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1 Úvod 

 

Vnitropodnikové směrnice jsou jednou z oblastí vnitřního řízení, které bývají 

v účetních jednotkách velmi často zanedbávány, i přesto, že plní nepostradatelnou úlohu pro 

správné vedení účetnictví vyplývající z legislativy. Každá účetní jednotka si vytváří vlastní 

směrnice, podle svých potřeb, rozsahu činnosti a velikosti společnosti. Účetní směrnice 

stanovují metodické postupy daných prací a určují kdo, co, kdy a jak bude vykonávat. 

V mnoha společnostech se setkáváme s tím, že směrnice vypracované mají, ale jsou 

zpracovány příliš komplikovaně, nejasně, nepřehledně atd. V jiných případech se tvorbou 

nebo aktualizací vnitropodnikových směrnic vůbec nezabývají, i když existují i takové 

směrnice, u kterých je vydání vyžadováno právními normami.  

 

Vnitřními směrnicemi se rozumí písemné dokumenty – pravidla, předpisy, metody 

nápomocné pro používání účetních postupů, zabezpečení chodu účetnictví, vymezení 

odpovědností, pravomocí a povinností daných uvnitř organizace. Vypracované 

vnitropodnikové směrnice neslouží pouze pro vnitřní účely k zavedení pevného řádu pro 

zaměstnance, ale také pro potencionální vnější kontroly společnosti, potřeby auditů a při 

kontrole finančním úřadem, které jsou pak jednodušší a daleko rychlejší. 

 

Cílem bakalářské práce je vysvětlit základní pojmy týkající se problematiky 

vnitropodnikových směrnic, vymezit jejich význam a náležitosti, charakterizovat společnost 

MEROPS spol. s r.o., provést analýzu a zhodnotit dosud vytvořené vnitřní směrnice a pro 

danou společnost navrhnout zcela nové směrnice, které doposud nemají sepsány, a které by ve 

společnosti prakticky využívali.  

 

V teoretické části se charakterizují zejména hlavní zásady a vlastnosti, které by se 

měly dodržovat při vytváření vnitropodnikových směrnic. Základním úkolem těchto interních 

předpisů je upravovat činnosti a postupy tak, aby fungovala organizační struktura podniku 

a byly v ní stanoveny přesné kompetence a odpovědnosti příslušných pracovníků. Dále 

mohou přispět k lepší orientaci a adaptaci nových pracovníků v případě jejich výměny. Pro 

zjednodušení pracovních postupů ať už účetním nebo ekonomickým pracovníkům se 

směrnice často odkazují na související právní předpisy. Poněvadž dochází k častým 

legislativním změnám je podmínkou vnitropodnikové normy pravidelně aktualizovat. Tato 
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část bakalářská práce je dále věnována podrobnému popisu nejvýznamnějších 

a nejpoužívanějších vnitropodnikových směrnic ve společnostech.  

 

Další část bakalářské práce bude zaměřena na společnost MEROPS spol. s r.o., kde 

budou vymezeny základní údaje o společnosti s ručením omezeným a vymezen předmět 

podnikání. Podklady pro vypracování praktické části budou získány z poznatků při studiu 

materiálů pro teoretickou část. Nejprve bude provedena analýza již zhotovených směrnic, 

které se v současné době ve společnosti používají a u těch předpisů, které budou nedostatečně 

zpracovány, bude provedena úprava s následnou aktualizací. Na základě zjištěných informací 

o společnosti bude dalším cílem zpracování návrhů nových směrnic, které budou účetní 

jednotce nápomocné a tím přispějí k lepšímu podnikatelskému řízení.  

 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy, komparace, 

dotazování a zhodnocení. Podklady pro zpracování této práce byly čerpány z odborné 

literatury, zákonů, z internetových stránek, které se danou problematikou zabývají a interních 

podkladů poskytnutých společnosti MEROPS spol. s r.o.  
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2 Význam vnitropodnikových směrnic 

 

Každá účetní jednotka by se měla řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Mimo 

respektování tohoto zákona a mnoha dalších, si účetní jednotka zpracovává vlastní pravidla, 

která jsou označována jako interní, neboli vnitropodnikové směrnice.  

 

Sestavení vnitropodnikových směrnic slouží nejen ke splnění povinnosti dané 

legislativou, ale také ke zkvalitnění vnitřního řízení podniku. Vytvoření těchto směrnic je 

rozsáhlé a časově velmi obtížné, už z toho důvodu, že se to netýká jen účetního oddělení, ale 

celé společnosti. Čím je účetní jednotka větší a čím různorodější činnosti vykonává, tím to má 

pracovník, který tyto směrnice vytváří složitější. Proto by na tvorbě směrnic u velkých 

společností mělo spolupracovat více účastníků. Zpravidla směrnice vytvářejí zaměstnanci 

účetního oddělení ve spolupráci s dalšími odborníky, mezi které patří: ekonomové, daňoví 

poradci, auditoři, nebo i majitel firmy. Zde je velmi důležité znát systém řízení podniku 

a s tím související organizační strukturu podniku. [15] 

 

Vnitřní předpisy se zaměřují k zavedení pořádku, poskytnutí vnitřní kontroly, zvýšení 

pracovní kázně na pracovišti, určení přesných povinností daných útvarů a zaměstnanců 

a odstraňují mnoho sporů a nedorozumění.  

 

Tímto lze konstatovat, že vnitřní podnikové předpisy: 

 jsou pro zaměstnance platné, 

 respektování povinností zaměstnanců lze vynucovat pomocí různých postihů, 

 pracovník odpovídá za škodu, která nastala nedodržením jeho povinností.  

 

Dalším důvodem, proč mít dobře zpracované směrnice je kontrola účetnictví. Pokud 

jsou při kontrole předloženy správně zpracované interní směrnice, probíhá tato kontrola ať už 

finančním úřadem nebo auditorem daleko rychleji a plynuleji.  

Zde je ale potřeba dodržovat vlastnosti jako: 

 srozumitelnost – vnitřnímu předpisu by měl rozumět jak vedoucí ÚJ, tak každý 

zaměstnanec, kterého se tyto povinnosti týkají, 

 věcnost – směrnice by měla obsahovat přesně daná ustanovení, která se týkají 

k předmětu úpravy, 



 

 

8 

 

 stručnost – z obsahu by měla být vyloučena nadbytečná slova, která mohou porušit 

smysl úpravy, 

 jednoznačnost – pro stejné věci, by se měly používat stejné názvy, pojmy, 

 přehlednost – tento předpis by měl umožňovat, aby každý ze zaměstnanců získal 

celkový přehled o tom, co má sám vykonávat, 

 komplexnost – v předpisu by měly být všechny podstatné aspekty,  

 nerozpornost s obecně závaznými předpisy – měl by se brát ohled na legislativní 

změny, každoročně je kontrolovat a doplňovat, 

 návaznost na ostatní vnitřní směrnice příslušné účetní jednotky – měl by být vydán 

předpis o vydávání předpisů tzv. interní norma v normě, 

 relativní stabilitu – požadavek, který je pro účetní jednotku těžko splnitelný, avšak 

měly by se ho účetní jednotky pokusit splnit. [10] 

 

Výše uvedené vlastnosti vnitropodnikových směrnic napomáhají při výměně nových 

pracovníků, k jejich adaptaci a lepší orientaci při provozu.  

 

2.1 Účel vnitropodnikových směrnic 

 

Sotona (2006) tvrdí, že účel vedení účetnictví vyplývá ze samotné definice předmětu 

účetnictví. Vnitropodnikové předpisy by měly podávat úplné, průkazné a správné informace 

o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Při 

vytváření předpisů by se měly dodržovat tyto zásady:  

 zásada bilanční kontinuity – znamená, že konečné a počáteční zůstatky stavů 

rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat, 

 zásada věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů,  

 zásada stálosti metod v běžně vedeném účetnictví – jedná se především o způsoby 

oceňování, odpisování a účtování, 

 zásada nemožnosti kompenzace – zákon o účetnictví zakazuje vzájemnou kompenzaci 

aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, závazků a pohledávek, 

 zásada opatrnosti – provádět skutečné zhodnocení hospodářské situace účetní jednotky 

tak, aby se rizika a ztráty včetně snížení ceny majetku nepřenášela do následujících 

období. Aktiva a výnosy by neměly být nadhodnoceny a závazky a náklady 

podhodnoceny, 
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 zásada účetní jednotky – jde o vymezení účetní jednotky jako celku, za který vedeme 

účetnictví, vymezuje aktiva, pasiva, náklady, výnosy a také sestavuje účetní závěrku, 

 zásada aktuálnosti – každý účetní případ musí být zaúčtovaný do období, se kterým 

věcně a časově souvisí. 

 

Hlavním účelem interních předpisů je, aby účetní jednotky používaly jednotný 

a přehledný účetní rozvrh, prováděly jednotné ocenění a posuzování totožných účetních 

případů. Mezi další podstatné účely patří definování účetních dokladů včetně písemností, 

organizačně zajistit oběh účetních spisů a pomocných knih, vytvořit jednotné provádění 

inventarizace (fyzické i dokladové) a zabezpečit archivaci účetních a daňových písemností. 

[11] 

2.2 Právní úprava  

 

Při vedení účetnictví a zachycení veškerých hospodářských operací, je nutné 

respektovat a řídit se podle celé řady různých právních předpisů, na jejichž základě účetní 

jednotky vypracovávají i své vnitřní směrnice. 

 

Výčet nejdůležitějších právních předpisů: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

 české účetní standardy č. 001 až 023, 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách při zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

http://zakony.penize.cz/89-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik
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 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti, 

 zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 

 zákon č. 337/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

 a mnoho další právních předpisů. [13] 

 

Poněvadž dochází k častým legislativním změnám, měly by se směrnice kontrolovat 

a provádět v nich změny tak, aby byly stále v souladu s platnou legislativou. Vnitropodnikové 

směrnice by se měly aktualizovat v těchto případech: 

 každoročně na začátku nového účetního období, 

 při organizačních změnách, 

 při změně pravidel obsažených v obecně platných předpisech,  

 při změně ve způsobu realizace některých činností a při změně účetních postupů, 

apod.  

 

2.3 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

 

Jak už bylo zmíněno, každá účetní jednotka (dále jen ÚJ) si vytváří své interní 

předpisy podle svých potřeb. Avšak aby se zabránilo pochybnostem o platnosti nebo datu 

účinnosti vnitropodnikových norem, musí jakákoliv směrnice obsahovat tři základní části:  

 záhlaví,  

 vlastní text směrnice a 

 zápatí.  

 

Záhlaví 

Jednotné záhlaví by mělo zahrnovat tyto základní údaje:  

 název účetní jednotky – jednoznačné určení, které ÚJ se směrnice týká, 

 název a číselné označení dokumentu, 

 název vlastní směrnice – identifikace a rozlišení vlastního obsahu (nedoporučuje se 

používat složité názvy, jednoduchost ulehčuje snadnější orientaci ve spisech), 

 schválení – podpisový záznam osoby schvalující danou směrnici, touto osobou bývá, 

např. majitel, jednatel, účetní atd. tedy osoba, které byla tato pravomoc přidělena. 
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Další informace, které se doporučují v záhlaví udávat: 

 datum účinnosti – podstatný údaj, podle kterého se řídí FÚ či auditoři, 

 rozdělovník – tento údaj informuje o tom, kdo danou směrnici obdrží, daná osoba 

svým podpisem stvrdí obeznámení s obsahem směrnice, 

 revize – tento údaj udává číslo, o kolikátou novelizaci změn se jedná, 

 vydal – jde o určení osoby, kterou budou ostatní zaměstnanci žádat o vysvětlení 

v případě nesrozumitelnosti. Tento pracovník by měl mít na starosti tuto normu po 

celou dobu její účinnosti, tzn., že by měl sledovat legislativní a organizační změny 

v podniku. V případě, že k těmto změnám dojde, musí navrhnout revize a uskutečnit 

aktualizaci, 

 přílohy – pokud je nutné ke směrnici přiložit další dokument, který se jí týká, musí být 

náležitě označen jako příloha. Pracovníkům, kteří budou s danou přílohou pracovat, 

musí být srozumitelná a jasná. 

 

Vlastní text směrnice 

U rozsáhlejších směrnic je dobré vlastní text rozdělit do těchto dvou částí: 

 úvodní ustanovení – většinou zahrnuje odkazy na další předpisy, ke kterým se 

směrnice vydává, včetně uváděných citací k těmto předpisům,  

 závěrečná ustanovení – obsahuje především závaznost pro určité pracovní úseky či 

zaměstnance, platnost a účinnost, zrušovací ustanovení, zvláštní pověření a ustanovení 

o přílohách. 

 

Zápatí 

Zápatí je stejně důležité jako záhlaví. Nejedná se o zjednodušení orientace mezi 

jednotlivými směrnicemi, ale o ulehčení práce s danou směrnicí. Mezi základní položky 

zápatí patří: 

 datum a místo vydání – tj. den, kdy byla směrnice vydána, toto datum se nesmí 

shodovat s datem účinnosti, 

 změněné stránky – při menších úpravách se nemusí vydávat celá směrnice znovu, ale 

postačí vyměnit stávající stránku za novou, 

 počet stran a konkrétní číslo stránky – pro práci se směrnicemi je tento údaj 

nepostradatelný, neboť se v nich pracovník může lehce ztrácet. [15] 
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2.4 Tvorba, forma a typy vnitropodnikových směrnic 

 

Směrnice mohou mít mnoho podob, lze je sepsat do jednoho uceleného souhrnu nebo 

se vytváří každá zvlášť. Každá účetní jednotka si přizpůsobuje označení směrnic podle svých 

potřeb, podle povahy a důležitosti. Když si ÚJ zvolí určité názvy, měla by v těchto 

označeních pokračovat. Nově vydané směrnice by se měly číslovat vzestupně. Směrnice 

mohou být vydávány v podobě: metodické, organizační nebo vnitřní směrnice, dále pak jako: 

pokyny, oběžníky, dopisy, rozhodnutí, nařízení nebo příkazy. [4] 

 

Kovalíková (2013, s. 8) „upozorňuje na to, že není rozhodující přesná forma směrnice, 

ale důležitý je její obsah“. Také radí, aby většina směrnic byla sestavena alespoň ze dvou 

částí. První obecná část by měla obsahovat předpisy, podle kterých je směrnice v daném 

podniku vytvořena. V druhé části by měl být sepsán konkrétní postup v ÚJ.  

