Komentář k rozpočtu AMU 2022
5. 5. 2022 Ing. Tomáš Langer, Ph.D., kvestor
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 (i v roce 2022
neočekáváme platbu daně z příjmu). 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.
Zároveň AMU plánuje při své činnosti využít necelou polovinu svých fondů, zejména 22,1 mil. Kč
z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), dále 14,4 mil. Kč z fondu provozních prostředků
(FPP) a 2,7 mil. Kč z fondu odměn (FO). Počáteční úroveň těchto tří základních fondů činí 66,1 mil. Kč.
Na konci roku, po zvýšení daném odpisy (15,3 mil. Kč), plánovanou rezervou v (7,3 mil. Kč). a
hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti (16,8 mil. Kč) by měla finanční rezerva AMU zůstat
identická.
Rozpočet AMU umožňuje výplatu 13. mzdy, a v části financované z příspěvku A+K a fondů školy
předpokládá nárůst mezd o 14,1 mil. Kč pro interní zaměstnance (všechny složky mzdy včetně odměn
a odvodů) a další 3 mil. Kč na externisty. Toto zvýšení mezd z A+K a fondů činí 72,5 % v poměru
k letošnímu navýšení příspěvku AMU ve výši 23,5 mil. Kč.
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.
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. Jako hlavní
případy jmenujme fond na energie a další výkyvy v cenách centrálně nakupovaných služeb (na CP),
fond na provoz fakulty (na FAMU), fond na výrobu projektů studentů navrátivších se do studia (na
Studiu FAMU), 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.
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.
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Komentáře níže pochází od osob odpovědných za přípravu fakultních rozpočtů, jakož i rozpočtů
uměleckých účelových zařízení. Za komentáře u centrálních prostředků odpovídá kvestor.

Navýšení příspěvku uk. A + K
Komentáře níže odpovídají na otázku na způsob využití nárůstu příspěvku TA01, míru zavázání do
dalších let (mzdy a provoz) a míru využití na jednorázové potřeby letošního roku, případně plánovaná
tvorba úspor (FPP).
HAMU
Rozpočet HAMU je v hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 107 339 tis. Kč, z čehož
předpokládané čerpání neinvestičních fondů činí 2 791 tis. Kč.
Navýšení příspěvku TA 01 v celkové výši 6 917 tis. Kč je plánováno použít ve výši 5 900 tis. Kč na
navýšení mzdových prostředků v průběhu roku 2022, tedy je tato částka zároveň závazným výdajem
do dalších let, a ve výši 1 017 tis. Kč na ostatní náklady pro výuku na nákup techniky, technologií,
pořízení neinvestičních hudebních nástrojů a jejich příslušenství a výukových pomůcek. Tyto náklady
slouží na aktuální pokrytí potřeb kateder, které by však neměly být trvalého charakteru s dopadem
na zvýšení závazných výdajů fakulty v dalších letech.
Oproti čerpání skutečných nákladů roku 2021 je plánováno navýšení čerpání TA 01 prostřednictvím
zapojení fondu odměn o částku 219 tis. Kč, zapojením stipendijního fondu o částku 226 tis. Kč a
zapojením fondu provozních prostředků o 1 523 tis. Kč. Navýšení zapojení fondu provozních
prostředků je plánováno na vyčerpání převedených prostředků IP 2021 pro výuku ve výši 181 tis. Kč,
na nezbytné opravy prostor pro výuku ve výši 260 tis. Kč a opravy prostor, techniky a technologií
uměleckého provozu ve výši 1 079 tis. Kč. Toto navýšení zapojení fondu provozních prostředků není
trvalého charakteru s dopadem na zvýšení závazných výdajů fakulty do dalších let.
DČ předpokládá celkové výnosy ve výši 4 173 tis. Kč, které zahrnují především příjmy za pronájmy a
služby s pronájmy spojené, dále nahrávání, vzdělávací kurzy atd. Předpokládaný kladný hospodářský
výsledek je kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím ke všem objektivním skutečnostem roku 2022.
Ing. Jolana Krotilová, tajemnice fakulty
DAMU
Nárůst příspěvku (7 314 349,- Kč, z toho základní přírůstek 5 893 351,- Kč a konvergence 1 420 998,Kč) je využit následovně:
•
•

•

13 % (950 865,- Kč) z navýšení je alokováno do rozpočtu divadelního studia DISK.
12 % (900 000,- Kč) je rozpočtováno jako úspora pro tvorbu FPP tzv. Fond rozvoje, což je
jedna z komponent přípravy řešení problému nedostatečných prostor (aktuálně cíleno na fázi
udržitelnosti projektu NPO).
75 % (5 463 484,- Kč) navýšení je určeno na náklady DAMU v roce 2022 (vyjma divadelního
studia DISK). Převážně se bude jednat o mzdové náklady.

