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Směrnice kvestorky AMU č. 2/2002
o ochraně majetku pracovišt´ Akademie múzických umění v Praze

S platností od 3.5.2002 vydávám tuto směrnici o ochraně majetku pracovišť Akademie
múzických umění v Praze

Ing. Tamara Čuříková
kvestorka

Akademie múzických umění v Praze
kvestorka
Sekr. 4461/2002

Směrnice kvestorky AMU č. 2/2002
o ochraně majetku pracovišt´ Akademie múzických umění v Praze

Základním obecně závazným předpisem, který upravuje povinnosti zaměstnanců Akademie
múzických umění v Praze (dále jen AMU) ve vztahu k majetku zaměstnavatele je zákoník práce. V jeho
ustanovení § 73 (Základní povinnosti zaměstnanců) v odst. 1, písm. d, se všem zaměstnancům ukládá:
„řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu se zájmy
zaměstnavatele“.
Na citované obecné vymezení povinností zaměstnanců ve vztahu k majetku zaměstnavatele
navazují pak další ustanovení ZP.
- oznamovací povinnost hrozí-li škoda (§ 171, odst. 1 ZP)
- o povinnosti zakročit k odvrácení škody za určitých podmínek (§ 171, odst. 2 ZP)
- o odpovědnosti zaměstnance za škodu (§ 172 ZP a následující)
- odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 176 ZP a
následující)
- rozsah náhrady škody (§ 179 ZP a následující)
- odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů (§ 178 ZP)
Pořádek ve stavu majetku rektorátu, fakult a složek je podmíněn sladěním evidenčního (vedou
pracovnice pověřené vedením majetkové evidence) a účetního stavu (vede ekonomický útvar R AMU na
základě potřebné dokumentace) se skutečným fyzickým stavem majetku v jednotlivých místnostech.
Toho lze dosáhnout zejména soustavným dodržováním pravidel při postupu při nakládání s majetkem
AMU, případně s majetkem cizím.

I. Základní pravidla nakládání s majetkem AMU, povinnosti zaměstnanců z nich vyplývajících
1) Žádný zaměstnanec AMU není oprávněn vynášet majetek zaměstnavatele mimo své pracoviště
na fakultách a složkách AMU. Vznikne-li nutnost např. práce pro zaměstnavatele v místě bydliště,
existují pro takový případ prostředky:
- svěření předmětu na písemné potvrzení (záznam v tzv. osobní kartě svěřených předmětů, tiskopis
SEVT č. 304319, - viz Příloha č. 1) - vede pro zaměstnance AMU příslušná pracovnice pověřená
vedením majetkové evidence používá se zejména pro dlouhodobou výlučnou dispozici jediného
pracovníka s věcí, kterou potřebuje pro práci v rámci pracovního poměru i mimo vlastní pracoviště;
- písemné povolení nadřízeného k výjimečnému použití předmětu z majetku AMU zaměstnancem pro
práci mimo AMU v zájmu splnění úkolů; potvrzení obsahuje určení předmětu (inv. číslo, případně výr.
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číslo, cena), jméno přejímajícího zaměstnance, období, na které se předmět svěřuje k výhradnímu použití
pro určitou práci, datum, podpisy přejímajícího a vedoucího, příp. nadřízeného. Na písemném povolení
musí být uvedeno, že náhrada škody je řešena podle ZP § 178 - odpovědnost za ztrátu svěřených
předmětů.
Originál potvrzení o převzetí a následném vrácení zůstává zaměstnanci a kopie je uložena u jeho
nadřízeného, příp. u útvaru, kde jsou založeny inventarizační seznamy.
Ve výše uvedených případech se odpovědnost za škodu na věci řeší podle § 178 ZP.

2) Krátkodobé přesuny inventáře a přístrojů do jiných místností, než v kterých jsou evidované na
inventární sestavě, si potvrzují zaměstnanci navzájem (ten, na jehož pracoviště věc evidenčně patří a ten,
který si věc dočasně na své pracoviště vypůjčuje). V případě ztráty takového předmětu během zapůjčení
je podstatný vzájemně potvrzený doklad o zapůjčení.
3) Trvalé přesuny majetku AMU mezi fakultami a složkami AMU, případně mezi místnostmi
v rámci školy, potvrzují zaměstnanci uvedení v předchozím bodě na tzv. „převodkách“ (Příloha č. 2),
které slouží pro evidenci přesunů majetku.
Převod schvaluje na tomto formuláři vedoucí předávajícího zaměstnance. Převodku zasílá
(odevzdává) předávající zaměstnanec pracovnici odpovědné za evidenci majetku fakulty či složky
k provedení změny v evidenci majetku neprodleně po předání předmětu.
Na pracovišti, z jehož majetku byl předmět vydán, zůstává kopie potvrzené převodky.
4) Předávání předmětů v majetku AMU mimo AMU neprovádí zaměstnanec příslušného útvaru
AMU dříve, než byl podán návrh vedoucího pracoviště kvestorce AMU ke schválení a než byla uzavřena
odpovídající smlouva (o převodu vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva,
smlouva o výpůjčce a pod.).

