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SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2020

Hospodářská a nehospodářská činnost na Akademii múzických umění v Praze
prováděcí pracovní postup k čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01)
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Touto směrnicí se v souladu s platnou legislativní úpravou činnost Akademie múzických
umění v Praze (dále jen „AMU“) rozděluje na činnost nehospodářskou (dále i „NEHOČ“)
a hospodářskou (dále i „HOČ“).
HOČ AMU může být vykonávána na fakultách a složkách pouze v souladu s příslušnými
právními předpisy, jimiž jsou zejména:
a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
v platném znění,
b) zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění,
c) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,
d) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
e) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení“), kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“)
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
f) sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01-29), dále jen „Rámec“.
g) odpovědi Evropské komise pro MŠMT ČR z března 2015 k otázkám ve věci veřejné
podpory, dále jen „Odpovědi EK“.
Výzkumnou infrastrukturou (dále jen „VI“) se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které
vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké
vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, infrastruktury informačních
a komunikačních technologií, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky,
jakož i další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto
infrastruktury mohou být rozmístěny v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) dle Rámce.
Seznam VI vymezených na AMU k datu účinnosti této směrnice je uveden v Příloze 2 této
směrnice. Změnu vymezení VI provádí kvestor formou novelizace Přílohy 2 této směrnice.
Relevantní entita (dále jen „RE“) je představována organizační jednotkou. RE musí být schopna
sama vykonávat činnosti nezávislého výzkumu nebo veřejného šíření znalostí apod.,
tj. činnosti definované bodem 19 Rámce, s ohledem na její organizační strukturu, kapitál,
materiální a pracovní sílu. Seznam RE vymezených na AMU k datu účinnosti této směrnice je
uveden v Příloze 3 této směrnice. Změnu vymezení RE provádí kvestor formou novelizace
Přílohy 3 této směrnice.
Čl. 2
Vymezení nehospodářské činnosti
Nehospodářská činnost je činnost, která nepředstavuje nabízení zboží nebo služeb na
relevantních trzích ve smyslu právních norem a judikatury EU. Nehospodářská činnost může
být zpravidla podporovaná státem anebo ze státních či veřejných prostředků, a nemusí se na
její podporu vztahovat čl. 107 Smlouvy.
Za nehospodářské činnosti jsou považovány obecně zejména tyto činnosti: 1
a) primární činnosti výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, zejména:

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), bod 19
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i)

vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů (veřejné vzdělávání
organizované v rámci státního vzdělávacího systému, jež je z velké části nebo zcela
financováno ze státních prostředků a je státem kontrolováno),
ii) nezávislý výzkum a vývoj (dále jen „VaV“) s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit
dané téma, včetně kooperativního VaV, pokud je spolupráce, do níž je výzkumná
organizace nebo výzkumná infrastruktura zapojena, účinná,
iii) veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě (například
prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací
či otevřeného softwaru),
b) činnosti v rámci transferu znalostí a technologií, pokud jsou prováděny buď výzkumnou
organizací nebo výzkumnou infrastrukturou (včetně jejich oddělení či poboček), nebo
společně s dalšími takovými subjekty či jejich jménem, a pokud se veškerý zisk (před
zdaněním, eventuálně po zdanění) z těchto činností znovu investuje do primárních
činností výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury. Nehospodářská povaha
těchto činností zůstává zachována i v případě svěření dodávek odpovídajících služeb
třetím stranám prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení.

