V Praze 23.června 2005
sekr. 8378/2005

Směrnice kvestorky č. 9/2005
Dlouhodobý majetek

S platností od 1.7.2005 vydávám tuto směrnici.

Ing.Tamara Čuříková
kvestorka AMU
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Účelem této směrnice je stanovení pravidel pro evidenci a účtování dlouhodobého majetku Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU).

1.

Legislativní úprava

Evidence a účtování dlouhodobého majetku se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (dále jen zákon o účetnictví), vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
účetnictví v platném znění (dále jen vyhláška o účetnictví ), zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen zákon o daních z příjmů) a českými účetními standardy (dále jen standardy).
Hospodaření s majetkem je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách), Statutem
AMU a směrnicí kvestorky č. 4/2003 o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem veřejné vysoké školy AMU včetně pokynů při škodách na majetku
AMU.
Základní pravidla ochrany majetku AMU jsou obsažena ve směrnici kvestory č.2/2002 o ochraně majetku pracovišť AMU.

2.

Základní charakteristika dlouhodobého majetku

Za dlouhodobý majetek jsou považovány ty zákonem o daních z příjmu určené složky majetku, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a jejichž
vstupní cena je vyšší než limit stanovený výše uvedeným zákonem.
Dlouhodobý majetek se člení na nehmotný, hmotný a finanční majetek.
Podstatným rysem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je jeho účel.
Především má umožňovat, usnadňovat nebo rozšiřovat existující činnost AMU. Za
normálních podmínek tedy není určen k prodeji , ale k dlouhodobému užívání
v hlavní, případně doplňkové činnosti. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek
není pořizován s cílem použít ho ke své činnosti, ale za účelem dosažení prospěchu v podobě určitých výnosů (např. přijaté dividendy, podíly na zisku, výnosové
úroky) nebo v podobě kapitálového zhodnocení (zejména v důsledku růstu tržních cen).

3.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Jako dlouhodobý nehmotný majetek zařazuje AMU do evidence majetek nehmotné podstaty, jehož doba používání je delší než 1 rok (touto dobou se rozumí
doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost, případně uchovatelný pro další činnost, nebo po kterou může sloužit jako podklad nebo součást
zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení, včetně ověřování nehmotných
výsledků) a jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč. Jedná se především o :
• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
• software,
• ocenitelná práva.

2

Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti jsou výsledky
úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv v případě, že byly :
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).
Softwarem se rozumí programové prostředky, souhrn programů a dokumentace umožňující provoz počítače bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou
předmětem autorských práv v případě že byly :
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého hardware a jeho
ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s ním (nejde o
software na zakázku nebo o součást dodávky hardware).
Ocenitelná práva zahrnují zejména výrobně technické poznatky (knowhow), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv podle zvláštních právních předpisů (a to jak nabývaných, tak poskytovaných).
Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, avšak vstupní
cenou v rozmezí 7 000 Kč až 60 000 Kč pořízený do 31.12.2002 eviduje AMU jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, avšak vstupní
cenou do 60 000 Kč pořízený po 1.1.2003 nepovažuje AMU za dlouhodobý majetek. Při pořízení jeho vstupní cenu proúčtuje do nákladů a nadále jej eviduje
pouze v operativní evidenci na podrozvaze, a to také z hlediska autorského zákona.

4.

Dlouhodobý hmotný majetek

Jako dlouhodobý hmotný majetek zařazuje AMU do své evidence majetek
fyzické podstaty, jehož provozně-technické funkce jsou delší než 1 rok a jehož
pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Jedná se především o :
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
• pěstitelské celky trvalých porostů.
Některé složky majetku jsou zařazeny do evidence dlouhodobého hmotného
majetku bez ohledu na výši vstupní ceny. Jedná se především o :
• pozemky,
• předměty z drahých kovů,
• umělecká díla, předměty a sbírky.
Bez ohledu na výši vstupní ceny i dobu použitelnosti jsou do dlouhodobého
hmotného majetku zařazeny:
• stavby.
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Samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí musí splňovat kritérium samostatného technickoekonomického určení. Jako samostatné movité
věci jsou evidovány také předměty z drahých kovů.
Pozemky jsou evidovány jako dlouhodobý hmotný majetek pokud nejsou
zbožím.
Umělecká díla, předměty a sbírky jsou dlouhodobým movitým majetkem
za podmínky, že nejsou součástí budovy a že jsou pořízeny za účelem výzdoby a
doplnění interiérů.
Do položky stavby jsou zahrnovány také budovy, byty a nebytové prostory
vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.
v platném znění).
Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok avšak vstupní cenou
v rozmezí 3 000 Kč až 40 000 Kč pořízený do 31.12.2002 považuje AMU za
drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok avšak vstupní cenou
nižší než 40 000 Kč pořízený po 1.1.2003 nepovažuje AMU za dlouhodobý majetek. Účtuje o něm jako o zásobách (varianta B - podrozvaha) a nadále jej eviduje
pouze v operativní evidenci na podrozvaze.

