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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na vnitřní směrnice v mateřské škole Neumannova, Mostní 

a Sadová, kde mateřské školy Mostní a Sadová jsou součástí mateřské školy Neumannové. 

Mateřská škola je neziskovou organizací, což znamená, že není založena za účelem dosažení 

zisku. Patří mezi státní organizace rozpočtového typu, jejichž účetnictví je upravené 

vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 701–710. Příspěvkové organizace jsou právnickými 

osobami, účetními jednotkami a poplatníky daně z příjmů právnických osob. Účetnictví 

vedou v plném rozsahu, ale pokud u nich rozhodne zřizovatel, mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu vedou účetnictví taky ty příspěvkové 

organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, u nichž 

o tom rozhodne jejich zřizovatel. Mateřská škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Cílem bakalářské práce je analýza interních směrnic v mateřské škole Neumannova, 

Opava. Bude provedena oprava chyb vyskytujících se ve stávajících směrnicích. Navrhneme 

také nové směrnice, které v účetní jednotce chybí. Interní směrnice jsou předpisy, jimiž se 

podrobněji upravují vlastnosti a chování prvků některých systémů v účetní jednotce. Pomocí 

nich se určují způsoby vykonávání jednotlivých funkcí účetní jednotky, konkretizují funkční 

náplně a určuji vztahy prvků při vykonávání těchto funkcí. Jejich cílem je stát se nástrojem 

pro zkvalitnění řízení účetní jednotky. Vnitřní směrnice reprezentují účetní jednotku, 

pomáhají vytvářet o účetní jednotce dojem a názor. 

Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku pojmu vnitřní směrnice. Budou zde 

vyjádřeny nejdůležitější právní předpisy týkající se příspěvkových organizací a vnitřních 

směrnic. Přiblížíme si i další pojmy, jako jsou například vlastnosti interních směrnic, 

náležitosti, tvorba a mnoho dalších. 

V kapitole třetí se zaměříme na charakteristiku konkrétní příspěvkové organizace 

mateřské školy Neumannové, v Opavě. Vypíšeme několik informací o dvou školkách, které 

jsou součástí této mateřské školy. Zobrazíme jejich aktuální směrnice a popíšeme jejich 

obsah. 

V kapitole čtvrté vyčteme mateřské škole jejich chyby v aktuálních směrnicích, nejčastěji 

však v legislativě. U některých směrnic jsou chyby i v obsahu, které také budou popsány 

v této kapitole. Dále navrhneme nové směrnice na základě předchozí kapitoly, které jsou 

potřebné pro danou příspěvkovou organizaci.  

Jako použité metody jsem zvolila popis a analýzu.  
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2 PODSTATA A VÝZNAM VNITROORGANIZAČNÍCH SMĚRNIC 

Bakalářská práce je zaměřena na vnitřní směrnice ve vybrané příspěvkové organizaci. 

Jak už bylo v úvodu naznačeno, příspěvková organizace je organizací, která nebyla založena 

za účelem dosažení zisku. Příspěvková organizace má svého zřizovatele, který rozhoduje o 

jejím vzniku a to na základě zřizovací listiny. Také jmenuje a odvolává ředitele dané 

organizace, rozhoduje o odměňování ředitele a také může provádět kontrolu hospodaření celé 

příspěvkové organizace. Účetní jednotka hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní 

činností, ze státního rozpočtu a to pouze v rámci finančních vztahů stanovených 

zřizovatelem. Finančními vtahy se rozumí příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo 

odvod z provozu do státního rozpočtu, individuální a systémové dotace na financování 

programů a akcí, návratná finanční výpomoc a odvod z odpisů. Jedná se i o peněžní 

prostředky získané ze svých fondů a z peněžitých darů od fyzických a právnických osob. 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí rozpočtem, který po zahrnutí příspěvku ze 

státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí být sestaven jako 

vyrovnaný.  

V této kapitole se budeme zabývat pojmem „vnitřní směrnice“, co tento pojem vlastně 

znamená, jaký má význam a další podkapitoly týkající se těchto směrnic. 

2.1 Právní předpisy 

Realizace práva znamená nejen dosažení určitého stavu, jenž nastal působením 

platných právních norem na společenské vztahy, ale i proces uskutečňování právních norem, 

v němž se pomocí opatření má dosáhnout stanoveného cíle ve společenské praxi. Dále je 

součástí této kapitoly pojem prováděcí právní předpis - vyhláška (tímto předpisem je předpis 

obsahující prováděcí normy k právním normám obsaženým v ustanoveních zákona, to 

znamená, že takovým předpisem se obvykle rozumí podzákonný právní předpis vydaný 

k provedení zákona). Jestliže charakterizujeme pojem právního prováděcího předpisu, je 

nutné uvést, že jde o předpis mající povahu normativního aktu, jehož obsahem jsou právní 

normy. Vydat právní předpis v mezích zákona znamená, že nesmí ukládat nikomu více či 

méně povinností, dávat více či méně oprávnění než zákon ani jej měnit či doplňovat.  

Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi. Právní 

postavení příspěvkových organizací upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle těchto zákonů zřizují organizační složky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
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státu a územní samosprávné celky příspěvkové organizace. Dále se příspěvkové organizace 

zřízené organizačními složkami státu, řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Mezi příspěvkové organizace se řadí i školská zařízení, které se řídí zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním, 

ve znění pozdějších předpisů. [6] 

Pro vnitřní směrnice je důležitý zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho 

průkaznosti, mimo jiné, stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby 

účetní závěrka sestavená na základě tohoto zákona, podávala věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví. Stojí zde za zmínku, že smyslem vnitřních směrnic je aplikovat zákonné předpisy 

na konkrétní podmínky v účetní jednotce. Zákon o účetnictví výslovně neukládá tvorbu 

vnitřních směrnic, ale v § 33a odst. 9 je jednoznačně stanovena povinnost vydat vnitřní 

předpis.  

Dále je zde důležitá vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

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

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou samosprávními územními celky, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, umožňuje vyjmenovaným 

účetním jednotkám vnitřní směrnici vydat. [3] 

2.2 Pojem vnitřní směrnice 

Vnitřní účetní směrnice jsou předpisy, jimiž se podrobněji upravuje postup jednotlivých 

činností a stanovuje kdo, co, kdy a jak bude vykonávat. Jsou zařazené mezi písemné 

normativní právní akty. Dalo by se říci, že neřeší konkrétní otázku ve vztahu k určitým 

účastníkům, ale něco regulují, normují. 