Čl. 3
Vymezení hospodářské činnosti
1. Hospodářská činnost je jakákoli činnost, jejímž smyslem je nabízení zboží nebo služeb na
trhu ve smyslu právních norem a judikatury EU. 2
Čl. 4
Oddělené sledování nehospodářské a hospodářské činnosti
1. Všechna účetní střediska na AMU sledují výnosy a náklady v samostatném členění na
nehospodářskou a hospodářskou činnost, a to rozlišením podle odst. 4 tohoto článku.
2. Posouzení, zda se jedná o činnost nehospodářskou nebo hospodářskou, provádí v souladu
s bodem 4. 3. Směrnice kvestora č. 1/2017 o vnitřním kontrolním systému na AMU
příkazce operace přiřazením jednotlivé účetní operace pod určitou komplexní položku
a typ akce (viz odst. 4 dále). Metodické vedení pro příkazce operací poskytuje v případě
pochybností vedoucí Ekonomického oddělení AMU ve spolupráci s kvestorem.
3. V zájmu zabránění poskytnutí nepovolené nepřímé státní podpory postupuje AMU v rámci
spolupráce s podniky tak, že spolupráce může probíhat pouze za podmínek stanovených
v kapitole 2.2 Rámce, případně obdobně dle těchto podmínek tak, aby nedocházelo
k nepřiměřenému zvýhodnění těchto podniků.
4. Oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti je zabezpečeno zařazením jednotlivých
účetních operací do kategorií, které jsou evidovány a sledovány v účetním informačním
systému iFIS. Jedná se o dvě základní úrovně sledování:
a. Účetní operaci je přiřazena jedna z kategorií komplexní položky (dále i „KP“),
a to 01 - Hlavní činnost (dále i „HČ“), případně 09 - Doplňková činnost (dále i „DČ“).
b. Účetní operaci je přiřazen konkrétní typ akce (dál i „TA“) dle číselníku, spravovaném
v systému iFIS.
Následnou kombinací „komplexní položky“ a „typu akce“ dochází k rozlišení hospodářské
a nehospodářské činnosti:
Hospodářskou činností jsou všechny operace charakterizované v informačním účetním systému
AMU iFIS komplexní položkou KP 09 a jakýmkoliv typem akce s výjimkou akcí TA 52.
Nehospodářskou činností jsou všechny operace s KP 01 a jakýmkoliv typem akce s výjimkou akcí
TA 23, TA 25 a TA 61. Přehled komplexních položek a typů akcí včetně určení, zda jde o HOČ či
NEHOČ tvoří Přílohu 1 této směrnice.
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Rozsudek Evropského soudního dvora 118/85, Recueil 1987, s. 2599, bod 7; Rozsudek Evropského soudního dvora
C-35/96 Recueil 1998, s. I-3851, bod 36; Rozsudek Evropského soudního dvora C-180/98 až C-184/98, Recueil, s. I-6451,
bod 75.
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Čl. 5
Užití zisku
1. Veškerý zisk plynoucí z činností v oblasti transferu znalostí a technologií, které budou mít
povahu nehospodářské činnosti, bude znovu investován do primárních činností AMU.
2. V případě specifické úpravy užití či reinvestice zisku plynoucího z činností hospodářských
ze strany poskytovatele veřejných prostředků bude AMU postupovat dle této specifické
úpravy.
3. Za užití či reinvestici zisku zodpovídá děkan fakulty nebo vedoucí složky AMU, na které
tento zisk vznikl, v ostatních případech kvestor.
Čl. 6
Přechodná ustanovení
1. Jelikož postup popsaný v této metodice pouze kodifikuje postup užívaný na AMU již před
její účinností, použije se tato metodika rovněž pro sestavení příslušných výkazů výpočtu
podílu hospodářské činnosti na celkové kapacitě daného subjektu za hospodářské roky
2017, 2018 a 2019.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Členění činností AMU na nehospodářskou a hospodářskou není totožné s členěním
činností na doplňkovou a hlavní a není totožné s daňovým členěním na ekonomickou
a mimoekonomickou činnost.
2. Touto směrnicí se ruší Směrnice kvestora č. 3/2019.
3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 15. ledna 2020.