5.

Dlouhodobý finanční majetek

Tento majetek zahrnuje aktiva, která může AMU nakupovat, vlastnit, případně půjčovat s cílem dlouhodobě (po dobu delší než 1 rok) investovat volné
peněžní prostředky či volná nepeněžní aktiva takovým způsobem, který jí přinese
očekávaný výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen apod. Jedná se tedy o aktiva, která nejsou určena k užívání při běžné
provozní činnosti AMU, a to především o :
• podílové cenné papíry a vklady,
• dluhopisy,
• termínované vklady.

6.

Oceňování dlouhodobého majetku

Oceňování majetku je stanoveno zákonem o účetnictví jednak ke dni uskutečnění účetního případu, tj. nabytí majetku (§ 25) a jednak k rozvahovému dni
(§27).
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek pořízený za úplatu se oceňuje pořizovací cenou. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
Vedlejší náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku vymezuje § 32 vyhlášky o účetnictví. Jejich výčet je rozsáhlý,
nikoliv však úplný. Patří mezi ně zejména :
• clo a celní poplatky,
• dopravné,
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•
•
•
•
•
•
•

skladné,
manipulace,
poštovné,
balné,
montáž,
zabudování,
uvedení do provozu, provize za zprostředkování.

Do pořizovací ceny však nelze zahrnout zejména tyto náklady :
• výdaje na opravy a údržbu,
• kursové rozdíly,
• smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních
vztahů,
• daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, jež zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení
příjmů, a dále daň z převodu nemovitosti,
• náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu.
U cenných papírů a podílů jsou součástí pořizovací ceny kromě emisního
ažia také přímé náklady související s pořízením (poplatky makléřům, poradcům,
burzám apod.). Naproti tomu se do této ceny nezahrnují zejména úroky z úvěrů
na pořízení cenných papírů a podílů, ani náklady spojené s držbou těchto aktiv.
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé
náklady, ale i nepřímé náklady související s vytvářeným dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem, popř. i režijní náklady administrativní povahy, pokud
mohou být přímo vztaženy k danému aktivu.
V případech, kdy nelze zjistit vlastní náklady na vytvoření dlouhodobého
majetku vlastní činností, ocení se tento majetek reprodukční pořizovací cenou. Tou se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době,
kdy se o něm účtuje. Stejné ocenění se použije také pro dlouhodobý nehmotný i
hmotný majetek nabytý bezúplatně (např. přijatý dar, přebytek zjištěný při inventarizaci apod.).
V případě, kdy užitná hodnota dlouhodobého majetku prokazatelně zjištěná
při inventarizaci je přechodně výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví, vytvářejí se k účtům majetku opravné položky. Jedná se tedy o dočasné snížení
hodnoty. Pominou-li důvody pro toto snížení (neprokáže se opodstatněnost výše
opravné položky), opravná položka se sníží nebo zruší. Pokud by snížení hodnoty
dlouhodobého majetku bylo možno považovat za definitivní, byl by proveden
mimořádný odpis a upraven odpisový plán.

7.

Technické zhodnocení

Po nabytí majetku se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje o provedené technické
zhodnocení. Tím se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého
majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.
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Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu
jeho účelu nebo technických parametrů.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
Technickým zhodnocením mohou být i uvedené výdaje nepřesahující stanovený limit, které AMU na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad).
Pro obsah pořizovací ceny technického zhodnocení platí tatáž pravidla jako pro
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní
cenu a zároveň u odepisovaného majetku i zůstatkovou cenu v tom zdaňovacím
období, kdy bylo dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

8.

Evidence dlouhodobého majetku

K evidenci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku využívá AMU
program Internet FIS (dále jen iFIS*) dodaný firmou BBM spol. s r.o., Kocínova
5/138, 397 01 Písek (dále jen BBM). Kompletní uživatelská dokumentace iFIS* je
uložena u vedoucí EO AMU.
Analytická evidence dlouhodobého majetku je vedena na inventárních
kartách. Náležitosti inventární karty vyplývají ze vzoru uvedeného v příloze této
směrnice.
Součástí dodávky dlouhodobého hmotného majetku může být také příslušenství, což jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a
jsou tudíž součástí jeho ocenění, evidence a účtování. Příslušenství může být
k hlavní věci přiřazeno též dodatečně. Náležitosti karty příslušenství vyplývají ze
vzoru uvedeného v příloze této směrnice.
Zápisy do inventární karty dlouhodobého majetku AMU se provádějí výhradně na základě předložených úplných a průkazných dokladů, které obsahují
potřebné náležitosti (viz Metodický pokyn vedoucí EO AMU k oběhu účetních dokladů).