 

2.5 Rozdělení vnitropodnikových směrnic 

 

Směrnice se rozdělují na povinné, což jsou takové, které vyplývají z legislativních 

požadavků kladených na vedení účetnictví. Ovšem většina účetních jednotek vytvářejí pouze 

ty, pro které májí pracovní náplň dle charakteru své podnikatelské činnosti. Základem 

nejčastěji používaných interních směrnice u podnikatelských subjektů jsou tyto: 

 systém zpracování účetnictví, 

 účtový rozvrh, 

 podpisové záznamy a vzory, 

 dlouhodobý majetek, odpisový plán, 

 zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 kursové rozdíly, používání cizích měn, 

 deriváty, 

 stanovení druhů zásoby, 

 konsolidační pravidla, 

 rozpuštění nákladů. 
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Mezi další doporučené směrnice, které si účetní jednotka vytváří pro lepší přehlednost 

a kvalitnější vedení účetnictví patří:  

 organizační řád, 

 pracovní řád, 

 inventarizace, 

 pokladna, 

 pracovní cesty, 

 používání podnikových motorových vozidel, 

 oběh účetních dokladů, 

 úschova účetních písemností, 

 zásady pro tvorbu a použití rezerv, opravných položek, 

 zásady pro použití dohadných položek, 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

 poskytování příspěvků zaměstnancům na rekreace, zájezdy, kulturní a sportovní akce, 

 poskytování příspěvků zaměstnancům na stravování, 

 reklamační řízení, 

 školení zaměstnanců,  

 náhrady škod, 

 požární předpisy, 

 atd. 

 

Tento vypsaný seznam interních směrnic není zdaleka konečný. V podnikatelských 

subjektech se vyskytuje spousta oblastí, které se od sebe liší, a proto je nutnost se přizpůsobit 

právě na konkrétní podmínky a zaměřit se na činnost a náplň dané účetní jednotky. 

 

2.6 Charakteristika nejčastěji používaných interních směrnic 

 

Kovalíková (2013), Louša (1998, 2006), a další se shodují ve svých publikacích na 

tom, že tyto směrnice by měly tvořit základ účtování v každé účetní jednotce a tím 

respektovat danou legislativu, její požadavky, ale také splňovat požadavky vymezené 

vedením společnosti.  
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Mezi nejčastější vnitropodnikové směrnice patří: 

 Systém zpracování účetnictví, účetní metody, 

 Účtový rozvrh, 

 Oběh účetních dokladů, 

 Podpisové vzory, 

 Inventarizace majetku a závazků, 

 Časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 Rezervy, 

 Dlouhodobý majetek, odpisový plán, 

 Kursové rozdíly, 

 Dohadné položky,  

 Účetní závěrka. 

2.6.1 Systém zpracování účetnictví, účetní metody 

Tento vnitřní předpis zahrnuje konkrétní pravidla zpracování účetnictví. Řídí se 

příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro ÚJ, které jsou podnikateli a vedou podvojné účetnictví. 

Směrnice systém zpracování účetnictví poskytuje pokyny k oběhu účetních dokladů, která 

vede k přehlednosti, správnosti a garantuje stálost účetních záznamů v ÚJ.  

 

 Podle této směrnice se řídí pracovníci ekonomického oddělení (účtárny, pokladny, 

správce archivů). Ostatní zaměstnanci podniku jsou povinní plnit příkazy zaměstnanců 

ekonomického oddělení, poněvadž se plněním svých úkolů stanou účastníky operací, které 

jsou spojené se zpracováním účetních informací podniku. 

 

Součástí předpisu by měl být:  

 účetní program – název programu, který ÚJ používá pro zpracování účetnictví, název 

autorské firmy, která program dodává, aktualizuje ho a zajišťuje servis, 

 projekčně programová dokumentace – výpočetní technika, technické nosiče dat, 

mikrografické záznamy atd., 

 seznam účetních knih: 

- účetní deník: chronologické zachycení účetních případů, podle jejich vzniku, 
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- hlavní kniha: systematické zachycení účetních zápisů, zahrnuje počáteční zůstatky, 

souhrnné obraty a konečné zůstatky syntetických a analytických účtů účtového 

rozvrhu ÚJ,  

- kniha analytických účtů: podrobnější členění syntetických účtů podle potřeb ÚJ, 

- kniha podrozvahových účtů: sledování důležitých skutečností, které se nezachycují 

v deníku nebo hlavní knize. [5], [11] 

2.6.2 Účtový rozvrh  

Jak tvrdí Kovalíková „Tato směrnice se řídí podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotku, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, dále Českými účetními standardy a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“. (2013, s. 96) 

 

Směrnici účtový rozvrh musí sestavovat všechny účetní jednotky, které mají povinnost 

vést účetnictví. Účtový rozvrh zpracovává každá firma na základě směrné účtové osnovy, 

který je vydáván Ministerstvem financí ČR viz Vyhláška č. 500/2002 Sb. Jelikož jsou ale 

potřeby každé ÚJ individuální, je i každý účtový rozvrh odlišný. Účtový rozvrh je možno 

v průběhu účetního období doplňovat, ale většinou je vytvořen účetní jednotkou na začátku 

každého účetní období. Sestavením účtového rozvrhu bývají zpravidla pověřeni vedoucí 

účtáren, kteří mají naprostý přehled o provozu podniku.  

 

Směrná účtová osnova určuje utřídění a označení účtových tříd a účtových skupin pro 

účtování o stavu a pohybu majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, o nákladech, výnosech 

a výsledku hospodaření. ÚJ, které vedou účetnictví v plném rozsahu, určí v účtovém rozvrhu 

uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin. Účtový rozvrh je také složen 

z analytických účtů, stanovených podle vlastní potřeby účetní jednotky, potřeb účetní závěrky 

a požadavků právních předpisů. Součástí analytických účtů je číslování, např. hospodářských 

středisek, zakázek, dodavatelů, druhů zásob a další třídění, které jsou obvykle vyjádřeny čísly, 

písmeny nebo jinými symboly. Další skupinu účtů v účtovém rozvrhu tvoří tzv. podrozvahové 

účty. Zachycují se v účtových skupinách 75 až 79, kde se sledují významné skutečnosti pro 

ÚJ, ale také pro třetí osoby. [7], [10] 
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2.6.3 Oběh účetních dokladů 

Jak tvrdí Kovalíková „Tato směrnice je vytvořena podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českého účetního standardu č. 001 - Účty a zásady 

účtování na účtech a podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.“ (2013, s. 62) 

 

Oběh účetních dokladů je metodický proces, který zobrazuje a stanovuje postup od 

vzniku účetních případu až po jeho archivaci. Směrnice by měla navazovat na směrnici 

stanovující pravomoc a odpovědnost určitých funkcí podniku ke schvalování a podepisování 

účetních dokladů.  

 

Všechny skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se musí dokládat účetními 

záznamy, které musí být vyhotoveny čitelně, srozumitelně a trvanlivě. Podle Kovalíkové 

(2013) účetní doklady musí obecně obsahovat:  

 označení účetního dokladu, 

 obsah účetního případu a jeho účastníky, 

 peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

 okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

 okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není shodný s datem vyhotovení 

dokladu, 

 podpisový záznam odpovědné osoby za účetní případ a podpisový záznam odpovědné 

osoby za jeho zaúčtování.  

 

Mezi činnosti zahrnutých do oběhu účetních dokladů patří: 

 třídění dokladů, 

 zaevidování písemností, 

 odsouhlasení účetní operace, 

 číslování, 

 přezkoušení správnosti, 

 určení předkontace, 

 zaúčtování, 

 úschova účetních záznamů, 

 skartaci. [5], [11] 
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2.6.4 Podpisové vzory 

Dle Kovalíkové (2013) se podpisovým záznamem podle § 33a odst. 4 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozumí takový účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční 

podpis nebo elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Účelem této směrnice je určit povinnosti a odpovědnost osob, které budou svými 

podpisovými záznamy za společnost ručit. Musí se stanovit podmínky a způsoby, za kterých 

tak mohou odpovědné osoby konat, aby byl splněn postup podpisových a rozhodovacích 

pravomocí. Vzory podpisových záznamů jsou níže vyobrazeny pomocí tabulek 2.1 a 2.2. 

Podpisové vzory odpovědných zaměstnanců napomáhají při určení průkaznosti podpisového 

záznamu, který jasně potvrdí nebo vyvrátí platnost daného záznamu, mohou to být:  

 

  podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy – za společnost má právo jednat 

statutární orgán, zástupce statutárního orgánu, zákonný zástupce nebo zástupce na 

základě plné moci nebo pověření,  

 podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty – nejedná se 

o konkrétní podpisové vzory uložené v příslušných bankách, ale jen o seznam 

uvedených osob, 

 podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic, 

 podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů, 

 podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů. 

[2] 

 

Tab. 2.1 Vzor podpisového záznamu – jednání jménem firmy 

Oddělení Středisko 
Funkce 

Jméno Podpisový záznam 
Oprávněn k 

    

  

      

    

  

      

    

  

      

Zdroj: Kovalíková (2010, s. 39) 
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2.6.5 Inventarizace majetku a závazků 

Smyslem této směrnice je návod ke správnému a úplnému provedení inventarizace 

majetku a závazků účetní jednotky. ÚJ jsou povinny inventarizovat majetek a závazky 

podle  § 29 a § 30 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Inventarizace zahrnuje celý soubor prací, zjišťuje se skutečný stav veškerého majetku 

a závazků, který se zkontroluje se stavem v účetnictví a ověřuje se, zda tyto stavy odpovídají. 

Inventarizaci ÚJ provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku buď jako řádnou 

nebo mimořádnou tzv. periodická inventarizace. ÚJ mohou provádět inventarizaci i v průběhu 

účetního období, ale pouze u zásob a dlouhodobého hmotného majetku, který je v soustavném 

pohybu a nemá trvalé místo. Termín průběžné inventarizace si určí sama ÚJ, ale musí být 

provedena minimálně jednou za účetní období. Např. u pokladní hotovosti se doporučuje 

provádět inventarizace častěji než jednou ročně. Účetní jednotky mají povinnost prokazovat 

vykonání inventarizace u majetku a závazků po dobu 5 let po jejím uskutečnění. [12] 

 

Inventarizace majetku a závazků tvoří největší vnitropodnikovou kontrolní akci, do 

které je zapojeno mnoho pracovníků podniku s obrovským množstvím vědomostí 

a zkušeností, protože různí pracovníci působí na odlišných pracovištích ÚJ. Za majetek 

a závazky odpovídá odpovědný pracovník, který má na starosti nejen přípravu, ale také 

předložení majetku a závazků k inventarizaci. Pokud nejsou pravomoci jasně vymezené nebo 

nejsou určené, za přípravu a předložení majetku a závazků k inventarizaci odpovídá vedoucí 

útvaru, střediska, provozu, kam majetek a závazky věcně nebo organizačně patří.  

 

Organizace periodické inventarizace by se měla provádět tak, aby nedocházelo 

k nevhodnému odkladu, ohrožení nebo zastavení řádného chodu výrobní a provozní činnosti 

ÚJ a jejich dílen. Při plánování inventarizací by se měly také zvážit okolnosti jako, např. 

volba vhodného měsíce, pro uskutečnění fyzické inventury. Z těchto důvodů zákon ÚJ 

dovoluje bezvýhradnou volnost, což umožňuje začlenit do vnitřního kontrolního systému 

samotnou přípravu inventarizací. V podniku by se měl zabezpečit pořádek nejen 

v inventarizovaném majetku, ale také na pracovišti, kde bude inventura uskutečněna. Součástí 

je i obstarání potřebných pracovních pomůcek, inventarizačních písemností a pracovníků 

s odbornými zkušenostmi.  
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Doporučuje se, aby pověřený vedoucí pracovník určil pro každý rok plán 

s harmonogramem periodických inventarizací a v něm časově rozdělil uskutečnění fyzických 

inventur podle určitých druhů majetku a závazků a podle pracovníků odpovědných za 

oprávněný majetek. Vzor takového časového harmonogramu inventarizace je uveden níže 

pomocí tabulky 2.3. Pracovník by měl stanovit termíny inventarizací, dobu jejich zahájení 

a ukončení ve vnitropodnikových účetních směrnicích. Také při průběžně prováděných 

kontrolách se stanovuje plán inventarizací, kde ÚJ vytýčí jednotlivé druhy zásob, počet 

položek konkrétních zásob a lhůty jejich provedení. S celkovým harmonogramem by mělo 

být obeznámeno celé vedení ÚJ, hlavní inventarizační komise a další důležití pracovníci. [10] 

 

Podle Sotony (2006) inventarizace majetku a závazků obecně zahrnuje tři kroky:  

 zjištění skutečného stavu majetku a závazků, 

 zjištění stavu majetku a závazků v účetnictví, 

 zjištění inventarizačních rozdílů a jejich zaúčtování do účetního období, za které se 

inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

 

Věrohodné a pravdivé zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni je 

nazýváno inventurou. Inventura se provádí dvěma způsoby, a to fyzickou nebo dokladovou. 

Fyzickou inventurou se rozumí přepočítání, přeměření, převážení atd. u majetku hmotné 

povahy: dlouhodobého hmotného majetku, zásob, peněžní hotovosti, cenin a u některého 

nehmotného majetku. Dokladová inventura se provádí u majetku a závazků a v ostatních 

případech, kdy nelze vykonat fyzickou inventarizaci. Např. u pohledávek, závazků, rezerv, 

časového rozlišení, dohadných položek, zásob na cestě, opravných položek, pronajatého 

hmotného majetku atd.  

 

Výsledkem porovnání skutečné stavu s účetním vznikají inventarizační rozdíly, které 

se vyúčtují do účetního období, za které se inventarizace ověřuje. Pokud je skutečný stav nižší 

než stav v účetnictví, rozdíl se označuje jako manko, nebo schodek u peněžní hotovosti nebo 

cenin. V opačném případě se jedná o přebytek. 

