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Výroční zpráva o hospodaření JAMU v roce 2001
Úvod
V roce 2001 hospodařila Janáčkova akademie múzických umění v Brně (dále jen
JAMU) jako veřejná vysoká škola na základě rozpočtu, který byl sestaven na začátku roku
jako vyrovnaný. Základním zdrojem příjmů podle tohoto rozpočtu je dotace ze státního
rozpočtu, která tvoří v neinvestiční oblasti 90,1 % celkových výnosů. Dalším zdrojem
financování v oblasti neinvestiční jsou příjmy z vlastní činnosti hlavní i doplňkové, z darů
a z fondu odměn v celkovém rozsahu 9,9 % celkových výnosů podle rozpočtu, ve skutečnosti
dosáhl tento podíl 12,5 %. V oblasti investic je vlastním zdrojem fond reprodukce
investičního majetku (dále jen FRIM), jehož použití v roce 2001 tvoří 16,5 % celkových
zdrojů financování investic.
V roce 2001 byla částka 5 744 tis. Kč přidělená podle ukazatele F na podporu
vzdělávacích programů vysokých škol uměleckých zahrnuta již v druhém rozhodnutí o dotaci
ze dne 15.2.2001. To umožnilo hospodařit již od schválení podle rozpočtu, neboť toto posílení
základní dotace je zcela nezbytné a nepostradatelné pro vyrovnaný rozpočet i hospodaření
a bez něj by nebylo možno vyhnout se citelné ztrátě. Další podmínkou vyrovnaného rozpočtu
a vyrovnaného hospodaření bylo snížení odpisových sazeb pro účetní odpisy dlouhodobého
majetku.
V průběhu roku bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o poskytnutí dotací JAMU, jimiž
byla dotace zvýšena v oblasti mobilit studentů a akademických pracovníků vysokých škol
v programu SOCRATES ERASMUS, na úhradu stipendií přiznaných studentům prezenční
formy akreditovaných doktorských studijních programů, na akce vzdělávacího charakteru
dotované z Fondu vzdělávací politiky a na likvidaci havarijní situace – oprava vstupu do
objektu ASTORKA.
V personální a mzdové oblasti řídí se JAMU i nadále vlastním mzdovým předpisem
registrovaným MŠMT. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený za rok 2001 vzrostl
o 1 pedagogického zaměstnance oproti předchozímu roku. Průměrná mzda v roce 2001 ve
výši 14 903,- Kč vzrostla oproti roku 2000 o 6,109 %.
Další text zprávy je rozdělen na následující část textovou obsahující komentáře
a podrobnější vysvětlení k připojené části tabulkové.

1.

Roční účetní závěrka

Stav konkrétních položek k datu 31.12.2001 je uveden v předepsané skladbě
v přiložených tabulkách:
1.1 Rozvaha - sumář JAMU.
V tabulce jsou uvedeny stavy účtů k 1.1.2001 a k 31.12.2001. Rozdíly při srovnání obou
stavů odpovídají běžnému hospodaření.
1.2 Výkaz zisku a ztráty v rozčlenění na činnost hlavní a činnost doplňkovou
(tab. 1.2 – sumář JAMU, č. 1.2a – škola, č. 1.2b KaM)
Hlavní činnost vykazuje ztrátu 781 tis. Kč, v doplňkové činnosti je vytvořen kladný
hospodářský výsledek ve výši 1 846 tis. Kč, komentář je uveden u bodu 1.4.
1.3 Doplňující údaje: (sumář)
(tab. 1.3 – sumář JAMU, č. 1.3a – doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost –
sumář JAMU)
V tabulkách jsou uvedeny údaje v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací
korespondující s údaji v účetnictví.
1.4 Hospodářský výsledek
Hlavní činnost vykazuje ztrátu 781 tis. Kč, která vzniká především na koleji při ubytování
studentů, kde výnosy – státní dotace na ubytování studentů a tržby z kolejného – nestačí
k pokrytí nákladů tohoto ubytování. Částečná ztráta vznikla také v hlavní činnosti
divadelní fakulty z důvodu zvýšení nákladů této činnosti (mezinárodní festival
divadelních škol SETKÁNÍ 2001). Ostatní součásti JAMU vykazují kladný hospodářský
výsledek (u HF zejména díky příjmům z kurzů celoživotního vzdělávání), který v sumáři
za celou JAMU snižuje celkovou ztrátu z hlavní činnosti. Všechny součásti JAMU však
dosáhly celkově kladný hospodářský výsledek.
V doplňkové činnosti je vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 1 846 tis. Kč, na
němž se podílejí především kolej a potom obě fakulty. Tento výsledek je vytvářen
na koleji především z pronájmu komerčních prostor (restaurace, klub, kanceláře),
z provozování garáží a z hotelového provozu koleje v době prázdnin. Na hudební fakultě
jsou zdrojem hospodářského výsledku v doplňkové činnosti především tržby z pronájmu
restaurace, na divadelní fakultě hlavně tržby z reklamní činnosti. Celkový hospodářský
výsledek po kompenzaci ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti a po
odpočtu upravujících položek (odvody nepoužitých účelových dotací) činí 943 tis Kč.