V Praze dne 15. ledna 2020

Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor AMU
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Příloha 1
Rozdělení činností AMU dle čl. 4
VYSVĚTLIVKY:
TA = typ akce
KP = komplexní položka (rozlišuje hlavní nebo doplňkovou činnost)
•
HČ = hlavní činnost (KP 1)
•
DČ = doplňková činnost (KP 9)
HOČ = hospodářská činnost
NEHOČ = nehospodářská činnost

TA

KP, NEHOČ/HOČ

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ

01 Prostředky na studijní
programy HČ

KP 1, NEHOČ

02 Účelové neinvestiční
prostředky–ukazatel I

KP 1, NEHOČ

03 Dary

KP 1, NEHOČ

04 HV–použití rezervního
fondu
05 FRIM (odpisy)

KP 1, NEHOČ

06 Systémové účelové dotace

KP 1, NEHOČ

07 Individuální účelová dotace

KP 1, NEHOČ

08 Ostatní zdroje HČ bez
fondů

KP 1, NEHOČ

09 Ostatní zdroje HČ

KP 1, NEHOČ

11 Granty MK

KP 1, NEHOČ

13 V a V–účelová podpora

KP 1, NEHOČ

příspěvek MŠMT (fixní a výkonová část) na
vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a
inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a
náklady a další výnosy související
účelově určená dotace MŠMT dle ukazatele I na
centralizované rozvojové projekty a náklady
související
dary od fyzických a právnických osob na nepokryté
neinvestiční potřeby hlavní činnosti a náklady
související
proúčtování hospodářského výsledku s rezervním
fondem a jeho použití
tvorba a čerpání fondu reprodukce investičního
majetku včetně odpisů
investiční účelové dotace z prostředků tzv.
programového financování MŠMT a jejich čerpání
investiční účelové dotace z Ministerstva financí a
jejich čerpání
ostatní zdroje (účelově určené neinvestiční
prostředky) hlavní činnosti dotačního charakteru,
které nelze zařadit do předchozích TA–např. účelově
určené prostředky od územně správních celků a
dalších veřejných zdrojů bez V a V a náklady
související
fondy veřejné vysoké školy s výjimkou rezervního
fondu, FÚUP a FRIMu–jejich tvorba a čerpání
účelově určené neinvestiční prostředky Ministerstva
kultury ČR a související náklady
účelová podpora–dotace MŠMT na specifický
vysokoškolský výzkum a její čerpání

14 neobsazeno
15 Investiční dotace na V a V

KP 1, NEHOČ

17 Dary investiční

KP 1, NEHOČ

KP 1, NEHOČ

účelově určené investiční prostředky od různých
poskytovatelů na vědeckovýzkumné projekty a jejich
čerpání
dary od fyzických a právnických osob na investiční
potřeby hlavní činnosti a výdaje související
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18 Institucionální podpora na
dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace
19 MŠMT–mezinárodní
spolupráce – ukazatel D
20 Zahraniční projekty

KP 1, NEHOČ

dotace MŠMT na vědu a výzkum a její čerpání

KP 1, NEHOČ

účelově určený příspěvek MŠMT na podporu
mezinárodní spolupráce a jeho čerpání
účelově určené grantové prostředky ze zahraničí
přidělované prostřednictvím Domu zahraniční
spolupráce a jejich čerpání (např. programy Erasmus)