Ing. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník fakulty
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DISK
Navýšení příspěvku bude použito především na dorovnání nárůstu cen materiálu (u dřeva došlo k
navýšení tržních cen o cca 70 – 100 %, u kovomateriálu o 40 – 60 %. Toto se promítne nejen do
vzniku nových inscenací, jimž je též navýšen příspěvek ze 120.000 na 150.000 Kč. Další nárůst
zaznamenávají služby externích spolupracovníků (osvětlovači a zvukaři) a navýšení zaručené mzdy,
pod jejíž hranicí se v ds DISK nacházelo 6 zaměstnanců.
MgA. Tereza Sochová, ředitelka ds DISK
FAMU
Přírůstek A+K FAMU 2022 ve výši 5 893 351 Kč byl ponížen o konvergenci ve výši 33% (834 tis) Kč
směřující k paritě rovnoměrného rozdělení příspěvku A+K mezi fakulty a AMU. Takto upravený
příspěvek A+K byl rozdělen mezi FAMU 69,25 % tj. přírůstek 3 503 607 Kč a Studio FAMU 30,75%, tj.
1 505 749 Kč.
Přírůstek A+K FAMU plus kladný HV FAMU za rok 21 ( vratka ze SF) byly použity na plánované
navýšení MP FAMU u všech zaměstnanců o 5% od 1.7.2022. Přírůstek A+K Studio FAMU použilo na
pokrytí záporného HV roku 21 (vratka FAMU a CP AMU).
Ing. Viera Hladišová, tajemnice fakulty
Studio FAMU
Výše příspěvku TA 01 v roce 2021 činila 31 429 255 Kč - rozdělení příspěvku: osobní náklady (mzdy +
OON + odvody) 15 724 281 Kč, ONEI výroba cvičení 7 242 160 Kč a ONEI provoz 8 462 814 Kč.
Dle návrhu vedení FAMU ze dne 4. 4. 2022 je výše příspěvku SF pro letošní rok o 566 441 Kč nižší než
v roce 2021 – důsledek jednorázové kompenzace debetního čerpání SF v r. 2021.
Příspěvek TA 01 ve výši 30 862 814 Kč bude rozdělen: osobní náklady (mzdy + OON + odvody) 15 536
967 Kč, ONEI výroba cvičení 10 226 520 Kč a ONEI provoz 5 099 327 Kč.
Pokud v letošním roce bude Studio FAMU disponovat výnosy z doplňkové a hospodářské činnosti v
takové výši, jako tomu bylo v době před-covidové, resp. se postupně výše výnosů přiblíží stavu před
generální rekonstrukcí SF, lze předpokládat možnou tvorbu úspor (FPP) z nedočerpaných prostředků
TA 01 určených na výrobu cvičení v příštích obdobích.
SF participovalo na A + K fakulty do r. 2012 ve stabilním poměru á 35%. Od r. 2013 participuje na A +
K fakulty v poměru mezi á 30,5% - 27,5%.
Specifickým zdrojem – z podstaty jednorázovým – je dlouhodobá snaha dosáhnout na plnění z tzv.
bankovní záruky, která se váže k akci Generální rekonstrukce SF (GRSF)
Tyto prostředky, pokud se jejich načerpání zdaří, významným způsobem doplní provozní rozpočet SF
v oblasti „zpětné“ kompenzace za výdaje SF/AMU v průběhu dokončování / instalacích po dokončení
hlavní stavební části akce GRSF.
Uvedený zdroj nemá sloužit pro pokrytí nároků výroby praktických cvičení.
Ondřej Šejnoha, DiS., ředitel Studia FAMU
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Centrální prostředky a nefakultní pracoviště
-

