V Praze dne 30.11.2004
Sekr .41245/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 2/2004
O oběhu účetních dokladů

S platností od 1.12.2004 vydávám tuto směrnici.
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Oddíl I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Sledování cíle
Cílem vydání této směrnice pro oběh účetních dokladů (dále jen směrnice) Akademie
múzických umění v Praze (dále jen AMU) je zejména:
ve smyslu zákona č. 563/1991, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. ,zákona č. 353/2001 Sb., 575/2002 Sb. a
437/2003 Sb o účetnictví stanovit oběh účetních dokladů,
jejich kontrolu a evidenci, tak aby bylo zajištěno vedení účetnictví takovým způsobem,
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci AMU.
Čl. 2
Zaměření směrnice
Směrnice obsahuje zejména :
Seznam účetních dokladů s určením, ve které fázi oběhu, která osoba přezkušuje.
Seznam používaných účetních knih při zpracování výpočetní technikou.

Čl. 3
Závaznost směrnice
Směrnice je závazná pro všechny pracovníky AMU, osoby v obdobném poměru a dodavatele
provádějící pro AMU služby související s touto směrnicí.
Oddíl II
Vedení účetnictví
Čl. 4
Základní ustanovení
Účetnictví se vede za AMU jako celek a v jednotkách české měny.
Pro vedení účetnictví se používá technických prostředků, nosičů informací a programové
vybavení iFIS*
AMU zachycuje skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady.
AMU zaznamenává účetní případy v účetních knihách pouze na základě účetních záznamů
podle účetních dokladů.
AMU povinně sestavuje účetní závěrku podle § 18 odst. 1 jako řádnou, popřípadě jako
mimořádnou nebo mezitimní a to zejména pro potřeby výkaznictví MŠMT k 30.6. běžného
roku.
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Čl. 5
Účetní doklady
Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení účetního dokladu
obsah účetního případu a jeho účastníky
peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
okamžik vyhotovení účetního dokladu
okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního
dokladu
podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho
zaúčtování
Čl. 6
Přezkušování účetních dokladů

Účetní doklady se přezkušují z hlediska :
1.
2.

věcného – zahrnuje přezkoušení správnosti údajů, včetně správnosti výpočtů obsažených
v účetních dokladech
formálního – zahrnuje přezkoušení oprávněnosti zaměstnanců, kteří nařídili nebo
schválili operace ověřené účetními doklady a úplnost náležitostí účetních dokladů. Po
formální stránce přezkušují účetní doklady pracovníci účtárny při jejich zaznamenávání
do evidence .

Účetní doklady se přezkušují po věcné i formální stránce před jejich zaúčtováním. Kvestorka
AMU, stanoví povinnost zaměstnancům věcně příslušných útvarů AMU poskytovat osobám,
které přezkušují účetní doklady požadovaná vysvětlení, popřípadě písemné odborné posudky.
Účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi
zachycují.