9.

Operativní evidence drobného majetku

K evidenci drobného nehmotného a hmotného majetku využívá AMU program iFIS*.
Úkolem operativní evidence je především napomáhat řádné správě a
ochraně jednotlivých součástí majetku a průběžně podávat zprávu o jejich stavu,
umístění, pohybu a využívání.
Náležitosti inventární karty drobného majetku vyplývají ze vzoru uvedeného
v příloze této směrnice.
Zápisy o přírůstcích, úbytcích a případném přemístění jednotlivého drobného majetku se provádějí v operativní evidenci AMU výhradně na základě předložených úplných a průkazných dokladů, které obsahují potřebné náležitosti (viz
Metodický pokyn vedoucí EO AMU k oběhu účetních dokladů).
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10.

Pořizování dlouhodobého majetku

AMU pořizuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek následujícími způsoby :

•
•
•
•

koupí,
nabytím práv k výsledkům duševní a tvořivé činnosti,
darováním,
bezúplatným převodem podle právních předpisů.

Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého užívání.

11.

Zařazení dlouhodobého majetku

Zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je možno provést
v okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání. Tím se rozumí dokončení pořizovaného majetku, zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a
splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Obdobně se postupuje
v případě technického zhodnocení.
Pro každý jednotlivý majetek se vyplňuje „Protokol o zařazení majetku“. Náležitosti tohoto protokolu vyplývají ze vzoru uvedeného v příloze této směrnice.
Za správný termín zařazení dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku
do užívání a za jeho správné ocenění odpovídá příslušný pracovník AMU odpovědný za evidenci majetku.

12.

Vyřazení dlouhodobého majetku

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede pracovník AMU odpovědný za evidenci majetku vždy na základě „Protokolu o vyřazení“.
Náležitosti protokolu vyplývají ze vzoru uvedeného v příloze této směrnice.
Dlouhodobý majetek vyřazuje AMU následujícími způsoby :
• likvidací (v důsledku opotřebení nebo v důsledku škody či manka),
• prodejem,
• bezúplatným převodem (darováním),
• převodem na základě právních předpisů.
Dojde-li k předčasnému vyřazení majetku z důvodu poškození, zničení či
manka zaviněného pracovníkem AMU, rozhodne škodní komise AMU o případné
náhradě ze strany pracovníka.

13.

Přemístění majetku

Přesuny majetku mezi jednotlivými útvary AMU, přesuny z jedné místnosti
do druhé, případně změna odpovědné osoby musí být vždy bezprostředně ozná-
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meny pracovníkovi evidence majetku AMU, aby mohl provést změny v evidenci
majetku.
Náležitosti protokolu o přemístění majetku vyplývají ze vzoru, který je
uveden v příloze této směrnice.

14.

Odepisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje AMU měsíčně nepřímo prostřednictvím účetních odpisů na základě stanoveného odpisového plánu,
který je ve formě číselníku uložen v systému iFIS*. Všechny druhy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odepisovány rovnoměrně po celou
dobu jejich ekonomické životnosti. Výpočet a účtování odpisů probíhá v iFIS* automaticky dle zvoleného odpisového plánu a nastavení předkontací. Zaokrouhlují
se na celé koruny nahoru.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odepisuje AMU jednorázově při zařazení.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje nejvýše do výše
vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.
Zůstatková cena majetku se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy jako
rozdíl vstupní ceny majetku a oprávek k tomuto majetku.
Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění (dále jen
zákon o daních z příjmu).
AMU odepisuje dlouhodobý hmotný majetek, ke kterému má vlastnické právo nebo právo hospodaření. Odepisování lze zahájit po uvedení pořizované věci
do stavu způsobilého obvyklému užívání.
Z odpisování je vyloučen hmotný majetek uvedený v § 27 zákona o daních
z příjmů a § 8 odst. 3 vyhlášky o účetnictví.
Každý nově pořízený hmotný majetek zatřídí AMU do příslušné odpisové
skupiny, jejichž seznam je uveden v příloze k zákonu o daních z příjmu. Pro každou odpisovou skupinu je zákonem stanovena doba odpisování. AMU může zvolit
buď rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Zvolený způsob odpisování nelze
měnit po celou dobu odpisování majetku. Odepisování však lze přerušit.
Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Výpočet odpisů probíhá
v systému iFIS* automaticky na základě zařazení majetku do odpisové skupiny a
zvoleném způsobu odepisování.
U nehmotného dlouhodobého majetku se daňový odpis uplatňuje podle §
32a, odst. 4 zákona o daních z příjmů. Ve většině případů se nehmotný majetek
odepisuje rovnoměrně, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné
výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní ne-
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hmotný majetek 72 měsíců. Na rozdíl od hmotného dlouhodobého majetku toto
odpisování nelze přerušit.

