Statut Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze

Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto
Statutu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze:

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Právní postavení a sídlo

1. Filmová a televizní fakulta (dále jen „FAMU“ nebo „fakulta“) je součástí
Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“), veřejné vysoké
školy univerzitního typu dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
2. FAMU je historicky součástí AMU, jež byla zřízena dekretem prezidenta
republiky č. 127/1945 Sb. dne 27. 10. 1945.
3. FAMU není právnickou osobou.
4. Posledním právním předchůdcem AMU je Akademie múzických umění
v Praze podle § 10 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů.
5. FAMU je fakultou se samosprávným zastupitelským akademickým
orgánem ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona. Právo jednat nebo
rozhodovat jménem AMU mají orgány fakulty ve věcech stanovených
§ 24 zákona a Statutem AMU.
6. Název FAMU ve světových jazycích zní:
anglicky: Film and TV School of the Academy of Performing Arts in
Prague
německy: Fernsehen und Film Fakultät der Akademie der musischen
Künste in Prag
francouzsky: École du cinéma et de la télévision de l’École nationale
supérieure des arts de Prague
španělsky: Facultad de Cinematografía y Televisión de la Escuela
Superior de las Artes de Praga
rusky: Факулътет Кино и Телевидения Академии Искусств в Праге
7. FAMU sídlí na adrese Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.

Část druhá
Poslání a činnost FAMU
Článek 2
Poslání FAMU
1. FAMU je fakultou, která působí v oblasti vzdělávání Umění. Do její
působnosti spadá zejména umění filmové, televizní, fotografické, a
multimediální. FAMU současně vytváří a rozvíjí podmínky pro činnosti
na poli vzdělání, umělecké tvorby a její reflexe, vědeckého bádání,
výzkumu a v dalších souvisejících oblastech.
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2. Posláním FAMU je poskytovat soustavné praktické a teoretické vzdělání
v akreditovaných studijních programech. FAMU v rámci
vysokoškolského studia rozvíjí individuální tvůrčí talenty studentů,
jejich schopnosti komplexní tvůrčí práce na přípravě, tvorbě a
prezentaci výsledků umělecké práce.
3. Nedílnou součástí poslání FAMU je rozvíjení reflexe a širších
společenskovědních souvislostí tvůrčího procesu.
4. Studium na FAMU, postavené na principu svobody a demokracie,
poskytuje prostor ke vzdělání, rozvoji, tvorbě a experimentování.
Článek 3
Činnosti FAMU
1. FAMU uskutečňuje činnost:
a) vzdělávací,
b) uměleckou, vědeckou a výzkumnou,
c) doplňkovou.
2. Činnosti uskutečňované FAMU jsou upraveny vnitřními předpisy AMU a
FAMU.
3. FAMU každoročně pořádá v rámci výuky veřejné přehlídky prací svých
studentů, a to zejména FAMUFEST, který je upraven Statutem
FAMUFESTu.