Čl. 7
Vystavované daňové doklady
AMU vystavuje daňové doklady v případě uskutečnění zdanitelného plnění daně z přidané
hodnoty.
Daňový doklad je AMU povinna vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona o DPH.
Odpovědnost za správně a včas vystavený daňový doklad má pracovnice EO AMU, které tato
činnost přísluší. Výjimkou jsou daňové doklady vystavované uměleckým provozem HAMU a
nakladatelstvím AMU.
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Čl. 8
Účetní zápisy
Účetní zápisy jsou oprávněni provádět pracovníci EO AMU a oprávnění hospodářští
pracovníci jednotlivých složek AMU to podle ustanovení všech platných právních norem a
za respektování postupů popsaných v uživatelské dokumentaci používaného programového
vybavení.
Pracovnice EO AMU a oprávnění hospodářští pracovníci jednotlivých složek AMU jsou
povinni provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu
takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů.
K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení,
není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.
Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy.
Čl. 9
Účetní knihy
AMU jako účetní jednotka účtuje :
a) v deníku, v němž se účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jimž
se prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období.
b) v hlavní knize, v níž se účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky)
c) v knihách analytických účtů, v nichž se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy
d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí
v účetních knihách uvedených v písm. a) a b)
Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, který obsahuje minimálně tyto
informace :
a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů alespoň za kalendářní měsíc
c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka
AMU nesmí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.
AMU sestavuje účtový rozvrh, v němž jsou uvedeny účty v souladu se směrnou účtovou
osnovou potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky.
Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období. V průběhu účetního období je možno
účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k 1. dni účetního období ke změně účtového
rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje AMU podle tohoto rozvrhu i
v následujícím účetním období.
AMU jako účetní jednotka otevírá účetní knihy ke dni svého vzniku, k prvnímu dni účetního
období, ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni účinnosti prohlášení konkursu nebo
vyrovnání. AMU uzavírá účetní knihy k poslednímu dni účetního období, ke dni zrušení bez
likvidace, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo dni účinnosti prohlášení
konkursu nebo vyrovnání, ke dni skončení likvidace nebo konkursu.
Vedení účetních knih, zpracování závěrky a zpracování účetních operací je prováděno podle
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směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 - Systém zpracování účetnictví a to v souladu
s programově projekční dokumentací používaného programového vybavení a uživatelskou
dokumentací příslušného SW.
Čl. 10
Účetní závěrka
Účetní závěrku tvoří :
g) rozvaha
h) výkaz zisků a ztrát
i) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách
vlastního kapitálu.
AMU v příloze uvádí informaci o použitých metodách, popřípadě o odchylkách od těchto
metod s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením vlivu na majetek a závazky, finanční
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.
Účetní závěrka musí obsahovat :
název účetní jednotky a sídlo
identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno
právní formu podnikání
předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena
rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje
okamžik sestavení účetní závěrky

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce se oceňují těmito
závaznými způsoby:
a) hmotný majetek kromě zásob s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činnosti
se oceňuje pořizovacími cenami
b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady
c) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami
d) zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady
e) peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami
f) podíly, cenné papíry a deriváty se oceňují pořizovacími cenami
g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou,
závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou
h) nakoupený nehmotný majetek kromě pohledávek se oceňuje pořizovacími cenami
i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořených vlastní činností se oceňuje vlastními
náklady
j) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmeny e)
a g) anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady ne jeho vytvoření vlastní činností
nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto
majetku, se oceňují reprodukční pořizovací cenou
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V souladu se zákonem o účetnictví se rozumí :
a) pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související
b) reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se
o něm účtuje
c) vlastními náklady – u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na
výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje
k výrobě
d) vlastními náklady – u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti.
Čl. 11
Přezkoušení přípustnosti operací
Posuzuje se, zda uskutečněné hospodářské operace nebo účetní operace nejsou v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy.
Přípustnost operací se přezkušuje v těchto případech :
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
(pozemky, budovy, stavby – jejichž ocenění je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti
delší než jeden rok)
b) pořízení dlouhodobého finančního majetku, tj. např. dlouhodobé cenné papíry a vklady,
které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok
c) zařazení majetku do dlouhodobého hmotného majetku
d) likvidace dlouhodobého hmotného majetku
e) pořízení drobného hmotného majetku v hodnotě do Kč 40.000,-f) vyřazení drobného hmotného majetku
g) výplata mezd , ostatních osobních nákladů
h) úhrada nákladů za nakupovaný materiál a služby
i) rozdělení hospodářského výsledku
Předmětem přezkušování přípustnosti je i oprávněnost použití zdroje financování pro
příslušnou finanční operaci.