15.

Inventarizace dlouhodobého majetku

Inventarizace dlouhodobého majetku probíhá na AMU v souladu se zákonem
o účetnictví a s výnosem rektora jedenkrát ročně.
V rámci inventarizace se porovnává skutečný stav majetku se stavem vykázaným v evidenci majetku a v účetnictví.

16.

Účtování o dlouhodobém majetku

O dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku se účtuje v účtové třídě 0
– Dlouhodobý majetek.
Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou
soustřeďovány na vrub příslušných analytických účtů účtové skupiny 04. Náklady
na technické zhodnocení majetku jsou rovněž účtovány v účtové skupině 04.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se účtují na vrub příslušných analytických účtů 051- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nebo 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
O hodnotu profinancovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje stav vlastního jmění (účtováno ve prospěch účtu 901). Vzhledem k tomu, že dlouhodobý majetek se pořizuje jednak z investičních prostředků
AMU krytých fondem reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) a jednak
z prostředků dotace na investice, odpovídá této skutečnosti také souvztažný
účetní zápis. Čerpání FRIM je účtováno na vrub příslušného analytického účtu
911. Nárok na dotaci na investice se proúčtuje na vrub analytického účtu 346 Nároky na dotace.
Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je hrazeno z neinvestičních prostředků AMU. Náklady na pořízení tohoto majetku se
účtují přímo do nákladů. V případě nehmotného majetku se pak účtují na vrub
příslušného analytického účtu 518 - Ostatní služby. V případě hmotného majetku
se účtují na vrub příslušného analytického účtu 501 - Spotřeba materiálu. U majetku pořízeného do 31.12.2002 se současně proúčtovala pořizovací cena na vrub
účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku nebo na vrub účtu 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky
k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. U majetku pořízeného od
1.1.2003 se proúčtuje pořizovací cena ve skupině B na příslušných podrozvahových analytických účtech 971.
Zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně technického zhodnocení se proúčtuje souvztažným účetním zápisem na vrub příslušného
analytického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 a ve prospěch analytického účtu
účtové skupiny 04.
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Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány jako nepřímé snížení pořizovací ceny majetku formou oprávek k dlouhodobému majetku na vrub účtu 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch příslušných analytických účtů účtových skupin 07 (v případě nehmotného majetku) nebo 08 (v případě hmotného majetku). Současně se ve výši zúčtovaných odpisů
proúčtuje snížení vlastního jmění na vrub účtu 901 a tvorba FRIM ve prospěch
účtu 911.
Nekryté zdroje FRIM související s odpisováním majetku se účtují v běžném
účetním období na vrub analytického účtu 911 a ve prospěch příslušného analytického účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek... Nekryté zdroje
FRIM v minulém účetním období se účtují ve prospěch příslušného analytického
účtu účtové skupiny 64 - Ostatní výnosy.
Pří vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s nulovou zůstatkovou cenou se proúčtuje pořizovací cena majetku na vrub analytických účtů
účtové skupiny 07 (v případě nehmotného majetku) nebo 08 (v případě hmotného majetku). Vyřazuje-li AMU majetek dříve, než je zcela odepsán, vyúčtuje se
zůstatková cena vyřazovaného majetku :
• v případě prodeje na vrub účtu 552 - zůstatková cena prodaného
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
• v případě vyřazení v důsledku opotřebení na vrub účtu 551 - Odpisy
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
• v případě manka nebo škody na vrub účtu 548 - Manka a škody,
• v případě darování na vrub účtu 546 - Dary.
Veškeré účtování o majetku probíhá v systému iFIS* automaticky na základě předkontací nastavených pro jednotlivé účetní pohyby majetku. Za aktualizaci tohoto číselníku odpovídá vedoucí účetní AMU.

17.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance AMU.
Směrnice nabývá účinnosti 1.7.2005.
Ruší se Směrnice kvestorky č.4/02 –Dlouhodobý majetek a jeho evidence.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inventární karta dlouhodobého majetku
Karta drobného majetku
Karta příslušenství dlouhodobého majetku
Protokol o zařazení dlouhodobého majetku
Protokol o přemístění dlouhodobého majetku
Protokol o změně ceny dlouhodobého majetku
Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
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Rozdělovník:

Rektor
Kvestorka
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti a VaV
Prorektor pro zahraniční záležitosti
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
Pracovníci pověření evidencí majetku
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