Komentář k čerpání rozpočtu AMU 2021
pro zasedání AS AMU 29. 3. 2022 a Kolegium rektorky AMU 4. 4. 2022
•

•

Hlavní činnost AMU
o Hospodaření se základním příspěvkem ve výši 400 204 tis. Kč bylo vyrovnané
s celkovou úsporou příspěvku (převod do fondu provozních prostředků) ve výši
10 755 tis. Kč. Hlavní činnost byla podpořena dalšími 5 431 tis. Kč ostatních výnosů
(zejména výnosy z poplatků přijímacího řízení, prodej vstupenek do účelových
uměleckých zařízení, obnovení výuky v UVS Poněšice); tento objem zatím nedosáhl
předcovidové úrovně (- 987 tis. Kč proti roku 2019), byť je navíc významně ovlivněn i
kurzovými rozdíly, které s dopady pandemie apriori nesouvisí.
o Účelové prostředky ve výši 99 727 tis. Kč byly vyúčtovány. Skladba účelových zdrojů
se v čase proměňuje, ale s výjimkou postupně ukončovaného projektu OP VVV
Kvalita zůstává v úhrnu stabilní s nárůstem daným rostoucím financováním
Institucionálního plánu AMU. V rámci projektů OP VVV bylo podle harmonogramu
projektů v roce 2021 využito na realizaci o – 27,1 mil. Kč méně prostředků než v roce
2019 a o – 6,8 mil. Kč méně prostředků než v roce 2020.
o Hospodářská HČ (zejména anglické programy) v celkovém objemu 29 394 tis. Kč
povyrostla i nad úroveň roku 2019 (+ 4 659 tis. Kč) a smazala covidový propad. Tento
rozsah výnosů nebyl při sestavování rozpočtu předvídán, plánovaný objem činil
o – 7 507 tis. Kč méně (systematicky podhodnocené na všech fakultách).
Doplňková činnost AMU
o Hospodářský výsledek 7 336 tis. Kč je určen pro rozdělení do fondů součástí v mezích
dle Statutu AMU. Navzdory nevelké pozitivní meziroční korekci hospodářského
výsledku se nadále propadají výnosy: - 2 581 tis. Kč ve srovnání s rokem 2020 a
– 37 648 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019 (srovnání nezahrnuje MIDPOINT Institute,
který od roku přešel do doplňkové činnosti, není tedy ve srovnatelné bázi a jeho
výnosy navíc primárně nespočívají v komerční činnosti školy).