Čl. 12
Úschova účetních písemností
Účetní písemnosti lze vydávat z archívu AMU zaměstnancům AMU jen na potvrzení.
Vydávání účetních písemností i dosud neuloženým v archívu orgánům nebo osobám mimo
AMU je dovoleno jen se souhlasem kvestorky. Písemnost lze vydat oprávněné osobě jen na
potvrzení, a zasílá-li se poštou nebo jiným způsobem, vyhotoví se o vydání písemnost. Účetní
písemnosti a záznamy na technických nosičích dat se uschovávají :
a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu deseti let následujících po roce, kterého se týkají

Strana 6 (celkem 11)

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy
po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají
c) mzdové listy nebo účetní písemnosti je nahrazující alespoň po dobu deseti let
následujících po roce, kterého se týkají, údaje z nich potřebné pro účely důchodového
zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu třiceti let následujících po roce, kterého se
týkají
d) projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví prostředky výpočetní techniky
po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají a ve kterém byla naposledy
použita
e) daňové doklady po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém vznikla daňové
povinnost
f) účetní doklady a jiné písemnosti, které se týkají autorských práv se uschovávají po dobu,
po kterou trvají tato práva
g) účetní doklady a jiné písemnosti, které se týkají daňového řízení, správního řízení,
trestního řízení nebo jiného řízení, které nebylo skončeno, se uschovávají do konce roku
následujícího po roce, ve kterém bylo uvedené řízení skončeno
h) účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které se týkají záručních lhůt a reklamačních
řízení, uschovávají účetní jednotky po dobu, po kterou lhůty nebo řízení trvají, účetní
písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, se
uschovávají do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo
splnění
.
Oddíl III.
Oběh účetních dokladů
Čl. 13
Příjem písemností
Korespondence se otevírá v sekretariátu AMU , děkanátech fakult
Obálka se opatří razítkem s datem přijetí a připne se ke korespondenci. Ta se rozdělí podle
místa určení a doručí se jednotlivým osobám (oddělením).

Faktury přijaté
Faktury přijaté jsou evidovány pracovnicemi jednotlivých fakult AMU. Pracovnice přijímající
doklady přidělí faktuře dokladové číslo.
Následně jsou doklady předány odpovědným osobám ke kontrole oprávněnosti hospodářské
operace v souladu s se směrnicí kvestorky č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému.
Ověřené doklady se odesílají na EO AMU. Pověření pracovníci finanční účtárny provedou
kontrolu věcné i formální správnost. Pokud jsou odsouhlasené jak z hlediska věcného tak
formálního jsou doklady postoupeny pracovnici odpovědné za zaúčtování účetního případu.
Pokud doklad neobsahuje všechny náležitosti pověřená osoba zajistí nápravu.
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Faktury vydané
Faktury za hlavní i doplňkovou činnost vystavuje pracovnice EO AMU – finanční účtárny (s
výjimkou obou činností uměleckého provozu HAMU a nakladatelství AMU) ve spolupráci
s příslušnými pracovišti – fakultami a složkami
Při fakturaci služeb předá pověřený pracovník pracoviště objednávku služeb a podklady o
stanovení výše výkonů, případně smlouvu o sjednané službě. Na základě těchto podkladů
účetní vystaví fakturu.
Při prodeji materiálu předá pracovník pověřený vydáváním materiálu ze skladu finanční
účtárně objednávku potvrzenou zákazníkem a skladovou výdejku. Na základě těchto
podkladů pověřený pracovník účtárny vystaví fakturu a zaúčtuje výdej materiálu ze skladu.
O prodeji dlouhodobého majetku informuje finanční účtárnu osoba, která rozhodla o prodeji
v souladu s příslušnou směrnicí o hospodaření a evidenci majetku rozhodla včetně rozhodnutí
o prodejní ceně.
Faktury jsou vystavovány ve dvou vyhotoveních, jedno je zasláno zákazníkovi, druhé zůstává
finanční účtárně k zaúčtování.
Pokladní doklady
Příjmové pokladní doklady jsou vystavovány pracovníkem pokladny. Doklady jsou
číslovány chronologicky číselnou řadou určenou hlavní účetní. Jsou vystavovány ve dvou
vyhotoveních, jedno je předáno zákazníkovi, druhé finanční účtárně.
Výdajové pokladní doklady jsou vystavovány pracovníkem pokladny na základě
předložených dokladů např. dodavatelských faktur hrazených v hotovosti nebo závazku vůči
pracovníkovi apod. Po odsouhlasení dokladu vyplatí zaměstnanci částku doloženou předaným
dokladem.
Pověření pracovníci finanční účtárny provedou kontrolu věcné i formální správnost. Po
odsouhlasení jsou doklady předány osobě odpovědné za zaúčtování účetního případu.
Cestovní doklady – tato problematika je řešena směrnicí kvestorky č. 1/03 o cestovních
náhradách na AMU .