 Hlavním smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu, a to 

při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech 

ve stejném čase. Metodický jednotný postup při řešení stejných operací je důležitý pro 

správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. Velmi 

důležitým důvodem pro tvorbu směrnic je vytvoření určitého nástroje pro vnitřní řízení účetní 

jednotky. Tímto nástrojem je, že dobře zpracované směrnice vedou ke zkvalitnění řízení a 

následně zajišťují i připravenost účetní jednotky v případě, kdy dochází k vnitřní, nebo 
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dokonce i k vnější kontrole. Pokud bude mít účetní jednotka směrnice vytvořené, tak se 

minimalizuje riziko, že by docházelo k porušování právních předpisů. Navíc zaměstnanci, 

kterých se týkají tyto vnitřní předpisy, snazší postup při plnění svých pracovních povinností. 

Při vnitřní či vnější kontrole účetní jednotka prokáže, jakým způsobem zajistila řešení 

hospodářské situace, jak toto řešení zabezpečila a to s ohledem na platné právní předpisy. 

Pokud účetní jednotka přistupuje k přípravě a vypracování vnitřních směrnic zodpovědně, 

neměla by tedy mít kontrola žádné negativní dopady na účetní jednotku. [5] 

Směrnice mohou být uspořádány do jednoho uceleného souboru nebo mohou být 

vytvářeny samostatně. Samozřejmě je nutné sledovat změny v legislativě, a popřípadě upravit 

směrnice, které se této legislativní změny týkají. Jestliže je nutné směrnice měnit, tak se 

v praxi používají pojmy jako dodatek, změna a doplněk. Je zde nutné ovšem upozornit na 

zjednodušení celé situace a přehledu tím, že budeme vydávat pouze dodatky, které se budou 

pořadově číslovat. Pokud nastane změna, může se jednat zejména o zrušení části směrnice, 

změnu ve směrnici, doplněk ke směrnici nebo kombinaci ze tří uvedených možností. [2]  

Důležité je, že by interní směrnice měly rozpracovat některé oblasti činností do takových 

podrobností, jak to vyžaduje potřeba racionálního plnění funkcí účetní jednotky a také jejich 

organizačních prvků. Měly by zejména upravovat činnosti a vlastnosti, přesně tak, jak to 

vyžadují právní předpisy, nebo pro které se daná úprava považuje podle účetní jednotky za 

potřebnou a užitečnou z hlediska významu, opakovanosti výskytu a jiné. Měly by obsahovat 

ustanovení natolik stálá, aby se podle nich mohly vytvářet účelné stereotypy chování, a také 

aby zajistily automatické fungování a na druhou stranu zanechaly prostor pro 

sebeuplatňování a aktivitu příslušných zaměstnanců zabývajících se příslušnou 

problematikou. [5] 

2.3 Pravidla, postupy a úloha interní směrnice 

Pravidla a postupy, které jsou stanovené vnitřními směrnicemi, jsou závazné pro všechny 

zaměstnance a dávají tím určité pravomoci odpovědným pracovníkům. Nedodržení pravidel a 

postupů, které jsou dané účetními směrnicemi, může být považováno za závažné porušení 

pracovní kázně. Je nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení pracovníků se 

směrnicemi v dané účetní jednotce. Vždy je důležitý obsah a uvedení pravidel do praxe, ne 

tedy pouze formální stránka.  
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Bohužel se neustále v praxi setkáváme s organizacemi, ve kterých směrnice chybí nebo 

jsou vytvořené v malém počtu. [8] 

Úloha směrnice 

Základní úlohou, která už byla zmíněna, je zajištění jednotného metodického postupu při 

sledování skutečností, které v účetní jednotce nastaly. Dopad těchto skutečností se projevuje i 

při sestavování vnitřních plánů, ať už z hlediska finančního hospodaření nebo rozpočtů, tak i 

realizace hospodářských operací. 

Další úlohou interních směrnic je vyjádření vůle odpovědných pracovníků, že 

v konkrétních situacích má být postupováno konkrétním způsobem. V tomto případě plní 

interní směrnice úlohu konkrétních pravidel. 

Řada povinností vyplývá přímo z právních norem, které si každý podnik včetně účetnictví 

upravuje dle svého uvážení. Každé své rozhodnutí však musí účetní jednotka zachytit 

písemně pro případnou kontrolu. [1] 

Pro stav a úpravu vnitřních směrnic jsou stanoveny hlavní zásady. Hlavní zásadou je, že 

vnitřní směrnice musí být přehledná, stručná a logická. Musí zde být snadno srozumitelný a 

jednoznačný text. Další jednou ze zásad je, že v interní směrnici se musí látka uspořádat tak, 

aby se stejná ustanovení z různých předpisů shrnula do společného ustanovení. Taky je velmi 

důležitou zásadou soulad právních předpisů při tvorbě směrnic. Obsahuje-li interní směrnice 

některá ustanovení, která nejsou závazná, uvede se v úvodním ustanovení směrnice, které 

části jsou nezávazné. [5] 

Jestliže jde o obsah, tak délkou a rozsahem se kvalita interních směrnic neprokazuje. 

Interní předpisy neslouží jen pro splnění podmínek daných legislativou, ale měly by být 

především nástrojem zkvalitnění vnitřního řízení účetní jednotky.  Mohou tedy pak posloužit 

ke zlepšení, zprůhlednění či zjednodušení auditu nebo daňové kontroly. Vnitřní směrnice by 

měly být každoročně revidovány či alespoň kontrolovány. Revize a změny interních směrnic 

musí respektovat nejen legislativní změny, ale i praktické zkušenosti, získané v průběhu 

používání těchto směrnic. [1] 

 Hlavním účelem vnitřních směrnic je vymezení účetních dokladů, a to včetně účetních 

písemností a organizačního zabezpečení oběhu účetních dokladů, jejich přezkušování a 

vedení účetních knih. Dále pak používání jednotného a přehledného účetového rozvrhu, a 
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také jednotné organizační zabezpečení provádění organizace. Jedním z účelů je i dosažení 

jednotného ocenění a stejného posuzování shodných účetních případů, zejména u velkých 

organizačních celků. Posledním účelem je organizační zabezpečení úschovy a archivování 

účetních a daňových písemností. [2] 

2.4 Tvorba, chyby při tvorbě a formální úprava vnitřních směrnic 

Tvorba 

Při tvorbě interních směrnic nás zajímají normy lidského chování. Vnitřní normy jsou 

součástí celého souboru norem lidského chování, kterými se musejí zaměstnanci řídit. 