-

-

-

-

-

-

PC AMU: Navýšení příspěvku o 2 515 tis. Kč sestává výhradně z nárůstu cen licencí (cca 1 400
tis.) a z převodu licencí hrazených v předešlých letech z CP včetně zdrojů na ně (1 100 tis.
Kč.).
CJP: Navýšení 100 tis. příspěvku na nákup vybavení pro katedru (IT technika a nábytek).
UVS Poněšice: Bez nárůstu příspěvku, extra provozní požadavky na údržbu, opravy a
investice jsou hrazeny z CP. Předpokládané rostoucí využití směřující k předcovidové úrovni
(očekává se cca 7000 lůžkonocí, ve srovnání s 8000 před covidem) a zvýšení ceny pro
komerční hosty má přinést vyrovnaný hospodářský výsledek jak na hlavní, tak na doplňkové
činnosti.
UVS Beroun: Navýšení 130 tis. příspěvku především na projekční práce spojené s dalším
rozvojem UVS Beroun (plánovaná rekonstrukce pláště ubytovací části, řešení akustiky
podkroví).
NAMU: Nárůst TA01 ve výši 100 tis. je primárně určen na posílení mzdové úrovně NAMU.
Kolej Hradební: není financována z příspěvku. Rostoucí ceny energie (cca + 500 tis.) a služeb
na servisní smlouvě (recepce, technická správa, úklid) znamenají potřebu vypustit zbývající
polovinu FPP (400 tis.) i při plné obsazenosti koleje a předcovidové úrovni komerčního
prodeje lůžkonocí v letních měsících. Očekávaný hospodářský výsledek je vyrovnaný,
nicméně je třeba zpracovat návrh zvýšení kolejného a komerčních cen nejpozději od ledna
2023.
ArteActa: Navýšení TA01 o 400 tis. je směřováno především do rozvoje webu redakce a
přípravě na přechod k digitálnímu vydávání časopisu, jakož i posílení kapacit interních
redaktorek.
Rektorát AMU: Navýšení TA01 ve výši 1 300 tis. Kč sestává z 320 tis. na krytí úklidu rektorátu
(doposavad hrazen z FPP, snahou je tedy při růstu rozpočtu odlehčit tlaku na "povinný" vznik
hospodářského výsledku a tvorbu předem zavázaného fondu), dále navýšení mzdových
prostředků o 880 tis. spojených s rozšířením hospodářsko-investičního oddělení (veřejné
zakázky, příprava a realizace staveb, programové financování, správa centrálních fondů,
environmentální projekty) a 100 tis. na podporu vzdělávání zaměstnanců. Posílení mzdové
úrovně zaměstnanců rektorátu proběhne od poloviny roku a bude hrazeno z rezervy
vytvořené v loňském rozpočtu rektorátu.
Centrálně hrazené náklady: Centrální prostředky byly proti roku 2021 poníženy o 165 tis. Kč.
Z celkové výše CP v roce 2021 ve výši 43 770 tis. byla odečtena kompenzace 400 tis. za GAMU
a prostředky navýšeny z celkového růstu rozpočtu o 235 tis. na novou úroveň 43 604 tis. Kč.
Rezerva na tvorbu fondu představuje prostředky na budoucí konvergenci k paritě, poslední
rok režií z OPVVV Kvalita a úsporu vratky z FAMU vázanou k přečerpání v roce 2021. Rozpočet
CP nově zahrnuje zohlednění koeficientu DPH (krácený odpočet), tedy předpokládanou
vratku DPH, veškeré přefakturace energií vázané na pronájmy a výši režií z projektů a
anglických programů. Všechny tyto položky snižující náklady jsou aktivně využity pro
financování bezprecedentního nárůstu cen elektrické energie v odhadované výši 6 086 tis. Kč,
tedy dvojnásobku loňské úrovně (plyn zatím zůstává fixován de facto na cenách roku 2021).