KP 1, NEHOČ

21 neobsazeno
22 Granty nadací

KP 1, NEHOČ

23 Studium cizinců v HČ

KP 1, HOČ

24 Kapitálové dotace

KP 1, NEHOČ

25 Celoživotní vzdělávání

KP 1, HOČ

26 V a V–zahraniční
prostředky
27 V a V–dotace
spoluřešitelům
28 Zahraniční projekty ostatní

KP 1, NEHOČ

29 MZV a ostatní ministerstva

KP 1, NEHOČ

30 Zakázková činnost

KP 9, HOČ

31 Koncertní činnost

KP 9, HOČ

33 Kurzy pro cizince

KP 9, HOČ

34 Mimořádné kurzy
35 Kolej DČ

KP 9, HOČ
KP 9, HOČ

36 Granty grantových agentur

KP 1, NEHOČ

37 Fondy EU–Magistrát
hlavního města Prahy

KP 1, NEHOČ

KP 1, NEHOČ
KP 1, NEHOČ

účelově určené prostředky různých nadací s výjimkou
GAČR a jejich čerpání
výnosy za placené studium zahraničních studentů
v akreditovaných studijních programech a související
náklady
účelově určené investiční prostředky z MŠMT
(rozvojové projekty, převody z TA 01) mimo
prostředků programového financování a jejich
čerpání
výnosy za placené celoživotní studium studentů
samoplátců a související náklady
účelově určené prostředky ze zahraničí na vědeckovýzkumné projekty a jejich čerpání
část dotace na V a V, která se přeposílá
spoluřešitelům
neinvestiční účelově určené prostředky ze zahraničí
kromě fondů EU, které nejsou zahrnuty v jiných TA a
jejich čerpání (např. Mezinárodní Visegrádský fond)
neinvestiční účelově určené prostředky
z Ministerstva zahraničních věcí a ostatních
ministerstev (mimo MŠMT) a jejich čerpání
výroba, výkony, práce, služby, pronájmy
prostor/zařízení dodávané/poskytované
tuzemským/zahraničním právnickým/fyzickým
osobám (např. činnost NAMU, UZA, UVS Poněšice)
koncertní a související obchodní/doplňková činnostpořádání koncertů a poskytování souvisejících služeb
různé typy kurzů za úhradu pro zahraniční studenty
studující v cizím jazyce v rámci doplňkové činnosti
různé kurzy pro tuzemce v rámci doplňkové činnosti
ubytování studentů AMU a ostatních hostů na koleji
AMU
účelově určené neinvestiční prostředky (granty)
grantových agentur (např. GAČR, GAAV) a související
náklady
neinvestiční účelově určené prostředky ze zahraničífondů EU, přidělené prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy, které nejsou zahrnuty v jiných TA a
jejich čerpání
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38 Kapitálové dotace–ostatní

KP 1, NEHOČ

39 V+V ostatní zdroje státního
rozpočtu

KP 1, NEHOČ

40 V+V kapitálové dotace–
ostatní zdroje SR

KP 1, NEHOČ

41 Účelové neinvestiční
prostředky–ukazatel I
42 IP INV MŠMT

KP 1, NEHOČ

43 Fondy EU

KP 1, NEHOČ

44 V+V neveřejné zdroje HČ

KP 1, NEHOČ

45 V+V neveřejné zdroje DČ

KP 9, HOČ

46 Státní fond kultury a ostatní
státní fondy

KP 1, NEHOČ

47 ČT–podpora výuky

KP 1, NEHOČ

48 OP VVV–MŠMT NEINV

KP 1, NEHOČ

49 OP VVV–MŠMT INV

KP 1, NEHOČ

50 Granty nadací INV

KP 1, NEHOČ

KP 1, NEHOČ

51 Sociální fond
52 Transfer znalostí a
technologií (šíření)
53
Transfer
znalostí
technologií (doplňkový)

KP 9, NEHOČ
a

54 Nadační fondy
55
Účelové
neinvestiční
prostředky–ukazatel F
56
Účelové
neinvestiční
prostředky–ukazatel C

KP 9, HOČ

KP 1 NEHOČ
KP 1, NEHOČ
KP 1, NEHOČ

investiční prostředky (bez vědy a výzkumu)
z ostatních kapitol státního rozpočtu (kromě MŠMT)
neinvestiční prostředky na vědu a výzkum
z ostatních kapitol státního rozpočtu (kromě MŠMT),
např. z MK ČR–projekty NAKI
investiční prostředky na vědu a výzkum z ostatních
kapitol státního rozpočtu (kromě MŠMT), např. z MK
ČR–projekty NAKI
účelově určený neinvestiční příspěvek MŠMT dle
ukazatele I-na institucionální plán
účelově určené investiční prostředky MŠMT na
institucionální plán
neinvestiční účelově určené prostředky ze zahraničífondů EU, které nejsou zahrnuty v jiných TA a jejich
čerpání
účelově určené neinvestiční prostředky dotačního
charakteru na vědu a výzkum v HČ z neveřejných
zdrojů a související náklady
účelově určené neinvestiční prostředky na vědu a
výzkum v DČ z neveřejných zdrojů a související
náklady
účelově určené neinvestiční prostředky
samostatných státních fondů (např. Státní fond
kultury, Státní fond kinematografie) dotačního
charakteru a související náklady
účelově určené neinvestiční prostředky dotačního
charakteru z ČT a související náklady
neinvestiční prostředky z Evropských strukturálních
fondů (prostřednictvím MŠMT)
investiční prostředky z Evropských strukturálních
fondů (prostřednictvím MŠMT)
účelově určené investiční prostředky různých nadací
a jejich čerpání
tvorba a čerpání sociálního fondu
neinvestiční příjmy z licenčních smluv a z veřejného
šíření výsledků výzkumu a související náklady
neinvestiční příjmy ze smluvního výzkumu, z
placených vzdělávacích kurzů pro zaměstnance
subjektů aplikační sféry, z konzultací, poradenství a
znalecké činnosti pro subjekty aplikační sféry, dále
příjmy za výzkumné služby a vlastní výrobky šířící
výsledky výzkumu do praxe a související náklady
vklady do nadačních fondů AMU
účelově určená dotace nebo příspěvek MŠMT
z Fondu vzdělávací politiky a náklady související
účelově určený příspěvek MŠMT na stipendia
studentů doktorských studijních programů a náklady
související
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57
Účelové
neinvestiční
prostředky–ukazatel S
58
Účelové
neinvestiční
prostředky–ukazatel U
59
Studium
zahraničních
studentů

