Komentář k rozpočtu AMU 2021
Rozpočet AMU je v hlavní činnosti (HČ) v zásadě sestaven jako vyrovnaný, přičemž
předpokládané čerpání neinvestičních fondů představuje 16,5 mil. z celkových 42 mil.
Zobrazený hospodářský výsledek 22 mil. (resp. 27,3 mil. před zdaněním) je tedy reálnou
rezervou rozpočtu ve fondech školy doplněnou o režie v HČ. V doplňkové činnosti (DČ) je
plánován hospodářský výsledek po zdanění ve výši 7,1 mil., tedy v zásadě ve výši roku
2020. AMU tedy navzdory pandemické situaci dokáže hospodařit alespoň se základní
rezervou, byť některá pracoviště v DČ jsou významně zasažena a je třeba přijímat úsporná
opatření.
Komentáře níže se primárně týkají fakult a vybraných součástí školy a byly sestaveny ve
spolupráci s předkladateli jednotlivých rozpočtů a vedoucím ekonomického oddělení. Za
jejich finální textaci jsem však odpovědný já. Představení celkové finanční struktury školy
bude předmětem samostatné prezentace při schvalování rozpočtu AS AMU.
15. 4. 2021, Ing. Tomáš Langer, Ph. D.

Poznámky a komentáře
01 HAMU
●

●

Navýšení příspěvku TA01 ve výši 3 051 tis. Kč bylo rozloženo na 2 mil. Kč navýšení
mzdových prostředků (v celkovém součtu mezd však spojeno se snížením na dalších
zdrojích hlavní činnosti) a 1 mil. Kč ostatních nákladů na dezinfekce a zajištění všech
hygienických a organizačních opatření v souvislosti s COVID 19 a dále nákupy
techniky pro výuku.
DČ předpokládá celkové výnosy ve výši 3 146 tis. Kč, které zahrnují především
příjmy za pronájmy a služby s pronájmy spojené, dále nahrávání, vzdělávací kurzy
atd. Tyto výnosy jsou s ohledem na situaci plánovány nižší oproti plánu roku 2020.
Předpokládaný kladný hospodářský výsledek je kvalifikovaným odhadem a z
poloviny je podmíněn obnovením konání kulturně-společenských akcí od měsíce
června 2021.

02 DAMU
●

●

Celkové navýšení pro rok 2021 činí 3 051 tis. Kč, přičemž celé navýšení je
kalkulováno ve prospěch fakulty, DISK bude hospodařit s rozpočtem na úrovni roku
2020 s ohledem na trvající situaci s pandemií COVID 19.
Cílem je směřovat letošní navýšení příspěvku TA01 na pokrytí aktuálních potřeb, mj.
z důvodu pokračující epidemie COVID, které by však neměly být trvalého charakteru
s dopadem na zvýšení závazných výdajů fakulty. Případné budoucí úspory by se
tedy hledaly primárně v prostředcích děkanátu tak, aby pokud možno nebyly zatíženy
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●

●

rozpočty kateder. Pokud by byla úroveň rozpočtu zachována i v příštím roce, tak by
se letošní rezerva v maximální možné míře přesunula do rozpočtů kateder.
Mzdové náklady v HČ jsou o cca 800 tis. Kč vyšší proti roku 2020, což je dáno
nahrazením externí ostrahy skrze 2 nové úvazky vrátných a dodržením zaručené
mzdy u technických profesí. Dále je plánovaný růst cestovného o cca 360 tis. Kč, a to
především z IP z roku 2020 (umístěno v FPP) s předpokladem oživení cestování s
ustupující uzávěrou.
V DČ již nebyla pro hlavního nájemce (obchod Manufaktura) umožněna dílčí sleva a
nájem byl navýšen o inflační doložku, což přináší cca 200 tis. Kč navíc do výnosů
proti roku 2020.

03 FAMU
●

●

●

Navýšení příspěvku A+K ve výši 2 221 tis. Kč (fakultní část) bylo použito na mzdové
prostředky k pokrytí navýšení hrubých mezd od 1. 5. 2020 za období leden až duben
2021, které nebylo v roce 2020 kalkulováno. Zároveň byly vyčleněny prostředky pro
nově vzniklou katedru herního designu od podzimu 2021.
Proti roku 2020 je rozpočtováno navýšení materiálu o 100 tis. Kč a ostatních služeb o
500 tis. Kč s předpokladem natáčení praktických cvičení studentů v cizojazyčných
studijních programech, která se v roce 2020 nerealizovala.
Ostatní náklady fakulty obsahující i stipendia jsou rozpočtovány o 860 tis. Kč nižší
proti roku 2020 s ohledem na nižší plánované stipendium za studijní výsledky: v roce
2020 se se vyplácelo stipendium ve výši 57 tis. Kč, letos ve výši 12 tis. Kč na
studenta.

