Č. j. AMU/900/21/00137
PID AMU/21/429229

V Praze dne 8. 9. 2021

SMĚRNICE KVESTORA č. 3/2021,
o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem AMU (dále jen majetkem), včetně pokynů
při škodách na majetku AMU

Úvod
1. Vymezení nakládání s majetkem je dáno obecně závaznými právními předpisy, tj. zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, kde v § 19 odst.1 je
uvedeno, že veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla
zřízena a k činnostem, které vykonává v doplňkové činnosti dle § 20; dále zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Nakládání s majetkem je obsahem Článku 34 Statutu AMU, Části druhé Přílohy č. 1 Statutu
AMU/Pravidla hospodaření AMU.
3. Majetkem AMU jsou pro účely této směrnice nemovité a movité věci, byty a nebytové
prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.
4. Vedoucí zaměstnanci AMU při výkonu své řídící a kontrolní činnosti a členové inventárních
komisí při provádění inventarizace hospodářských prostředků i mimo ni zjišťují, které
hospodářské prostředky jsou přebytečné nebo neupotřebitelné a podávají kvestorovi,
tajemníkům fakult a vedoucím složek návrhy, jak má být s nimi naloženo.
Čl. 1
Vymezení základních pojmů
1. Přebytečným majetkem je majetek, který součásti AMU trvale nepotřebují k plnění svých
úkolů. Jedná se o věci, které mohou sice sloužit účelu, pro který byly pořízeny, ale součásti
AMU je nepotřebují ke své činnosti.
2. Neupotřebitelným majetkem je majetek, který pro své úplné opotřebení nebo poškození,
zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost v provozu anebo z jiných závažných důvodů
nemůže již sloužit svému účelu nebo určení.
3. Škodní událostí je případ, kdy došlo k odcizení, ztrátě nebo poškození majetku. Vyřazení
odcizeného majetku z účetní evidence je možné pouze při doložení dokladu vystaveného
Policií ČR o jeho odcizení a nenalezení pachatele, přestože majetek byl prokazatelně
a dostatečně zajištěn. Pokud byl majetek odcizen vinou nedostatečného zajištění, je možné
v souladu se zákoníkem práce, občanským zákoníkem a na návrh Škodní komise AMU určit
zaměstnanci/studentovi, který porušil interní předpis AMU o ochraně majetku, výši
a způsob náhrady.
4. Definice jednotlivých druhů majetku je stanovena v platné Směrnici o evidenci a účtování
dlouhodobého majetku AMU, včetně jejích dodatků.
Čl. 2
Pravidla pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
1. O přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti majetku a o způsobu naložení s ním rozhoduje
kvestor. K prodeji ani k likvidaci tohoto majetku nemůže dojít před rozhodnutím kvestora.
Písemně zdůvodněné návrhy pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
předkládá Likvidační komise AMU jako poradní orgán kvestora. Komise kontroluje průběh
nakládání s tímto majetkem.
2. Jedná-li se o majetek přebytečný, zajistí zaměstnanec odpovědný na dané součásti AMU
za správu majetku nabídku jeho využití adresovanou kvestorovi, tajemníkům fakult
a vedoucím ostatních součástí AMU. Lhůta nabídkového řízení trvá 21 kalendářních dnů od
odeslání nabídky. V případě možnosti převedení přebytečného majetku v rámci AMU má
tento způsob prioritu před jinými způsoby vyřazení (před převodem do správy, respektive
vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby). Převod majetku v rámci AMU se
zaznamenává i v písemné podobě, buď na zveřejněném formuláři, nebo tiskovou sestavou
iFiS doplněnou o podpisy předávající a přebírající osoby.
3. Nepodaří-li se majetek převést v rámci AMU, případně existuje zájemce o jeho odkoupení,
postupuje se dle níže uvedených ustanovení.
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Čl. 3
Likvidační komise AMU, převod a odprodej majetku
1. Likvidační komise je poradní a výkonný orgán kvestora k zajištění řádného postupu při
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, pracuje ve složení: předseda:
tajemník fakulty pověřený kvestorem, tajemník: zaměstnanec rektorátu, členové:
zaměstnanci rektorátu, fakult a součástí AMU.
2. Návrh na určení přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti majetku předkládá vedoucí součásti
AMU, která majetek obhospodařuje, tajemnici likvidační komise AMU v jednom vyhotovení.
3. Likvidační komise posoudí, zda předložený návrh je důvodný a zda jsou pro vyřazení
splněny podmínky. Likvidační komise AMU může doporučit aktuální ocenění vyřazovaného
majetku.