2.

Analýza příjmů a výdajů

2.1 Příjmy
2.1.1

Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT (333)
Přidělené prostředky k 31.12.2001 jsou uvedeny v připojené tabulce v členění podle
jednotlivých ukazatelů a podle všech vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotací.

2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku
Přidělené prostředky v předepsaném členění podle rozhodnutí o dotaci jsou uvedeny
v připojené tabulce.
Částku představující příděl na program Výstavba a obnova budov a staveb vysokých
škol tvoří akce:
Stavba třímanuálových varhan
9 583 tis. Kč
Rekonstrukce prostor pro výuku oboru Komorní opera na HF
3 380 tis. Kč
Stavební úpravy prostor pro administrativu rektorátu
638 tis. Kč.
Částku představující příděl na program Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje
vysokých škol tvoří akce:
Nákup výpočetní techniky pro rozšíření kapacit pro výuku
1 596 tis. Kč
Hudební nástroj – fagot
490 tis. Kč
Nákup základních modulů softwaru IS STUDIUM
658 tis. Kč
Programy Fondu rozvoje VŠ
celkem
1 848 tis. Kč.
2.1.2

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje

2.1.2a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky
Dotace uvedená v tabulce je jednak z Ministerstva kultury na dva projekty hudební
fakulty ( Studio soudobé hudby a Soutěž o cenu Leoše Janáčka), na jeden projekt
divadelní fakulty ( Mezinárodní festival divadelních škol Setkání – Encounter) a na
vydání publikace Uliční divadlo, jednak na zahraniční program SOCRATESERASMUS.
2.1.2b Ostatní dotace na reprodukci majetku
Částku 600 tis. Kč uvedenou v tabulce poskytl Magistrát města Brna jako dotaci na
obnovu bočního schodiště, vitráží a vstupní stěny divadelní fakulty Mozartova.
2.1.3

Vlastní příjmy

Tabulka obsahuje analýzu vlastních příjmů v rozdělení na hlavní a doplňkovou
činnost.
V hlavní činnosti jsou v položce „Jiné: jmenovitě“ uvedeny tyto příjmy:









tržby z prodeje služeb, tj. metodická centra hudební fakulty, Mezinárodní interpretační
kursy hudební fakulty, Soutěž Leoše Janáčka, odborné kursy divadelní fakulty, semináře,
příjmy za jiné služby (kopírování atd.)
přefakturace nákladů (energie, služby v souvislosti s pronájmy)
příspěvek VUT na vydání brožury v rámci projektu BCES
použití stipendijního fondu
program SCART
program SOCRATES ERASMUS (příjmy z Evropské unie)
příjmy z koncertní a divadelní činnosti v rámci studijních programů
jiné nahodilé příjmy (vrácení poplatků za neuskutečněná plnění dodavatelů, přeplatek
daně, refundace cestovních náhrad apod.).