Část třetí
Organizační struktura FAMU

Článek 4
Akademická obec
1. Akademickou obec FAMU tvoří akademičtí pracovníci působící na FAMU
a studenti zapsaní ke studiu na FAMU.
2. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní
profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci FAMU vykonávajícími v
pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak
tvůrčí činnost.
3. Na členy akademické obce FAMU se vztahují ustanovení zákona,
Statutu AMU, tohoto
statutu a ostatních vnitřních předpisů AMU a FAMU.
4. Plénum akademické obce svolává děkan nebo předseda nebo
místopředseda akademického senátu fakulty nebo může být svoláno na
základě písemného požadavku více než jedné čtvrtiny všech členů
akademické obce FAMU.
Článek 5
Orgány FAMU
1. Samosprávnými akademickými orgány FAMU jsou:
a) Akademický senát FAMU (dále též „AS FAMU“),
b) děkan,
c) Umělecká rada FAMU (dále též „UR FAMU“),
d) disciplinární komise.
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2. Dalším orgánem FAMU je:
a) tajemník
3. Poradním orgánem děkana je:
a) kolegium děkana
Článek 6
Akademický senát
1. AS FAMU se skládá z volených zástupců akademické obce. AS FAMU má
devět členů. Člení se na dvě komory: pedagogickou a studentskou.
Pedagogická komora má pět členů, studentská komora má čtyři členy. AS
FAMU a jeho členové odpovídají za svoji činnost akademické obci FAMU.
2. Činnost AS FAMU je upravena Jednacím řádem AS FAMU. Složení AS
FAMU, způsob volby jeho členů, ustavení jeho orgánů, délku funkčního
období členů AS FAMU a zánik členství v AS FAMU upravuje Volební řád
AS FAMU.
Článek 7
Děkan
1. V čele FAMU je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech FAMU, pokud
zákon nestanoví jinak. Za svoji činnost odpovídá AS FAMU. V rozsahu
stanoveném Statutem AMU odpovídá rektorovi AMU.
2. Děkana fakulty jmenuje a odvolává rektor na návrh AS FAMU. Volební
období děkana je čtyřleté. Děkan skládá slib do rukou předsedy AS FAMU.
Znění slibu děkana je uvedeno v příloze č. 1 tohoto statutu.
3. Děkan:
a) po předchozím souhlasu AS FAMU jmenuje a odvolává členy UR
FAMU a členy disciplinární komise. Po vyjádření AS FAMU jmenuje a
odvolává proděkany, tajemníka fakulty a ředitele Studia FAMU.
b) po schválení AS FAMU zveřejňuje podmínky přijímacího řízení,
c) předkládá ke schválení AS FAMU rozdělení finančních prostředků
fakulty,
d) po projednání v UR FAMU předkládá AS FAMU strategický záměr
vzdělávací a umělecké činnosti FAMU,
e) předkládá UR FAMU návrhy na zahájení habilitačního řízení a
složení habilitační komise a zahájení řízení ke jmenování
profesorem a složení komise; předkládá návrhy na jmenování
docentů rektorovi AMU a na jmenování profesorů Umělecké radě
AMU,
f) koordinuje činnost kateder a Studia FAMU,
g) v rozsahu své pravomoci vydává výnosy děkana, podle kterých
se na fakultě postupuje,
h) odpovídá AS FAMU za hospodaření s finančními prostředky FAMU
a rektorovi AMU za účelné využívání finančních prostředků,
vypořádávání příspěvků a dotací a za řádné hospodaření se
svěřeným majetkem AMU,
ch) předkládá AS FAMU ke schválení výroční zprávu o činnosti a
hospodaření FAMU,
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Článek 8
Proděkani
1. Děkan jmenuje a odvolává po vyjádření AS FAMU proděkany.
2. FAMU má nejméně dva proděkany.
3. Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu.
4. Děkan jmenuje z proděkanů svého zástupce. Zástupce děkana řídí
FAMU i v případě, že děkanovi skončilo funkční období a nebyl zvolen a
jmenován děkan nový. Toto opatření platí do doby jmenování nového
děkana.
Článek 9
Umělecká rada
1. Umělecká rada FAMU má třináct členů, které jmenuje a odvolává děkan
se souhlasem AS FAMU. Děkan je předsedou UR FAMU.
2. Činnost UR FAMU upravuje Jednací řád UR FAMU.
Článek 10
Disciplinární komise FAMU
1. Počet členů disciplinární komise, délku jejich funkčního období a
činnost Disciplinární komise FAMU upravuje Disciplinární řád AMU.
Článek 11
Kolegium děkana
1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Jeho stálými
členy jsou proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder a ředitel Studia
FAMU.
Článek 12
Organizační členění FAMU
1. Základními organizačními jednotkami FAMU jsou tato pracoviště:
Katedry:
a) Centrum audiovizuálních studií
b) FAMU International
c) Katedra animované tvorby
d) Katedra dokumentární tvorby
e) Katedra fotografie
f) Katedra kamery
g) Katedra produkce
h) Katedra režie
i) Katedra scenáristiky a dramaturgie
j) Katedra střihové skladby
k) Katedra zvukové tvorby
Další pracoviště:
a) Studio FAMU
b) Kabinet obrazové techniky Katedry kamery
c) Kabinet restaurování fotografie Katedry fotografie
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d) Studio Katedry fotografie
e) Knihovna FAMU
2. Děkan vypisuje na pozice vedoucích kateder a pracovišť vždy výběrová
řízení. Součástí výběrového řízení je veřejná prezentace koncepcí
jednotlivých kandidátů. Pokud se děkan návrhem komise výběrového
řízení nebude řídit, musí odůvodnění prezentovat v rámci AS FAMU.
3. Ve věcech hospodářských, administrativních, provozních a správních
jedná a rozhoduje ve věcech fakulty tajemník v rozsahu stanoveném
výnosem děkana.
Článek 13
Knihovna FAMU
1. Knihovna FAMU je odborným knihovnicko-informačním pracovištěm
s celofakultní působností. Postavení a působení knihovny FAMU je dáno
Organizačním řádem knihoven AMU a Knihovním a výpůjčním řádem
knihovny AMU.
2. Vedoucího knihovny jmenuje děkan FAMU na základě výběrového
řízení. Vedoucí knihovny je podřízen děkanovi FAMU, v organizačně
správních a provozních otázkách podléhá tajemníkovi FAMU.
3. Knihovní rada fakulty je poradním orgánem děkana. Členy knihovní
rady fakulty jsou děkanem pověřený proděkan, vedoucí fakultní knihovny,
dva akademičtí pracovníci a jeden zástupce studentské části akademické
obce fakulty. Členy Knihovní rady jmenuje děkan.
Článek 14
Vedoucí katedry a vedoucí pracoviště
1. Vedoucí katedry nebo pracoviště řídí katedru nebo pracoviště. Vytváří
podmínky pro naplňování akreditovaných studijních programů
uskutečňovaných na FAMU.
2. Vedoucího katedry nebo pracoviště jmenuje a odvolává děkan. Funkční
období je tříleté.
3. Vedoucí katedry nebo pracoviště:
a) prostřednictvím děkana či děkanem pověřeného proděkana
předkládá Umělecké radě FAMU návrhy jako podklady pro podání
žádosti o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby
platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na
fakultě,
b) může dočasně pověřit vykonáváním své působnosti
v odůvodněném rozsahu některého z členů katedry či pracoviště,
c) předkládá děkanovi podklady pro zpracování výroční zprávy o
činnosti a hospodaření FAMU,
d) projednává zásadní otázky chodu katedry nebo pracoviště
s děkanem a plénem katedry či pracoviště
e) předkládá změny ročních učebních plánů k vyjádření AS FAMU.
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Článek 15
Studio FAMU
1. Studio FAMU je pracoviště, v němž se realizují především praktická
cvičení v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
FAMU.
2. V rámci zbývajících produkčních kapacit Studio FAMU provozuje
doplňkovou činnost.
3. Činnost Studia FAMU je vymezena jeho Organizačním řádem.
4. V čele Studia FAMU stojí ředitel, kterého po vyjádření AS FAMU jmenuje
a odvolává děkan. Ředitel je podřízen děkanovi.
5. Ředitel Studia FAMU zejména:
a) řídí provoz Studia FAMU, koordinuje jeho technický a organizační
rozvoj,
b) organizuje produkční činnost Studia FAMU včetně doplňkové
činnosti,
c) řídí se Pravidly hospodaření AMU,
d) předkládá děkanovi podklady pro zpracování výroční zprávy o
činnosti a hospodaření FAMU včetně výsledků hospodaření Studia
FAMU.