 

ÚJ mají povinnost po provedení inventarizace zapsat skutečné stavy majetku 

a závazků, v inventurních soupisech. Tyto soupisy jsou průkazné záznamy, které obsahují 

zjištěné skutečnosti, podpisový záznam osob odpovědných za zjištění skutečnosti a podpisový 

záznam osob odpovědných za uskutečnění inventarizace, způsob zjišťování, ocenění majetku 
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a závazků k okamžiku ukončení inventury a okamžik zahájení a ukončení inventury. Účetní 

předpisy neupravují formu ani obsah soupisů, tohle záleží na podniku, jakou úpravu si zvolí 

a  přizpůsobí povaze inventarizovaného předmětu. Náležitosti a funkce inventurního soupisu 

je dobré sepsat do vnitropodnikové směrnice. [11] 

 

Tab. 2.3 Vzor časového harmonogramu inventarizace majetku a závazků 

Předmět 

inventarizace 
Účel  

Termíny provedení 

inventarizace 

Způsob 

provedení 

inventarizace 

Osoba 

odpovědná za 

inventarizaci 

          

          

          

Zdroj: Kovalíková (2013, s. 243) 

 

2.6.6 Zásoby  

Tato směrnice se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., zejména § 9 a § 49 a Českým účetním standardem 

(č. 015 – Zásoby). Mimo vymezení zásob by měla směrnice zahrnovat také způsob účtování 

o zásobách, způsob oceňování dílčích druhů zásob při pořízení a také zásoby vytvořené 

vlastní činností. Dále by směrnice měla stanovit druh materiálu, který bude zaúčtován přímo 

do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. Také je vhodné stanovit vždy pro příslušné účetní 

období normy přirozených úbytků zásob. 

 

Zásoby dělíme do základních skupin: 

 materiál – suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou 

použitelnosti do jednoho roku, 

 nedokončená výroba a polotovary – produkty, které prošly jedním nebo několika 

výrobními stupni a nejsou již materiálem ani hotovým výrobkem, 

 výrobky – věci vlastní výroby určené k prodeji nebo k vlastní spotřebě, 

 zvířata – chovná zvířata a zvířata ve výkrmu, 

 zboží – movité věci získané za účelem dalšího prodeje, 

 poskytnuté zálohy na poskytnuté zásoby. [3] 

 

Jak už bylo výše zmíněno, směrnice by měla obsahovat způsob, jakým bude ÚJ 

o zásobách účtovat, zda zvolí průběžný způsob A nebo periodický způsob B. U způsobu A se 
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využívají účty z účtové třídy 1 Zásoby. U způsobu B se účtují nakoupené zásoby přímo do 

nákladů bez použití skladových účtů. Až ke konci rozvahového dne se provede inventura 

zásob a zjištěná hodnota se zaúčtuje na skladové účty. Zásoby mohou být při pořízení 

oceněny:  

 pořizovací cenou – tato cena se skládá z ceny pořízení a ostatních nákladů spojených 

s pořízením (doprava, provize, pojistné, clo apod.), 

 reprodukční pořizovací cena – jde o zásoby nabyté bezplatně, nalezené nebo zbytkové 

vrácené produkty z výroby, 

 vlastními náklady – představují skutečnou výši nákladů nebo výši nákladů podle 

plánových kalkulací. 

 

Jiné oceňování se používá při úbytku skladových zásob. Je možno se rozhodnout mezi 

metodou: 

 metoda sledování skutečné ceny, 

 metoda FIFO, 

 metoda průměrných cen (metoda váženého aritmetického průměru), 

 metoda pevné ceny s odchylkou. [3] 

 

Pokud ÚJ vede analytickou evidenci podle jednotlivých druhů zásob, je důležité zavést 

skladové karty, které by měly obsahovat přesný název zásob a jejich vnitropodnikové 

označení, datum a způsob pořízení a vyskladnění, měrné jednotky, množství a cenu zásob. 

 

2.6.7 Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Směrnice časové rozlišení nákladů a výnosů se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví a Českým účetním standardem 

(č. 019 – Náklady a výnosy). Základním cílem směrnice je vytýčení pravidel pro uskutečnění 

zásady časové nezávislosti účetních období nákladů a výnosů do období, s nimiž časově 

a věcně souvisejí. Vnitřní předpis obvykle řeší vymezení nákladů a výnosů a definování 

postupů pro účtování, které se nesmí každoročně měnit. Dále směrnice stanovuje podmínky 

určující, které položky není nutné časově rozlišovat, a které položky se časově rozlišovat 

nesmí, jako např. pokuty, penále, manka a škody. Každá ÚJ si ve své vnitropodnikové 

směrnici stanoví finanční limit, který bude považovat za nepodstatný, např. telefonní hovory 

do 1000 Kč. Tuto částku pak ÚJ zahrne do nákladů běžného období. [15] 
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2.6.8 Rezervy 

Tvorba této směrnice se řídí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona 

č. 593/1992 Sb., o rezervách, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Vyhláškou 

č. 500/2002 Sb., a Českým účetním standardem (č. 004 – Rezervy). Hlavním cílem směrnice 

je stanovení zásad pro tvorbu a čerpání rezerv a jejich správné zaúčtování. Rezervy slouží 

k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u kterých se nezná přesná částka a datum vzniku, 

ale pouze účel, na co budou rezervy použity. 

  

Členění rezerv  

 Rezervy dle Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

Mezi zákonné rezervy patří: bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na pěstební 

činnosti, na odbahnění rybníka na sanaci pozemků dotčených těžbou atd. Jejich tvorba 

a použití je stanovena zákonem o rezervách, za účelem zjištění základu daně z příjmů. Při 

inventarizaci se ověřuje úroveň a odůvodněnost rezerv a proto by jejich způsob a výše tvorby 

měla být jednoduše zjistitelná. Je prováděna dokladová inventura, včetně sestavení 

inventurního soupisu. Zjištěné zůstatky rezerv se převádění do následujícího období.  Je 

zakázáno vytvářet rezervy na výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku. Mezi 

rezervy vytvořené podle zákona o rezervách se řadí také rezervy na opravy hmotného 

majetku. ÚJ vytvářejí tuto rezervu k majetku, jehož doba odpisování je pět a více let. Rezerva 

na opravy se nesmí vytvářet na majetek určený k likvidaci, na pravidelně se opakující opravy 

a na majetek, u kterého se jedná o opravy v důsledku škody nebo dalších neočekávaných 

události. Také za opravy podle tohoto zákona se nepokládá technické zhodnocení. Tvorba 

rezerv na opravy dlouhodobého majetku si každá ÚJ stanoví ve své směrnici, podle rozpočtu 

cen v roce platnosti tvorby. Maximální doba tvorby je 10 let, ale záleží na tom, v které 

odpisové skupině je hmotný majetek zařazen. Rezervy se stanoví procentem z určeného 

základu nebo pevnou částkou, jestliže zákon nestanoví jiný způsob. Účetní jednotka musí 

přednostně uhradit výdaje z vytvořených rezerv, pro které byly tvořeny. Tak samo se rezervy 

zruší ve prospěch nákladů v totožném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které 

byly vytvořeny.  

 

 Rezervy ostatní 

Rezerva na daň z příjmů – tuto rezervu ÚJ vytváří v případě, kdy okamžik sestavení účetní 

závěrky předchází okamžiku vyčíslení daňové povinnosti.  
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Rezerva na garanční opravy, na restrukturalizaci, na daň z příjmů, na rizika a ztráty, rezervy 

na důchody, na soudní spory, na obchodní rizika, na daň z nabytí nemovitých věcí, na náklady 

spojené s likvidací dlouhodobého majetku atd. [11] 

 

2.6.9 Dlouhodobý majetek, odpisový plán  

Základními předpisy upravující tuto směrnici je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a Český účetní standard 

(č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek). Dlouhodobý majetek je nepostrádatelnou 

součástí aktiv firmy. Charakteristické pro DM je to, že jeho doba životnosti či likvidity je 

delší než jeden rok. Člení se do třech zásadních skupin:  

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. 

 

Součástí směrnice je důležité určit limit v Kč, podle kterého bude ÚJ majetek 

zařazovat buď do dlouhodobého hmotného majetku, nebo drobného hmotného majetku. 

Předpis by měl zajistit správné účtování o případech, které souvisí s pořízením DM, 

zařazením do užívání a jeho vyřazením z evidence. Často se přikládají přílohy v podobě 

protokolů, např. protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání, protokol 

o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku.  

 

Významnou součástí je stanovení odpisového plánu, který se řídí zákonem o účetnictví 

podle § 28. Všechny ÚJ, které majetek vlastní nebo s ním hospodaří, mají povinnost 

sestavovat odpisový plán, který je součástí vnitropodnikových směrnic. V odpisovém plánu se 

stanoví způsob odepisování. Účetní odpisy vyjadřují skutečnou míru opotřebení DHM nebo 

DNM, které mají fyzickou povahu, tzn., že se s majetkem manipuluje nebo na něj působí 

prostředí, ale také mají morální povahu, což znamená zastarávání majetku vlivem technického 

vývoje. Ve směrnici si ÚJ stanoví postupy, způsob odpisování a období zjišťování odpisů, zda 

měsíčně, čtvrtletně anebo jednou ročně na konci účetního období. Odpisový plán by měl 

dodržovat dobu životnosti majetku a to maximálně do výše ocenění v účetnictví a míru 

opotřebení majetku, s ohleduplností na zásadu věrného a poctivého zobrazení majetku. 

U daňových odpisů se majetek musí zařadit do jednotlivých odpisových skupin podle zákona 
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o dani z příjmů, který dále stanovuje minimální dobu odpisování a způsob daňového 

odpisování. [3] 

 

2.6.10 Kursové rozdíly 

Tvorba této vnitropodnikové směrnice vychází zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, provádějící Vyhláškou č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví, zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a Českým účetním standardem (č. 006 – Kursové rozdíly). 

Hlavním účelem je vytýčit způsob, který by správně vyjádřil kursové rozdíly u účetních 

záznamů, které jsou vydány v cizích měnách při přepočtu na českou měnu. Pro tento přepočet 

cizí měny majetku a závazků musí ÚJ použít buď pevný, nebo denní kurs. Ovšem toto 

rozhodnutí musí být uvedeno ve vnitropodnikové směrnici účetní jednotky.  

 

Pevný kurs je ustanoven na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou 

národní bankou k prvnímu dni účetního období, pro které je pevný kurs používán. 

U používání pevného kursu může ÚJ změnit tento kurs vnitřním předpisem, ale v případě 

oznámení devalvace české koruny musí tento kurs změnit pokaždé. Stanovený kurs nesmí 

přesáhnout jedno účetní období. Denní kurs také zveřejňuje Česká národní banka, kterým se 

účetní případy přepočítávají k okamžiku ocenění majetku a závazků nebo ke konci rozvahové 

dne. [11] 

 

2.6.11 Dohadné položky 

Platná legislativa č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláška č. 500/2002 Sb., 

předepisuje účetní jednotce používat dohadné položky při zaúčtování do účetního období, 

které věcně a časově souvisí s uzavíraným rokem, i když nejsou zatím k dispozici všechny 

potřebné podklady, které by umožnily danou účetní operaci uzavřít. Dohadné položky se 

vztahují s náklady a výnosy, a proto jsou velmi podstatné pro ovlivnění hospodářského 

výsledku. ÚJ si tvoří aktivní a pasivní dohadné účty a ve své směrnici se k těmto syntetickým 

účtům doporučuje zvolit analytickou evidenci. 

 

Do dohadných účtů aktivních mohou patřit – pohledávky za pojišťovnou následkem 

pojistných událostí a to v případě, kdy ještě nebyla poskytnuta peněžní náhrada a pojišťovna 

do konce účetního období nepotvrdila konečnou výši náhrady. Dále zde patří výnosové úroky, 
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které nebyly zapsány do bankovního výpisu za běžné období, odhady poplatků, u kterých 

nelze zjistit jejich výši.  

 

Na dohadných účtech pasivních se evidují – nevyfakturované dodávky, kdy ÚJ 

fyzicky obdržela dodávku, např. materiálu, ale do konce účetního období nedorazily příslušné 

účetní doklady, nebo nákladové úroky, které nebyly zavedeny do bankovního vyúčtování za 

dané účetní období, nebo je toto vyúčtování chybné. Jako dohadný účet pasivní se účtuje 

i závazek k úhradě odpovědnosti za způsobenou škodu, kdy nelze stanovit ke konci 

rozvahového dne výslednou výši nebo poměrná část silniční daně při účtování 

v hospodářském roce.  

 

Směrnice je platná pro všechny zaměstnance účetní jednotky, kteří jsou odpovědní za 

účetní případy, které nejsou k poslednímu dni účetního období s konečným dokladem 

ukončeny. [10] 

 

2.6.12 Účetní závěrka  

Tato směrnice je upravena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a to § 18, zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

Vyhláškou 500/2002 Sb., a Českým účetním standardem (č. 002 – Otevírání a uzavírání 

účetních knih).  

 

Podle Schiffera (2009) sestavení účetní závěrky patří k nejvýznamnějším účetním 

pracím každé ÚJ, protože provedení účetní závěrky a jí předcházející účetní uzávěrka se řadí 

k špičce účetnictví za dané účetní období. 

 

Účetní závěrka dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tvoří jeden ucelený celek, 

který se skládá z: 

 rozvahy, 

 výkazu zisku a ztráty,  

 přílohy. 

Účetní závěrka může obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu.  

http://zakony.penize.cz/89-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik
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Náležitosti, které musí závěrka obsahovat: název účetní jednotky, identifikační číslo, 

právní formu ÚJ, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky 

a podpisový záznam statutárního orgánu ÚJ.  

 

Aby podnik mohl sestavit účetní závěrku, je nutností uskutečnit některé procesy: 

 zaúčtovat všechny účetní operace uskutečněné v účetním období, 

 vypočítat daň z příjmů a zaúčtovat ji, 

 uzavřít účetní knihy a provést účetní uzávěrku, 

 sestavit účetní závěrku, 

 provést další činnosti spojené s účetní závěrkou. 

 

Obsahem interní směrnice, která upravuje postup sestavení účetní uzávěrky a závěrky 

by měl být i harmonogram prací a určení všech odpovědných osob za jednotlivé zhotovení. 

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky podniku a za sestavení závěrky je zodpovědný 

finanční ředitel nebo pracovníci hlavní účtárny ÚJ. [10] 

 

 

 

Seznam předchozích vnitropodnikových směrnic není definitivní. V každé firmě se 

nachází spousta různých oblastí, které jsou pro ÚJ podstatné a je pouze na nich, které 

předpisy si zvolí. Samozřejmě si ÚJ budou vytvářet takové směrnice, pro které májí 

náplň, podle charakteru své podnikatelské činnosti. 
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3 Charakteristika společnosti MEROPS spol. s r.o. 