V doplňkové činnosti tvoří položku „Jiné: jmenovitě“ tyto příjmy:






přefakturace nákladů (energie, služby v souvislosti s komerčními pronájmy)
příjmy z provozování garáží
příjmy z provozu automatů (telefonní, nápojové)
příjmy z reklamní činnosti
příjmy z koncertní a divadelní činnosti nad rámec studijních programů provozované
komerčně.

2.2 Výdaje
2.2.1

Neinvestiční náklady

V tabulce jsou uvedeny náklady v předepsaném členění odděleně v hlavní a doplňkové
činnosti.
Sociální náklady uváděné v hlavní činnosti jsou náklady na závodní stravování
zaměstnanců zajišťované převážně v menze MU. Položka „nájem“ zahrnuje nájemné za
divadelní studio Marta a nájemné - půjčovné za notové materiály pro účely výuky. Odpisy
odpovídají částce podle schváleného rozpočtu, který bylo možno sestavit jako vyrovnaný
pouze za předpokladu snížení odpisových sazeb účetních odpisů pro účetní období roku 2001.
V hlavní činnosti jsou v položce „Jiné: jmenovitě“ zahrnuty tyto náklady:






silniční daň
kurzové ztráty
různé poplatky (bankovní, parkovné, OSA, DILIA, PROSPERO, kolky, dálniční známky)
honoráře za umělecké výkony a za fotopráce při uskutečňování studijních programů
různé služby (tisk a výlep plakátů, Cesnet – servisní podpora VUT, mytí oken, přeprava
na představení, revize elektr. zařízení, tisk publikací - výroční zprávy, brožura BCES
apod. – pasportizace, překlady do cizích jazyků, provoz a údržba ekonomického software
EkonFis, stěhování hudebních nástrojů, odvoz odpadů, měření emisí, revize výtahů,
leasing Škoda, výroba a vazba skript).

V doplňkové činnosti tvoří položku „Jiné: jmenovitě“ náklady na různé služby
(čištění spojené s provozem garáží a hotelovým provozem koleje v době prázdnin, údržba
apod.).
2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka je zpracována jako sumář JAMU a zvlášť škola a kolej, odděleně v hlavní
a doplňkové činnosti.
Objem mzdových prostředků a zákonného pojistného byl v rámci rozpočtu školy
dofinancován z fondu odměn částkou 1 028 tis. Kč. Takto stanovený limit nebyl přečerpán.
V roce 2001 vzrostl průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1 pedagogického
zaměstnance.
Průměrná mzda zaměstnanců JAMU v roce 2001, která činí 14 903,- Kč, vzrostla
oproti roku 2000 o 6,109 %. Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců v roce 2001 je

ve výši 18 118,- Kč a představuje nárůst, oproti roku 2000 o 5,675 %. U nepedagogických
zaměstnanců průměrná mzda v roce 2001 činí 11 538,- Kč a její nárůst oproti roku 2000
je 4,539 %.
Mezi průměrnou mzdou pedagogických a nepedagogických zaměstnanců došlo ke
zvýšení rozdílu o 0,7 %, to znamená, že zatímco v roce 2000 představovala průměrná mzda
nepedagogů 64,38 % průměrné mzdy pedagogů, v roce 2001 činí 63,68 %.
2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost
2.2.2a

Financování reprodukce majetku – kapitola 333

Výdaje jsou rozčleněny podle programů financovaných ze systémové dotace MŠMT,
jejich rozčlenění je uvedeno shodně jako v tabulce 2.1.1b, kde je v komentáři podrobně
uvedeno. Tabulka obsahuje výši poskytnuté systémové dotace, částky skutečně použitých
prostředků dotace a další zdroj financování, jímž je fond JAMU FRIM. Tento fond byl použit
jednak na dofinancování dvou akcí programu systémové dotace (Rekonstrukce prostor pro
výuku oboru Komorní opera na hudební fakultě – 461 tis. Kč a Stavební úpravy prostor pro
administrativu rektorátu – 5 tis. Kč), zbývající část FRIM byla použita jako investiční výdaje
mimo uvedené programy, jak je podrobně uvedeno v komentáři k tabulce 2.2.2c.
2.2.2b