Ing. Tomáš Langer, Ph.D., kvestor
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MIDPOINT Institute
MIDPOINT pořádá pro filmové a seriálové tvůrce a další osoby z audiovizuálního průmyslu vzdělávací
programy, které slouží k podpoře a rozvoji jejich tvůrčích, organizačních a dalších odborných a
profesních činností. Zaměřuje se jak na vývoj scénáře a projektu, tak na postprodukci celovečerních i
krátkometrážních filmů a seriálů, regionem je samozřejmě Česká republika a dále region střední a
východní Evropy.
V důsledku pandemické situace a přetrvávajícím restrikcím souvisejícím s šířením viru COVID-19
nebylo možné v letech 2020-2021 uspořádat plánované aktivity zcela dle původního záměru. Většina
proběhla pouze v online prostředí, až v druhém pololetí roku 2021 se podařilo zorganizovat
závěrečné workshopy mezinárodních programů Feature Launch a TV Launch rezidenčně.
Snížení rozpočtu, resp. jeho nenárůst v předchozím období, bylo tedy způsobeno především
nemožností cestovat a setkávat se, kdy přímé náklady související s pořádáním rezidenčních
workshopů tvoří přibližně 25 % celkového rozpočtu. Pro rok 2022 jsme v s ohledem na zkušenost z
předchozích dvou let koncipovali jednotlivé vzdělávací programy jako kombinaci rezidenčních
workshopů a online modulů, což drží roční rozpočet v mezích ufinancovatelnosti z dotačních zdrojů a
zároveň nás nenutí zvyšovat účastnické fee pro vybrané uchazeče, tj. obvykle začínající tvůrce.
Programy institutu MIDPOINT pro rok 2022 a jejich zaměření:
-

programy Feature Launch, Shorts, Editing Room + nová aktivita Mentoring debutů a druhých
celovečerních filmů - dramaturgická a projektová podpora filmových děl
programy Series Launch, Writers´ Room, Cold Open a Smash Cut se věnují podpoře seriálové
tvorby
programy Intensive jsou organizovány na zakázku pro partnery institutu MIDPOINT, nabízejí
konzultace projektů filmových i seriálových

Ročně projde programy více než 100 filmových a TV profesionálů. V současnosti má institut
MIDPOINT přes 1000 absolventů (scenáristů, režisérů, producentů a dramaturgů) z řad filmových a
televizních tvůrců a během svého působení pomohl s vývojem více než 450 filmovým/seriálovým
projektům, z čehož více než sto projektů bylo prezentováno v rámci etablované industry platformy a
přes šest desítek filmů/seriálů bylo úspěšně zrealizováno.
MIDPOINT má dlouhodobě stabilní zdroje financování, a to:
-

z programu Kreativní Evropa – MEDIA Training (cca 60 % celkového rozpočtu)
z MK ČR (cca 24% celkového rozpočtu)
ze SFKMG (cca 6% celkového rozpočtu)
poplatky účastníků, vlastní zdroje (cca 10 % celkového rozpočtu)