Čerpání rozpočtů na mzdy
•

Meziroční vývoj objemu hrubých mezd (na pracovních poměrech) se významně lišil podle
druhů zdrojů, ze kterých jsou hrazeny.
o U základního příspěvku (A) vrostly hrubé mzdy o + 7 754 tis. Kč, a to z celkového
navýšení rozpočtu příspěvku ve výši 12 200 tis. Kč (navýšení rozpočtu tedy bylo
využito na nárůst mezd včetně odvodů z 86 %). Navýšil se i objem prostředků na
externisty + 1 857 tis. Kč.
o Fond odměn (A) byl využit v nižší míře – 1 543 tis. Kč (především FAMU, ostatní
součásti bez významných změn).
o Účelové prostředky (B) se staly zdrojem pro nižší objem hrubých mezd – 4 750 tis. Kč,
a to primárně v důsledku plánovaného ukončování aktivit projektu OP VVV 2404
Kvalita (snížení celkem o – 5 325 tis. Kč včetně externistů). Ostatní účelové
prostředky jsou meziročně prakticky stabilní a samozřejmě odvislé od grantů, které
AMU získá. Poklesl též objem dohod o – 1 400 tis. Kč.
o Anglické programy (C) mají jako zdroj hrubých mezd rostoucí trend a stojí za
nárůstem o + 2 343 tis. Kč na hospodářské hlavní činnosti (v tom drobný podíl ve výši
92 tis. Kč za CŽV). Nárůst i u dohod + 1 398 tis. Kč. V souvislosti s podhodnocením
vývoje výnosů anglických programů byly rozpočtovány i nižší objemy mezd.
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Doplňková činnost (D) se oproti tomu v hrubých mzdách nadále propadá na všech
součástech, úhrnem o – 3 189 tis. Kč (oproti roku 2019 o – 7 915 tis. Kč). Částečně
kompenzováno vyšším využitím externistů + 315 tis. Kč. Hrubé mzdy v DČ byly
rozpočtovány optimističtěji s předpokladem ve výši 13 369 tis. Kč a skutečností o –
2 352 tis. Kč nižší (největší rozdíl proti rozpočtu tvoří komerční kurzy FAMU).
Zásadním ohledem při interpretaci mzdových údajů je rozlišení příslušnosti k součásti u
zdroje mzdy a u příjemce mzdy, což ve významném počtu případů není to samé. Fakulty ze
svých mzdových prostředků hradí mzdy především zaměstnancům příslušných k fakultních
pracovišť. U centrálních prostředků je situace jiná, protože centrálně spravované rozpočty
zejména u CRP, institucionálního plánu, projektů grantových agentur a projektů z operačních
programů jsou rozsáhlým zdrojem mezd pro fakultní zaměstnance: v roce 2021 činil tento
transfer z rozpočtů centrálních prostředků na fakulty cca 10 mil. Kč. hrubé mzdy (včetně dohod).
Hrubé mzdy (pracovní poměry a dohody) tvořily úhrnem 292 682 tis. Kč, přičemž
rozpočtováno bylo 288 465 tis. Kč (rozdíl 4 217 tis. Kč je především součtem zmíněného
vyššího objemu na anglických programech a cca 900 tis. přečerpání plánovaného rozpočtu na
Studiu FAMU).
Odvody (sociální, zdravotní, sociální fond a zákonné pojištění) tvořily úhrnem 91 294 tis. Kč,
přičemž rozpočtováno bylo 90 674 tis. Kč (rozdíl 620 tis. Kč v souladu s vyšším objemem
hrubých mezd na pracovních poměrech i dohodách proti předpokladu v rozpočtu).
Závěr: celkový objem hrubých mezd včetně externích smluv se meziročně zvýšil o 3 705 tis.
Kč, byť toto zvýšení v naprosté většině připadá na vyšší využití dohod konaných mimo
pracovní poměr. Růst hrubých mzdových prostředků na pracovních smlouvách z titulu
navýšení rozpočtu příspěvku a vyššího výkonu anglických programů je prakticky přesně
kompenzován snížením objemu na projektech z operačních programů a v doplňkové činnosti.

Čerpání rozpočtů na nemzdové náklady
Náklad
spotřeba energie
spotřeba materiálu
opravy a udržování

cestovné
náklady na
reprezentaci
ostatní služby
ostatní náklady
odpisy
Celkem

•

Rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

11 327 000
22 319 824
10 552 772

9 978 495
22 664 606
11 815 179

-1 348 505
344 782
1 262 407

2 546 738
517 400

1 585 036
921 804

-961 702
404 404

63 815 970
40 971 438

63 124 742
39 848 044

-691 228
-1 123 393

14 317 280
166 368 422

14 987 823
164 925 728

670 543
-1 442 693

Poznámka
zohledněná poměrná část DPH
CP 200 tis. oprava výtahu
v Hartigovském paláci, 180 tis. výměna
vodních filtrů v Poněšicích, …
CP 150 tis: oslavy 75 výročí AMU,
doktorandská konference, občerstvení
pro zasedání orgánů a komisí, …
zohledněna poměrná část DPH
očištěno o zákonné platby (součást
odvodů),
vyšší odpisy k nově zařazenému majetku
pozn.: rozdíl ve výši 0,9 %

Závěr: rozpočet nemzdových prostředků byl korektně sestaven, celkový rozdíl skutečného
čerpání tvoří pouze 9 promile rozpočtované částky, úspory/kladné zůstatky byly převedeny
do FPP součástí. Pozn.: s ohledem na malý rozdíl neobsahuje komentář vstup ze součástí.
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Tvorba FPP z příspěvku (úspory)
analytika
549993 Tvorba FPP

