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Rozpočet 2022 – zdroje od MŠMT
• Celkové změny v rozpisu ukazatelů od MŠMT
• navýšení uk. A+K o 817 mil. Kč
• navýšení uk. K o 60 mil. Kč pro UVŠ (segment 1) jako součet dosavadní
kompenzace za DKRVO (37,4 mil. Kč) a navýšení o více než 22,6 mil. Kč
• změna poměru uk. A : K ve prospěch uk. K (bude i budoucím trendem)
• z 83,34 % : 16,66 % v roce 2021
• na 82,46 % : 17,54 % pro rok 2022

• Pro AMU to konkrétně znamená
• navýšení uk. A+K (včetně kompenzace DKRVO a FUČ) o 23 573 tis. Kč
• růst podílu segmentu UVŠ v rámci uk. K z 3,212 % na 4,732 % (+ 1,52 p. b.)
• pokles AMU v rámci segmentu UVŠ z 44,913 % na 44,284 % (- 0,629 p. b.)

Rozpočet 2022 – rozdělení příspěvku
• AS AMU odsouhlasil zahájení konvergence příspěvku A+K (včetně
kompenzace DKRVO a FUČ) k paritě mezi čtyřmi základními částmi školy
(HAMU, DAMU, FAMU a Centrálními prostředky) během tří let s
každoročním vyrovnáním třetiny odchylky od průměru.
• Předpoklady parity dělení příspěvku:

• u hlavních položek centrálně nakupovaných služeb (např. energie, licence, servisní
smlouvy) zobrazit aktuálně hrazené ceny jako parametr, pro které je tento objem
kalkulován,
• stanovení mechanismu, kterým bude škola budovat finanční rezervu, která umožní
kompenzovat krátkodobé výkyvy v cenách služeb nakupovaných z centrálních
prostředků tak, aby tyto výkyvy nevyžadovaly zásah do podílů na příspěvku
přidělených fakultám a rektorátu s nefakultními pracovišti,
• u nákladů na provoz budov zajistit rámcově podobnou míru limitované podpory z
centrálních prostředků pro jednotlivé součásti a tedy i srovnatelný rozsah hrazení
těchto nákladů fakultami.
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Rozpočet 2022 – struktura fakult - výuka
HAMU
• Výuka obsahuje ONEI ve výši 4 936 tis. Kč (stipendia, ladění a opravy hudebních
nástrojů, nákupy techniky, mobiliáře a výukových pomůcek, opravy učeben).

DAMU
• Výuka obsahuje ONEI ve výši 3 080 tis. Kč (katederní část pro umělecký provoz,
provoz kateder, stipendia, z toho 1 500 tis. Kč na nákupy techniky, vybavení, SW a
opravy v učebnách), dále VaV ústavy a doktorská studia 1 000 tis. Kč.
• V rozpočtu ds DISK je 1 200 tis. Kč na přípravu inscenací.

FAMU
• Výuka obsahuje ONEI ve výši 1 725 tis. Kč (provoz kateder, na KF umělecká činnost
900 tis. Kč).
• V rozpočtu Studia FAMU je 10 286 tis. Kč. na výrobu podle Bílé knihy.

Rozpočet 2022 – hospodářský výsledek
• AMU plánuje hospodařit vyrovnaně v hlavní činnosti a s
hospodářským výsledkem před zdaněním 16,8 mil. Kč v činnosti
doplňkové, což je více než dvojnásobné zvýšení proti roku 2021.
• Celkový rozpočet hlavní činnosti roste, a to zejména díky růstu
příspěvku A+K o 23,5 mil. Kč a plánovanému nárůstu výnosů
v doplňkové činnosti o 26,7 mil. Kč. V tomto srovnání jsou očekávané
propady na zdrojích účelových prostředků – 1,4 mil. Kč a anglických
programech – 0,3 mil. Kč jen nevelké.

Rozpočet 2022 – čerpání fondů
• AMU plánuje využít necelou polovinu svých fondů, zejména
• FRIM: 22,1 mil. Kč (z fondu reprodukce investičního majetku),
• FPP: 14,4 mil. Kč (z fondu provozních prostředků),
• FO: 2,7 mil. Kč (z fondu odměn).

• Počáteční úroveň těchto tří základních fondů činí 66,1 mil. Kč. V roce
2022 očekáváme tyto přírůstky:
• odpisy: 15,3 mil. Kč do FRIM
• rezervu příspěvku: 7,3 mil. Kč z TA01 do FPP
• hospodářský výsledek v DČ: 16,8 mil. Kč do FRIM/FPP/FP

=>>> finanční rezerva AMU by měla zůstat nezměněná.

Rozpočet 2022 – nárůst mezd z uk. A+K
• Rozpočet AMU umožňuje výplatu 13. mzdy.
• V části rozpočtu financované z příspěvku A+K a fondů školy se
předpokládá nárůst mezd
• o 14,1 mil. Kč pro interní zaměstnance (všechny složky mzdy včetně odměn a
odvodů),
• další 3 mil. Kč na externisty.

• Toto zvýšení mezd činí 72,5 % v poměru k letošnímu navýšení
příspěvku AMU ve výši 23,5 mil. Kč (reálně je z části financované z
fondů).

Rozpočet 2022 – investice
• AMU plánuje 67,4 mil. Kč investic z nichž 58 % bude hrazeno
z programového financování MŠMT (zahrnuje i malou část neinvestic
spojených s tímto dotačním titulem).
• Zbývající část jsou vlastní zdroje včetně PPSŘ/CRP a ojedinělých
investičních darů.

Rozpočet 2022 – rezervy s budoucím účelem
• Fakulty i centrální rozpočty jsou již stavěny s plánem vytvoření rezerv
v FPP/FRIM svázaných s určitým očekávaným účelem a v tomto smyslu
se i připravují na střednědobé finanční plánování.
•
•
•
•

fond na provoz fakulty (na FAMU),
fond na výrobu projektů studentů navrátivších se do studia (na Studiu FAMU),
fond na energie a centrální nákupy (na CP),
fond k udržitelnosti výstupů NPO (na DAMU).

• Cílové částky a zdroje pro naplnění těchto fondů v cca 2-3 letém
horizontu budou předmětem schvalování střednědobého finančního
výhledu školy.
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Poznámky k nové struktuře rozpočtu 2022
• Rozpočet je nově organizován „ve čtyřech sloupcích“, které umožnily detailněji rozlišit
jednotlivé zdroje hlavní činnosti.
• Rozpočet nákladů je organizován v jemnějším členění, které bude odpovídat zobrazení
v iFiS (osamostatněny kategorie stipendií, mzdových nákladů na dohody a tvorby fondů).
• Rozpočet obsahuje rekapitulaci fondů a investic. V rozpočtu nákladů a výnosů je
zobrazena pouze ta část fondů, která je určená k čerpání.
• Investice z programového financování jsou zobrazeny u jednotlivých fakult a dalších
součástí včetně příslušného kofinancování.
• Rozpočet obsahuje automatizované porovnání se skutečností roku 2021 zobrazenou ve
stejné struktuře nákladů.
• Na základě požadavku AS AMU byl rozšířen komentář fakult o téma využití rozpočtu uk.
A+K ve prospěch výuky, děkanátu a uměleckých účelových zařízení (resp. uměleckého
provozu), s odlišením provozních nákladů v těchto třech základních částech fakult.

