V Praze dne 31. 12. 2020

SMĚRNICE KVESTORA č. 5/2020,
jímž se upravují pravidla pro evidenci a účtování dlouhodobého majetku
Dodatek k směrnici kvestorky č. 9/2005, Dlouhodobý majetek Akademie múzických umění
v Praze

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Stávající směrnice kvestorky č. 9/2005, o Dlouhodobém majetku se doplňuje o následující
ustanovení:
a) v čl. 3 odstavci prvním se vstupní cena vyšší než „60.000,-Kč“ zvyšuje na hodnotu vyšší
než „80.000,-Kč.“
b) v čl. 3 se odstavec poslední doplňuje a nově zni: „Nehmotný majetek s dobou použitelnosti
delší než jeden rok, avšak vstupní cenou do 60 000 Kč pořízený po 1.1.2003 a vstupní
cenou do 80 000 Kč pořízený po 1.1.2021 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.“
c) v čl. 4 odstavci prvním se pořizovací cena vyšší než „40.000,-Kč“ zvyšuje na hodnotu vyšší
než „80.000,-Kč.“
d) v čl. 4 se odstavec poslední doplňuje a nově zni: „Hmotný majetek s dobou použitelnosti
delší než 1 rok avšak vstupní cenou nižší než 40 000 Kč pořízený po 1.1.2003 a vstupní
cenou nižší než 80 000 Kč pořízený po 1.1.2021 nepovažuje AMU za dlouhodobý majetek.
Účtuje o něm jako o zásobách (varianta B - podrozvaha) a nadále jej eviduje pouze
v operativní evidenci na podrozvaze.“
e) v čl. 7 odstavci prvním se částka „40.000,-Kč“ zvyšuje na hodnotu „80.000,-Kč.“
f) v čl. 14 se odstavec poslední doplňuje a nově zní: „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
nehmotný majetek 72 měsíců. Na rozdíl od hmotného dlouhodobého majetku toto
odpisování nelze přerušit. Pro nehmotný majetek zařazený od 1.1.2021 jsou daňovým
nákladem účetní odpisy.“
Článek 2
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Ostatní ustanovení směrnice kvestorky č. 9/2005 v platném a účinném znění zůstávají beze
změny.
(2) Tato směrnice nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ing. Ladislav Paluska v.r.
kvestor
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