04 Studio FAMU
●

●

●

V HČ Studio FAMU počítá s růstem ostatních služeb o cca 900 tis. Kč oproti roku
2020 a nákladů na opravy a údržbu o cca 220 tis. Kč vázaných na nové externí
zajištění ostrahy, úklidu a vyšší nároky na hygienickou bezpečnost (certifikované
rosení povrchů). U nově zkolaudovaných prostor (míchací haly, projekční sály a
jejich zázemí) zároveň začínají nabíhat náklady na údržbu.
Pokles mzdových nákladů o cca 420 tis. Kč je spojen s obměnou personálu při
odchodech do starobního důchodu, přičemž případné další spolupráce jsou
navazovány v režimu dohod dle potřeby.
Snížení rozsahu DČ je dané podílem Studia FAMU na anglických programech
zajišťovaných skrze FAMU International a jejich očekávanému propadu i proti roku
2020.

06 PC AMU
●

PC AMU v roce 2020 a 2021 doplnilo stavy zaměstnanců pro síťové služby,
technickou údržbu stanic a tiskáren, správu webu, systémy FiS, VEMA a přípravu
elektronického oběhu dokumentů, spisovou službu a archivaci dokumentů. Zároveň
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do svého rozpočtu přijalo náklady na standardně hrazené celoškolní licence a
servisní služby školních systémů společně s příspěvkem na jejich krytí z centrálních
prostředků (částky uvedeny níže u CP). Z centrálních prostředků jsou zatím nadále
hrazeny konzultační služby k migraci síťových služeb do prostředí Microsoft a
postupný náběh licencí k tomuto prostředí (po dokončení migrace a se stabilizací
plateb předpokládáme opět přesun do rozpočtu PC AMU).
Z prostředků PC AMU jsou nyní hrazeny licence a servisní služby určené pro celou
školu v celkovém objemu 5,9 mil. Kč.

09 Poněšice
●

●

Finanční situace UVS Poněšice je ovlivněna pandemickou situací, přičemž se
předpokládá alespoň částečné rozvolnění a standardní poskytování služeb katedrám
AMU od podzimu 2021. Letní provoz je analogicky k loňskému roku rozpočtován v
DČ jen s malým omezením, nicméně bude částečně odvislý od aktuálně otevřené
diskuze o termínech a lokacích realizace praktické výuky na konci aktuálního
akademického roku.
V provozních nákladech je kalkulována oprava střechy na vodárně a sauně, oprava
kuchyňky pro hosty a výměna velkokapacitních lednic.

11 NAMU
●

●
●

Hospodářský výsledek na HČ 1 422 tis. Kč (před zdaněním) tvořen 417 tis. Kč
rezervy na výstavu BookMe (očekávaný přesun do roku 2022), dále rezervou na
změny edičního plánu a rezervou na dokončení výroby z roku 2020.
Navýšení mzdového rozpočtu o 0,25 mil. Kč z důvodu vytvoření nové pozice
„výkonný redaktor“ (dosud outsourcován).
Výnosy na DČ odhadnuty jako konzervativní predikce vývoje knižního trhu – změna
skladby prodejních kanálů v době pandemie. Náklady na DČ odhadnuty na základě
vývoje v minulých letech jako 60 procent výnosů. Předpokládaná marže u výroby z
přijatých licencí 15%.

13 Kolej Hradební
●

●

●

Předpoklady k výnosům koleje jak z kolejného, tak z tržeb z ubytování hostů je 200
tis. Kč/měsíc mezi lednem a červnem (studenti), dále 50 tis.Kč/měsíc mezi červnem
a zářím (hosté) a dále 450 tis. Kč/měsíc mezi říjnem a prosincem (standardní
obsazení koleje studenty).
Záporný hospodářský výsledek koleje - 1 360 tis. Kč je zásadním způsobem ovlivněn
očekávaným propadem v období letního provozu koleje u kategorie hotelových
hostů, který standardně dofinancovává provoz koleje. Pro srovnání: počet lůžkodnů u
této kategorie hostů v roce 2020 klesl proti roku 2019 z 8300 na 1120; analogický
vývoj se očekává i roce 2021.
Udržení této ztráty na zhruba stejné úrovni, jako tomu bylo v roce 2020, předpokládá
využití cca 55% stavu fondů koleje, plánovaný zůstatek fondu provozních prostředků
ve výši 263 tis. Kč je finanční rezervou.
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14 MIDPOINT Institute
●

MIDPOINT Institute je finančně zcela samostatně stojící součást AMU nečerpající
příspěvek, která po dohodě přešla v roce 2021 téměř v plném rozsahu do doplňkové
činnosti.

