320,-). 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

 
Výsledek hospodaření FAMU je závislý na tom, jakým způsobem zajišťuje fakulta své 

finanční toky na straně výnosové, tak i nákladové. Jeho zjištění je dáno porovnáním výnosů a 

nákladů v hlavní a doplňkové činnosti. 

 

Výsledek hospodaření FAMU určený k rozdělení za rok 2019 do jednotlivých fondů (Fond 

odměn, Fond reprodukce dlouhodobého majetku a Fond provozních prostředků) je ve výši Kč 

8 643 682,89. 
 

Stav 2018 2019 Index 2019/2018 

HV po zdanění  8 317 732,20 8 643 682,89 1,04 

 

Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření FAMU o 3,92 % (Kč 

325 950,69). 

 

 

FONDY FAMU 
 

Fondy FAMU představují a vždy představovaly nepostradatelný příjem, který je součástí 

rozpočtu. 

Mezi fondy, které fakulta vytváří a následně některé z nich doplňuje z dosaženého výsledku 

hospodaření za předchozí (tj. za rok 2018), dle pravidel hospodaření AMU, patří: 

 

1. Fond reprodukce dlouhodobého majetku – tvorba 50 % z výsledku hospodaření 

předchozího kalendářního roku; 

2. Fond odměn - tvorba 25 % z výsledku hospodaření předchozího kalendářního roku; 

3. Fond provozních prostředků - tvorba 25 % z výsledku hospodaření předchozího 

kalendářního roku; 

4. Fond účelově určených prostředků - tvorba 0 % z výsledku hospodaření 

předchozího kalendářního roku. Tento fond vytváří převody ze získaných účelových 

finančních prostředků (projekty, granty atd.); 

5. Fond stipendijní - tvorba 0 % z výsledku hospodaření předchozího kalendářního 

roku. Tento fond vytváří pouze poplatky dle platného VŠ zákona. 

6. Fond sociální – tvorba 0 % z výsledku hospodaření. Tento fond se vytváří ve výši 1% 

z objemu mzdových nákladů (hrubé mzdové náklady bez OON a bez náhrad za 

dlouhodobou pracovní neschopnost) ze všech činností realizovaných FAMU. Vedený 

je centrálně. 
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Stavy fondů k 31. 12. 2019 včetně navýšení z výsledku hospodaření dosaženého v roce 2018 

činí: 

 

Fond reprodukce dlouhodobého majetku Kč    394 309,34 

Fond odměn Kč    324 198,64 

Fond stipendijní Kč    338 082,92 

Fond provozních prostředků Kč 1 169 011,98 

Fond účelově určených prostředků Kč           0       

 

INVESTICE 

 

Investice FAMU byly realizovány v roce 2019 prostřednictvím Fondu reprodukce 

dlouhodobého majetku fakulty. 

 

V roce 2019 byly vynaloženy finanční prostředky z Fondu reprodukce dlouhodobého 

majetku na: 

 

1. IMAC KSS           88 572,00 Kč  

2. Instalace technologie  SF         597 414,77 Kč  

3. Laboratoř LDK KK         283 504,00 Kč  

4. Klimatizace výtah          126 650,70 Kč  

5. Fotoaparáty katedra fotografie         300 460,00 Kč  

6. Objektivy katedra fotografie         220 290,00 Kč  

7. Defibrilátor           48 990,00 Kč  

8. Docházkový systém         140 825,31 Kč  

9. Přístupový systém         352 614,33 Kč  

10. Zabezpečovací systém pro majetek         116 382,57 Kč  

11. IT technika FAMU         279 420,00 Kč  

12. Kamerový systém         198 801,00 Kč  

13. Obnova kancelářských prostor - 
malování 

        480 394,20 Kč  

14. Obnova a repase podlah         467 679,52 Kč  

15. SW mac book FI FAMU         298 555,40 Kč  

16. Bezpečnostní roleta            88 778,91 Kč  

17. Repase a obnova dveří a oken         482 493,55 Kč  
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Součástí Výroční zprávy o hospodaření jsou následující přílohy: 

1. Rozpočet pro rok 2019 – plán 

2. Rozpočet pro rok 2019 – skutečnost 

3. Rozpočet pro rok 2019 – rozdíl skutečnosti a plánu 

4. Čerpání finančních prostředků FAMU v roce 2019 v jednotlivých TA 

5. Stav fondů FAMU k 31. 12. 2019 – Tvorba, čerpání, zůstatek 

6. Čerpání příspěvků A+K – jednotlivá pracoviště a katedry FAMU k 31. 12. 2019 

 
Zpracoval: Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA, tajemník FAMU 

 

Schválil: Mgr. Zdeněk Holý, děkan FAMU 