Společnost MEROPS spol. s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku 16. března 

roku 1998. Šestnáctiletá tradice nasvědčuje o stabilní pozici na českém trhu. Společnost se 

velikostně řadí mezi malé podniky. Svou současnou hlavní činností, kterou je výroba, prodej 

a montáž plastových oken a dveří se zabývá od roku 2003. Předcházející léta se společnost 

věnovala jiné podnikatelské činnosti. Sídlo společnosti i výrobní linka je umístěna v Českém 

Těšíně. Další pobočky pro vyřízení obchodních záležitostí se nacházejí v Ostravě, Třinci, 

Havířově a v Praze. Tato soukromá společnost zaměstnávala 41 pracovníků. 

Nejvýznamnějšími zákazníky organizace jsou velké stavební firmy, městské úřady, bytová 

družstva, státní neziskové organizace a fyzické osoby po celé České republice.  

Společnost je plátcem daně z příjmů právnických osob, plátcem daně z příjmu 

fyzických osob vybíraných srážkou, plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 

měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty a dalšími. Ekonomické údaje o společnosti 

MEROPS spol. s r.o. k 31. 12. 2012 jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3. 

 

3.1 Základní informace o společnosti 

Obr. 3.1 Logo společnosti  

 

 

 

 

Obchodní jméno:  MEROPS spol. s r.o. 

Sídlo:    Strojnická 374, Český Těšín 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

IČO:     253 94 282  

Zápis společnosti v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16697 

Orgány společnosti:   valná hromada 

Jednatelé:    Ing. Jiří Wawrzyczek, Ing. Kilián Benroth 

Doba podnikání:   16 let 

Výše základního kapitálu: 100 000,- Kč 

Certifikáty:   Certifikát systému managementu kvality 

    Certifikát systému environmentálního managementu  
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Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Motto: Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách 

závisí existence organizace. 

 

Rozdělení firmy podle pracovního zařazení je zobrazeno pomocí organizační struktury 

v příloze č. 1 této bakalářské práce. 

 

3.2 Předmět činnosti MEROPS spol. s r.o. 

Mezi hlavní předmět podnikání společnosti MEROPS spol. s r.o. dle Obchodního 

rejstříku patří: 

 výroba, dodávky a montáž plastových oken a dveří, 

 solární systémy – fototermický a fotovoltaický systém, 

 hostinská činnost, provoz tenisového areálu TennisHill. 

 

Výroba plastových oken a dveří  

Služby nabízené společnosti MEROPS spol. s r.o. jsou komplexní. Vedle počáteční 

konzultace, technického poradenství a vytvoření nezávazné cenové kalkulace, podle přání 

klienta i v několika variantách zdarma zahrnují: 

 demontáž, odvoz a likvidaci starých oken,  

 dopravu a montáž nových oken včetně zednických prací.  

 

Společnost svým zákazníkům nabízí všechny doplňky spojené s výměnou a montáží 

oken jako např.: 

 parapety (interiérové nebo exteriérové),  

 žaluzie (vertikální nebo horizontální), 

 plastové a hliníkové předokenní rolety, 

 síta proti hmyzu,  

 sušáky, 

 držáky na truhlíky do plastových oken,  

 a mnoho dalších.  
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Při odevzdávání konečné zakázky organizace předává zákazníkovi návod k obsluze 

a údržbě oken, seřizuje doléhavost a seznamuje jej s funkčností produktu. Samozřejmostí je 

záruční a pozáruční servis s pětiletou zárukou. 

 

Společnost se taktéž zabývá zprostředkovaným prodejem tzv. Factory Items. Není-li 

firma schopna vyhovět požadavkům zákazníka, např. z kapacitních důvodů, pověřuje výrobou 

subdodavatelskou firmu. Společnost tyto subdodavatelské firmy pravidelně posuzují, kdy 

hlavním kritériem výběru vhodného výrobce je především kvalita a spolehlivost. V případě 

reklamace produktů či stížností se zákazníci obracejí přímo na organizaci. 

 

Výroba oken probíhá na moderní automaticky řízené technologické lince, která 

zaručuje přesnost a kvalitu. Technické vybavení, ale také nabyté zkušenosti zaměstnanců 

umožňují zhotovit každou konstrukci z PVC. Společnost vyrábí okna s pěti až osmi 

komorovými profily. Největší zájem však zákazníci mají o šestikomorové. V současnosti 

výroba probíhá v jednosměnném provozu. Za rok 2013 bylo vyrobeno 6750 ks oken.  

 

V oblasti výroby oken a dveří se společnost MEROPS spol. s r.o. bude nadále 

zaměřovat na další zkvalitnění nabídky dodávek a montáže oken, např. formou kvalitnějších 

vstupních materiálů a poskytování pozáručních servisů a oprav plastových výrobků všech 

typů. Společnost MEROPS spol. s r.o. je zapojena do programu dotací Zelená úsporám, kde ji 

můžeme najít v seznamu odborných dodavatelů.  

 

Solární systémy – fototermika, fotovoltaika 

V polovině roku 2007 byla založena Divize solárních systémů společnosti MEROPS 

spol. s r.o. Hlavními důvody, proč se společnost začala solárními systémy zabývat, byla 

především podpory alternativních zdrojů energie, velký zájem zákazníků o tyto produkty 

a v neposlední řadě také investice do nových technologií. Pro zákazníky společnost nabízí 

fototermické (ohřev vody) solární systémy a také poskytuje komplexní nabídku služeb:  

 návrhy systémů,  

 zpracování projektové dokumentace, 

 nabídky financování,  

 vyřízení dotací,  

 po montáž,  
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 záruční a pozáruční servis.  

 

Společnost spolupracuje s jedním z největších výrobců solárních kolektorů v České 

republice s dlouholetou tradicí a exportu i do zahraničí. U rodinných domů provádí montáže 

solárních systémů pro ohřev teplé vody, topení nebo vody v bazénech. 

 

Fotovoltaika je obor, který se zabývá procesem přímé přeměny světla na elektrickou 

energii pomocí fotovoltaických článků. Touto činností se firma v dnešní době už moc 

nezabývá, pouze zajišťuje servis do této doby zrealizovaných systémů. 

 

Sportovní areál  

Společnost MEROPS spol. s r.o. ukončila v roce 2011 stavbu sportovního areálu 

TennisHill se správní budovou v Havířově – Životicích. Kolaudace proběhla v květnu 2011 a 

od července byly veřejnosti zpřístupněny tenisové kurty s restaurací s možností celodenního 

stravování. Areál tenisových kurtů je svou kapacitou přizpůsoben pořádání různých 

tenisových turnajů včetně sezení pro diváky. Součástí je i nabídka výuky her pro všechny 

věkové kategorie pod vedením odborných trenérů a také možnost zakoupit různé tenisové 

vybavení. V zimním období je pro zájemce k dispozici vyhřívaná nafukovací hala se dvěma 

kurty s umělým povrchem.  
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4 Analýza a návrh nových vnitropodnikových směrnic pro společnost 

MEROPS spol. s r.o. 

Tato praktická část bakalářské práce bude nejprve zaměřena na analýzu současného 

stavu vnitropodnikových směrnic ve společnosti MEROPS spol. s r.o. a v další části se 

provede návrh směrnic, které společnost nemá dosud vypracovány. 

Při hloubkové analýze se vycházelo z interních podkladů, které byly zpřístupněny 

účetní jednotkou a vedoucím výroby. Většina sepsaných směrnic byla dostatečně zpracována, 

některé potřebovaly upravit pouze o nepatrné informace nebo doplnit o podstatnější 

nedostatky. 

Společnost MEROPS spol. s r.o. je držitelem certifikátů systémů managementu kvality 

dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmetálního managementu dle normy ČSN 

EN ISO 14001:2005 a sytému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 

18001:2008 na standardní úrovni. Normy ISO mají vlastní režim, který podléhá auditu a tím 

i povinnost řídit se těmito normami jak při vydávání, tak při aktualizaci interních předpisů. 

Certifikace ISO určuje přesný průběh a normy postupů při objednávkách a komunikací firem 

s odběrateli či jejich dodavateli. Je kladen velký důraz na kvalitu výrobků a služeb. Např. ISO 

9001 je garancí kvality systému práce a vymezení externího a interního sdělování. Certifikáty 

zákazníkům zaručují, že výrobky firmy splňují základní požadavky nařízení vlády. Pro 

zabezpečení dodržení všech platných legislativních předpisů by měl být vytvořen zvláštní 

soubor vnitropodnikových směrnic, protože směrnice pro účtování zde zahrnuty nejsou.  

 

Na základě prohlížení podnikových záznamů a materiálů související 

s vnitropodnikovými předpisy, bylo zjištěno, že podnik má strukturu interních dokumentů 

rozdělenou podle tří stupňů: 

 integrovaná příručka,  

 směrnice, rozhodnutí a technologické postupy,  

 pracovní postupy.  

 

Společnost MEROPS spol. s r.o. má vytvořenou integrovanou příručku, ve které má 

sepsané všechny základní a potřebné dokumenty, které slouží jako trvale závazné podklady 

pro realizaci, udržování, zdokonalování a kontrolu. Účelem a cílem integrované příručky 

tohoto zpracovaného dokumentu je poskytnout souhrnnou informaci o integrovaném systému 

řízení v organizaci, vytvořeného v souladu s mezinárodními normami ISO. IP obsahuje 
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přehled souvisejících záznamů, např. popisy pracovních míst, návody k obsluze strojů, 

havarijní plány, provozní předpisy pro skladování, manipulaci a převoz tabulí skla, plastových 

oken a mnoho dalších. Tato IP je platná jako celek pro všechny zaměstnance této společnosti. 

Integrovaná příručka zahrnuje rozdělovník, který obsahuje podpisy osob obeznámených 

s funkcí a náplní tohoto dokumentu.  

 

4.1 Současný stav vnitropodnikových směrnic ve společnosti 

Společnost MEROPS spol. s r.o. je sice malým podnikatelským subjektem, ale se 

složitou organizační strukturou. Vzhledem k rozsáhlejší organizační struktuře má společnost 

vytvořené některé z povinných směrnic platných podle legislativní úpravy a také další 

vnitropodnikové směrnice vyplývající z oblasti své podnikatelské činnosti, které si společnost 

sama vytvořila. Bylo zjištěno, že ve společnosti jsou zpracovány směrnice samostatně, každá 

zvlášť a nejsou uloženy na jednom místě ve společnosti. Výhodou tohoto stanoviska je hlavně 

jednoduchost při reakci na legislativní změny, protože pokud by společnost měla sepsanou 

jednu komplexní směrnici, nutností by bylo celou tuto směrnici přepracovat. Nevýhodou při 

sestavování jednotlivých směrnic je jejich rozčlenění v důsledku pověření různých 

odpovědných osob, ale i přesto je toto stanovisko pro společnost vhodné. 

 

Tvorbou a aktualizací vnitropodnikových směrnic bylo vedením společnosti pověřeno 

ekonomické oddělení a odpovědnou osobou je hlavní účetní nebo hlavní ekonom. 

U výrobního provozu je touto pravomocí k vytváření vnitřních předpisů pověřen vedoucí 

výroby. Návrhy směrnic jsou předány ke schválení a podepsání jednomu z jednatelů firmy. 

I když není zákonem stanovena formální stránka vnitropodnikových směrnic, je příhodné, aby 

tyto směrnice podléhaly jednotné formální úpravě. Vzor titulní strany směrnice pro společnost 

MEROPS spol. s r.o. bude součástí návrhu nových vnitropodnikových směrnic. 

 

V současné době je ve společnosti zpracována jen malá část směrnic poměrně 

přehledným a srozumitelným způsobem. Směrnice, které mají nedostatky nebo naopak 

nadbytečnosti, budou upraveny a ty, které společnost postrádá, budou navrženy v této 

praktické části bakalářské práce. Společnost má vytvořeny pouze tyto směrnice:  

 systém zpracování účetnictví, 

 účtový rozvrh, 

 oběh účetních dokladů, podpisové vzory, 
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 ocenění a evidence majetku, 

 odpisový plán, 

 přirozené úbytky v rámci norem, 

 sjednávání zakázek a prodeje. 

 

Těchto sedm vnitřních předpisů bude jednotlivě rozepsáno, a to především po 

obsahové stránce, objasnění jejich náplně, účelu a cíle, kdo odpovídá za zhotovení směrnic 

a kterými právními předpisy se řídí. 

 

Směrnice: Systém zpracování účetnictví  

Základní právní úprava: zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví (část II. – rozsah vedení 

účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy), Český účetní standard (č. 001, č. 002) 

a Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky.  

 

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví, které se zpracovává pomocí ekonomického 

programu K2. Součástí softwaru je: hlavní kniha, účetní deník, faktury vydané, faktury 

přijaté, pokladní kniha, banka, mzdy, evidence DPH, sklady, evidence majetku atd. Program 

K2 slouží pro zachycení účetních operací, které zabezpečí správnou, průkaznou a přehlednou 

evidenci účetních dokladů. Účetní evidence je zabezpečována sledováním aktiv a pasiv, 

nákladů a výnosů v souladu s účetní osnovou, postupy účtování, platnými výkazy a potřebami 

ÚJ. Účetní operace jsou vykázány v českém jazyce. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

Směrnice: Účtový rozvrh 

Tak jako jiné organizace, které vedou účetnictví, tak i společnost MEROPS spol. s r.o. 

musí mít sestavený účtový rozvrh. ÚJ má vytvořenou směrnici o účtovém rozvrhu, která je 

jednoduše ale dostatečně zpracována. 

 

Směrnice vychází z právních předpisů: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška 

č. 500/2002 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a Českým účetním standardem.  

 

Účtový rozvrh je účetní jednotkou sestaven na začátku účetního období v programu 

K2, který obsahuje rozvahové, výsledkové a závěrkové účty. Při zpracování účtového rozvrhu 

ÚJ vychází z účtové osnovy vydané Ministerstvem financí. Obsahem účetního rozvrhu jsou 



 

 

34 

 

třímístné syntetické účty, třímístné analytické účty a také podrozvahové účty. Hlavní účetní 

vytváří analytické účty podle jednotlivých činností, podle potřeb společnosti a to hlavně 

u majetku, materiálu, finančních prostředků a spotřeby materiálu viz tabulka 4.1. Účtový 

rozvrh je součástí dokumentace řádné účetní závěrky a je uveden v příloze č. 4. 