II. Základní pravidla dispozice s cizím majetkem dočasně umístěným na pracovištích AMU,
povinnosti zaměstnanců z nich vyplývající
1) Přijetí cizího majetku (tj. majetku, který není majetkem AMU) na pracoviště AMU je možné
jen na základě dokladu, zpravidla smlouvy o nájmu, výpůjčce a pod., která obsahuje věcnou identifikaci
předmětu, účel převzetí, dobu, na kterou se předmět přijímá do užívání, u nájmů výše nájemného a pod.
Tuto smlouvu zpracovává podle požadavků vedoucího zaměstnance kvestorka, tajemnice nebo
vedoucí složky Vedoucí zaměstnanec obdrží kopii uzavřené smlouvy.
2) Pokud zaměstnanec AMU přijme k užívání cizí majetek, který umístí do prostor svého
pracoviště bez jakéhokoliv dokladu, činí tak na vlastní odpovědnost a organizace neodpovídá za škodu
vzniklou poškozením či ztrátou věci.
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III. Majetek zaměstnanců na pracovišti, odpovědnost zaměstnavatele za jeho poškození či ztrátu.
1) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech zaměstnance při výkonu práce
řeší zákoník práce v ustanovení § 204.
Za věci, které do zaměstnání obvykle zaměstnanci nenosí (viz ZP) a které zaměstnavatel
nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel jen do částky 5.000,- Kč. Ponechávat takové věci
nebo peníze na pracovišti přes noc při odchodu ze zaměstnání není dovoleno.
V případě vloupání zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za vzniklou škodu.
2) Pokud zaměstnanec vybaví pracoviště pro práci předměty, které jsou v jeho vlastnictví, vzniká
mu nárok na náhradu škody na těchto věcech pouze v případě, že s ním byla uzavřena smlouva podle
části II, odst. 1 této směrnice, a za podmínky, že škodu nezpůsobil sám.
Vzhledem ke komplikovanosti řešení takových situací nařizuji nevybavovat pracoviště věcmi,
které jsou vlastnictvím zaměstnanců, pokud k tomu není závažný důvod, resp. pokud splnění pracovních
úkolů lze dosáhnout jinak. Potřebné podmínky k výkonu práce je povinen vytvořit zaměstnavatel.
3) Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na jeho věcech, kterými si zdokonalil ze své
vůle estetickou úroveň pracovního prostředí (obrazy, květiny, drobné předměty).

IV. Oznamování škod na majetku, předcházení škodám
1) Každý zaměstnanec je povinen ihned po zjištění ztráty jakýchkoliv věcí z majetku AMU, cizích
subjektů i vlastních věcí oznámit tuto skutečnost
- svému nadřízenému
- místními oddělení Policie ČR, jde-li o škodu 2.000,- Kč a vyšší
- kvestorce AMU, tajemnici fakulty, vedoucímu složky
Příslušné orgány Policie ČR mohou provádět šetření (vyhledávání) v prostorách AMU pouze
v případě, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
2) Zjištění závažného poškození jakéhokoliv cenného majetku výše uvedeného (zejména se jedná
o přístrojovou techniku), ke kterému došlo zřetelně svévolným jednáním, oznamuje zaměstnanec bez
odkladu na výše uvedená místa, ohlášení takového zjištění na Policii ČR však přísluší kvestorce AMU,
tajemnici nebo vedoucímu složky..
3) K prevenci krádeží a škod na majetku jsou zaměstnanci AMU povinni:
- uzamykat své kanceláře učebny pokud je (i přechodně na krátkou dobu) opouštějí,
- neponechávat cizí neznámé osoby ve svých kancelářích, učebnách bez přítomnosti zaměstnance AMU,
- neumožňovat osobám vstup do volné kanceláře jiných zaměstnanců AMU; v případě nutnosti takovou
osobu vždy doprovázet až do momentu uzamčení zpřístupněné kanceláře.
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4) Při samostatném jednání s orgány Policie ČR v prostorách AMU je každý zaměstnanec povinen
nejprve požádat o předložení služebního průkazu.
Neočekávanou přítomnost Policie ČR ještě před věcným jednáním ohlašuje zaměstnanec
rektorovi, případně kvestorce AMU.

V. Závěrečná ustanovení
1) Vedoucí zaměstnanci AMU jsou povinni seznámit své podřízené pracovníky s jejich právy a
povinnostmi vyplývajícími z této směrnice a dbát v rámci své působnosti na provádění tohoto předpisu.
2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Tamara Čuříková
kvestorka AMU
V Praze dne 3.5.2002

Rozdělovník:
Rektor, kvestorka, děkani, tajemnice, vedoucí EO, ředitel Studia FAMU, ředitel DISKu, vedoucí KTV, KCJ, PC,
ředitelka Nakladatelství, ředitelka knihovny, vedoucí koleje, UZA, UVS Poněšice, tajemnice LK, tajemnice ŠK,
tajemnice UIK

Přílohy:
č. 1 - Osobní karta na svěřené předměty
č. 2 - Převodka
č. 3 - Požadavek na vystavení předávacího protokolu
č. 4 - Revers (půjčování hudebních nástrojů posluchačům)
..