Ostatní dotace – investiční prostředky

V tabulce je uvedena dotace Magistrátu města Brna ve výši 600 tis. Kč na obnovu
bočního schodiště, vitráží a vstupní stěny divadelní fakulty Mozartova.
2.2.2c

Dílčí přehledy pro jednotlivé programy

V tabulce jsou podrobně rozvedeny údaje ze souhrnné tabulky 2.2.2a podle
jednotlivých akcí.
V roce 2001 byla dokončena „Stavba třímanuálových varhan“, která započala v roce
2000. V rámci stavební připravenosti pro vlastní montáž varhan byly provedeny statické práce
(zabudován roznášecí rám a provedena železobetonová deska), zajištěna vzduchová
neprůzvučnost stěn a provedena elektroinstalace dle požadavků dodavatele varhan.Montáž
varhan prováděla německá firma Fischer a Krämer vybraná ve výběrovém řízení. Stavbou
třímanuálových varhan vybavených 30 rejstříky včetně elektronické rejstříkové traktury
získala JAMU odpovídající nástroj vhodný k výuce hry na varhany, bez něhož nelze
vychovávat špičkové umělce v tomto oboru.
V rámci stavební připravenosti pro akci „Rekonstrukce prostor pro výuku –„ Komorní
opera na hudební fakultě“ byly v místnosti komorní opery provedeny stavební úpravy,
vzduchotechnika, položena nová plovoucí podlaha včetně podkladových betonů a provedeno
napojení na nový rozvaděč. Rekonstrukcí byly získány přípravné prostory pro nácvik
operních inscenací s divadelní technikou na vysoké odborné úrovni, tj. audiotechnikou,
videotechnikou, scénickým osvětlením a potřebným technologickým zařízením. Takto
vybudované prostory slouží nejen studentům oboru zpěv, ale také oboru operní režie,
dirigování orchestru, smyčcových a dechových nástrojů i hudebního manažerství.
Úpravami v rámci akce „Stavební úpravy prostor pro administrativu rektorátu“ byl
získán prostor pro uložení prvků počítačové sítě, EZS a telefonní ústředny s možností
bezpečného uložení elektroniky, bylo získáno odpovídající pracovní prostředí pro oddělení