Z tohoto základu vyplývají vlastnosti vnitřních směrnic účetní jednotky.  

Formální úprava 

Vnitřní směrnice, mimo jiné, reprezentuje účetní jednotku. Pomáhá vytvářet o účetní 

jednotce dojem a názor. Jednou z důležitých rolí je vzhled a úprava. 

Na první straně se uvádí základní identifikační údaje jako: 

 název a sídlo účetní jednotky, 

 označení směrnice, 

 její číslo a název. 

V účetní jednotce se může vyskytovat více typů směrnic současně. Ať zvolí účetní 

jednotka název pro své písemnosti jakýkoliv, měla by v tomto označení pokračovat. Nově 

vydané směrnice je vhodné číslovat vzestupně, a to s uvedením prvého platného účetního 

období. Ve větších organizacích bývá zavedena jednotná grafická úprava, o kterou se starají 

specializovaná oddělení, mající v náplni práce vydávání, kontrolu a aktualizaci popisovaných 

písemností. To je na druhé straně nemyslitelné u malé účetní jednotky, které stačí plně 

zahrnout informace a postupy do jedné interní směrnice. [5] 

Je dobré, aby směrnice byly vytvořené minimálně ze dvou částí. V první části, která by 

byla obecná, by bylo vhodné uvést předpisy, na základě kterých je směrnice vytvořena a taky 

je vhodné uvést citaci příslušných předpisů. A to zejména proto, aby každý, kdo v účetní 

jednotce bude postupovat dle dané směrnice, nemusel hledat citaci v konkrétních předpisech. 

A v části druhé bude již konkrétní postup v účetní jednotce. [1] 
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Postup při tvorbě interních směrnic 

Při tvorbě interních předpisů bychom měli rozlišovat tyto základní funkce: 

 odborný útvar, který je autorem interní směrnice, 

 organizační útvar, 

 právní útvar. 

Návrh interní směrnice vypracovává ten odborný útvar, do jehož působnosti daná 

problematika patří. Jeho povinnost je provést analýzu té dané problematiky a vypracovat 

návrh směrnice. Tento návrh rozeslat k připomínkám a připomínky zapracovat do návrhu 

směrnice. Doplněný návrh o připomínky předá organizačnímu útvaru k dalšímu řízení. 

K připomínkám se návrhy předávají: 

 řediteli, 

 náměstkům ředitele, 

 popřípadě  právníkovi účetní jednotky, 

 odborným útvarům, jichž se řídící předpis týká. 

Odpovědnost za interní předpisy je dvojí. Odborný útvar odpovídá za věcnou správnost a 

organizační útvar za formální stránku. V rámci této odpovědnosti organizační útvar prověří, 

zda bylo provedeno řádné připomínkové řízení, a zda byly došlé připomínky vyřízeny. 

V případě potřeby rozešle návrh řídící směrnice k dalším připomínkám. Posoudí, zda byl 

zvolen správný druh interního předpisu, a zda měl všechny potřebné náležitosti. Na závěr 

vypracuje konečné znění a připraví jej k podpisu. 

Hlavní obecnou zásadou je, že ředitel by neměl podepsat interní směrnici, do té doby, 

dokud není parafován vedoucím organizačního útvaru. [1] 

Chyby při tvorbě směrnic 

Problémem, se kterým se účetní jednotky v praxi potýkají, je často neexistence aktuálních 

interních účetních směrnic. Dříve vytvořené směrnice nejsou v některých případech 

pravidelně aktualizovány při vnitřních organizačních změnách, při změně pravidel 

obsažených v obecně platných předpisech, apod. [8] 

Nejideálnější by bylo, aby všechny směrnice byly vždy a v každé organizaci platné a 

aktuální. V praxi se ovšem nevyskytují pouze bezchybné směrnice, ale mohou se v nich 
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objevit i různé nedostatky. Jako první nedostatek bychom uvedli neujasnění terminologie. 

Pojmy, které ve směrnicích použijeme, nejsou jednoznačně a určitě vymezeny, není 

sjednoceno názvosloví a výklad pojmů. Dále se v mnoha případech vyskytují chyby 

v systematičnosti a logičnosti uspořádání, a také není umožněna snadná orientace. Dalším 

z výrazných nedostatků je jazyková nesprávnost. Vyskytují se neúměrné dlouhé názvy 

předpisů. Taky zde stojí za zmínku chybné uspořádání obsahových náležitostí, například 

chybí vyznačení, kdy směrnice nabývá účinnosti. Také nepřehledné číslování a členění, 

nepřesné používání pojmů a zkratek. 

A mnoho dalších chyb, které se čím dál tím častěji vyskytují při tvorbě směrnic. 

2.5 Interní směrnice, jejich náležitosti a struktura 

Jednou z chyb vyskytujících se ve vnitřních směrnicích je, že chybí jedna z 

následně uvedených obsahových náležitostí, protože každá náležitost má svůj význam a 

smysl. [1] 

Stručně a přehledně můžeme strukturu vnitřních směrnic zobrazit takhle: 

 název účetní jednotky a její adresa, 

 identifikační údaje, 

 uvozovací věta, 

 úvodní ustanovení, 

 vlastní text interní směrnice, 

 přechodná ustanovení, 

 závěrečná ustanovení, 

 podpis oprávněného pracovníka, 

 seznam příloh. 

Název interní směrnice by měl být volen tak, aby umožnil jednoduchou, rychlou a snadnou 

orientaci v seznamu vnitřních předpisů. Měl by být vždy výstižný, zcela jednoznačný. 