Příloha č. 1
OSOBNÍ KARTA

5

odpovědnost za ztráty svěřených předmětů (§ 178 ZP)
Jméno: ….....................................................................
Pracoviště: …............................................................ Funkce: …............................................................
Vydáno
Kód podle
platné JK

Název

Vráceno

Cena za MJ

Poznámka
datum

množstv
í

na dobu

potvrzení
o příjmu

datum

množství

potvrzen
ío
vrácení

Poznámka:
osobní karta je vhodná např. - pro řemeslníky - např. elektrická vrtačka
- pro ostatní zaměstnance - např. mobilní telefon, osobní počítač
(notebook), elektr. Diář apod.
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Příloha č. 2
(Tiskopis SEVT č. 30 212 9 a č- 30 412 9)
Firma

Číslo

VÝDEJKA
PŘ E V O D K A

Druh výdaje

Odebírající útvar

Má dáti

Vydávající útvar

Dal

Účel
Poř.
Čísl.

Inventární číslo

Název

MJ

Množství
žádané

Poznámka o zápise do
skladní karty

Vyhotovil

Vydal

Cena za MJ

Celkem Kč

Schválil

Kontroloval

vydané

Přijal

Převodka
dlouhodobého
majetku
Firma (razítko)

PŘEVODKA

Název
Inventární číslo

Výrobní číslo

Útvar předávající

Jméno odpovědného pracovníka

Datum předání a podpis

Útvar přejímající

Jméno odpovědného pracovníka

Datum předání a podpis

Náklady převodu na vrub
Převodku vyhotovil (datum a podpis)

Převod navrhl (datum a
podpis)
Převod zaznamenal (datum a podpis)

Převod schválil (datum a
podpis

Příloha č. 3.

Finanční účtárna AMU
Požadavek na vystavení předávacího protokolu o převodu majetku AMU
1)Předkládá:
.............................................................................................................................................
.
2) Předmět převodu:
Název předmětu

inventární číslo

výrobní číslo

pořizovací cena

3) Předávající (pracoviště):
.........................................................................................................................
4) Umístění majetku před předáním:
...........................................................................................................
5) Přejímající (pracoviště):
.........................................................................................................................
6) Důvod převodu:
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Za stranu předávající fyzicky předal:.........................................................dne………….
Za stranu přejímající fyzicky převzal: ........................................................dne………….
Prosíme o dokladové provedení převodu majetku ke dni: ...............................................

....................................................................
za odd. předkládající požadavek

Příloha č. 4
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REVERS
(platnost od 1.8.2000)
Akademie múzických umění v Praze – Hudební fakulta, zapůjčuje posluchači:
Jméno :
………………………………………………………………………
Ročník :
…………………… číslo OP (rodné číslo) ……………………..…
Předmět (hudební nástroj) ………………………………………………………
inv. č. : ………………… na dobu : ……………………………………………..
Vypůjčovatel bere na vědomí, že zapůjčený předmět (hudební nástroj) nebo jeho
součást je majetkem HAMU a je proto povinen :
1/ dodržet termín vypůjčení a vrátit nástroj ve stanovené lhůtě
2/ zacházet s ním ohleduplně a při viditelném opotřebení jej bez prodlení předložit
příslušnému zaměstnanci školy, který rozhodne o jeho opravě a náklady s tím spojené
uhradit škole
3/ používat předmět (nástroj) výhradně k účelu studia a reprezentaci HAMU na
území ČR
4/ při reprezentaci mimo území ČR je povinen požádat o souhlas vedení fakulty,
které rozhodne písemným vyjádřením o toto následně předložit před uskutečněným
výjezdem příslušnému pracovníkovi školy
5/ vypůjčený předmět (nástroj) předložit na požádání ke kontrole zapůjčovateli
6/ nést veškerou hmotnou odpovědnost za poškození či ztrátu vypůjčeného předmětu
(nástroj) a nahradit ji HAMU podle odhadu škodní komise, která cenu stanoví před
jeho vypůjčením podle současných tarifů
Vypůjčovatelem může být pouze student denního studia HAMU, ve výjimečné situaci
může udělit výjimku jen děkan HAMU.
Předmět (nástroj) zapůjčen dne …………………………
Cena předmětu :

…………………………………….
Podpis vypůjčovatele
…………………………………….
Podpis odpovědného pracovníka

………………………………..
Doc. Jiří Hlaváč, děkan HAMU
HAMU

……………………………………..
Ing. Anna Průšová, tajemnice

Předmět vrácen dne …………………….
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