výpočetních a informačních služeb, pro personální referát a referát práce a mezd, a úpravami
sekretariátu rektora byl vytvořen důstojnější rámec pro přijímání návštěv vedení JAMU.
Pořízením nových PC, file serverů a doplňkových komponent v rámci akce „Nákup
výpočetní techniky pro rozšíření kapacit pro výuku“ byl řešen problém náhrady výpočetní
techniky, kterou již nebylo možno inovovat. Zajištěním PC-koncových stanic, PC-grafické
stanice, file serverů a záložních zdrojů pro fileservery, laptopu a aktivních prvků pro obě
fakulty i počítačovou studovnu IVUC Astorka dochází ke zlepšení stavu výpočetní techniky
pro výuku tak, aby odpovídala rostoucím nárokům výuky.
Pro fagotovou třídu hudební fakulty byl pořízen „Hudební nástroj – fagot“
zn. Püchner s příslušenstvím model JUBILÄUM. Tento nástroj odpovídá požadavkům
prestižní vysoké umělecké školy.
„Nákup základních modulů softwaru IS STUDIUM“
pro studijní evidenci IS
STUDIUM vyřešil dlouhodobé problémy s evidencí uchazečů o studium a organizaci
přijímacího řízení s evidencí potřebných údajů o studiu studentů.
V rámci akce „Inovace studijních programů“ z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
bylo na divadelní fakultě pořízeno vybavení pro projekt „Inovace studijního programu Fotovideo-světlo neslyšících studentů“ (kamera, objektiv a nelineární střihový systém), pro
projekt „Digitální fotografie a vytváření multimediálních aplikací“ (kamera, video,
fotoaparáty) a pro projekt „Program Režijní kniha“ (výpočetní technika), hudební fakulta
pořídila pro program „Inovace výuky hlavního oboru hra na bicí nástroje“ kombinované bicí
nástroje.
Finanční prostředky FRIM byly použity k doplnění systémové dotace pro akce
„Rekonstrukce prostor pro výuku oboru Komorní opera na hudební fakultě“ a „Stavební
úpravy prostor pro administrativu rektorátu“. Mimo uvedené programy byly prostředky
FRIM použity na řadu méně rozsáhlých akcí. Pro zařízení počítačové učebny ASTORKA
byly pořízeny PC pro střih a záložní zdroje počítačové sítě pro jednotlivé budovy JAMU
a příčka pro oddělení učebny od prostorů knihovny. Pro odstranění havarijní situace v ateliéru
scénografie bylo provedeno zateplení stropu sádrokartonovými podhledy, oprava podlahy,
přeložka odpadů, rozvodů topení a vody a instalace zařizovacích předmětů sociálního
zařízení. V prostorách půdní vestavby divadelní fakulty bylo zajištěno zvýšení topné kapacity,
pro tuto fakultu byly dále zakoupeny zvukové přenosné režijní pulty SPIRIT FOLIO.FX 16
a SPIRIT 8. V rámci stavebních úprav divadelní fakulty byly v r. 2001 zahájeny práce na
opravách schodiště, obkladech a dlažbách, vitrážích a vchodové stěně. Na rekonstrukci
vstupních prostor divadelní fakulty bude pokračováno v r. 2002. Pro divadelní fakultu byl
zakoupen osobní automobil Opel Zafira. Pro hudební fakultu byly zakoupeny hudební
nástroje – koncertní zvon YAMAHA a kombinované bicí nástroje. V budově víceúčelového
zařízení ASTORKA byly vybudovány dva sklady a zajištěny úpravy a dovybavení
vzduchotechniky tří učeben hudební fakulty v tomto objektu, dále byl zakoupen podlahový
mycí stroj. Pro ediční středisko byl zakoupen lepicí stroj Superbind. Pro uložení insignií
JAMU byl zakoupen trezor. V rámci přípravy stavby hudebně dramatické laboratoře bylo
provedeno geodetické zaměření a zpracován stavebně historický průzkum.

3.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (přehled o peněžních tocích)
Přehled je uveden v tabulkové části.

4.

Vývoj fondů JAMU
V tabulce 4 jsou číselná vyjádření vývoje jednotlivých fondů JAMU, ve dvou
doplňujících tabulkách je podrobně rozveden stipendijní fond a tvorba a čerpání FRIM.

Fond odměn byl z počátečního stavu 641 tis. Kč během roku doplněn částkou 1 472
tis. Kč z hospodářského výsledku roku 2000 po zdanění, částka 1 028 tis. Kč byla použita k
doplnění financování mezd, předpokládaný stav po přídělu z hospodářského výsledku roku
2001 (843 tis. Kč) činí 1 928 tis. Kč.
Rezervní fond v roce 2001 zůstal bez pohybu – počáteční i konečný stav činí 1 604
tis. Kč.
Vývoj FRIM je uveden podrobně i v připojených dvou tabulkách. K počátečnímu
stavu 1 364 tis. Kč přibyla tvorba z účetních odpisů ve výši 6 659 tis. Kč, částka 210 tis. Kč
ze splátek půjček zaměstnanců poskytnutých v dřívějších letech z později zrušeného FKSP
a zůstatková cena prodaného automobilu 121 tis. Kč. Čerpání fondu tvoří částka 1 658 tis. Kč
na financování stavebních akcí a dále částka 1 948 tis. Kč na stroje
a zařízení, jak je
podrobně uvedeno v komentáři k tabulce 2.2.2c. Zůstatek fondu činí 4 748 tis. Kč.
Stipendijní fond k počátečnímu stavu 28 tis. Kč byl tvořen poplatky za studium podle
§ 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění ve výši 45 tis. Kč a dále
částkou 200 tis. Kč z hospodářského výsledku po zdanění. Částka 55 tis. Kč byla použita
z fondu na stipendia rektora v souladu se stipendijním řádem JAMU. Předpokládaný stav po
přídělu z hospodářského výsledku roku 2001 (100 tis. Kč) činí 318 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění činí 943 tis. Kč a je navrhován zčásti k přídělu do fondu
odměn (843 tis. Kč) a zbývající část (100 tis. Kč) do stipendijního fondu.