Příkladem může být vydání směrnice, která bude obsahovat všechna potřebná ustanovení 

včetně schvalování pracovních cest, cestovních náhrad, vyúčtování pracovních cest apod. 
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Celou oblast vystihuje název „Pracovní cesty“. Další z odrážek je uvozovací věta, která 

obsahuje odvolání, na základě jakého vnitroorganizačního oprávnění vydává podepsaný 

vedoucí pracovník příslušný vnitřní předpis.  Uvozovací věta má smysl u účetních 

jednotek s členitou organizační strukturou. Úvodní ustanovení by mělo obsahovat odkazy 

na vyšší předpisy, na jejichž základě je směrnice vydávána. Dále charakterizuje předmět 

úpravy, popřípadě účel. Má svůj význam nejen z důvodu zcela jasného a konkrétního 

vymezení právního předpisu, na který směrnice navazuje, ale i proto, že umožňuje rychlou 

orientaci, kterou směrnicí je daná problematika upravena. Vlastní text se u rozsáhlejších 

směrnic dělí na obecná ustanovení, která obsahují zásady a výklady pojmů, speciální 

ustanovení a společná ustanovení pro všechny tematicky členěné části. Přechodná 

ustanovení nejsou moc využívána. Používají se pouze v případě, kdy je zapotřebí řešit 

dočasné vztahy a úkoly pro dobu zavádění směrnice či pro přechod praxe ze staré 

směrnice na novou. Do závěrečných ustanovení patří závaznost, platnost a účinnost, 

zrušovací ustanovení, zvláštní pověření, odpovědnost za kontrolu a ustanovení o přílohách. 

Jsou často podceňována. Je nutné uvést, pro koho je vnitřní směrnice závazná, zda pro 

všechny zaměstnance, či jen pro některé. [5] 

Dělení směrnic 

Interní směrnice mohou být rozděleny do tří skupin. První skupinou jsou směrnice 

povinné. Ty jsou dané zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou nebo účetními standardy. 

Druhou skupinou jsou pak směrnice vyplývající z jiných právních předpisů, například ze 

zákoníku práce, ze zákona o rezervách a tak dále. Poslední skupinou jsou směrnice 

doporučené, jejichž obsah a rozsah je určen velikostí, strukturou a předmětem činnosti dané 

společnosti. [1] 

Mezi směrnice povinné patří:  

1. odpisový plán, 

2. deriváty, 

3. účtový rozvrh, 

4. podpisové záznamy, 

5. konsolidační pravidla, 

6. používání cizích měn, kursové rozdíly, 

7. stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby v případě, 

že se o zásobách účtuje způsobem A, 

8. časové rozlišení nákladů a výnosů, 
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9. rozpouštění nákladů, popř. odchylek. 

Některé z těchto uvedených směrnic nemusí být samostatně zpracované, ale mohou 

být součásti některé jiné směrnice. I přesto, že jsou tyto směrnice povinné, bude účetní 

jednotka vytvářet jen ty, pro které má náplň. [5] 

Doporučené směrnice 

Mezi ostatní, doporučené, směrnice patří zejména: 

1. pracovní cesty,  

2. oceňování majetku a závazků, 

3. oběh účetních dokladů, 

4. zásady pro tvorbu a použití rezerv, 

5. inventarizace, 

6. zásady pro použití opravných položek, 

7. pokladna, 

8. reklamační řízení, 

9. harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky, 

10. platební karty, a jiné. 

Ostatní směrnice 

Účetní jednotka proto může vytvořit i další směrnice, pokud je potřebuje: 

1. organizační řád, 

2. kontrola bezpečnosti a zdraví při práci, 

3. zpracování kalkulací, 

4. pracovní řád, 

5. náhrady škod, 

6. požární předpisy, 

7. školení zaměstnanců, a jiné. 

2.6 Vlastnosti interních směrnic a jejich platnost a účinnost 

Vlastnosti interních směrnic mohou být formulovány jako jednoznačnost, přehlednost, 

komplexnost, také nerozpornost s právními předpisy, další z vlastností je určitost, 

reprezentativnost a relativní stabilita. Jako další vlastnost bychom uvedli návaznost na ostatní 
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předpisy, vnitřní nerozpornost, srozumitelnost, racionalita normativní úpravy, věcnost a 

stručnost. Tyto vlastnosti plynou z hlavních zásad. Je zde nutné zdůraznit to, že uvedené 

vlastnosti jsou shrnutím a zobecněním praktických zkušeností několika generací. [5] 

Platnost a účinnost 

Pojmy platnost a účinnost se obvykle v praxi zaměňují. Platnost vzniká splněním 

následujících dvou podmínek: 

1. směrnice je podepsána oprávněným orgánem, popřípadě oprávněnými orgány při 

spolurozhodování, 

2. směrnice je vydána takovým způsobem, který předem stanoví účetní jednotka. 

Jakmile dojde ke splnění výše uvedených podmínek, nastává platnost interního předpisu. 

Je to nenávratný a jednoznačný okamžik. Proto tedy není možné, aby platnost, na rozdíl od 

účinnosti, nastala zpětně nebo do budoucna. 

Vnitřní směrnice, která nabyla platnosti, nemusí současně nabýt účinnosti. Například, 

může být účelné, aby se pracovníci s novou směrnicí seznámili dříve, než nastane povinnost 

se podle ní řídit. 

Platnost zaniká splněním všech úkolů obsažených ve směrnici, nebo uplynutím doby 

platnosti směrnice, pokud byla při jejím vydání platnost časově omezena, nebo zrušením dané 

směrnice. Od doby, kdy směrnice nabyla platnosti je záruka, že se na textu nebude nic měnit. 

Vše by mělo být do dne, kdy nastane účinnost směrnice, bylo vše připraveno a byly 

vytvořené podmínky pro dodržování daných ustanovení. [5] 

2.7 Vydávání, aktualizace a evidence směrnic 

Směrnice by měly být vydávány jedním útvarem účetní jednotky. Vydávající je 

povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance se zněním vnitřního předpisu. 

V příspěvkové organizaci může být vydávajícím ředitel organizace. Schvalování interního 

předpisu provádí nejvyšší odpovědný pracovník pro daný stupeň pravomoci. Jedná se tedy o 

ředitele školy, či pověřeného zástupce. [8] 
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Interní směrnice by měly odrážet současný stav legislativy. K častým změnám je potřeba 

pružně reagovat na změny v oblastech upravujících vnitřní směrnice a těmto změnám je 

přizpůsobit. 

Aktualizace každé směrnice je třeba provést v následujících případech: 

 při organizačních změnách, 

 při změně ve způsobu realizace některých činností, 

 každoročně k začátku nového účetního období, 

 při změně pravidel obsažených v obecně platných předpisech, 

 při změně zvolených účetních postupů, a jiné.  

Aktualizaci lze provádět v průběhu účetního období v případě, že se změnily právní předpisy 

související s oblastí, kterou se účetní jednotka zabývá, nebo v případě, že se vnitřní podmínky 

v účetní jednotce upravily. [5]. 

