Správní rada AMU 17. 6. 2020
Návrh rozpočtu AMU 2020

Výchozí rozpočtová situace – MŠMT – leden 2020
•

Meziroční navýšení normativní části rozpočtu vysokých škol v rámci kapitoly MŠMT
o 883 mil. Kč (+ 4,6 %)

•

Poměr fixní a výkonové části oproti 2019 beze změny (82,8 % : 17,2 %)

•

Podíl UVŠ na fixní části → uzavřený kontrakt s MŠMT → beze změny (4 %; AMU 1,77 %)

•

Výkonová část → rozdělení VVŠ do 4 segmentů a indikátory v rámci segmentů → beze změny

•

Specifický přístup vůči UVŠ spočívající v kompenzaci disproporce mezi nárůstem prostředků na DKR u UVŠ
a ostatních VVŠ → zachován

•

Nově od r. 2020 → systémová podpora umělecké činnosti VVŠ (tj. UVŠ, uměleckých fakult, fakult architektury
a fakult evidujících své umělecké výstupy v registru uměleckých

výstupů/v RUVu) → Fond umělecké

činnosti/FUČ → výše podpory pro rok 2020 vychází z výsledků/bodů evidovaných v RUVu (od r. 2021 budou
stanoveny další indikátory)
•

Meziroční nárůst rozpočtu AMU: fixní část 12,96 mil., výkonová část 2,96 mil., kompenzace DKR 3,35 mil.,
FUČ 23,0 mil., celkem 42,27 mil.

Výchozí rozpočtová situace – leden 2020 → rozpis
příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost + rozpis FUČ 2020
(viz samostatná příloha „Rozpis příspěvku a fondů“)

•

Rozpis v souladu s Metodikou rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost schválenou AS AMU 13.1.2020

•

Navýšení příspěvku pro všechny útvary o 4,8 % (meziroční navýšení fixní a výkonové části AMU) oproti rozpisu
2019

•

Fakulty navíc: prostředky na kompenzaci nárůstu DKR a prostředky na FUČ → každá fakulta meziroční nárůst
o 10,5 mil. Kč → podíl fakult na nárůstu 75 %

•

Zachována podpora mladých pedagogů každé fakulty á 1 mil. Kč

•

Posílení strategických priorit každé fakulty á 1 mil. Kč (kromě fakultních strategických priorit v rámci
Institucionálního plánu, které se aktuálně využívají na stipendia studentů v tíživé sociální situaci způsobené
koronavirovým stavem)

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
•

analýza dopadů a jejich krytí zohledňuje skutečné výsledky hospodaření za I. čtvrtletí t. r.

•

všechny uvedené rozpočtové dopady byly ověřeny tajemníky fakult a vedoucími složek

HLAVNÍ ČINNOST:

Odhad snížení vlastních výnosů:
•

DAMU/DISK: 350 tis. (příjmy ze vstupného, neodehraných 60 představení, jeden neuskutečněný zájezd)

•

Středisko Poněšice: 360 tis. (propad příjmů o 40 %, 5 měsíců)

•

Placené studium zahraničních studentů v akreditovaných programech:


FAMU 4 500 tis. (výuka bude realizována, pouze s menším počtem studentů)



HAMU 490 tis. (odhad snížení o 80 %)



DAMU propad nekalkuluje

Celkem 5 700 tis.

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
Krytí očekávaného propadu vlastních zdrojů = kombinace úspor nákladů a využití prostředků ve fondech:

•

Energie: úspora cca 10 %, tj. 1 500 tis. rozpočtováno v rámci centrálních prostředků

•

Cestovné: úspora především zahraničního cestovného cca ve výši 10 %, tj. 400 tis.

•

Služby a ostatní náklady: úspora cca ve výši 4 %, tj. 2 660 tis. Kč

•

Celkem úspory 4 560 tis.; zbývající část (1 140 tis.) do předpokládaného propadu kryta z fondů

•

Příděly do fondu provozních prostředků (6,7 mil.) a fondu odměn (6,7 mil.) z výsledku hospodaření roku 2019,
vč. možnosti převodů mezi fondy (čl. 19 Statutu AMU/Pravidla hospodaření)

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
Závěry k rozpočtu v hlavní činnosti:

•

Není ohroženo základní poslání AMU

•

Hospodářský výsledek → oproti minulým rokům lze očekávat menší objem přídělů z HV hlavní činnosti za rok
2020 do fondů

•

Očekávané úspory nákladů téměř pokrývají očekávaný propad a navýšení fondů z hospodářského výsledku roku
2019 představuje více než dvojnásobnou rezervu.

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
DOPLŇKOVÁ ČINNOST:
Odhad snížení vlastních výnosů
Položka tržby za vlastní výkony a zboží:
•

HAMU: 200 tis., snížení o 40 %, DAMU: 60 tis., Kolej: 2 490 tis., snížení o 60 %

•

NAMU: 275 tis., Poněšice: 960 tis., snížení výnosů o 40 %

•

Ubytovací zařízení Tržiště 18: 2 000 tis.,

Celkem 5 985 tis.
Položka tržby z pronájmu nebytových prostor:
•

DAMU 220 tis.

•

FAMU 1 430 tis., snížení/nulové nájemné Café Slavia a Studentského klubu za 3 měsíce

•

HAMU 3 020 tis., pronájem sálů, Shakespearovské slavnosti, předpoklad snížení výnosů o 40 až 50 %

•

DISK 130 tis., pronájem prostor Café DAMU

Celkem 4 800 tis.

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
Položka výuka zahraničních studentů/kurzy:
•

FAMU: 26 800 tis., nebudou se realizovat 4 kurzy (úbytek 6,6 mil.), v ostatních kurzech menší počet kurzistů,
event. vrácení školného (úbytek 20,2 mil.)

•

DAMU: 25 tis., odhad snížení o 50 %

•

Studio FAMU: 2 150 tis., omezení výroby FAMU International → dopad do zápůjček a poskytování technických
kapacit

Celkem: 28 975 tis.

Celkem doplňková činnost: 39 760 tis.

Rozpočtové dopady nouzového stavu a zdroje krytí
Závěry k rozpočtu v doplňkové činnosti:

•

Kladný hospodářský výsledek ke 5/2020 ve výši 9,7 mil. Kč = zdroj krytí provozních potřeb

•

Nižší hospodářský výsledek 2020 → nižší příděly do fondů, (současně nižší daň z příjmů)

•

Absence výnosů = absence nákladů = absence mzdového příjmu některých pedagogů

•

Doplňková činnost jako zdroj pro provoz fakult zůstává

Rozpočet AMU 2020 - rekapitulace
•

Rozpočet není sestaven jako deficitní

•

Není ohroženo plnění závazků AMU (průběžné sledování likvidity na všech bankovních
účtech AMU)

•

Rozpočet umožňuje výplatu dalšího/13. platu

•

Žádný zaměstnanec není od ledna pod úrovní zaručené mzdy platné pro rok 2020

•

Rozpočet umožňuje tvorbu a čerpání sociálního fondu v souladu s podmínkami platné
Kolektivní smlouvy

•

Rozpočet obsahuje rezervu na krytí mimořádností, zejména: migrace dat (přechod
z technologie Novell na Microsoft), kofinancování projektů OP3V, licence Novell,
archivace uměleckých děl, změna licencování produktů Microsoft, nákup nových
počítačů (přechod na Windows 10), realizace opatření předložených na Environmentální
panel, meziroční nárůst minimální mzdy na některé dodavatelské služby (ostraha,
servisní služby)

Děkuji za pozornost