Pro rok 2022 se max. podíl dotace MEDIA zvýšil na 80 %, stejným způsobem by měla být koncipována
i smlouva na období 2023-2025 (uzávěrka pro podání žádostí na toto tříleté období je začátek května
2022). Grantové žádosti si tým MIDPOINTu zpracování interně, stejně tak související vyúčtování a
další povinnosti navazující na čerpání dotačních prostředků.
(více na https://www.midpoint-institute.eu/en/home)
Ing. Jana Sklenářová, finanční manažerka MIDPOINT Institute
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Struktura fakult
Komentáře níže odpovídají na otázku k rozdělení příspěvku TA01 mezi úhrn kateder, děkanát a
umělecké účelové zařízení, resp. umělecký provoz, s rozlišením provozních nákladů přiřazených
katedrám a děkanátu.
HAMU
Plánovaný objem finančních prostředků HAMU v kategorii A – Příspěvek a fondy HČ činí 107 339 tis.
Kč, z čehož částka 2 791 tis. Kč představuje předpokládané čerpání neinvestičních fondů. Stipendijní
fond v plánované výši 325 tis. Kč, Fond odměn 450 tis. Kč a Fond provozních prostředků 2 016 tis. Kč.
Vlastní příspěvek TA 01 je pro rok 2022 ve výši 103 952 tis. Kč a plánované ostatní příjmy v TA 01 jsou
ve výši 596 tis. Kč.
Rozdělení finančních prostředků HAMU v kategorii A – Příspěvek a fondy činí 93 800 tis. Kč na osobní
náklady a 13 539 tis. Kč na ostatní náklady.
Struktura plánu rozdělení příspěvku mezi výuku, děkanát a umělecký provoz je v roce 2022 plánována
explicitně poprvé. Celkem jsou plánovány výdaje na výuku ve výši 69 308 tis. Kč, na děkanát ve výši
28 107 tis. Kč a na umělecký provoz ve výši 9 474 tis. Kč. Fond odměn ve výši 450 tis. Kč není v tomto
roce přiřazen k žádné kategorii a je plánovanou rezervou.
U výuky jsou plánovány osobní náklady ve výši 64 372 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 4 936 tis. Kč, z
toho jsou např. stipendia plánována ve výši 813 tis. Kč, ladění a opravy hudebních nástrojů 1 455 tis.
Kč, dle požadavků jednotlivých kateder nákupy techniky a technologií ve výši 785 tis. Kč, opravy a
údržba učeben a výukových prostor ve výši 345 tis. Kč, pořízení hudebních nástrojů a výukových
pomůcek neinvestičního charakteru ve výši 300 tis. Kč a pořízení mobiliáře ve výši 120 tis. Kč. Ostatní
náklady jsou na straně jedné plánované závazné náklady s predikcí do dalších let (např. ladění a servis
hudebních nástrojů) a na straně druhé náklady, které vycházejí z aktuálních požadavků jednotlivých
kateder.
U děkanátu jsou plánovány osobní náklady ve výši 23 486 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 4 621 tis.
Kč. U ostatních nákladů se jedná převážně o závazné výdaje a výdaje na aktuální provoz – např. nutné
opravy a údržba nemovitosti a mobiliáře.
U uměleckého provozu jsou plánovány osobní náklady ve výši 5 491 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 3
983 tis. Kč. Z toho jsou plánována stipendia ve výši 140 tis. Kč. Ostatní náklady jsou plánovány
převážně na zajištění studijních povinností studentů – např. ročníková a absolventská představení
a koncerty.
Ing. Jolana Krotilová, tajemnice fakulty
DAMU
Rozdělení příspěvku TA01 z pohledu nákladových středisek:
Celkem: 102 758 329,- Kč
•
•
•

Katedry: 55 262 054,- Kč (54 %)
Děkanát: 34 219 105,- Kč (33 %)
DISK:
12 875 002,- Kč (13 %)
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Rozdělení příspěvku TA01 z pohledu využití:
-

-

úhrn katedry (včetně VaV ústavů a prostředků pro katedry z děkanátu) 60 057 054,- Kč (58
%). Rozpočet počítá s financováním vzdělávací činnosti, VaV a částečně s vícenáklady
uměleckého provozu s předpokladem, že přibližně 3 % připadá na ONEI (vztaženo k celé TA
01, obsahuje katederní část pro umělecký provoz, prostředky na provoz kateder, stipendia,
dále z toho 1 500 tis. Kč na nákupy techniky, vybavení, SW a opravy v učebnách), cca 55 % na
mzdy.
děkanát 29 826 273,- (29 %). Rozpočet počítá s předpokladem, že cca 7 % (vztaženo k celé TA
01) připadá na ONEI, 1,0 až 1,5 % na tvorbu fondů a přibližně 21 % na mzdy.
umělecké účelové zařízení DISK 12 875 002,- Kč (13 %).