Evidence směrnic 

V každé účetní jednotce by mělo být vymezeno jedno místo, kde je vedena úplná a přesná 

evidence všech vydaných interních předpisů, které jsou platné, a v některých případech i 

zrušené.  

Z tohoto místa lze pravidelně vydávat přehled platných vnitřních předpisů. Pro tuto 

činnost lze využít výpočetní techniky a zpracovat přehledy všech interních předpisů, jak 

právních, tak vnitřních, které se vztahují k určité činnosti. [5] 

2.8 Aplikace soustavy vnitřních směrnic 

Aplikace soustavy řídících aktů je závislá na řadě faktorů, zejména na velikosti účetní 

jednotky a členitosti její organizační struktury.  

V menší účetní jednotce s jednoduchou strukturou nemá smysl delegovat pravomoci ve 

vydávání vnitřních předpisů na náměstky nebo na vedoucí útvarů. Je mnohem výhodnější, 

aby všechny vnitřní předpisy v takové účetní jednotce vydával pouze ředitel dané organizace.  
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3 AKTUÁLNÍ SMĚRNICE VE VYBRANÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

3.1 Základní informace o mateřské škole 

Mateřská škola Neumannova v Opavě 

Oficiální název školy je Mateřská škola Opava, Neumannova – příspěvková 

organizace. Zřizovatelem je statutární město Opava, a ředitelkou školy je Bc. Eva Matušková. 

Sídlí v příměstské části Opava-Jaktař. Vedle Mateřské školy sídlí stacionář Mraveneček. 

Mateřská škola má 7 zaměstnanců, z toho jedna ředitelka, tři učitelky a tři správní 

zaměstnanci. Provoz Mateřské školy je od 6:15 do 16:30 hodin s možností docházky podle 

potřeb rodičů. Od 1. 9. 2009 jsou součástí Mateřské školy Neumannové další dvě školky, a to 

Mateřská škola Sadová a Mateřská škola Mostní.  

Nachází se v objektu vily, která má atypicky řešené interiéry a vytváří tak zajímavý 

členitý prostor pro různé činnosti dětí. Kolem vily je veliká zahrada, na které můžeme vidět 

průlezačky, malý basketbalový koš, houpací koně a nesmějí chybět ani dvě pískoviště. 

Mateřská škola má dvě třídy. A díky jejich velikostem zde vládne příjemná rodinná 

atmosféra. Do první třídy se zapisují děti ve věku 2,5 – 4 let, poté se přesunou do třídy druhé, 

kde jsou děti až do předškolního věku. Děti zde mají i mnoho kroužků jako gymnastiku, 

kreslení, plavání, výuku na počítačích a taktéž výuku cizího jazyka. 

Děti se účastní různých projektů. Jedním z projektů je celoroční projekt „Kam nás 

kroky zavedou“. Prioritou tohoto projektu je začlenění dětí do kolektivu, radost z poznávání a 

objevování, a seznamování. Tento projekt se týká jak první, tak druhé třídy, akorát prioritou 

pro druhou třídu je navázání na poznatky získané z 1. třídy, rozšiřování o nové znalosti, 

upevňování kamarádských vztahů, uvědomování si sama sebe, upevňování sebevědomí. 

Mateřská škola také spolupracuje s polskou a slovenskou mateřskou školou v rámci projektu 

Comenius. 

Nejdůležitější pro mateřskou školu je, aby dětem zajistila dostatečný pitný režim po 

celý den. Každé dítě má svůj hrníček s obrázkem, který má po celý den k dispozici. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně 

šťastné a spokojené. [9] [10] 
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Mateřská škola Sadová v Opavě 

Tato škola se nachází v klidné části Opavy poblíž Městských sadů. V blízkosti se 

nachází autobusová zastávka. Škola zajišťuje standardní péči pro děti v předškolním věku. 

Kapacita dětí se zde pohybuje okolo 46 dětí. Děti jsou většinou do školky přijímány tak, aby 

škola tuto kapacitu zaplnila.  

Mateřská škola se účastní vzdělávacího programu „Putování švábíka Bedíka“, který 

dětem dává poznání přátelství a pomoci. Rozvíjí kamarádské vztahy a při cestě světem 

objevují nové věci. Program je rozdělen do pěti bloků pro obě třídy. 

Je zde věnována pozornost všestrannému rozvoji dětské osobnosti s přihlédnutím 

k věkovým zvláštnostem dětí, jejich potřebám a zájmům. I tady jsou dětem nabízeny 

nadstandardní činnosti, jako je výtvarné tvoření, práce s počítačem nebo plavecký výcvik. 

Plně je zde využívaná poloha školy k zajímavým vycházkám do přírody a pobytu na 

prostorné zahradě. 

Mateřská škola se snaží o podporu zdravého tělesného, psychického a sociálního 

vývoje dítěte, vytvářet podmínky pro jeho individuální rozvoj. Škola uspokojuje potřeby dětí, 

rozvíjí jejich dovednosti a orientaci v okolním světě. Snahou je vyváženost veškerých 

činností, nepřetěžování dětí, vnímání individualit a přiměřenosti věku. 

Prioritou je šťastné dítě, tvořivost, dostatečná nabídka aktivit a spokojení rodiče. [12] 

Mateřská škola Mostní v Opavě 

Škola se nachází poblíž řeky Opavy a Sádrovcového jezera. Je zde mnoho možností 

vycházek do přírody. Jedná se o dvoupatrovou budovu se dvěma třídami. Má nově upravenou 

pěknou zahradu, na které jsou houpadla, pískoviště a houpací koně. Škola má 6 zaměstnanců, 

z toho jedna ředitelka, 2 učitelky, 1 školnice a 1 zaměstnanec provozu. 