 

Tab. 4.1 Ukázka účtu 501 – Spotřeba materiálu dle účtového rozvrhu společnosti MEROPS 

spol. s r.o., vlastní zpracování 

      501 Spotřeba materiálu 

501000 Spotřeba materiálu – výrobní  

501001 Spotřeba materiálu – slevy  

501003 Spotřeba materiálu – subdodávky 

501004 Spotřeba materiálu – fotovoltaika 

501005 Spotřeba materiálu – fototermika 

501006 Spotřeba materiálu – kuchyň 

501007 Spotřeba materiálu – tenisové kurty 

501066 Spotřeba materiálu – potraviny – kuchyň 

501077 Spotřeba materiálu – sportovní materiál – kurty 

501100 Spotřeba pomocného materiálu 

501200 Spotřeba režijního materiálu – výrobní 

501201 Spotřeba režijního materiálu – DHM 

501300 Spotřeba kancelářského materiálu 

501400 Spotřeba čistících prostředky 

501500 Spotřeba PHM 

501509 Spotřeba PHM – nedaňové 

501600 Spotřeba materiálu – ochranné pracovní pomůcky 

501700 Spotřeba materiálu – nářadí 

501800 Spotřeba materiálu – software 

 

Směrnice: Oběh účetních dokladů 

Společnost MEROPS spol. s r.o. má sepsanou interní směrnici na oběh účetních 

dokladů, ve které je vymezen proces vedení jakékoli dokumentace a záznamů. Mezi oběh 

účetních dokladů jsou zahrnuty běžné, často používané účetní doklady jako: přijatý 

a výdajový pokladní doklad, přijatá a vydaná faktura, bankovní doklad, skladové karty zásob, 

karty dlouhodobého majetku, různé protokoly, interní doklady a samozřejmě daňové doklady, 

neboť společnost je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. 

  

Předpoklad na vytvoření nového nebo přeměnu stávajícího dokumentu může 

vzniknout z iniciativy každého pracovníka, ale zpracovat nový dokument je vždy na 
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odpovědném zaměstnanci. Ve společnosti je touto odpovědnou osobou účetní, která je 

zodpovědná za správné označení a vyhotovení dokumentu a následně dokument předá osobě 

uvedené na něm. Změny se provádějí změnou celého dokumentu tzv. revizí, přičemž se zvýší 

o jednotku číslo revize. Každý vnitřní dokument je označen (např. S – 01, Ro – 01/06) 

a každý interní formulář je identifikovaný pořadovým číslem a stavem revize (např. F – 001 – 

r0). Pro určité druhy účetních dokladů je stanoven postup číslování tak, aby s přidáváním 

nových dokladů byla dodržena vzestupná řada.  

 

Povinností je průběžná kontrola aktuálnosti dokumentů podle platných právních 

předpisů, za které odpovídá buď účetní jednotka, nebo vedoucí výroby. Po schválení 

dokumentů jednateli jsou originály vytištěny a uloženy v elektronické podobě.  

 

Podpisová oprávnění osob, které jednají jménem organizace:  

 za společnost MEROPS spol. s r.o. jedná vždy alespoň jeden z jednatelů a podepisuje 

se tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu organizace připojí svůj podpis. 

Jednatel uzavírá veškeré právní úkony a smlouvy. 

 

Podpisové oprávnění pro disponování s účty v peněžních ústavech:  

 toto dispoziční právo za společnost má jednatel firmy. 

 

Směrnice: Dlouhodobý majetek, odpisový plán 

Společnost má vytvořenou směrnici na dlouhodobý majetek a zvlášť směrnici na 

odpisový plán. Neboť byly zjištěny drobné nedostatky, jako např. nezmíněný způsob vyřazení 

DM a také velmi stručně byl sepsán odpisový plán, bylo po odsouhlasení ÚJ rozhodnuto, že 

by bylo vhodné tyto dvě směrnice sloučit a doplnit o potřebné informace. 

 

Směrnice se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., 

zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a Českým účetním standardem (č. 013). 

 

Obsahem této směrnice je vysvětlení základních pojmů dlouhodobého majetku, 

stanovení způsobu jeho členění, pořízení, zařazení do užívání, oceňování a vyřazení DM 

společnosti MEROPS spol. s r.o.  
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DM je ověřován pomocí pravidelně prováděných inventarizací, sledovaný na inventurních 

soupisech. Průběh inventarizace je vysvětlen ve směrnici inventarizace DM. V této směrnici 

se společnost zaměřuje pouze na evidenci stálých aktiv, kde je zařazen: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 

 drobný dlouhodobý hmotný majetek.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje: pozemky, budovy a stavby bez ohledu na 

pořizovací cenu, samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, u kterých výše 

ocenění přesahuje částku 40.000 Kč.  

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatně movité věci, u kterých 

doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění přesahuje částku 10.000 Kč, ale nepřekročí 

hranici částkou 40.000 Kč. 

 

Pořizovaný majetek se stane dlouhodobým majetkem v okamžiku, kdy je uveden do 

užívání a splňuje požadované funkce a povinnosti vyplývající z právních předpisů pro jeho 

užívání. DHM je pořízen nabytím za úplatu a oceněn v souladu se zákonem pořizovací cenou, 

kdy se nákupní cena může navýšit o další náklady související s pořízením nebo reprodukční 

cenou, při bezúplatně nabytým majetkem. Společnost DHM vlastní činností nevytváří.  

 

Řádnou evidenci dlouhodobého hmotného majetku ÚJ vede na inventárních kartách. 

Na kartě je také zaznamenán způsob odepisování tohoto majetku viz odpisový plán níže. 

K zaúčtování dlouhodobého hmotného majetku je používán účetní program K2 s vyhrazenou 

účetní třídou 0., a pro zaúčtování dlouhodobého drobného majetku slouží účtová třída 5., kde 

je zachycena i analytická evidence. Další vedení DHM a DDHM je zabezpečováno operativní 

evidencí majetku, vedené na počítači.  

 

 Dlouhodobý majetek se ve společnosti MEROPS spol. s r.o. vyřazuje na základě 

protokolu o vyřazení. O vyřazení rozhoduje odpovědná osoba pověřena vedením společnosti. 

Způsobem vyřazení se rozumí likvidace, pokud jde o majetek nepoužitelný a neopravitelný, 

prodej, darování nebo zcizení na základě protokolu od Policie ČR. 

 Dlouhodobý nehmotný majetek, je takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a výše ocenění přesahuje částku 60.000 Kč. Účetní jednotka DNM zachycuje na 

účtech v účtové skupině 01. Dlouhodobý finanční majetek v této směrnici řešen není. 
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Odpisový plán 

Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebení dlouhodobého majetku. Ten se odepisuje 

na základě odpisového plánu stanoveného ÚJ vždy v souladu se zásadou věrného a poctivého 

zobrazení majetku. Účetní odpisy jsou stanoveny metodou časového odepisování – měsíčně. 

V souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví (§ 28) a zákonem č. 586/92 Sb., 

o daních z příjmů (§ 30, 31 a 32) je stanoven odpisový plán viz tabulka 4.2 k odpisovanému 

dlouhodobému majetku společnosti.  

  

V prvním roce odpisování ÚJ zatřídí pořízený majetek do odpisových skupin a zvolí způsob 

odepisování.  

 

Tab. 4.2 Odpisový plán, vlastní zpracování 

  

Roční odpisová sazba 

Odpisová skupina  Doba odpisu v 1. roce v dalších zvýšená ZC 

Odpisová skupina 1 3 3 4 3 

Odpisová skupina 2 5 5 6 5 

Odpisová skupina 3 10 10 11 10 

Odpisová skupina 4 20 20 21 20 

Odpisová skupina 5 30 30 31 30 

Odpisová skupina 6 50 50 51 50 
 

ÚJ používá zrychlený způsob odpisování. Jednou ročně k 31. 12., jsou vypočítány 

daňové odpisy a vyčíslena daňová zůstatková cena veškerého odpisového majetku. 

K zachycení oprávek k DHM je používaná účtová skupina 08. Ve společnosti MEROPS spol. 

s r.o. jsou sledovány tyto oprávky na podrozvahových účtech v účtové skupině 75.  

U drobného dlouhodobého majetku je určen 50% odpis do nákladů. Drobný majetek 

v ocenění do 10.000 Kč je zaúčtován v plné výši přímo do nákladů. 

 

Směrnice: Inventarizace majetku a závazků 

Při seznámení se směrnicí o inventarizaci majetku a závazků bylo shledáno, že 

společnost MEROPS spol. s r.o. má interní předpis formulován pouze obecně, proto by bylo 

vhodné ho doplnit o řešení na konkrétní situace vyskytující se ve společnosti. 

Na základě § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 270/2010 

Sb., o inventarizaci majetku a závazků jsou touto vnitropodnikovou směrnicí upraveny 

jednotlivé zásady pro inventarizaci majetku a závazků.  
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ÚJ inventarizací zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a porovnává ho 

se stavem v účetnictví. Inventarizace majetku a závazků je prováděna v souvislosti s řádnou 

účetní závěrkou. Může být provedena i mimořádná inventarizace z důvodů nutného 

zkontrolování stavu majetku a závazků (např. živelná pohroma, vloupání – krádež). 

 

Způsoby zjišťování skutečných stavů: 

 fyzická inventura – u majetku hmotné povahy, zásob, peněžní hotovosti, atd., 

 dokladová inventura – u závazků, pohledávek, rezerv a majetku, u kterého není možné 

provést fyzickou inventuru.  

 

ÚJ ve směrnici jmenuje inventarizační komisi složenou z předsedy, člena a osoby 

odpovědné za provedení inventarizace. Předseda má za úkol vymezit postup inventury, 

kterým bude komise vedena a který by měl být dodržen. Odpovědná osoba je povinna 

zaznamenávat skutečné stavy majetku a závazků do inventurních soupisů s následným 

zápisem do inventarizačního protokolu, které se přikládají ke spisům účetní závěrky. 

 

Za pomoci účetní jednotky společnosti MEROPS spol. s r.o. byl sestaven 

harmonogram inventarizací tzv. Časový plán inventarizací viz tabulka 4.3, který je 

významnou součástí směrnice. 

 

Tab. 4.3 Časový plán inventarizace, vlastní zpracování 

Druh inventarizace Termín inventury Způsob inventury 

Dlouhodobý majetek periodická k 31. 12. fyzická inventura 

Drobný majetek periodická k 31. 12. fyzická inventura 

Peněžní prostředky v hotovosti průběžná k 30. 6., 31. 12. 
fyzická, dokladová 

inventura  

Bankovní výpisy průběžná k 30. 6., 31. 12. dokladová inventura  

Sklad  periodická k 31. 12. 
fyzická, dokladová 

inventura 

Pohledávky periodická k 31. 12. dokladová inventura  

Závazky periodická k 31. 12. dokladová inventura  
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Za zhotovení inventarizací a dodržení náležitých ustanovení této směrnice odpovídá 

předseda inventarizační komise a pracovníci zodpovědní za svěřený úsek a majetek. Tito 

pracovníci podepisují veškeré inventurní soupisy. ÚJ jsou povinny evidovat inventarizaci 

majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.  

 

Směrnice: Přirozené úbytky v rámci norem 

Další zpracovanou směrnici, kterou společnost MEROPS spol. s r.o. má, je interní 

předpis na přirozené úbytky v rámci norem. 

  

Směrnice se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (§ 25 odst. 2), který 

stanovuje daňově uznatelné a neuznatelné ztráty upravující základ daně a Českým účetním 

standard (č. 007 – inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

zásob a č. 015 – zásoby). 

 

 Společnost má stanoveny normy úbytků u hodnot přirozených, technických 

a technologicky nutných ztrát na zásobách vznikajících úbytkem množství a při zachování 

stanovené nebo obvyklé péče a opatrnosti při běžném hospodářském provozu účetní jednotky 

a slouží tak k pokrytí vzniklých úbytků při inventarizacích. Jde o ztráty, které nevznikly vinou 

hmotně odpovědných pracovníků, ale přirozenou povahou zboží a dále z objektivních 

důvodů.  

Tento úbytek může vzniknout u této společnosti např.: 

 rozbitím, 

 rozpadnutím, 

 tvrdnutím, 

 řezáním, 

 stříháním, 

 rozdíly vzniklými nepřesností použitých vážících a měřících prostředků a zařízení. 

 

Ve směrnici je také popsáno, kdy se o přirozené úbytky v rámci norem nejedná. 

Nevztahuje se na: zboží přejímané a vydávané v kusech nebo v původním balení, kromě zboží 

křehké povahy, zboží, které prochází skladem jen evidenčně (průběžné dodávky), zaviněná 

manka jako např.: 

 nezjistitelné ztráty na zásobách vzniklé v důsledku nehod a krádeží, 
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 na manka způsobená použitím nesprávných metod evidenčních, 

 nedodržováním předpisů o manipulaci se zásobami, 

 nedodržením bezpečnostních předpisů na ztráty vzniklé odpadem, 

 vadnosti (zmetky), 

 špatným balením, 

 zmýlením se v počtu nebo druhu, 

 nehospodárností. 

 

Za normy úbytků nelze považovat: zásoby surovin, polotovarů, výrobků a materiálů, které 

svým provedením a jakostí neodpovídají technickým podmínkám, popř. smluvním 

podmínkám a na zjištěné ztráty, které byly vytvořeny rozdílem hmotnosti obalů. 

  

Výše norem přirozených úbytků je ve společnosti MEROPS spol. s r.o. přepočítáváno pomocí 

procent pro jednotlivé druhy zásob a to u: 

 křehkých materiálů maximální úbytek ve výši 0,5 % hodnoty nákupu materiálu, 

 materiálu řezaných nebo stříhaných na míru je stanoven maximální úbytek ve výši 

1 % nákupu, 

 drobného materiálu, kterým se především rozumí kotvy, spojovací materiál, těsnění, 

závěsy, zástrčky, uzávěry, krytky, úchytky, vrtáky atd. je maximální dovolený úbytek 

do výše 1 % hodnoty nákupu materiálu. 

K inventarizačním rozdílům u řezaných materiálů dochází především vznikající 

nepřesností použitých měřicích prostředků, zařízení a dělící techniky, kterou lze seřídit 

a nastavit s přesností na 0,1cm. Kalkulace výrobního programu Claes a skladová evidence 

v programu K2 je ale vedena na tři desetinná místa tzn. 0,001cm.  

 

V případě manka zjištěného inventurním rozdílem je tento rozdíl řešen náhradou 

škody zodpovědnými zaměstnanci. Se všemi pracovníky společnosti MEROPS spol. s r.o. je 

uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti. Stanovené normy nezaviněných ztrát jsou 

maximální a lze je použít jen v případech, pokud bylo při inventarizaci zásob zjištěno manko. 