4. Návrhy se předkládají každoročně v těchto termínech: do 1. 5., do 10. 9., do 10.12.
a v mimořádných případech (např. stavební úpravy, rekonstrukce, stěhování) na požádání
vedoucího příslušné součásti AMU i mimo uvedené termíny.
5. Likvidační komise AMU předkládá doporučení o likvidaci, prodeji, případně jiná doporučení
k rozhodnutí kvestorovi do 14 dnů ode dne zasedání. Do doby, než je ukončeno vyřazení,
zodpovídá za tento majetek pracoviště (odpovědný zaměstnanec), které dosud daný
majetek obhospodařovalo.
6. Za věcnou správnost a úplnost návrhů včetně potřebných podkladů na vyřazení majetku
odpovídají navrhovatelé. Majetek určený k vyřazení, ale dosud nevyřazený, podléhá
inventarizaci v útvarech, kterým byl naposledy svěřen k plnění úkolů.
7. Za řádné vedení agendy a činnost Likvidační komise AMU odpovídá v plném rozsahu její
předseda.
8. Kompletní doklady o likvidaci jsou uloženy a archivovány u tajemnice Likvidační komise
AMU.
9. Pokud je důvodem vyřazení skutečnost, že majetek nelze opravit, případně používat, je
nutný tento důvod doložit odborným vyjádřením znalce, servisní firmy, případně externího
či interního odborníka (podle hodnoty a charakteru majetku) vždy u předmětů, které byly
používány méně než pět let a které mají pořizovací hodnotu vyšší než 100.000,- Kč. Odborné
vyjádření je nutné doložit i v případech, kdy to stanoví Likvidační komise AMU. Posudek se
též vyžaduje u návrhů na vyřazení majetku, který je v užívání dobu kratší než 1 rok a jsou
navrhovány k prodeji mimo AMU. Odborné posudky při vyřazování IT techniky vystavují
pověření zaměstnanci Počítačového centra AMU, v případech vyřazování techniky
evidované v majetku Počítačového centra AMU musí být posudek zpracován oprávněnou
osobou mimo AMU.
Odborné posudky naopak nemusí být podle posouzení Likvidační komise AMU vyžadovány
v případech, kdy:
• předmět navrhovaný k likvidaci vykazuje takové zjevné závady, že i z laického pohledu
je zřejmé, že tyto závady brání možnosti jeho dalšího využití; jedná se např. o poškození
korozí, silné mechanické poškození, poškození vlivem vody nebo ohně, příp. jiné
poškození (živelnou pohromou apod.),
• předměty, u kterých je jednoznačně shledána morální nebo technická zastaralost,
• předměty se zůstatkovou hodnotou do 100 tis. Kč, pokud jsou navrhované k vyřazení
fyzickou likvidací pod dozorem.
10. V případech, kdy vyřazený majetek má být částečně využit tím, že některé jeho části budou
demontovány a využity pro opravy jiných zařízení, je nutno toto uvést v „Návrhu na vyřazení“
a vyjmenovat části, které budou takto využity. Tyto části jsou vzaty do evidence jako
zásoby.
11. Nebude-li prokazatelně zájem o přebytečný majetek ze strany fakult a ostatních součástí
AMU, může být převeden do vlastnictví zaměstnanců AMU, případně jiných organizací nebo
osob přímým prodejem za cenu doporučenou likvidační komisí a schválenou tajemníkem
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fakulty/vedoucím součásti. V případě nesouladu rozhodne kvestor. Převod majetku se
provádí formou písemné kupní smlouvy. Rozpočtové určení výnosů za prodej majetku se
řídí příslušnými ustanoveními Statutu AMU. K odprodeji může být určen pouze ten
přebytečný nebo neupotřebitelný majetek, jehož užitných vlastností lze ještě využít.
K odprodeji nelze určit majetek, který byl vyřazen z užívání proto, že svým technickým
stavem ohrožoval zdraví nebo životy osob. Odprodej majetku AMU podle ustanovení tohoto
článku organizuje a provádí příslušná součást AMU, tj. navrhovatelé.
12. Pouze v případech veřejného zájmu nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný
způsob naložení s majetkem, je možné uzavřít darovací smlouvu. Likvidační komise
navrhne formu darování, kterou schválí tajemník fakulty/vedoucí součásti. V případě
nesouladu rozhodne kvestor.