5.
5a

Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace
Přehled o majetku a jeho vývoj

Tabulka obsahuje srovnání stavu majetku na začátku a na konci roku 2001
v pořizovacích cenách. Zvýšení stavu majetku v pořizovacích cenách lze zaznamenat ve
skupině drobný dlouhodobý majetek, což je důsledek změny v účetní evidenci tohoto
majetku ke dni 30.6.2001, kdy tento majetek s oceněním jedné položky vyšším než částka
3 000 Kč byl zaveden do účetní evidence.
Zvýšení stavu majetku v položce budovy, haly, stavby představují rekonstrukce – na hudební
fakultě přípravné prostory pro komorní operu a stavební práce pro instalaci varhan, na
divadelní fakultě rekonstrukce vstupních prostor, výtahu, úprava fasády a vitráží a na obou
fakultách kabeláž pro rozšíření PC, na koleji ASTORKA vybudování počítačové učebny,
klimatizace učeben a instalace vodoměrů.
V položce samostatné movité věci a soubory představuje zvýšení stavu majetku pořízení
varhan a dalších hudebních nástrojů, scénické osvětlení a technologické zařízení pro komorní
operu, pořízení trezoru pro uložení insignií, dále pak multimediální server, kamery, video,
foto, objektivy, střihový a zvukový mixážní pult, nákup PC a lepicího stroje.

5b

Finanční majetek

V tabulce jsou uvedeny peníze, ceniny a bankovní účty. Stav na začátku a na konci
roku je srovnatelný.
5c

Zásoby

Přehled je uveden v tabulce, která zahrnuje materiál (medaile, elektromateriál, různý
materiál pro údržbu, látky a CD) a výrobky (skripta a studijní programy). Položka „ostatní“
zahrnuje zálohy poskytnuté na dodávky materiálu pro údržbu a předplatné odborných
časopisů a publikací.
5d