V tomto případě se vzniklé manko o stanovenou normu sníží. V rámci této normy se nesmí 

uplatňovat ztráty, které vznikly jiným způsobem, než pro který je směrnice určena. 
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Normy úbytků lze měnit jen k prvnímu dni nového účetního období na základě 

podložených výpočtů. Odpovědnost za tyto změny a aktualizace má vedoucí výroby. 

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky společnosti. 

 

Směrnice: Sjednávání zakázek a prodeje 

V úvodní části vnitropodnikové směrnice je všeobecně sepsán účel, cíl a platnost 

směrnice. V další části má společnost zaznamenán způsob vyřizování poptávek, sjednávání 

zakázek, uzavření smluv, zadání objednávky do výroby, distribuce, vydání faktur 

a poprodejní služby. 

 

Poptávky od zákazníků vyřizuje oddělení přípravy výroby, které zhodnotí, zda se 

jedná o standardní nebo nestandardní poptávku. V případě standardní poptávky oddělení 

přípravy výroby zpracuje cenovou nabídku a zašle ji zpět zákazníkovi. Do jednoho týdne 

prověří, zda zákazník nabídku obdržel a zjistí, jestli klient s tímto cenovým návrhem souhlasí. 

Ve společnosti MEROPS spol. s r.o. je zvolena jedna administrativní pracovnice, která na 

základě cenové nabídky akceptované zákazníkem zhotoví smlouvu, kterou předá 

k odsouhlasení jednateli a odešle zákazníkovi. Spolu se smlouvou zašle i zálohovou fakturu 

a prokonzultuje předpokládaný termín zhotovení. Zakázka je skutečně zrealizovaná až po 

oboustranném podpisu smlouvy. Administrativní pracovnice vede v programu na PC plán 

výroby, který v tištěné podobě předává mistru výroby. Po odsouhlasení smlouvy zákazníkem 

je vypracována výrobní dokumentace, která slouží k objednání materiálu.  

 

Součástí výrobní dokumentace je: 

 zakázkový list, 

 výrobní list, 

 listina pro kováře, 

 profilová listina, 

 objednávka skel, 

 dodací list produktu. 

 

Tato dokumentace je předána z oddělení přípravy výroby administrativní pracovnici, 

která spis s odsouhlaseným termínem výroby odevzdá mistrovi výroby. Mistr zaeviduje 

zakázku do seznamu zakázek a zahájí výrobu. 
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Poptávky a cenové nabídky jsou evidované v sešitě cenových nabídek pod číselnou 

řadou, které vychází z výrobního softwaru Kles. Uchovávány jsou v elektronické podobě na 

serveru a v tištěné podobě spolu s poptávkou nebo cenovou nabídkou dle číselné řady 

v pořadači smluv v případě zrealizovaných zakázek nebo v pořadači cenových nabídek 

u nezrealizovaných zakázek. Společnost MEROPS spol. s r.o. uzavírá se zákazníky: 

 smlouvu o dílo – v případě, kdy je zákazníkem požadována i montáž, 

 kupní smlouvu – v případě, kdy není zákazníkem požadována montáž a předmětem 

smlouvy je pouze prodej hotového produktu. 

 

Číslo smlouvy odpovídá číslu zakázky a je ve tvaru pořadového čísla/rok (např. 

Smlouva č. 05/2014). Smlouvy jsou evidovány v knize zakázek a uchovávány jsou 

v pořadačích smluv. Dodací listy ke kupním smlouvám společnost neeviduje, neboť čísla 

dodacích listů odpovídají číslům zakázek. Dodací listy jsou uchovávány spolu s vydanými 

fakturami v pořadači smluv. Dodací listy ke smlouvám o dílo jsou evidovány v expediční 

knize pod číslem zakázky a uloženy jsou v pořadači dodacích listů k smlouvám o dílo. Ve 

společnosti existují předávací protokoly, které jsou vedeny pod čísly zakázek a uloženy 

v pořadači u smluv o dílo. Veškeré doklady ÚJ společnost eviduje v účetním systému K2. 

 

Je vhodné, aby bylo zmíněno, že ve směrnici je řešena spolupráce se stavebními 

firmami a dalšími spolupracujícími organizacemi vystupující jako subdodavatelé.  

Kontrolou účinností tohoto vnitřního předpisu je pověřen vedoucí výroby a je závazný pro 

všechny zaměstnance společnosti, kteří se podílejí na procesu sjednávání objednávek 

a prodeje.  

 

Přehled dalších důležitých zpracovaných směrnic, podle potřeb vedoucího výroby: 

 identifikace environmentálních aspektů, 

 ochrana životního prostředí, 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Následující vnitropodnikové směrnice o identifikaci environmentálních aspektů 

a o ochraně životního prostředí má společnost MEROPS spol. s r.o. velmi rozsáhlé 

a podrobně rozepsané, proto bude zmíněno jen to podstatné. 
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Směrnice: Identifikace environmentálních aspektů 

Smyslem směrnice je poskytnutí schopnosti posouzení environmentálních aspektů 

a rizik v organizaci, taktéž umožnit postup pro vyhodnocování shody s příslušnými 

legislativními požadavky. Ve vnitřním předpisu je popsán jednotlivý sled činností: 

 příprava posuzování rizik, 

 výběr posuzovaných objektů a jejich částí, 

 identifikace nebezpečí a ohrožení, 

 vyhodnocení aspektů a rizik, 

 stanovení opatření k odstranění, snížení rizik, 

 zajištění systematického opakování posuzování rizik. 

 

Hodnocení rizik se ve společnosti MEROPS spol. s r.o. průběžně aktualizují 

s ohledem na změny předpisů, změny pracovních podmínek, pracovního prostředí, zavedení 

pracovních prostředků, technologií a pracovních postupů.  

  

Směrnice: Ochrana životního prostředí 

Účelem této směrnice je popsat zásady při ochraně jakosti povrchových a podzemních 

vod, při nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky a povinnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Ochrana jakosti vod se řídí zákonem č. 254/2001 

Sb., o vodách.  

Ve směrnici se upozorňuje na látky, např. oleje, kapaliny, chemické látky a barvy 

ohrožující povrchové a podzemní vody, které mohou ohrozit jejich kvalitu nebo zdravotní 

závadnost. V předpise je vymezeno, kdo je uživatelem těch nebezpečných látek. Jsou to 

všichni, kteří s nimi zacházejí, skladují, zpracovávají nebo dopravují. Ke skladování 

nebezpečných odpadů v rámci realizovaných zakázek a k následné přepravě do místa 

likvidace jsou použity různé typy přepravních obalů. Obaly musí být nepropustné a označené 

druhem, kódem a názvem skladovaného odpadu, odpovědnou osobou a identifikačním listem. 

 

Další část směrnice je soustřeďována na ochranu ovzduší, upravena zákonem 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  

 

Znečišťující látkou je zde vymezena jakákoli látka vnesená do vnějšího ovzduší. Při 

realizaci zakázek mohou vzniknout tyto znečišťující prvky: emise výfukových plynů 
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z provozu automobilů a strojů, také prašnost spojená s jejich provozem a výpary při používání 

chemických látek. I když je směrnice platná bez omezení doby, odpovědná osoba, kterou je 

vedoucí výroby musí sledovat platnost zákonů a informovat o změnách a požadavcích 

legislativy. Mezi další povinnosti vedoucího výroby patří: 

 centrální spravovat evidenci odpadů za celou společnost, 

 vyhodnocovat nakládaní s nebezpečnými odpady, 

 průběžně sledovat množství vyprodukovaných odpadů, aby nebyla překročena limitní 

hranice, 

 sestavovat roční výkaz tzv. Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle Vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., a předat výkaz odboru životného prostředí. 

 

V PC je veden seznam bezpečnostních listů nebezpečných látek, které jsou použity 

jako zdroj informací pro bezpečnou manipulaci, poskytování první pomoci, hasební zásahy 

apod. a v tištěné podobě jsou tyto listy k dispozici zaměstnancům na pracovišti. Vedoucí 

výroby zajišťuje pravidelné roční proškolení pracovníků.  

 

Směrnice: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jako dalším vypracovaným interním předpisem byla ve společnosti shledána 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Směrnice je poměrně dobře zpracována, žádné závažné 

nedostatky nebyly nalezeny.  

Směrnice je vytvořena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zaměstnavatel společnosti MEROPS spol. s r.o. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků při práci s ohledem na rizika pravděpodobného ohrožení jejich zdraví a života 

týkající se výkonu práce. U každé pracovní skupiny je jmenován vedoucí práce, a to 

i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí pracovní skupiny nese odpovědnost 

za plnění úkolů a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé skupiny. O svých 

povinnostech a právech je vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením práce.  

 

Součástí směrnice jsou povinnosti a práva zaměstnanců:  

 dodržovat právní a ostatní předpisy, pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany při práci a stanovené pracovní postupy, 
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 odpovídat za pořádek a čistotu na svém pracovišti a za průběžné odvážení 

nepotřebných stavebních materiálů, které se vyskytují během provádění prací, 

 používat vymezené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní pomůcky, 

pracovní oděvy a obuv poskytnuté zaměstnavatelem, 

 podrobit se lékařským prohlídkám dle výzvy závodního lékaře společnosti, 

 zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v pracovní době na 

všech pracovištích, 

  účastnit se povinných školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 

ochrany. 

 

4.2 Návrh nových vnitropodnikových směrnic pro MEROPS spol. s r.o. 

 

Smyslem analýzy společnosti bylo zjistit stav vnitropodnikových směrnic, které 

významné předpisy jsou vytvořeny, a které zcela chybí. Tato praktická část bakalářské práce 

bude zaměřena na navrhování naprosto nových účetních směrnic pro společnost MEROPS 

spol. s r.o. Budou vybrány ty směrnice, které budou pro společnost přínosem a zabezpečí 

kvalitní řízení organizace. V následujících částech budou kompletně navržené jednotlivé 

směrnice pro MEROPS spol. s r.o., kterými jsou: 

 zásoby, 

 pokladna, 

 účetní závěrka,  

 archivace dokladů. 

 

4.2.1 Návrh nové směrnice – Zásoby 

Po seznámení s chodem společnosti je navržena směrnice týkající se zásob, která 

přispěje k lepší orientaci a přehlednosti jednotlivých druhů zásob, jejich oceňování, účtování 

o změnách stavů, vedení skladových zásob a také ke správnému provádění inventarizace.  

Návrh nové směrnic je uveden v následující části.  
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Vnitropodniková směrnice zásob je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., zejména § 9 a § 49 

a Českým účetním standardem č. 015 – Zásoby. 

 

O zásobách účtuje společnost MEROPS spol. s r.o. způsobem B. Pořízení zásob 

v průběhu účetního období je účtováno přímo do nákladů. V průběhu roku není na skladových 

účtech (112, 132) účtováno. Na konci účetního období se provede inventura zásob, zjistí se 

účetní hodnota tak, že se sníží zůstatky náležitých účtů nákladů o stav zásob zaznamenaných 

ve skladové evidenci a zaúčtuje se příslušný stav na jednotlivé účty zásob třídy 1. Účetní 

jednotka společnosti vede skladovou evidenci v účetním softwaru K2. Analytická evidence je 

ve společnosti vedena podle druhů zásob materiálu na skladových kartách příslušného 

počítačového softwaru. Skladová karta by měla obsahovat tyto údaje: přesný název zásob, 

datum pořízení, popřípadě datum vyskladnění, množství přijatých zásob, měrné jednotky 

a cena za měrnou jednotku. 

 

Zásoby jsou členěny na:  

skladový materiál:      

 základní materiál,      

 pomocné látky, 

 provozovací látky, 

 náhradní díly, 

 obaly, 

zásoby vlastní výroby: 

 nedokončená výroba, 

 polotovary, 

 výrobky, 

zásoby zboží. 

 

Materiál je rozdělen do tří kategorií: 

 křehké materiály – sklo, 

 řezané materiály – rám, křídlo, sloupek, zasklívací lišty, rozšiřovací profily, spojovací 

profily, prahové a podkladové profily, kloubové a rohové spoje, těsnění atd., 
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 materiály drobné (kusové) – kliky okenní, úhelníky, krytky, zámky, rámové a křídlové 

kostky, vymezovací a párové podložky, okrasné výplně, samozavírače a stavěče, 

dřevní kliky a závěsy atd. 

 

Zásoby jsou oceňovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 25), Vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., (§ 49). Zásoby společnosti MEROPS spol. s r.o. jsou oceněny pořizovací 

cenou skládající se z ceny pořízení a z nákladů souvisejícími s jejich pořízením. Mezi vedlejší 

pořizovací náklady patří: přepravné, pojistné, poštovné, balné, celní a další poplatky. Součástí 

pořizovací ceny zásob není: daň z přidané hodnoty, úroky z úvěru a půjček poskytnutých na 

jejich pořízení. Případně může ÚJ zásoby ocenit i reprodukční pořizovací cenou, za kterou 

byly pořízeny v době, kdy se o nich zaúčtovalo, např. při bezplatném nabytí. Ocenění zásob 

vlastními náklady společnost nepoužívá, neboť je vlastní činností nevytváří.  

 

Ve směrnici by mělo být zmíněno i o účtování o syntetických a analytických účtech 

zásob. Nakoupený materiál pro výrobu ÚJ účtuje přímo do spotřeby na vrub účtu 501 

s příslušnou analytikou uvedenou v účtovém rozvrhu společnosti. Příjemka materiálu na sklad 

a výdejka materiálu do výroby se neúčtuje. V případě prodeje materiálu se používá nákladový 

účet 542. Při účtování na konci roku se musí provést převod počátečního stavu do nákladů se 

souvztažným účtem 112 a zjistit konečný neboli skutečný stav materiálu pomocí 

inventarizace a zaúčtovat na vrub účtu 112 a ve prospěch účtu 501. Při účtování zboží se 

postupuje obdobně jako při účtování o materiálu pouze s analytickým účtem 504.  

 

Ve směrnici by mohlo být navrhnuto zmínění se o nevyfakturovaných dodávkách 

zásob – v případě, že ÚJ do konce roku obdrží dodávku materiálu nebo zboží, ale nedorazí 

náležité účetní doklady, zaúčtuje se dodávka na účet 389. V opačném případě, kdy je faktura 

za dodávku získaná, ale zásoby obdrženy nebyly, jedná se o tzv. zásoby na cestě a účtovat se 

budou na účet 119 – materiál na cestě nebo 139 – zboží na cestě.  