13. Na základě návrhu na vyřazení, schváleného kvestorem, je možné přistoupit k fyzické
likvidaci či odvozu do sběrny; odvoz a odevzdání majetku do sběrny zajistí pracoviště dané
součásti AMU, odpovědné za příslušnou majetkovou evidenci. Před odvozem
likvidovaného majetku do sběrny vystaví zaměstnanec, odpovědný za majetkovou evidenci
„Doklad o likvidaci“, resp. seznam majetku k odvozu. Doklad obsahuje seznam majetku,
datum vyhotovení, podpis tajemníka fakulty nebo vedoucího součásti AMU, podpis
zaměstnance dané součásti AMU odpovědného za majetkovou evidenci. Po odevzdání
likvidovaného majetku do sběrny doplní tento zaměstnanec odpovědný za majetkovou
evidenci „Doklad o likvidaci“ o číslo příjmového dokladu a připojí jej k rozhodnutí o likvidaci.
14. Při podpisu kupních smluv je třeba respektovat finanční limity a dohodnutá interní pravidla
AMU z hlediska zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.
Čl. 4
Škodní komise AMU
1. Poradní orgán kvestora k zajištění řádného postupu u ztraceného, odcizeného nebo
poškozeného majetku AMU pracuje ve složení: předseda: tajemník fakulty pověřený
kvestorem, tajemník: zaměstnanec rektorátu, členové: zaměstnanci rektorátu, fakult
a součástí AMU.
2. Návrhy na vyřazení se předávají průběžně tajemníkovi Škodní komise AMU v jednom
vyhotovení, zvlášť pro každý škodní případ.
3. Škodní komise AMU posuzuje odpovědnost zaměstnance, resp. studenta za ztrátu,
poškození nebo umožnění odcizení majetku AMU a podle míry zavinění a doložených
skutečností navrhuje kvestorovi finanční podíl zaměstnance, resp. studenta na úhradě
škody. O výši finančního podílu rozhoduje kvestor. Následně projedná předseda Škodní
komise AMU s odpovědným zaměstnancem, resp. studentem způsob úhrady, sepíše
předpis o úhradě vzniklé škody a předá do finanční účtárny a na příslušnou součást.
4. Kontrolu plateb náhrad škod provádí finanční účtárna Ekonomického oddělení
ve spolupráci s hospodářským oddělením fakulty.
Čl. 5
Manka a škody
1. Manka jsou majetek, který nebyl nalezen při fyzických inventurách. Hlášení na Policii ČR se
v těchto případech neprovádí. Zaměstnanci zodpovědní za evidenci majetku na
jednotlivých součástech AMU uvádí nedohledaný majetek do soupisu majetku jako manko.
Následně jsou manka projednána ve Škodní komisi AMU konané po ukončení fyzických
inventur, a to v termínu, který spadá do příslušného účetního období.
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2. V případě ztráty, poškození nebo odcizení majetku AMU je povinností odpovědného
zaměstnance/studenta tuto skutečnost neprodleně sdělit příslušnému místnímu oddělení
Policie ČR a do protokolu uvést všechen odcizený majetek včetně jednotlivých pořizovacích
hodnot. Protokol může být upřesněn, resp. doplněn po okamžité operativní inventuře.
3. Seznam odcizeného majetku uvedeného v protokolu je na základě písemného vyjádření
Policie ČR o přerušení, případně zastavení pátrání po neznámém pachateli, předán Škodní
komisi AMU k vyjádření a kvestorovi k dalšímu řízení. Následně je seznam
ztraceného/odcizeného majetku předán do finanční účtárny. Zaměstnanec odpovědný za
evidenci majetku zajistí změnu v evidenci (současně se změna promítne i do účetní
evidence).
Čl. 6
Společná ustanovení Likvidační a Škodní komise
1. Tajemník komise po rozhodnutí kvestora zašle kopie podepsaného Návrhu na vyřazení 1x
do finanční účtárny a 1x na fakultu/součást AMU.
2. Zaměstnanci odpovědní za majetkovou evidenci předají Přehled vyřazeného majetku
tajemnici komise k archivaci.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tato Směrnice nahrazuje Směrnici kvestorky č. 4/2003 o nakládání s přebytečným
a neupotřebitelným majetkem veřejné vysoké školy AMU (dále jen majetkem) včetně
pokynů při škodách na majetku AMU z 21. 5. 2003.
2. Aktuální verze formulářů/vzorů tiskopisů a smluv je dostupná na webových stránkách
AMU:
https://intranet.amu.cz/cs/formulare-dokumenty/ekonomicke-formulare/
3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti 8. 9. 2021.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. v. r.
kvestor
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