16 Centrální prostředky (NS 94x) a rektorát (901)
●

●

●

●

●

Rámcová čtvrtina příspěvku A+K pokrývá řadu centrálních pracovišť a společných
nákladů celé AMU. V rámci letošního rozpisu jsme přistoupili k detailnějšímu
rozčlenění části centrálních prostředků, kdy byly náklady na softwarové licence a
servisní služby k IT systémům školy za 2,3 mil. Kč společně se mzdami pro nové
zaměstnance za 0,96 mil. Kč přesunuty do rozpočtu PC AMU (celkem 3,26 mil. Kč),
externí redaktorské služby pro NAMU ukotveny do mzdových prostředků přímo na
NAMU (0,25 mil. Kč) a mzdové a další prostředky samotného rektorátu sjednoceny
ze tří dosavadních zdrojů do jednoho (6,7 mil. Kč). Dosavadními zdroji byly vedle
samotné NS901 i centrální prostředky na NS940 (analogicky s mimořádnostmi fakult)
a režijní náklady v DČ účtované k výnosům z DČ na fakultách a dalších součástech
AMU.
Cílem tohoto zpřehlednění bylo zobrazovat centrální prostředky ve výši 43,77 mil. Kč
jako zdroj pro náklady sloužící jednak pro celou školu (od poštovného, přes televizní
poplatky, audit, daňové poradenství, k celkovým energiím a celkovým odpisům),
jednak pro částečné financování provozu kampusu Malostranské nám.
Vyvázání nákladů z výnosů z režií DČ zároveň otevírá cestu k diskuzi o jejich účelu a
výši, kterou kvestor dohodl otevřít v červnu 2021. Letošní využití režií na kompenzaci
ztráty na UZA - tedy jako finanční rezervy školy - ukazuje, kterým směrem bude
možné tuto diskuzi vést.
Letošní navýšení příspěvku A+K ve výši 3 052 tis. Kč pro centrální prostředky tedy
bylo z cca ⅓ reálně využito pro nové zaměstnance NAMU a PC AMU a z cca ⅔ k
vyvázání nákladů z režií DČ na centrálních prostředcích, kde tedy tyto zdroje
zůstávají jako rezerva k další rozvaze.
Pro zajištění respirátorů a celkové zajištění testování zaměstnanců je v centrálních
prostředcích do června 2021 vyhrazeno 770 tis. Kč. Případné další prodlužování
tohoto režimu či jeho významné rozšíření např. na studenty posledních ročníků by
znamenalo potřebu využít rezervu ve fondech školy.

17 Ubytovací zařízení AMU (UZA)
●

DČ Ubytovací zařízení (NS 960): předpokládané uzavření s překážkou na straně
zaměstnavatele do září 2021 včetně, od října 2021 provoz s plánovaným vytížením
25% do konce roku. Dále předpoklad pokračování programu Antivirus B (refundace
60% náhrad za překážku na straně zaměstnavatele) do června 2021.
Nepředpokládáme prodloužení programu COVID Ubytování. Toto finanční nastavení
vede na předpokládanou ztrátu 1 320 tis. Kč (před zdaněním), tedy o cca 1 mil. Kč
menší, než v roce 2020, a to s udržením většiny pracovních míst zahrnujícím i
částečný převod na jinou práci související se zajištěním antigenního testování. O
tomto režimu proběhlo jednání s odborovými organizacemi působícími na AMU.
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●

Ztrátu by mělo být možné krýt z režijních nákladů v DČ bez nutnosti další
kompenzace z fondů AMU.
Ostatní DČ (NS 960): provoz bankomatu a nájmy na Tržišti 18 jsou v součtu
uvažovány bez dopadu na hospodářský výsledek.

18 OPVVV Zajištění kvality
●
●

●
●

Rozpočet projektu je kalkulován samostatně, částky uvedené níže jsou tedy nad
rámec výnosů a nákladů ve fakultních rozpočtech.
Projekt postupně dokončuje výstupy a zejména na fakultách přechází do fáze
vykazování všech výsledků práce na MŠMT. Řízení projektu a systém zajišťování
kvality nadále pokračuje na fakultách i rektorátní úrovni skrze rektorátní rozpočet.
Rozpad rozpočtu po fakultách je následující: DAMU 4 290 tis. Kč, HAMU 3 077 tis.
Kč, FAMU 2 216 tis. Kč a rektorát AMU 7 111 tis. Kč.
V rámci ročního odvodu režií lze ještě počítat s cca 800 tis. Kč pro fakulty.
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