V Praze dne 27.11.2004
Sekr. 39 922/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004
Systém zpracování účetnictví

S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici.

Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví Akademie múzických
umění v Praze (dále jen AMU).
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1. Zásady vedení účetnictví
AMU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, tedy účetní jednotkou, u které
není hlavním předmětem činnosti podnikání. Systém zpracování jejího účetnictví se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č.563/1991.Sb., o účetnictví ve znění platných novel – dále
jen „zákon o účetnictví“; vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví v platném znění – dále jen „vyhláška o účetnictví“ a Českými účetními
standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, č.401
až 413, jejichž vydání bylo oznámeno (včetně uvedení plných textů standardů) ve Finančním
zpravodaji č.11-12/2003 – dále jen „standardy“.
AMU vede účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku, a to v plném
rozsahu a za účetní jednotku jako celek.
Při vedení účetnictví je AMU povinna dodržovat směrnou účtovou osnovu a účetní
metody, uspořádání a označování položek účetní závěrky včetně obsahového vymezení
závěrky.
V účetnictví AMU se účtuje podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných
aktiv, závazků a jiných pasiv, o finančních prostředcích státního rozpočtu a dalších zdrojích
financování VVŠ, (stejně tak o doplňkové činnosti), o nákladech a výnosech a o výsledku
hospodaření.
O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtuje AMU do období, s nímž tyto
skutečnosti časově a věcně souvisejí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, může účtovat i
v účetním období, v němž uvedené skutečnosti zjistila.
Účetnictví je AMU povinna vést jako soustavu účetních záznamů tak, aby účetní
závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace AMU.
Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností
týkajících se vedení účetnictví. Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do
souhrnných účetních záznamů – účetních zápisů, účetních knih, odpisových plánů,
inventurních soupisů, účtového rozvrhu, účetní závěrky a výroční zprávy.
Účetnictví vede AMU v českém jazyce a v peněžních jednotkách české měny – Kč;
v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví současně i v cizích měnách.
AMU je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že
bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji
omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
AMU je povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a
způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Toho bude dosaženo:
- pokud AMU s přihlédnutím ke všem okolnostem účetních případů neporuší povinnosti
uložené jí zákonem o účetnictví a ostatními právními předpisy ,
- budou-li zaúčtovány všechny účetní případy do příslušného účetního období, bude-li
za toto účetní období sestavena účetní závěrka a vyhotovena výroční zpráva,
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-

budou-li všechny účetní záznamy AMU průkazné dle § 33a zákona o účetnictví a byla
provedena inventarizace majetku a závazků podle § 29 a § 30 zákona o účetnictví,
bude-li možno jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah
účetních případů a obsah účetních záznamů,
jestliže bude AMU schopna splnit povinnosti spojené se zpracováním a úschovou
účetních záznamů po celou dobu stanovenou zákonem o účetnictví (§ 31, § 32,§ 33
odst. 3 a 6).

2. Využití prostředků výpočetní techniky
Účetnictví AMU je vedeno na počítači v programu Internet FIS (dále jen iFIS*)
dodaném firmou BBM spol. s r.o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek (dále jen BBM).
Projekčně programová dokumentace iFIS* je přílohou č.1 této směrnice.
Aktualizace a servis programu iFIS* probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb
každoročně uzavírané mezi AMU a BBM.

3. Účetní období
Účetním obdobím AMU je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců a shoduje se
s kalendářním rokem.

4. Účtový rozvrh
AMU sestavuje účtový rozvrh na podkladě směrné účtové osnovy obsahující účtové
třídy, účtové skupiny a syntetické účty, jejichž uspořádání a členění je stanoveno v příloze
vyhlášky o účetnictví.
Analytická evidence AMU je tvořena zejména s ohledem na:
sestavení účetní závěrky,
sestavení daňového přiznání daně z příjmu a DPH,
potřeby finančního řízení AMU,
požadavky výkaznictví MŠMT,
požadavky statistického výkaznictví,
požadavky grantových agentur,
požadavky právních předpisů.
Účtový rozvrh AMU, v němž jsou uvedeny analytické účty potřebné pro zaúčtování
všech účetních případů, je přílohou č.2 této směrnice a je průběžně podle potřeb aktualizován.
Aktualizaci provádí vedoucí finanční účtárny AMU.

5. Účetní doklady
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví AMU se dokládají účetními doklady. Na
základě účetních dokladů se zaznamenávají účetní případy do účetních knih (dále jen „účetní
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zápisy“). Účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti označuje AMU svým
názvem a uspořádává je tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní a že se týkají příslušného
účetního období.
Opravy v účetních dokladech, účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech
nesmí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví AMU. Při opravách účetních
zápisů postupuje AMU v souladu s ustanoveními § 35 zákona o účetnictví.
Oběh účetních dokladů je upraven samostatnou směrnicí kvestorky AMU.

6. Okamžik uskutečnění účetního případu
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky,
vzniku závazku, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu
pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či
škody, pohybu majetku uvnitř AMU, popř. jsou k dispozici potřebné doklady dokumentující
danou skutečnost. Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru
nemovitostí se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad
katastrálnímu úřadu.