•

•

200 DAMU

801 NAMU

544 980

814 776

376 222

901 Rektorát
AMU
1 080 254

940 CP AMU
7 938 684

Celkový
součet
10 754 917

V listopadu 2021 se kvestor s tajemníky fakult dohodl, že zůstatky hlavního příspěvku fakult
k 31. 12. 2021 bude možné převést do FPP příslušné fakulty. Tyto zůstatky budou navýšeny o
režijní náklady z projektů operačních programů v souladu s příslušnou směrnicí kvestora.
Případné přečerpání příspěvku za rok 2021 půjde k tíži rozpočtu fakulty v roce 2022. Možnost
pracovat s finančním prostředky v čase obecně přispívá ke kvalitě rozhodování a prioritizaci
výdajových položek. HAMU a DAMU i rektorát AMU vytvořily úspory, které byly zachovány
v jejich FPP.
Úspora na CP celkem 7 939 tis. Kč, z toho
o
o
o
o

o
o
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100 HAMU

Odpočet DPH na vstupu (proti rozpočtovaným částkám) 3 286 tis. Kč
Režie z anglických programů 1 202 tis. Kč
Režie z projektů operačních programů 1 335 tis. Kč (proti tomu kofinancování 994 tis. Kč)
Navýšení příspěvku od MŠMT na konci roku 2021: 1 800 tis. Kč
Odpuštění DPH na plynu a elektřině v 11+12/2021: 261 tis. Kč
Krytí přečerpání za FAMU/Studio FAMU ve výši 587 tis. Kč (kryto úsporou na CJP a CPPSR,
výsledná úspora na centrálních prostředcích je tedy o tuto částku nižší).

NAMU: 376 tis. Kč převod prostředků na nedokončenou výrobu publikací z roku 2021 (na
NAMU obecně od roku 2022 přecházíme na zcela jiný způsob rozpočtování výroby a prodeje,
který umožní průběžně sledovat reálný hospodářský výsledek z prodeje knih nezatížený
průběžnými náklady na výrobu).

Stavy fondů AMU
Fond AMU
TA 05 FRIM - Fond reprodukce investičního majetku
TA 09 FPP - Fond provozních prostředků
TA 09 FO - Fond odměn
TA 09 StipF - Stipendijní fond
TA xx FÚUP - Fond účelově určených prostředků

•
•

2022

Rozdíl

17 886 261
29 067 252
9 869 314

25 597 693
31 210 956
9 270 695

7 711 432
2 143 704
-598 619

1 684 930
875 637

1 657 791
1 244 423

-27 139
368 786

Pozn.: Zobrazené stavy fondů jsou k 1. 1. daného roku, a to včetně rozděleného
hospodářského výsledku z roku předcházejícího.
Závěr: AMU vstupuje do roku 2022 s rezervami analogickými k předešlému roku a má
schopnost financovat investice a absorbovat výkyvy ve vnějším prostředí. Navýšení FRIM
představuje zejména nerealizovanou vestavbu do půdního prostoru v Hartigovském paláci
(se sníženým rozpočtem přesunuta do roku 2022); zvýšení FPP představuje uspořené zvýšení
příspěvku od MŠMT z konce roku 2021 a odpuštěné DPH na energiích (obojí tvoří rezervu na
nákup elektrické energie v roce 2022). FÚUP nepředstavuje formu „rezervy“, ale objem
prostředků především na VaV (DKRVO, SGS, TAČR) svázaných s konkrétním účelem, který
bude naplněn až v dalších letech.