 

Také by zde mohly být připomenuty inventarizační rozdíly zásob vzniklé při srovnání 

skutečného a účetního stavu k rozvahovému dni a normy přirozených úbytků, o kterých má 

společnost sepsanou samostatnou směrnici.  
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4.2.2 Návrh nové směrnice – Pokladna  

Další a velice podstatnou směrnici, kterou společnost MEROPS spol. s r.o. nemá 

vypracovanou a postrádá ji, je vnitřní předpis na vedení pokladní hotovosti. I když tato 

směrnice není požadována žádnou legislativou, tvoří důležitý okruh hospodaření s financemi 

v jakékoli organizaci, a proto bude vytvořen návrh pro její zhotovení. Ve směrnici budou 

uvedeny nejpodstatnější zásady a postupy, tak aby bylo zabráněno neobvyklým přístupům 

odpovědných osob, které mají přístup k peněžním prostředkům.  

 

V této společnosti jsou zřízeny tři korunové pokladny a dvě valutové pokladny. 

Korunové pokladny jsou rozděleny na: 

 hlavní pokladna, 

 provozní pokladna, 

 pokladna tenisového areálu TennisHill. 

Valutové pokladny jsou rozlišeny podle příslušných měn: 

 pokladna EUR, 

 pokladna PLN. 

 

ÚJ účtuje o pokladnách pomocí samostatných analytických účtů: 

 pokladna v CZK –    211100  

 pokladna v CZK provoz –  211200 

 pokladna v EUR –    211300 

 pokladna v CZK Havířov (tenis) –  211400 

 pokladna v PLN –    211500 

 

Provozní pokladna slouží k vydávání peněžních prostředků na zakoupení zásob 

nezbytných pro výrobu a dalších potřeb pro zaměstnance v souvislosti s plněním jejich 

pracovních povinností. Provozní pokladna je vedena administrativní pracovníci technického 

úseku, která každý měsíc zavede položky do pokladny a doklady předá ke kontrole 

a k zaúčtování hlavní účetní. Pracovnice si vždy ponechá zůstatek v hodnotě 40.000 Kč 

v pokladně a ty peněžní prostředky, které jsou nad limit, se převádějí do hlavní pokladny, 

pomocí účtu 261 – peníze na cestě. 
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Tržba z pokladny tenisového areálu je jednou týdně odvážena do hlavní pokladny sídla 

společnosti. Za odvod peněžních prostředků je odpovědna provozní restaurace tenisového 

areálu TennisHill, která spolu s tržbou předává soupis nákladů a výnosů a veškeré doklady 

účetní jednotce společnosti MEROPS spol. s r.o. Maximální zůstatek v pokladně po 

odevzdání tržeb je do 10.000 Kč. 

 

Hlavní pokladna je určena k přijímání peněžních prostředků z provozní pokladny 

a pokladny tenisového areálu. Z hlavní pokladny jsou hrazeny především přijaté faktury či 

jsou do ní přijímány peníze za vystavené faktury a za vydané doklady. Dále jsou z ní 

propláceny běžné režijní náklady, které nejsou uskutečněny servisními či montážními 

pracovníky z technického oddělení. K disponování s touto pokladní hotovostí je pověřena 

hlavní účetní. ÚJ má rovněž povinnost přezkoušet správnost přijímaných dokladů a zaúčtovat 

je do hlavní pokladní knihy vedené na PC.  

 
Společnost MEROPS spol. s r.o. má zřízené podnikatelské účty u bank: ČSOB 

a Raiffeisenbank, vedené jak pro korunové, tak pro zahraničí transakce. Účet 221 – bankovní 

účet je rozčleněn na tyto analytické účty: 

 běžný účet korunový –  221100 

 běžný účet eurový –   221200  

 běžný účet RB CZK –  221300 

 běžný účet RB spořící – 221400 

 běžný účet ČSOB spořící –  221500 

 běžný účet zápočtový –  221900 

 

Informace ohledně pokladen a bankovních účtů byly získány dotazováním 

odpovědných osob společnosti MEROPS spol. s r.o. za účelem vytvoření dalšího nového 

návrhu směrnice zobrazeného níže. 
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Směrnice pokladna je vytvořena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů (§ 11), Vyhláškou č. 500/2002 Sb., (§ 12), Českým účetním 

standardem (č. 016), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V účtové skupině 21 – Peníze se účtuje o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků 

a cenin. Účetní jednotka o stavu a pohybu hotovostí a o pokladních operacích účtuje na 

základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Analytické účty k účtu 211 se vedou 

podle stavu a pohybu peněž v hotovosti, šeků a poukázek nebo podle cizích měn. V účtové 

skupině 22 – Bankovní účty se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků. Jedná se 

o běžný účet, vkladový nebo devizový účet. Analytické účty k účtu 221 – se vedou podle 

jednotlivých účtů, které si ÚJ zřídila u různých bank. Bankovní účty májí aktivní zůstatky. 

 

Podstatná věc, která by neměla být v této směrnici opomenuta je hmotná odpovědnost 

pokladníka. S touto osobou, která je pro disponování s pokladními prostředky pověřena 

jednatelem společnosti MEROPS spol. s r.o. se uzavírá dohoda o hmotné odpovědnosti, dle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 252). 

 

Sepsáním dohody o hmotné odpovědnosti přebírá zaměstnanec určitou odpovědnost, 

příslušná práva a zaručuje se za bezpečnost uložených prostředků. V případě převzetí 

odpovědnosti za svěřené peněžní prostředky na základě dohody o hmotné odpovědnosti je 

povinen vyúčtovat a taktéž odpovídat za vniklý schodek. V dohodě o hmotné odpovědnosti 

může být se zaměstnancem zároveň dohodnuto, že pokud bude na pracovišti pracovat s více 

zaměstnanci, budou odpovídat za schodek společně.  

 

Zaměstnanec může být zproštěn odpovědnosti úplně nebo částečně, pokud prokáže, že 

schodek vznikl bez jeho zavinění. Tato dohoda musí být písemně uzavřena a podepsána 

odpovědnými osobami. Dnem ukončení pracovního poměru dohoda o hmotné odpovědnosti 

zaniká. 

Hlavní funkcí pokladníka je: 

 vedení evidence o pohybu peněžních hotovosti a ceninách v evidenčních knihách, 

 vyhotovení pokladních dokladů, 

 zabezpečování číslování a formální správností pokladních dokladů, 



 

 

53 

 

 ověřování výše plateb v hotovosti, 

 zajišťování doplnění peněžních prostředků, 

 zajišťování doplňování pokladní hotovosti z bank, 

 zajišťování odvodů pokladní hotovostí do bank, 

 přijímání a vydávání peněžních prostředků, 

 příprava pokladních dokladů k zaúčtování. 

 

Jakékoli peněžní výdeje z pokladny musí být doloženy paragonem, účtenkou, 

stvrzenkou atd. Zároveň k těmto dokladům musí být vystaven výdajový pokladní doklad. 

Taktéž zaměstnanci jsou povinní v dohodnutém termínu po ukončení pracovní cesty 

předkládat k vyúčtování cestovních náhrad různé výdaje vzniklé během pracovní cesty, které 

musí být prokázány příslušnými doklady. Získané doklady budou po souhlasu odpovědné 

osoby vyplaceny. 

 

Doklad musí být pojmenován výdajový pokladní doklad a určen číselným označením 

pokladního dokladu. V záhlaví tohoto dokladu je název společnosti MEROPS spol. s r.o. 

a datum zhotovení dokladu. Nutným údajem je identifikace osoby nebo firmy, která hotovost 

přijala. Dalšími náležitostmi pokladního dokladů jsou: stručný popis účetního případu – účel 

platby, částku bez DPH, sazba DPH, celková peněžní částka, nebo údaje o množství a ceně, 

na kterou se doklad vystavuje a daň z přidané hodnoty Je potřeba, aby částka byla vypsána 

také slovy. Může být vyplněn datum uskutečnění účetní operace a samozřejmostí je podpis 

příjemce hotovosti a podpis pokladníka. U příjmových pokladních dokladů je většina 

náležitostí stejná.  

 

Inventarizace pokladní hotovosti je ve společnosti MEROPS spol. s r.o. prováděna 

dvakrát ročně vždy k poslednímu dni v měsíci, a to pomocí termínu určeného v sestaveném 

harmonogramu inventarizací. Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným 

stavem peněžních prostředků a stavem v účetnictví. V případě, že skutečný stav je nižší než 

stav v účetnictví, rozdíl se u peněžních hotovostí a cenin označuje jako schodek, který se 

zaúčtuje na nákladový účet 569000. V opačném případě, pokud je skutečný stav vyšší než 

stav v účetnictví, rozdíl se označuje jako přebytek a je zaúčtován na výnosový účet 668000.  
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K přepočtu cizí měny na českou měnu využívá účetní jednotka během roku směnný 

kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. K rozvahovému dni se pro přepočet 

používá taktéž kurz vyhlášený k 31. 12. ČNB. Vzniklé kursové rozdíly se při přepočítávaní 

měn zaúčtují na finanční účty nákladů nebo výnosů a to na vrub účtu 563 v případě kursové 

ztráty nebo ve prospěch účtu 663 pokud jde o kursový zisk se souvztažnými účty valutových 

pokladen. [1], [13] 

 

4.2.3 Návrh nové směrnice – Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

Při šetření bylo zjištěno, že MEROPS spol. s r.o. má tuto vnitropodnikovou směrnici 

sice vyhotovenou, ale je nedostačující a také nebyla aktualizována, i přesto že dochází 

k poměrně časným legislativním změnám. Vedení proto rozhodlo, že bude zhotovena zcela 

nová směrnice – Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Sestavení účetní závěrky je povinností 

vycházející ze Zákona o účetnictví a Vyhlášky k zákonu o účetnictví.  

 

Účetní uzávěrka představuje zpracování dat a výsledků za předešlé účetní období, 

které bylo uzavřeno a vyhodnoceno do uceleného přehledu. Díky tomuto přehledu se může 

provádět analýza finančního stavu společnosti a předpovídat její další vývoj. Pro řádné 

zhotovení roční účetní závěrky je nutnost zajistit veškeré podklady a doklady, které účetní, 

auditor i daňový poradce potřebují. S tím souvisí správné stanovení základu daně z příjmů 

a zpracování daňového přiznání.  
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Směrnice – Účetní uzávěrka a účetní závěrka je vytvořena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 18), zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., nový 

občanský zákoník, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetním standardem (č. 002 – 

Otevírání a uzavírání účetních knih). 

 

Ve společnosti MEROPS spol. s r.o. se touto směrnicí zajištují jednotlivé kroky, 

zásady a principy účetní uzávěrky. Rozvahový den pro účetní závěrku ve společnosti je 

stanoven k 31. 12.  

Odpovědnost za správné provedení účetní uzávěrky a závěrky a sestavení daňového 

přiznání má hlavní účetní společnosti.  

 

Účetní závěrce předchází účetní uzávěrka, což je sled činností, které zajišťují 

správnost a úplnost účetních knih v příslušném období.  

Rámcový postup při účetní uzávěrce: 

 

Inventarizace majetku a závazků 

 vyhotovení směrnice k inventarizaci, 

 stanovení inventarizační komise, harmonogramu prací a způsobu provedení 

inventarizace, 

 porovnání skutečného stavu s účetním stavem, vyčíslení inventarizačních rozdílů, 

 prozkoumání inventarizačních rozdílů a návrh na jejich vypořádání, 

 zaúčtování zjištěných rozdílů a předpisy náhrad, 

 dopracování záznamů o provedené inventarizaci. 

Operace spojené s inventarizací majetku a závazků jsou podrobněji upravené ve Směrnici – 

Inventarizace majetku a závazků. 

 

Opravné položky 

Tvorba a zúčtování opravných položek se řídí ustanovením zákona o účetnictví 

č. 563/1991 Sb., zákona o rezervách č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetním standardem (č. 005 – Opravné položky 

a č. 019 – Náklady a výnosy).  
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Opravené položky se vytvářejí pouze v případě snížení ocenění majetku v účetnictví, 

a to tehdy, kdy se nejedná o trvalou povahu. Jestliže je na určitý majetek vytvořena rezerva, 

nesmí se na tento majetek současně tvořit opravná položka. Pokud je při inventarizaci 

zjištěno, že částka závazků je vyšší než výše v účetnictví, tak se zvýšení proúčtuje rovnou na 

účet závazků souvztažně na vrub nákladového účtu. 

 

Rozlišují se dva druhy opravných položek: 

 

 zákonné opravné položky: jsou součástí základu pro výpočet daně z příjmů. Nesmí se 

tvořit u odepsaných pohledávek a u pohledávek vzniklých za společníky. Tvorba 

zákonných opravných položek se účtuje na vrub nákladů – 558000 a souvztažně 

s příslušným účtem. Rozpuštění OP se provádí vyměněním předkontací.  

 

 účetní opravné položky: nejsou součástí základu daně z příjmů, jde zejména 

o: opravné položky k dlouhodobému majetku, k zásobám, ke krátkodobému 

finančnímu majetku a k pohledávkám, mimo ty, které jsou tvořeny v souladu se 

zákonem o rezervách. Tvorba účetních opravných položek se účtuje na vrub nákladů – 

559000 a souvztažně s příslušným účtem. Rozpuštění OP se provádí vyměněním 

předkontací.  

 

Opravné položky k dlouhodobému majetku  

O tvorbě a rozpuštění se účtuje 1 krát ročně k rozvahovému dni na základě výsledku 

fyzické inventury a zhodnocení účetní zůstatkové ceny s reálnou cenou.  

O přechodném snížení DM se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí účtů:  

opravné položky k DNM – 091000 

opravné položky k DHM – 092000 

 

Opravné položky k zásobám, zejména zboží 

O tvorbě a rozpuštění se účtuje 1 krát ročně k rozvahovému dni na základě výsledku 

fyzické inventury a zhodnocení účetní zůstatkové ceny s reálnou cenou.  

Z důvodu vyskladnění zboží, ke kterému jsou vedeny opravné položky, se může o nich 

účtovat i během účetního období. K vytvoření přechodné opravné položky k zásobám se 

používá účtová skupina – 19, opravná položka ke zboží – 196000. 
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Opravné položky k pohledávkám  

Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí na základě dokladové inventury 

k 31. 12., a tím se rozpozná, zda hodnota pohledávek v účetnictví odpovídá hodnotě ve 

skutečnosti. 