7. Účetní knihy
Na základě účetních dokladů provádějí odpovědní pracovníci AMU účetní zápisy do
následujících účetních knih:
•
deníků, v nichž jsou účetní zápisy uspořádány v časového hlediska
(chronologicky) a jimiž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním
období,
•
hlavní knihy, v níž jsou účetní zápisy uspořádány z věcného hlediska
(systematicky),
•
knih analytické evidence, v nichž jsou podrobněji rozvedeny účetní zápisy
hlavní knihy,
•
knih podrozvahové evidence, v nichž se zaznamenávají důležité skutečnosti
nepatřící do rozvahy.
Seznam účetních knih je přílohou č.3 této směrnice.
Účetní knihy AMU se otevírají vždy k prvnímu dni účetního období a uzavírají se
vždy k poslednímu dni účetního období. Otevírání a uzavírání účetních knih je upraveno
standardem č. 402.
Formální uzavření účtů, tzv. měsíční účetní uzávěrka, se provádí vždy k poslednímu
dni příslušného měsíce. Při ní se vypočítávají měsíční obraty Má dáti a Dal a konečné
zůstatky účtů, které se přebírají jako počáteční zůstatky v měsíci následujícím.
K rozvahovému dni, kterým je poslední den účetního období, sestavuje AMU účetní
závěrku, která zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty (výsledovku) a přílohu
doplňující informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
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Postup při zpracování účetní závěrky je upraven harmonogramem kvestorky AMU pro
příslušný rok.

8. Způsoby oceňování
Majetek, závazky a jiná aktiva a pasiva AMU se oceňují k okamžiku uskutečnění
účetního případu podle § 25 zákona o účetnictví; k okamžiku sestavení účetní závěrky se
oceňují podle § 27 zákona o účetnictví.

9. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizací zjišťuje AMU skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda
zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.
Provádění řádných a mimořádných inventarizací je upraveno příkazem rektora AMU.

10. Vnitroorganizační účetnictví
Vnitroorganizační účetnictví zabezpečuje podklady pro finanční řízení AMU. Jsou to
především informace o čerpání jednotlivých zdrojů financování podle jednotlivých:
• činností (hlavní a doplňková),
• útvarů AMU,
• vědecko výzkumných úkolů,
• aktivit v rámci hlavní činnosti,
• aktivit v rámci doplňkové činnosti.
•
•
•

V případě potřeby zabezpečuje vnitroorganizační účetnictví průkazné podklady:
o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
pro vyjádření aktivace vlastních výkonů.
Pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činnosti.

Vnitroorganizační účetnictví AMU je organizováno v rámci analytické evidence
k finančnímu účetnictví.
Vzhledem k používanému účetnímu programu iFis* je zajištěna oddělená evidence
hlavní a doplňkové činnosti využitím „komplexní položky“ v účetní větě.
Jednotlivé útvary AMU jsou v iFis* zařazeny do číselníku středisek a v účetní větě se
jejich číselné označení uvádí v položce „nákladové středisko“. Číselník středisek je přílohou
č.4 této směrnice.
Ke globálnímu sledování jednotlivých zdrojů financování AMU je využívána v účetní
větě položka „typ akce“. Číselník typů akcí je přílohou č.5 této směrnice.
Ke každému typu akce jsou v iFis* přiřazeny konkrétní aktivity hrazené z příslušného
zdroje. Každá taková aktivita je v iFis* chápána jako zakázka a je uvedena v číselníku
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zakázek. Číselné označení zakázky se pak uvádí v účetní větě v položce „akce“. Číselník
zakázek je průběžně podle potřeb aktualizován. Aktualizaci provádí odpovědná pověřená
pracovnice EO AMU.

11. Závěrečná ustanovení
Problematika dlouhodobého majetku, zásob, časového rozlišení nákladů a výnosů a
používání kursů a kursových rozdílů je předmětem samostatných směrnic kvestorky AMU.
Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance AMU.
Tato směrnice ruší směrnici kvestorky č. 4/99 o vedení účetnictví, postupech účtování
vč. Účtového rozvrhu.
Směrnice nabývá účinnosti 1.11.2004

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Projekčně programová dokumentace iFIS* je uložena v EO AMU.
Účtový rozvrh AMU
Seznam účetních knih AMU
Číselník středisek
Číselník typů akcí
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Rozdělovník:

Rektor
Kvestorka
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti
Prorektor pro zahraniční záležitosti
Prorektor pro vědu a výzkum
Děkan HAMU
Děkan DAMU
Děkan FAMU
Tajemnice HAMU
Tajemnice DAMU
Tajemnice FAMU
Ředitel STUDIA FAMU
Ředitel DISKU
Vedoucí EO
Ředitelka knihovny
Ředitelka NAMU
Vedoucí PC
Vedoucí KCJ
Vedoucí KTV
Vedoucí UZA
Vedoucí UVS Poněšice
Vedoucí UVS Beroun
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