Pohledávky, závazky, úvěry

JAMU nemá bankovní výpůjčky a půjčky. Stav v obou zbývajících skupinách je srovnatelný
s počátkem roku.
Pohledávky za odběrateli představují dosud neuhrazené vystavené odběratelské faktury,
většinou před uplynutím doby splatnosti a uhrazené začátkem roku 2002. Z významných
pohledávek po době splatnosti dosud trvá pohledávka za firmou KOR, spol.s r.o., kde na
základě pravomocného rozsudku stále probíhá soudní řízení o výkon rozhodnutí.
Zálohy zahrnují vystavené dodavatelské zálohové listy v roce 2001, kde konečné faktury
nebyly do konce roku dodány. Do této skupiny pohledávek spadá také nevrácená záloha
firmy TIVOLI, spol.s r.o., kde rovněž na základě pravomocného rozsudku probíhá soudní
řízení o výkon rozhodnutí.
Pohledávky za zaměstnanci jsou vesměs zbývající splátky půjček ze zaniklého FKSP, které
jsou průběžně spláceny podle uzavřených dohod o poskytnutí půjček v souladu s platnými
předpisy. Objem těchto pohledávek s uskutečňovanými splátkami výrazně klesá a postupně
vymizí.
Ostatní pohledávky zahrnují předpisy nájemného fyzických osob z měsíce prosince 2001pronájmy komerčních prostor a předpis kolejného studentů za měsíc prosinec 2001.
Závazky k dodavatelům tvoří přijaté a dosud neuhrazené dodavatelské faktury se splatností
v lednu 2002. Závazky k zaměstnancům, k institucím sociálního a zdravotního pojištění,
daňové závazky a ostatní závazky tvoří vyúčtování mezd, zákonného pojištění, daně z příjmů
fyzických osob a daně z přidané hodnoty a stipendií studentů za měsíc prosinec připravené
k výplatě a převodům v lednu 2002.
Inventarizace majetku a závazků na JAMU v roce 2001 proběhla v souladu s ustanovením
§ 29 a násl. zákona č. 563/1991 o účetnictví v platném znění a podle plánu vydaného
rektorem, podle vydaného vnitřního metodického pokynu. Pro divadelní fakultu a pro
Informační centrum ASTORKA - knihovnu povolil rektor výjimku v souladu s cit.
ustanovením zákona s tím, že inventarizace dlouhodobého majetku těchto součástí JAMU
bude provedena až v roce 2002.
Při inventarizaci byly zjištěny rozdíly na hudební fakultě, které tvoří manko v rozsahu 20 tis.
Kč vzniklé ztrátou drobného dlouhodobého majetku v době provádění stavebních prací
v budově fakulty. Rozhodnutím děkanky hudební fakulty budou předměty odepsány
z evidence majetku. Jiné inventarizační rozdíly ani závady v zajištění majetku a zásob před
odcizením, poškozením, zničením a ztrátou nebyly při inventarizaci zjištěny, žádné
pohledávky nebyly navrženy k odepsání.

6.

Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem
Číselné údaje finančního vypořádání dotace z kapitoly 333 - MŠMT jsou uvedeny
v tabulce 6 v předepsaném členění.
Ze základní dotace jsou v tabulce uvedeny jednotlivé její části podle položek rozhodnutí
o poskytnutí dotací. Základní dotace byla použita v souladu se stanoveným účelem s tím,
že nepoužitá část neinvestičních výdajů účelově určených na čtyři programy FRVŠ ve
výši 69 266,- Kč byla odvedena na depozitní účet MŠMT.
Dotace na stravování a ubytování byla použita beze zbytku na ubytování studentů
v koleji ASTORKA.
Dotace poskytnutá na výzkumný záměr hudební fakulty MSM 540000001 byla použita
na řešení tohoto záměru.
V tabulce 6a je uvedeno zúčtování dotace z kapitoly Ministerstva kultury a ze
zahraničí. Tato dotace ve výši 983 tis. Kč byla poskytnuta jednak na dva projekty
hudební fakulty ( Studio soudobé hudby a Soutěž o cenu Leoše Janáčka), na jeden
projekt divadelní fakulty (Mezinárodní festival divadelních škol Setkání – Encounter)
a na vydání publikace Uliční divadlo, jednak na zahraniční program SOCRATESERASMUS. Z dotace Ministerstva kultury byla dodatečně vrácena částka 53 000 Kč
určená na vydání publikace Uliční divadlo, kterou se nepodařilo ve stanovené lhůtě
vydat.
V tabulce 6b je uvedeno vypořádání se státním rozpočtem – investice. Jsou zde uvedeny
jednotlivé investiční akce podle příslušných programů, na něž byla poskytnuta systémová
dotace, dále skutečné použití dotace a částky odvedené do státního rozpočtu.

7.