KP 1, NEHOČ

60
Transfer
znalostí
technologií (šíření)
61
Transfer
znalostí
technologií (doplňkový)

a

KP 1, NEHOČ

a

KP 1, HOČ

KP 1, NEHOČ
KP 1, NEHOČ

účelově určený příspěvek MŠMT na sociální stipendia
a náklady související
účelově určený příspěvek MŠMT na ubytovací
stipendia a náklady související
dotace nebo příspěvek MŠMT na podporu studia
zahraničních studentů na základě uzavřených
mezinárodních dohod a náklady související
neinvestiční příjmy z licenčních smluv a z veřejného
šíření výsledků výzkumu a související náklady
neinvestiční příjmy ze smluvního výzkumu, z
placených vzdělávacích kurzů pro zaměstnance
subjektů aplikační sféry, z konzultací, poradenství a
znalecké činnosti pro subjekty aplikační sféry, dále
příjmy za výzkumné služby a vlastní výrobky šířící
výsledky výzkumu do praxe a související náklady

Obsah pojmů TA 52, TA 53, TA 60 a TA 61
Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na
nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se
uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii
polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou
smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv
z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční
poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví
či autorského práva ze strany poskytovatele. Veškerý zisk je při tom znovu investován do výzkumné činnosti
složky nebo relevantní entity, ve které vznikl.
Veřejné šíření výsledků výzkumu je transfer nových, výzkumem získaných znalostí na nevýlučném
a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, kurzů, databází s otevřeným přístupem, veřejně
přístupných publikací či otevřeného softwaru apod., u kterých je veškerý zisk znovu investován do výzkumné
činnosti složky nebo relevantní entity, ve které vznikl.
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především
výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje
dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky.
Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku
zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které
subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za
smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný
výzkum.
Placené vzdělávací kurzy jsou metody vzdělávání prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační
sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž
hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy,
neziskovou organizaci apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty
z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance.
Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti,
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která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou
společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.
Konzultace, poradenství a znalecká činnost jsou aktivity založené na poskytnutí expertní rady, názoru či
činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi.
Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby
subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti
(vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.
Výzkumné služby a vlastní výrobky jsou aktivity, při nichž know-how, používané metodiky, technická řešení
či software vznikly při uskutečněných vlastních základních, aplikovaných nebo experimentálních
výzkumných a vývojových činnostech, takže při jejich poskytování dochází k šíření výsledků těchto výzkumů
a získaných znalostí do praxe. Veškerý zisk je při tom znovu investován do výzkumné činnosti složky nebo
relevantní entity, ve které vznikl.
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Příloha 2
Seznam vymezených výzkumných infrastruktur v rámci AMU
Výzkumné centrum MARC HAMU
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Příloha 3
Vymezení relevantních entit v rámci AMU
Na AMU je vymezena jedna relevantní entita a to celá AMU.
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