V Praze 10.května 2005
sekr. 5410/2005

Směrnice kvestorky č. 6/2005
Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů

S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici.

Ing.Tamara Čuříková
kvestorka AMU
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Účelem této směrnice je stanovení zásad časového rozlišení nákladů a výnosů pro
zajištění správného vyčíslení hospodářského výsledku Akademie múzických umění v Praze
(dále jen AMU) za příslušné účetní období.

1. Legislativní úprava
Problematika časového rozlišení nákladů a výnosů je upravena zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (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.411 Zúčtovací vztahy a č. 412 Náklady a
výnosy (dále jen standardy).

2. Zachycení nákladů a výnosů
Náklady a výnosy zachycuje AMU ve svém účetnictví podle těchto zásad:
• náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
to znamená bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí; pouze
v případě, že není možno tuto zásadu dodržet, zaúčtuje AMU účetní případ do
toho účetního období, ve kterém skutečnost zjistila;
• opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech
nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku
těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy;
• náhrady vynaložených nákladů minulých období se účtují do výnosů běžného
roku;
• náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve
formě nákladů příštích období (účet 381) nebo výdajů příštích období (účet
383);
• výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve
formě výnosů příštích období (účet 384) nebo příjmů příštích období (účet
385).

3. Časové rozlišení nákladů a výnosů
Časové rozlišení nákladů a výnosů účtované souvztažně s příslušnými analytickými
účty v účtové skupině 38 umožňuje AMU:
a) zahrnout do nákladů a výnosů běžného období i ty operace, které věcně s běžným
období souvisejí, ale které k rozvahovému dni nebyly v účetnictví zobrazeny (výdaje
příštích období, příjmy příštích období);
b) vyloučit z nákladů a výnosů běžného období ty operace, které byly sice v běžném roce
již uskutečněny, ale které souvisejí s budoucími obdobími (náklady příštích období,
výnosy příštích období).
Aby účetní případy mohly být zaúčtovány jako časové rozlišení, musí být známo
jejich věcné vymezení (titul), výše a období, kterého se týkají. Tyto podmínky musí být
splněny současně.
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Časově nelze rozlišovat pokuty, penále, manka a škody.
Časové rozlišení není nutné používat v případech kdy jde o nevýznamné částky nebo
o pravidelně se opakující výdaje či příjmy.
Účty časového rozlišení podléhají inventuře, při níž se posuzuje jejich výše a
odůvodněnost.
S ohledem na zásadu metodické stálosti je možno změnit metodické postupy při
časovém rozlišení jen výjimečně (viz § 7 odst. 4 zákona o účetnictví).

4. Nevýznamné částky
Nevýznamnými částkami jsou pro AMU ty položky, jejichž ponecháním v nákladech
či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení, ani sledován záměr
upravit tímto postupem výsledek hospodaření AMU, jako např.předplatné novin a odborných
časopisů.

5. Pravidelně se opakující výdaje
Pravidelně se opakující výdaje AMU časově nerozlišuje za předpokladu, že se tím
výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů. Jedná se především o úhrady
telefonních poplatků a úhrady za vyúčtování elektrické energie, vodného a stočného.

6. Náklady příštích období
Náklady příštích období přestavují výdaje běžného účetního období (vyvolané
úbytkem či snížením aktiv nebo vznikem závazků), jež se týkají nákladů období příštích.
Jedná se například o nájemné a pojistné placené předem.
Zúčtování (rozpuštění) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet třídy 5
se provede v tom účetním období, s nímž náklady věcně souvisejí.

7. Výdaje příštích období
Výdaje příštích období představují náklady, jež s běžným účetním obdobím
souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud uskutečněn. Tato položka tudíž vyjadřuje
závazek v budoucnu výdaj uskutečnit (uhradit). Jedná se například o nájemné placené pozadu
apod.
Ve všech případech dochází k zúčtování částek v předem přesně známé výši, např.
podle uzavřených smluv. Rozpouštění je pak účtováno v okamžiku fakturace, respektive
výplat časově rozlišených výdajů.

8. Výnosy příštích období
Výnosy příštích období představují příjmy běžného období, které věcně patří do
výnosů období příštích. Jedná se například o nájemné přijaté předem na příští účetní období
apod.
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Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, se kterým věcně souvisí.

9. Příjmy příštích období
Příjmy příštích období jsou částky, které věcně a časově souvisejí s výnosy běžného
období, a které nejen že AMU neobdržela (neinkasovala), ale které nebyly ani zaúčtovány na
účtech pohledávek. Jedná se např. o provedené a odebrané, ale dosud nevyúčtované práce a
služby.
Zúčtování těchto příjmů se provádí v přesně známých částkách.

10. Závěrečná ustanovení
Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance AMU.
Za dodržování zásad časového rozlišování a provedení inventarizace zůstatku ke dni
řádné roční účetní závěrky odpovídá hlavní účetní AMU.
Směrnice nabývá účinnosti 16.5.2005.
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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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