Stipendia a služby poskytované studentům
Počty studentů jsou uvedeny v tabulce 7a.
Stipendia udělená podle stipendijního řádu JAMU jsou uvedena v tabulce 7b. Výplata
byla provedena převážně z dotace MŠMT, částka 55 tis. Kč ze stipendijního fondu byla
použita na výplatu rektorských stipendií podle stipendijního řádu JAMU.
Stravování studentů JAMU nezajišťuje, nemá vlastní menzu.
Údaje o ubytování studentů jsou uvedeny v tabulce 7d.
JAMU má jednu studentskou kolej – kolej ASTORKA ve víceúčelové budově
Informačního, výukového a ubytovacího centra (IVU centrum) ASTORKA s kapacitou
239 ubytovaných studentů. Údaje v tabulce 7d sloupec 3 se neshodují s údaji výkazu
zisku a ztráty koleje, protože ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny náklady a výnosy
IVU centra včetně nákladů na energie (elektrická energie, voda, vytápění), materiálových
nákladů a mzdových nákladů na úklid a běžnou údržbu pro zajištění provozu
Informačního centra (knihovny), multimediální studovny, Edičního střediska
a výukových prostor obou fakult umístěných v centru (učebny, sály, místnosti pedagogů,
šatny). V tabulce 7d jsou uvedeny pouze údaje týkající se ubytování studentů. Náklady
ubytování jsou hrazeny z tržeb z kolejného, z dotace MŠMT, a to nejen z dotace na
ubytování, ale zčásti i ze základní dotace (mzdové náklady, náklady na sociální pojištění),

a z části příjmů koleje z hlavní činnosti ( poplatky za placené služby studentům, pokuty
aj.).

8.

Jiné údaje o hospodaření

Všechny údaje o hospodaření JAMU jsou uvedeny v úvodní části a v jednotlivých
částech této výroční zprávy.

Závěr
Sestavení vyrovnaného rozpočtu JAMU bylo i v roce 2001 podmíněno posílením
základní dotace podle algoritmu dohodnutého uměleckými vysokými školami, bez něhož by
nebylo možno uzavřít hospodaření roku beze ztráty. Na výsledku hospodaření se dále
významně podílejí úsporná opatření a hospodárné nakládání se všemi zdroji financování.
Stále většího významu nabývá úsilí získávat a rozšiřovat vlastní zdroje financování.
Z opatření předchozího roku bylo zahrnuto mezi priority dokončení stavby a instalace
třímanuálových varhan a další stavební úpravy a rekonstrukce prostor pro zkvalitnění výuky.
Záměr dostavby varhan byl naplněn v plném rozsahu. Z plánovaných stavebních akcí byla
realizována rekonstrukce učebny katedry zpěvu a operní režie a byl tak vytvořen nácvikový
divadelní prostor pro přípravu operních inscenací přímo v prostorách hudební fakulty. Také
divadelní fakulta v roce 2001 splnila hlavní úkoly, vyplývající ze zákona o vysokých školách.
Byla provedena zahraniční evaluace kvality studijních programů a byla zpracována žádost
o akreditaci stávajících i dalších studijních programů. Opatření přijatá pro rok 2001 na koleji
ASTORKA byla beze zbytku splněna, byly vybudovány sklady pro prádlo, opravena
klimatizace učeben v tomto objektu, provozně byla oddělena multimediální studovna a nové
ediční středisko. Vybavení manipulační a čisticí techniky a interiérové vybavení společných
prostor bylo dokončeno, navíc byla opravena čelní fasáda objektu a byla provedena stavební
oprava proti vzlínající vlhkosti.
Pro období následujícího roku se předpokládá zahájení rekonstrukce sklepních prostor
hudební fakulty pro potřeby komorního koncertního sálu, zahájení rekonstrukce půdních
prostor hudební fakulty pro potřeby výzkumu staré hudby, což umožní zahájit naplňování
umělecko-výzkumného záměru doc. B. Willi, a dále usilovat o zřízení hudebně-dramatické
laboratoře. Divadelní fakulta si jako hlavní úkol pro rok 2002 vytyčuje po úspěšné akreditaci
studijních programů zahájit studia nového systému a přizpůsobit tomuto faktu studijní
a provozní podmínky zajištění výuky včetně příslušné změny studijních předpisů. V koleji
ASTORKA bude třeba v roce 2002 opravit a uzpůsobit klimatizaci a tepelnou pohodu
v sálech divadelní fakulty v tomto objektu, dořešit umístění serverů počítačové sítě
a v neposlední řadě instalovat vzduchovou tepelnou clonu vstupního turniketu.
Příloha: druhá část - tabulková část zprávy
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