Část čtvrtá
Společná a závěrečná ustanovení
Článek 16
1. Medaile a ceny a návrhy na vyznamenání
Návrh na udělení pamětní medaile AMU nebo některého ze státních
vyznamenání předkládá děkan rektorovi AMU, a to po vyjádření Kolegia
děkana a schválení Uměleckou radou FAMU.
Článek 17
1. Zrušuje se Statut FAMU ze dne...........................
4. Tento statut je stejně jako vnitřní předpisy a řády AMU i všech součástí
AMU uložen na rektorátě AMU, děkanátu FAMU a ve fakultních
knihovnách AMU a uveřejněn ve veřejné části internetových stránek AMU i
FAMU.
5. Tento statut byl schválen podle § 27 odst 1 písm. b) zákona AS FAMU
dne 13. 4. 2017
5. Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona AS
AMU dne 24. 4. 2017.
6. Tento statut nabývá platnosti dnem schválení AS AMU a účinnosti dne
24. 4. 2017.

Mgr. Zdeněk Holý
děkan Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze
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Příloha č. 1
Slib děkana
"Přijímaje úřad děkana Filmové a televizní fakulty Akademie múzických
umění v Praze, slibuji na svou čest, že budu zachovávat její Statut a
Statut AMU a že budu dbát na dodržování zákonných norem České
republiky na akademické půdě.
Slibuji, že svůj úřad budu zastávat ku prospěchu celé fakulty a v zájmu
všech studentů, akademických a ostatních pracovníků školy podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí."
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