I tahle škola se účastní projektu, který se jmenuje „Kamarádi, pojďte s námi – 

objevíme svět!“, který je zpracován do čtyř integrovaných bloků pro obě třídy. Činnosti jsou 

prováděny hravou a tvůrčí formou, které přinesou dětem takové poznatky, které jsou pro 

jejich předškolní věk smysluplné a jim srozumitelné, které jim umožní lépe chápat svět kolem 

sebe a rozumět jeho dění. Také jim nabízí poznatky, které jsou prakticky užitečné a 

využitelné v běžném životě, tak i v dalším učení a poznání. 
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Motto této školy je: „Jsme tu pro děti!“. [11] 

3.2 Aktuální směrnice v mateřské škole v Opavě 

Směrnice si mateřská škola sestavuje sama, tedy pro upřesnění paní ředitelka mateřské 

školy. V některých příspěvkových organizacích může směrnice vydávat zřizovatel účetní 

jednotky. V našem případě dle zřizovací listiny vystupuje mateřská škola v právních vztazích 

svým jménem a nese majetkovou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

V následující kapitole si zobrazíme seznam směrnic, který mají aktuálně v Mateřské 

škole Neumannova, Opava. Dále tato kapitola bude obsahovat popis směrnic a následně se 

pak přeneseme do další kapitoly, kde na základě téhle kapitoly provedeme analýzu a návrhy 

na zlepšení či doplnění směrnic, které v jejich seznamu chybí. [13] 

Seznam aktuálních směrnic: 

1. účtová osnova, 

2. oběh písemností a účetních dokladů, 

3. podpisová oprávnění osob jednajících jménem účetní jednotky, 

4. odpisový plán majetku, 

5. evidence majetku, 

6. časové rozlišení účetních případů, 

7. harmonogram účetní závěrky, 

8. provedení inventarizace,  

9. poskytování a účtování cestovních náhrad, 

10. vnitřní kontrolní systém, 

11. způsob provádění předběžné finanční kontroly účetních dokladů. 
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3.2.1 SMĚRNICE Č. 1/2003 ÚČTOVÁ OSNOVA 

Tato směrnice se stala účinnou 19. 2. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva 

Matušková.  

Účetní jednotka každý rok sestavuje účtový rozvrh, a při jeho vytváření musí vycházet ze 

směrné účtové osnovy. Zmínila bych zde, že účtová osnova není uvedena v zákoně o 

účetnictví jako jedna jediná platná pro všechny typy účetních jednotek, ale je součástí 

vyhlášek, kterými se provádějí některá ustanovení zákona. Právním základem pro tvorbu 

účtového rozvrhu je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějším předpisů, který 

stanoví povinnost sestavit rozvrh pro každé účetní období. Od 1. 1. 2004 mohou některé 

účetní jednotky, které vymezuje § 9 zákona o účetnictví vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu. Mateřská škola účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vede. 

Směrná účtová osnova, je seznam, na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový 

rozvrh, což je seznam účtů, které bude v účetnictví používat. Účtová osnova rozlišuje 

deset účtových tříd, které dále dělí do účtových skupin. Mateřská škola používá pouze dvě 

účtové třídy. A to účtovou třídu 5 a 6. Jedná se o nákladové a výnosové účty. Je to z toho 

důvodu, že příspěvková organizace může na základě zřizovací listiny vypustit účty týkající se 

dlouhodobého majetku pouze v případě, zda nemá právo s majetkem hospodařit. Pokud by 

tedy neměla účetní jednotka právo s majetkem hospodařit, pak by s majetkem hospodařil 

zřizovatel této organizace.  

Hlavní účetní je povinen průběžně během účetního období prověřovat obsah a 

uspořádání účtového rozvrhu v návaznosti na změny účetních předpisů nebo na změny 

požadavků ředitele. Případné změny, jako je doplnění, úpravy, vypuštění textů atd., musí 

účetní vydat formou novely této směrnice bez zbytečného odkladu po zjištění nutnosti těchto 

změn a zajistí jejich zveřejnění. Účetní je také povinen nejpozději 20 kalendářních dnů před 

koncem účetního období předložit řediteli návrh nové směrnice pro bezprostředně následující 

účetní období. Ředitel je povinen po schválení a případném doladění směrnici pro 

nadcházející účetní období zveřejnit nejpozději 10 kalendářních dnů před začátkem 

dotčeného účetního období. Účetní je oprávněn na podnět jakéhokoli účetního doplňovat 

během účetního období účtový rozvrh. 

Účtový rozvrh představuje vlastní účtovou osnovu účetní jednotky šitou přímo na 

míru pro dané účetní období. Pokud byl syntetický, popř. i analytický, účet alespoň jednou 

použit během účetního období, pak musí být uveden v účtovém rozvrhu pro toto období. V 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Dtov%C3%BD_rozvrh&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Dtov%C3%BD_rozvrh&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dtov%C3%A1_t%C5%99%C3%ADda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dtov%C3%A1_skupina
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tomto směru by měl i používaný účetní program zabránit pozdějšímu vymazání některého z 

takto použitých účtů z elektronické podoby účtového rozvrhu. Nemělo by docházet ani ke 

změně využívaných účtů nebo jejich věcného obsahu. 

Účtový rozvrh mateřské školy je uveden v příloze č. 1. 

3.2.2 SMĚRNICE Č. 2/2003 PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A PÍSEMNOSTÍ 

Směrnice se stala účinnou 1. 6. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  

Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů 

ověřujících provedení hospodářských operací, o kterých se účtuje v účetnictví. Jedná se o 

faktury a dobropisy za dodávky investiční povahy a neinvestiční povahy, doklady k ostatním 

platbám, doklady k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní 

z příjmů a srážek z mezd, doklady při pracovních cestách a pokladních dokladů.  

Hospodaření účetní jednotky MŠ Opava Neumannova a z toho vyplývající 

hospodářské operace a účetnictví se řídí zejména základními předpisy jako je zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., 

zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu, dále 

pak zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů, také zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 16/2001 Sb., a zákonem č. 119/1992 

Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle této směrnice a zásad, které jsou v ní uvedené, postupují příkazce a správce 

rozpočtových prostředků. Ostatní pracovníci účetní jednotky, kteří se v rámci plnění svých 

úkolů stanou účastníky účetních případů, jsou povinni plnit pokyny příkazce a správce 

rozpočtových prostředků. 

Oběh dokladů se dělí na výdajovou a příjmovou část, dále je součástí této směrnice 

oběh bankovních dokladů, oběh pokladních dokladů, podpisové vzory a archivace. V prvé 

řadě se podíváme na část výdajovou. Výdajové části se týkají dodavatelské faktury a pod 

dodavatelské faktury spadají objednávky, hospodářské smlouvy a příjem faktur, doklady 

k účtování o majetku, ke mzdám a odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, 

doklady při poskytování cestovních náhrad výdajů při pracovních cestách, doklady k ostatním 

platbám, dohadné účty a dokladu k účtování cenin.  
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Co se týče první skupiny objednávky, jedná se o objednávání dodávek od externích 

dodavatelů, které zabezpečuje ředitel účetní jednotky nebo správce rozpočtových prostředků 

při dlouhodobější nepřítomnosti ředitele v souladu s výší dotačního vztahu určeného 

zřizovatelem. Za rozpočet účetní jednotky odpovídá ředitel účetní jednotky. Druhou skupinou 

jsou hospodářské smlouvy, které vyhotovuje a schvaluje příkazce nebo správce školy. Třetí 

skupina, příjem faktur, se zabývá došlou fakturou, kdy datem přijetí je faktura zapsána do 

knihy faktur přijatých. Nejsou evidovány kopie faktur a faktury, které neobsahují předepsané 

údaje. Faktura je uhrazena dnem, kdy platba projde bankovním účtem nebo pokladnou. 