Bankovní výpisy
Bankovní výpisy jsou účtovány po stažení internetové verze bankovního výpisu. Pracovník
odpovědný za jeho zaúčtování spáruje jednotlivé položky výpisu s příslušnými fakturami
přijatými nebo vydanými. U zbylých položek zjistí jejich účel a určení. O položkách, u
kterých nelze zjistit účel a určení, informuje osobu oprávněnou podepisovat bankovní příkazy
(pokud se jedná o vyšlou platbu) a osobu oprávněnou schvalovat hospodářské operace.
Smlouvy
Veškeré smlouvy uzavřené pověřenými osobami jsou ihned po podpisu evidovány do
komponenty Registr smluv SW iFIS.
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Mzdy a ostatní osobní náklady
Na konci každého měsíce je předán soubor zaúčtování mezd jednotlivých pracovníků. Toto
předání se děje automaticky na základě používaných SW.
Mzdová účetní zpracuje na základě dodaných podkladů mzdy včetně vystavení příkazu
k úhradě na odvody z mezd případně výplaty a připraví výplatní pásky a výplatní sáčky pro
výplatu v hotovosti.
Výplatu si zaměstnanci vyzvedávají ve výplatním termínu v pokladně ve výjimečných
případech schválených hlavním ekonomem. Jinak je výplata prováděna bezhotovostně na účty
pracovníků.
Příkaz na odvody je předán osobě oprávněné podepisovat bankovní příkazy.
Dlouhodobý majetek
Pořízení dlouhodobého majetku musí být provedeno pouze na základě rozhodnutí osoby
oprávněné schvalovat hospodářské operace. A to v souladu se směrnicí kvestorky č. 4/2002
Dlouhodobý majetek a jeho evidence.
O vyřazení dlouhodobého majetku z důvodů likvidace nebo jeho prodeji rozhodují rovněž
osoby oprávněné schvalovat hospodářské operace v souladu se směrnicí kvestorky 3/2002 o
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem veřejné vysoké školy AMU (dále jen
majetkem) včetně pokynů při odcizení majetku AMU
O likvidaci dlouhodobého majetku informuje pracovník, který likvidaci provedl na základě
písemného pověření oprávněnou osobou oddělení evidence majetku a předá protokol o
likvidaci. O prodeji majetku informuje účetní oddělení / účetní/ ekonoma osoba, která
rozhodla o něm rozhodla.
Podrozvahová evidence
Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti,
jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích
ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke
kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, dále evidence práv, o kterých neúčtuje
(hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecné
platných právních předpisů, např. materiál civilní obrany.
Název
Přijatá depozita a hypotéky
Najatý majetek
Majetek dlouhodobě zapůjčený
Zásoby přijaté ke zpracování
Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti
Přísně zúčtovatelné tiskopisy
Materiál na skladech civilní ochrany a
ostatní materiál specifického použití
Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
(účtované do 31.12.2000)
Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31.12.2000)
Odepsané pohledávky
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Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
Závazky z leasingu
Pohledávky z pevných termínových operací
Evidenční účet – v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech

Zpracovaly : Ing. Dagmar Němcová, metodička BBM
Ing.Alena Slepičková, vedoucí EO AMU
Eva Bartáková, vedoucí FÚ AMU
V Praze dne : 30.11..2004
Ruší se směrnice kvestorky č. 6/02 ze dne 1.11.2002

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
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Vedoucí UZA
Vedoucí UVS Poněšice
Vedoucí UVS Beroun
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