Učební a výcviková střediska
•

2021

UVS Poněšice
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V roce 2021 činila ztráta UVS Poněšice 876 tis. Kč (z toho 402 tis. Kč v HČ, 474 tis. Kč
v DČ). Výnosy HČ tvoří cca 80 % příspěvek a cca 20 % tržby a vlastní zdroje UVS. V DČ
jsou výnosy ze 100 % tržby. Pro AMU připadá 70 až 80 % prodaných kapacit (výuka
a pracovní využití + letní dovolené zaměstnanců). Hrazení ztráty v DČ je primárně
záležitostí financování benefitu pro zaměstnance.
o Vedení AMU rozhodlo o doplnění chybějícího příspěvku v HČ již během přípravy
rozpočtu 2022 a o zvýšení sazby pro komerční hosty dle možností místního trhu.
Sazba pro studenty a zaměstnance při realizaci výuky a pracovních povinností, jakož i
pro zaměstnance AMU v rámci letních dovolených zůstane pro rok 2022 nezměněna.
Kolej Hradební
o V roce 2021 pokračovala sleva ve výši 70 % na kolejném zvýšená od dubna 2021 na
90 % na žádost děkanky a děkanů sesterských fakult, což přineslo další prohloubení
plánované ztráty o 230 tis. Kč, které se však podařilo kompenzovat komerčním
prodejem v letních měsících.
o Ztráta byla částečně kompenzována i vypuštěním FPP o polovinu (400 tis. Kč)
a hospodářský výsledek odpovídá rozpočtované ztrátě ve výši 877 tis. Kč (reálná
ztráta – 887 tis. Kč). Kolej hospodaří pouze v doplňkové činnosti.
o Kolej Hradební je obecně schopna finančně vycházet při dodržování výše kolejného
a možnosti komerčního prodeje kapacit v letních měsících (červenec – září), jakkoli je
třeba rozpočtově pamatovat i na provozní náklady nehrazené každý rok.
Ubytovací zařízení AMU (UZA)
o Celková ztráta UZA v roce 2021 činila – 1 838 tis. Kč (30 tis. Kč bylo zároveň
kompenzováno úhradou nákladů na energie v HČ v souvislosti s nájmem). Tato ztráta
je vyšší než rozpočtovaná (1 321 tis. Kč) a rozdíl tvoří odstupné zaměstnancům UZA,
kterým byl při ukončení činnosti v 11/2021 formou organizační změny ukončen
pracovní poměr. Celá ztráta byla uhrazena z režií odváděných součástmi v rámci DČ
do centrálních prostředků a stejně jako v roce 2020 nebyla přenášená na součásti
generující v DČ zisk.
o Od listopadu 2021 je UZA pronajata komerčnímu provozovateli sítě hotelů s cílem
nahradit během nadcházejících 5 let prostřednictvím nájmu ztrátu z covidových let ve
výši cca 4 mil. Kč.
o Od roku 2022 bude mít AMU díky ukončení provozu UZA ve srovnáním s předchozími
lety k dispozici cca 1,5 až 2 mil. Kč v hospodářském výsledku navíc. Tato částka bude
tvořit fond určený k vykrývání budoucích výkyvů v cenách centrálních nákupů
(energie, služby) s cílem omezit jejich případný přenos na součásti.

Studio FAMU
•

Studio FAMU (SF) přečerpalo v roce 2021 rozpočet přiděleného příspěvku o 2 950 tis. Kč. Část
přečerpání byla financována/kryta z FPP, výsledný stav čerpání příspěvku je – 1 427 tis. Kč na
SF částečně kompenzovaný + 835 tis. Kč zůstatku na FAMU (rozdíl ve výši 587 tis. Kč hrazený
centrálními prostředky v roce 2021 bude navrácen z rozpočtu FAMU/SF v roce 2022). Ředitel
SF i tajemnice poskytli kvestorovi rozklad důvodů tohoto přečerpání i organizační opatření,
která znemožní opakování této situace.
o Součástí opatření je alokace části prostředků na anglické programy (TA 23 – program
CDM, Montage, CINKK) od září 2022 ve prospěch SF, a to za pronájem techniky ve
výši 10 % ceny z použité techniky dle výrobních listů z “Bílé knihy”.
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Samostatným tématem je vyřešení vad dodavatele generální rekonstrukce SF, které
SF již ve výši 1 400 tis. Kč hradilo z vlastních rozpočtů.
FAMU/SF zároveň historicky netvořilo plnou rezervu na výrobu dle Bílé knihy pro studenty,
kteří nerealizují své dílo v plánovaném roce dokončení studia, studium si prodlouží či přeruší
a v pozdějších letech se vrací do SF k dokončení svého díla. Úhrnem je třeba vytvořit rezervu
ve FPP FAMU/SF ve výši 5 009 tis. Kč na tato prodloužená či přerušená studia (stav k začátku
roku 2022). Kvestor projednal s děkankou a tajemnicí FAMU nutnost zohlednit a zobrazit
v rozpočtech od roku 2022 a dalších způsob vytváření tohoto fondu v horizontu tří let.

Ing. Tomáš Langer, PhD., kvestor
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