Doklady jsou uloženy v archivu až do doby skartace. Správce rozpočtu zajistí kontrolu věcné, 

formální a finanční správnosti faktur. Kontrolu platby provede ředitelka účetní jednotky. U 

dokladů k účtování o majetku se jedná o účtování pořízení a vyřazení zásob a dlouhodobého 

majetku, které zabezpečuje pověřený pracovník, kterým je účetní na základě pokynu příkazce 

operace formou účetního dokladu.  

Další položkou byly doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a 

zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek ze mzdy. Podkladem pro účtování o mzdách 

jsou sestavy jako zúčtovací a výplatní listina, vyúčtování za daný měsíc, přehled o výši 

odvodů sociálního pojištění včetně přehledu o vyplacených dávkách nemocenského pojištění, 

přehled o výši odvodů zdravotního pojištění podle jednotlivých pojišťoven, hromadné 

příkazy k úhradě, složenky a jejich seznam. 

Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, kdy před nástupem 

pracovní cesty se zaměstnanci na jeho žádost, kterou schvaluje ředitel školy, poskytne záloha 

úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní 

cesty je povinen zaměstnanec předložit doklady pověřenému pracovníkovi. Koncem účetního 

období je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohu nejpozději 3 pracovní 

dny před posledním dnem. Správce rozpočtu prověří do 10 dnů od jeho převzetí vyúčtování 

pracovní cesty a podpis ředitele účetní jednotky. 

Doklady k ostatním platbám schvaluje a vystavuje příkazce operace formou 

platebních příkazů. Pokyny předává ke schválení správci rozpočtu a účetnímu k zaúčtování.  

Dohadné účty slouží pro věrné zobrazení stavu účetnictví v časové a věcné 

souvislosti. 

Doklady k účtování cenin se týkají nákupu cenin, známek, kolků, které zabezpečuje 

ze zálohy poskytnuté pokladníkem zaměstnanec, podle potřeb vznikajících při činnosti účetní 
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jednotky. Ihned po nákupu předá zaměstnanec doklad účetnímu k proúčtování. Evidenci 

známek provádí správce rozpočtu, který zároveň provádí jejich inventarizaci. 

Dále tady máme část příjmovou. Jedná se především o faktury za služby, práce, které 

za úplatu poskytuje účetní jednotka. Účetní dá příkazci operace pořadové číslo z knihy 

odeslaných faktur, které na fakturu doplní.  

Oběh bankovních dokladů. Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumí 

příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů. Platbu internetovou službou provádí ředitelka 

školy. V případě zjištěné neprovedené platby dle výpisu z banky provádí příkazce rozpočtu 

šetření u příslušných pracovníků o příčině a vydává opravný příkaz k úhradě. 

Další je oběh pokladních dokladů. Pokladními doklady se pro tuto směrnici rozumí 

pokladní kniha, výdajové a příjmové pokladní doklady a přílohy k příjmovým a výdajovým 

pokladním dokladům. Pokladní operace smí provádět jen příslušný hmotně odpovědný 

pracovník. Pokladní má povinnosti jako zabezpečovat, prověřovat a odpovídat za to, aby 

pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti. Vede chronologicky záznamy 

v pokladní knize. Po ověření jsou doklady předány ke kontrole a zaúčtování účetnímu, který 

odsouhlasí doklady s pokladní knihou, překontroluje formální správnost a zaúčtuje na 

příslušné účty.  

Poslední jsou podpisové vzory a archivace. Podpisové vzory osob oprávněných 

vydávat a schvalovat dispozice pro čerpání finančních prostředků zajišťuje a aktualizuje 

ředitelka školy. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán příslušnému bankovnímu 

ústavu, kopie je uložena ke kontrole. Seznam podpisových vzorů je vyhotoven ve třech 

exemplářích. V případě organizačních a personálních změn vypracuje odpovědný pracovník 

nové podpisové vzory a postupuje stejně při jejich předávání. Poslední je archivace, která je 

prováděna podle skartačního řádu. 

3.2.3 SMĚRNICE Č. 3/2009 PODPISOVÁ OPRÁVNĚNÍ OSOB JEDNAJÍCÍCH 

JMÉNEM ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Směrnice se stala účinnou 1. 9. 2010, kterou vypracovala ředitelka školy Eva 

Matušková.  

Účetní jednotky jsou povinny vést průkazné účetnictví. Za průkazný účetní záznam se 

považuje pouze ten, jehož obsah je shodný se skutečností a k němuž je připojen podpisový 

záznam kompetentní osoby. Účelem této směrnice je stanovit oprávnění, povinnosti a 
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odpovědnost osob v dané účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu 

nebo identifikačního záznamu, včetně podmínek a způsobů, za kterých tak mohou činit.  

Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis, 

elektronický podpis a obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, tzn. nahrazení 

podpisu parafou, šifrou nebo kódem a speciálním razítkem. Všechny formy podpisového 

záznamu jsou rovnocenné. Podpisových záznamů lze ke každému účetnímu dokladu připojit 

několik. 

Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnosti 

osob v této účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo 

identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě 

odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené 

záznamy připojeny. 

Jako pomoc při určování průkaznosti podpisového záznamu v účetních jednotkách 

slouží podpisový vzor každého odpovědného pracovníka, jenž jasně potvrdí nebo vyvrátí 

platnost daného podpisového záznamu. 

Tato směrnice se vztahuje k podpisovým vzorům pracovníkům účetní jednotky. Jedná se 

o podpisové vzory pracovníků oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými 

prostředky u peněžních ústavů, které zajišťuje a aktualizuje účetní. Originální seznam 

podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie se pak ukládá do 

účtárny. 