Opravnou položkou se také vyjadřuje riziko pocházející z neuhrazené pohledávky. Pokud se 

pohledávka stane nedobytnou (promlčenou), následuje její odpis a nelze ji daňově uplatnit. 

ÚJ má zřízeny samostatné syntetické nebo analytické účty k opravným položkám, 

které se dále oddělují na daňové a účetní. 

Tvorba daňových OP se účtuje na vrub nákladového účtu 559000 a ve prospěch účtu 

391000. 

Tvorba nedaňových OP se účtuje na vrub nákladového účtu 559999 a ve prospěch 

účtu 391999. Opravné položky snížíme nebo zrušíme zaúčtováním ve prospěch účtové 

skupiny 55 a na vrub účtové skupiny 39. Pro vnitřní zúčtování používá účet 395000 

a k postoupení pohledávky účet 395100. 

 

Zákonné opravné položky se vytváří k drobným pohledávkám, pohledávkám za 

dlužníky v insolvenčním řízení, k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány 

v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994. Účetní jednotka nesmí tvořit opravné položky, 

pokud má závazek vůči dlužníkovi a neprovede nejdříve vzájemný zápočet pohledávky 

a závazku.  

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti: 

 uplynulo více než 12 měsíců – 20% neuhrazené rozvahové výše pohledávky 

 uplynulo více než 18 měsíců – 50% neuhrazené rozvahové výše pohledávky 

 uplynulo více než 24 měsíců – 66% neuhrazené rozvahové výše pohledávky 

 uplynulo více než 30 měsíců – 100% neuhrazené rozvahové výše pohledávky 

 

Jedny z případů zrušení opravných položek k pohledávkám: 

 pominula příčina, která vedla ke snížení hodnoty pohledávky (např. úhrada nebo 

zápočet pohledávky), 

 pohledávka byla vyřazena z účetnictví (např. postoupení nebo nedobytností 

pohledávky). 
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Kurzové rozdíly k rozvahovému dni 

V rámci sestavení účetní závěrky vyplývá ze zákona nutnost přepočítat majetek 

a závazky vyjádřené v cizí měně na českou měnu. 

Pro přepočet se používá pouze kurz vyhlášený Českou národní bankou, který je platný 

ke konci rozvahového dne, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.  

 

Kurzové rozdíly vzniklé při ocenění majetku a závazků se účtují výsledkově na vrub 

účtu finančních nákladů nebo ve prospěch účtu finančních výnosů. 

 kurzový rozdíl účtovaný jako kurzový zisk: 663000 

 kurzový rozdíl účtovaný jako kurzová ztráta: 563000 

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Smyslem časového rozlišení je vykázání nákladů a výnosů do správného účetního 

období, kdy je současně znám účel, částka a období účetního případu a zjištění hospodářského 

výsledku.  

 

Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období 

 jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, které budou přijaty v budoucnu 

(381000). 

Komplexní náklady příštích období 

 jsou různorodé náklady zaúčtované v běžném účetním období, které se váží 

k výkonům uskutečněným v následujícím účetním období (382000). 

Příjmy příštích období 

 jsou poskytnuté výkony, které budou uhrazeny v budoucnu, ale nejedná se 

o pohledávky za odběrateli (385000). 

 

Časové rozlišení pasiv 

Výdaje příštích období 

 jsou přijaté výkony, které budou uhrazeny v budoucnu, ale nejedná se o závazky za 

dodavateli (383000). 
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Výnosy příštích období 

 jsou přijaté příjmy za výkony, které budou poskytnuty v budoucnu (384000). 

Účty časového rozlišení nákladů a výnosů se zaúčtují se souvztažnými zápisy ve 

prospěch příslušných účtů účtové třídy 6 nebo na vrub účtů účtové třídy 5. 

 

Např. VBÚ – nájemné hrazené předem   381000/221100 

 VÚD – rozpuštění poměrné části nájemného 518400/381000 

 

Další: pojištění majetku, reklamy, služby na údržbu webových stránek atd. 

Při roční inventarizaci účtů časového rozlišení se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. 

 

Dohadné položky  

Dohadné položky se účtují na základě výsledků dokladové inventury, neboť podléhají 

inventarizaci.  

Dohadné položky se člení podle charakteru na:  

Dohadné účty aktivní:  

 zde se evidují pohledávky za poskytnuté výkony, jestliže není známá přesná výše 

částky (vyúčtování za plyn, elektřinu, vodné, stočné pro sportovní areál TennisHill), 

pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí, pokud ještě nebyla 

poskytnuta pojistná náhrada nebo nepotvrzena výše náhrady 

 zaúčtování na vrub účtu 388000 a souvztažně ve prospěch účtu účtové třídy 6 

 

Dohadné účty pasivní:  

 zde se evidují závazky za přijaté výkony, jestliže není známá přesná výše částky 

(budoucí náklady na plyn, elektřinu, vodné, stočné, nákladové úroky), závazek 

k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu, pokud nelze stanovit výslednou výši 

náhrady 

 zaúčtování na vrub účtu účtové třídy 5 a souvztažně ve prospěch účtu 389000 

 

Zaznamenávají se pouze krátkodobé dohadné účty, které mají splatnost do jednoho roku. 
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Rezervy  

Společnost MEROPS spol. s r.o. rezervy v současné době nevytváří, ale v případě 

jejich tvorby a zúčtování v budoucnu se rezervy řídí ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetním standardem 

(č. 004 – Rezervy a č. 019 – Náklady a výnosy).  

 

Zjištění účetního výsledku hospodaření za jednotlivé činnosti 

 z provozní činnosti: účty z účtové skupiny 60 – 64 mínus účtová skupina 50 – 55  

 z finanční činnosti: účty z účtové skupiny 66 mínus účtová skupina 56 a 57 

 z mimořádné činnosti: účty z účtové skupiny 68 mínus účtová skupina 58 

 

Splatná daň z příjmů 

Daň z příjmů splatná za běžnou činnost se zaznamená na vrub účtu 591000 se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341000. Daň z příjmů splatná z mimořádné činnosti 

se zachytí na vrub účtu 593000 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341000. 

 

Odložená daň z příjmů 

Český účetní standard (č. 003) 

Odložená daň je rozdílem mezi splatnou daní z daňového základu a odlišnou daní 

vyčíslenou z účetního hospodářského výsledku z důvodu, že některé náklady nebo výnosy 

jsou daňově uznány v jiném období, než se o nich účtuje.   

Při výpočtu je použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém bude odložený 

daňový závazek nebo odložená daňová pohledávka uplatněna. 

Daň z příjmů odložená za běžnou činnost se zaznamená na vrub účtu 592000 se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu 481000 v případě závazku nebo naopak v případě 

pohledávky. Daň z příjmů odložená za mimořádnou činnost se zaznamená na vrub účtu 

594000 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 481000 (závazek). 

 

Uzavírání účetních knih 

ÚJ se při uzavírání účetních knih řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 17) 

a Českým účetním standardem (č. 002 – Otvírání a uzavírání účetních knih). 
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Uzavření účetních knih je proces, při kterém se: 

 zjistí obraty stran MD a Dal všech syntetických účtů, 

 zjistí konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů 

a výnosů, 

 vypočítá se základ daně z příjmů a daňová povinnost, 

 zjistí se účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu 710 

a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 710, 

 uzavře se účetnictví ÚJ převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 na 

účet 702. 

 

Hlavní knihy se uzavírají pomocí účtů: 

702 - Konečný účet rozvážný, který musí navazovat na jednotlivé rozvahové položky 

aktiv a pasiv účtu 701 – počáteční účet rozvážný 

710 – Účet zisků a ztrát  

 

KZ nákladového účtu  710/5.. 

KZ výnosového účtu  6../710 

KZ aktivních účtů  702/aktivní účet 

KZ pasivních účtů  pasivní účet/702 

Zúčtování VH:   

Zisk    710/702 

Ztráta    702/710 

 

Sestavení účetní závěrky v plném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 18) 

 

Náležitosti, které musí účetní závěrka obsahovat: 

 obchodní firmu, sídlo podnikání, 

 právní formu, 

 identifikační číslo, 

 předmět podnikání, 

 rozvahový den, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, 

 okamžik sestavení účetní závěrky, 

 podpisový záznam jednatelů účetní jednotky. 
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Účetní závěrku tvoří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty a  

 příloha. 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

Položky rozvahy i výkazu zisku a ztráty se uvádějí odděleně a v určitém pořadí.  

 

Zaznamenání aktiv v rozvaze: 

 Sloupec brutto udává výši aktiv neupravené o opravné položky a oprávky. 

 Sloupec korekce udává výši opravných položek a oprávky, které se váží k položkám 

aktiv uvedených ve sloupci brutto. 

 Sloupec netto udává rozdíl mezi hodnotou brutto a korekcí. 

 

Při sestavení výkazu zisku a ztráty ÚJ využívá způsob druhového členění nákladů 

v provozní oblasti. 

 

Kromě základních náležitostí uvedených v účetní závěrce se v příloze uvádějí: 

 datum vzniku ÚJ nebo datum zahájení činnosti, 

 organizační struktura společnosti, 

 popis zásadních změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v OR, 

 informace o průměrném počtu zaměstnanců během účetního období, 

 informace o aplikaci a obecných zásad a použitých metodách. 

 

Doplňujícími informacemi k rozvaze a výkazu zisku a ztráty může být: 

 doměrek splatné daně z příjmů za minulá období, 

 rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky, 

 dlouhodobé bankovní úvěr včetně úrokových sazeb, půjčky, 

 pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, 

 změna vlastního kapitálu, 

 události po datu účetní závěrky. 
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Dalšími kroky při účetní závěrce jsou: 

 sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, 

 vyhotovení výroční zprávy (§ 21), 

 ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem (§ 20), 

 zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy (§ 21a), 

 archivace (§ 31, 32). 

 

ÚJ zveřejňuje účetní závěrku včetně výroční zprávu do 30 dnů po ověření auditorem 

a po schválení příslušným orgánem, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinou lhůtu. ÚJ 

zveřejní účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního 

rejstříku. Účetní závěrka se může uložit jako součást výroční zprávy. 

 

ÚJ má povinnost úschovy účetní závěrky a výroční zprávy po dobu 10 let začínající 

koncem účetního období, kterého se týká. [9, Interní materiál – Ing. Jana Hakalová Ph.D.] 

 

4.2.4 Návrh nové směrnice – Archivace dokladů 

Lhůty archivace jednotlivých dokladů, ať už účetních, mzdových nebo daňových jsou 

příslušným zákonem dané a nelze je nijak zkracovat. Pokud by při kontrole finančním 

úřadem, auditorem, nebo správcem daně byl zjištěn nedostatek v úschově, mohla by 

společnost dostat vysokou pokutu nebo sankci. Z důvodů důležitosti mít přesně uvedené 

termíny pro úschovu různých dokumentů a písemností vyskytující se v účetní jednotce, byla 

navržena směrnice pro archivaci.  

 Tato směrnice je vzhledem k rozsahu práce uvedena v Příloze č. 5. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku vnitropodnikových směrnic ve 

společnosti MEROPS spol. s r.o. Jak už bylo zmíněno v úvodní části bakalářské práce, účetní 

jednotky si volí interní předpisy individuálně, podle činnosti, velikosti a organizace, ale také 

podle nutností a svého zvážení. Vytváření některých směrnic je legislativně nezbytné, některé 

jsou ze zákona nepovinné, avšak i ty mají pro podnik velký význam. 

 

Teoretická část poukazuje na obecnou charakteristiku a význam vnitropodnikových 

směrnic, vymezení právní úpravy, která napomáhá při zpracovávání předpisů, postupů 

a metod pro účtování. Součástí práce jsou také náležitosti, typy a rozdělení vnitřních směrnic. 

Rozsáhlejší část teorie je věnována podrobnějšímu popisu nejdůležitějších 

a nejpoužívanějších interních směrnic, které by měly tvořit základ účtování v každé 

společnosti. Informace pro teoretickou část byly čerpány z odborné literatury, které byly 

následně použity při vypracování praktické části bakalářské práce.  

 

V praktické části byla v rámci zpracování této bakalářské práce charakterizována 

společnost MEROPS spol. s r.o. Cílem bylo seznámit se s předmětem podnikání a provést 

analýzu již používaných vnitropodnikových směrnic v této vybrané společnosti. 

Prostudováním interních materiálů, které společnost předložila, byly získány potřebné 

informace pro posouzení současného stavu dané oblasti se stavem, který vyžaduje legislativa. 

MEROPS spol. s r.o. má vytvořené pouze některé z povinných směrnic a dále specifické 

směrnice vyplývající z oblasti své podnikatelské činnosti. Mimo vnitropodnikové směrnice 

má společnost zpracovanou integrovanou příručku, která slouží k poskytnutí souhrnných 

informací o systému řízení v organizaci. Tato integrovaná příručka je vytvořena v souladu 

s normou ISO, díky které je společnost držitelem mnoha certifikátů. Ačkoli má společnost 

většinu předpisů sepsáno srozumitelně, byly zjištěny drobné nedostatky, které byly následně 

doplněny nebo přepracovány. Obecně řešené směrnice byly přeformulovány na konkrétní 

situace v účetní jednotce. U směrnic, které nebyly delší dobu aktualizovány, se pomocí 

legislativních požadavků provedla obnova, která přispěje k lepší orientaci účetních, ekonomů, 

jiných odpovědných osob a také ke správnému vnitřnímu řízení. Účetní jednotce byla 

navržena titulní strana s formální úpravou, která by měla být jednotná a společná pro všechny 

účetní předpisy. 
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Cílem bakalářské práce bylo také navrhnout zcela nové interní směrnice, které 

společnost MEROPS spol. s r.o. postrádala. Za pomocí účetní byly vybrány čtyři vnitřní 

směrnice: směrnice pro zásoby, směrnice pro pokladnu, směrnice pro účetní uzávěrku a účetní 

závěrku a směrnice pro archivaci dokladů. Všechny navržené směrnice splňují legislativní 

požadavky a potřeby účetní jednotky. Pro zkoumanou společnost budou původní i nové 

směrnice upravovat činnosti tak, aby fungovala vnitřní organizace společnosti, a aby nadále 

docházelo k zefektivnění pracovních postupů a k celkovému využití při podnikání.  

Bakalářská práce může sloužit jako základ k vytváření dalších vnitropodnikových směrnic 

nejen pro MEROPS spol. s r.o., ale také pro jiné společnosti. 
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