Ing. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník fakulty
DISK
Příspěvek ds DISK je vypočítán 13% koeficientem z rozpočtu DAMU. Částka 1.200.000 Kč z příspěvku
půjde na vznik nových inscenací, tedy po 600.000 na KALD a KČD, 50.000 je alokováno na zájezd KČD
do Srbska.
MgA. Tereza Sochová, ředitelka ds DISK
FAMU
Příspěvek A+K byl rozdělen mezi FAMU a Studio FAMU v poměru 69,25 % FAMU tj. 74 283 312 Kč a
30,75 % Studio FAMU, tj. 32 985 009 Kč, celkem 107 268 321 Kč.
Byla provedena korekce rozpočtu SF vůči FAMU, deficitní výsledek hospodaření SF za rok 2021 byl z
příspěvku A+K z rozpočtu na rok 2022 kompenzován následně: o 1 535 195 Kč byl ponížen příspěvek
SF ve prospěch příspěvku A+K FAMU, dále SF byla odečtena částka ve výši 587 tis Kč Kč, o tuto částku
byl ponížen příspěvek FAMU na rok 2022, z důvodu krytí deficitního HV SF 2021 z centrálních
prostředků AMU.
Z příspěvku A+K připadá 49,36% na výuku - katedry FAMU, (z toho je 96,7 % rozpočtováno na mzdy
pedagogů a externistů, 3,3 % určeno na ONEI kateder na pokrytí jejich drobných provozních nákladů,
stipendia pro správce učeben, drobná vydání), 19,89% administrativa - děkanát FAMU, sekretářky,
HO, technická správa, studijní oddělení, festivalové oddělení, 30,75 % Studio FAMU výroba
studentských cvičení.
Provoz FAMU - úklid, ostraha, opravy, revize, IT oddělení jsou financované letošní rok z DČ, část HV
DČ bude použita na tvorbu provozního fondu, z kterého budou hrazeny v budoucnu tyto náklady.
Provozní fond bude vytvořen v horizontu 3 let.
V rámci DČ FAMU jsou plánovány kromě příjmů z pronájmu Parnasu, příjmy z kurzů : APP, NYU, CIEE,
CET - jarní, podzimní, dále NYU, Emerson, Miami , FSFIC - letní . HV bude rozdělen do fondů FAMU na tvorbu "fondu FAMU na krytí provozních nákladů" - cca 1,7 mil Kč. Doplnění fondu do výše 5 mil
Kč se plánuje do konce roku 2024 z HV z DČ FAMU.
Ing. Viera Hladišová, tajemnice fakulty
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Studio FAMU
SF vnitřní strukturu rozpočtu příspěvku A + K dělí na tři pilíře.
1.
2.

3.

Mzdové prostředky, kterými SF kompenzuje mj. mimořádné odměňování za práci personál / spolupracující osoby - na rozličných agendách SF během kalendářního roku.
Provozní prostředky, kterými SF kryje jak opakující se (a lépe odhadnutelné) provozní
nároky objektu (ostraha, úklid, pravidelné revize, apod.), tak mimořádné výdaje v oblasti
správy zařízení a kapacit spojených se zajištěním praktické výuky českých a zahraničních
programů.
Výrobní prostředky - specifická kapitola, která vychází z nároků tzv. Bílé knihy/Výrobních
listů fakulty a kde je náročnost, i ve finanční oblasti, významně proměnná v čase s
ohledem na měnící se (vzrůstající) ceny materiálu / služeb, bez kterých nelze realizaci
praktické výuky zajistit.

V letošním výrobním roce (2022) startuje tříleté opatření pro tvorbu tzv. "Fondu nedokončených
projektů" z let minulých - snahou je zajistit pevný zdroj financí pro realizaci nedokončených /
nezapočatých projektů z předchozích let.
Rozpočet výroby roku 2022 je předpokládán ve výši: 10 286 520,- Kč | Předpoklad objemu
nedokončené výroby z uplynulého období: 5 013 996,- Kč.
Investiční akce - uzavřeno je otázka kofinancování obou investičních projektů:
→ Studio FAMU-Dálkově ovládané pantografické závěsy do ateliéru B. / Akustika / Doplnění
technologie scény a obslužnosti atelieru (celkem: 4 259 200,- Kč / kofinacování: 638 880,- Kč) →
kofinancování ze zdrojů FAMU.
→ Studio FAMU-Obnova TV oddělení & Kamerový řetězec / Výstavba Data-Worlflow oddělení /
Posílení kapacity Centrálního datového úložiště SF (celkem: 17 060 000,- Kč / kofinacování: 2 559
000,- Kč) → kofinancování ze zdrojů CP AMU.
SF se v nadcházejícím období zaměří i na zlepšení výnosnosti v DČ, která po útlumu předchozích let
začíná nabývat na intenzitě. Základní úvahu mj. k práci s rozpočtem SF uvádíme zde:
https://amu365.sharepoint.com/:b:/s/sp-3400-studiofamu/EQUbsgW1fJRCiUnVJ8V9YJ0BkYH_EB6m6h9Qea9VXPtXCA?e=hb9XhW
Ondřej Šejnoha, DiS., ředitel Studia FAMU
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