Podpisové vzory, které se týkají správců příspěvkových prostředků a jejich zástupců a 

jim nadřízených vedoucích pracovníků oprávněných schvalovat hospodářské operace a 

pracovní cesty, zajišťuje ředitelka školy. 

Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. V případě 

organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců 

příspěvkových prostředků a z toho plynoucích pravomocí a odpovědností, oznámí ředitelka 

školy účtárně a předá jí aktualizované podpisové vzory. 

3.2.4 SMĚRNICE Č. 4/2003 ODPISOVÝ PLÁN MAJETKU 

Směrnice se stala účinnou 1. 6. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  

Odpisový plán dlouhodobého majetku je stanoven v souladu s ustanovením zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 
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505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky jako jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi státními fondy a organizačními složkami státu, a opatřením MF, 

kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a 

obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, 

příspěvkové organizace.  

V této směrnici je uvedeno, že účetní odpisy jednotlivého dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku jsou stanoveny na základě individuálně stanoveného období používání 

takto: 

DNM       6 let 

DHM       10 let 

Stavby       100 let 

Výpočetní technika     10 let 

Nábytek      10 let 

Ostatní stroje a zařízení    10 let 

V roce pořízení se začíná odepisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

následující měsíc po měsíci uvedení dlouhodobého majetku do užívání, to znamená po 

měsíci, ve kterém pořízený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek splnil podmínky 

předepsané pro jeho užívání. Odpisy se účtují do nákladů účetní jednotky měsíčně. V případě 

fyzické likvidace se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek přestává odepisovat, jeho 

zůstatková cena je zaúčtována do nákladů.  

Co se týče technického zhodnocení DN a DH majetku, se o hodnotu tohoto 

technického zhodnocení zvýší pořizovací cena a od následujícího měsíce po měsíci, kdy bylo 

technické zhodnocení uvedeno do užívání, se odpis účtuje z této zvýšené hodnoty majetku. U 

DM, který nebyl pořízený jako nový, bude stanovena doba odpisování individuálně 

s přihlédnutím ke stáří a technickému stavu. 

3.2.5 SMĚRNICE Č. 5/2011 EVIDENCE MAJETKU 

Směrnice se stala účinnou 1. 1. 2011, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  
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Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem stanoví základní zásady 

k provádění evidenčních operací a hospodaření s majetkem. Tato směrnice zachycuje 

evidenci majetku, která je vedena v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

Opatřením Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, 

postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek 

pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace.  

V souladu s evidencí majetku jsou inventární předměty a zařízení označovány 

inventárními čísly, a to pro každou skupinu zatřídění odlišnou číselnou řadou. 

Druhy majetku 

Majetek se dělí podle pořizovací ceny a doby použitelnosti na dlouhodobý hmotný 

majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek, drobný 

dlouhodobý nehmotný majetek, ostatní drobný hmotný majetek.  

Dlouhodobý hmotný majetek se dělí na majetek evidovaný bez ohledu na výši 

pořizovací ceny (budovy, stavby, haly, umělecká díla a předměty, pozemky), na majetek, 

jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší jak 1 

rok (stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář), a na majetek s dobou plodnosti 

delší než 3 roky (pěstitelské celky trvalých porostů). Kdežto drobný dlouhodobý hmotný 

majetek je majetek, jehož ocenění jedné položky je vyšší než 3000 Kč a nepřevyšuje částku 

40 000 Kč, a doba použitelnosti je delší než 1 rok. A do třetice ostatní drobný hmotný 

majetek je majetek, jehož ocenění jedné položky je vyšší než 500 Kč a nepřevyšuje částku 

3000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok (nábytek, brašny, kufry, elektrické 

spotřebiče, atd.) 

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož ocenění jedné položky převyšuje 

částku 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší jak 1 rok. Kdežto drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek je majetek, jehož ocenění jedné položky je vyšší než 3000 Kč a 

nepřevyšuje částku 60 000 Kč.  

V rámci této směrnice je ještě knihovní fond, který se člení na učitelskou a žákovskou 

knihovnu. Evidenci podléhají knihy, jejichž pořizovací cena přesáhla 100 Kč a doba 

upotřebitelnosti je delší než jeden rok. 
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Přijeti do evidence 

Co se týká přijetí do evidence, tak účetní doklad k zařazení do evidence majetku 

předkládají správci rozpočtových položek Finančnímu útvaru. Tento útvar pak doplňuje 

zápisy o převzetí o vstupní majetková data. Při zařazování do evidence ve skupinách majetku 

DDHM, DDNM a ODM je k účetnímu dokladu přiřazena přijímacím správcem příjemka 

v jednom vyhotovení. Po registraci v evidenci je účetní doklad doplněn Finančním útvarem 

(oddělení majetkové) o předepsané údaje a potvrzen podpisem zaměstnance pověřeného 

registrací a podpisem vedoucího majetkového oddělení. Po té se doklad předává účetnímu 

k zaúčtování dokladu. 

Postupy vedení evidence 

Evidence je zpracovávána ručně v knihách dlouhodobého majetku, které jsou 

rozčleněny podle druhu. Příslušní zaměstnanci sledují stav a umístění majetku a podchycují 

změny v jeho umístění. Při převodu majetku mezi MŠ NEUMANNOVOU, MŠ MOSTNÍ a 

MŠ SADOVOU vyhotovují zaměstnanci okamžitě převodky. Bez převodky podepsané 

ředitelkou školy nelze majetek přemísťovat. Evidence uvedeného majetku slouží jako 

podklad pro zpracování řádné inventarizace, kterou je povinna příspěvková organizace 

provádět jednou ročně. 

Vyřazování z evidence 

Návrhy na vyřazení nepotřebného majetku předkládají zaměstnanci řediteli školy. Při 

vyřazování služebních motorových vozidel se postupuje podle zvláštního vnitřního předpisu. 

Neupotřebitelným majetkem je majetek, který pro své úplné opotřebení, poškození či 

zaostalost nebo nehospodárnost provozu nemůže již sloužit svému účelu a nelze jej opravit, 

neboť by oprava byla nehospodárná. Přebytečný je majetek, který škola trvale nepotřebuje 

k plnění svých úkolů a majetek rozsahem přesahující potřeby školy. Účetní jednotka je 

povinna soustavně sledovat, který majetek je přebytečný nebo neupotřebitelný a nakládat 

s ním podle této směrnice. 

Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 

O přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti majetku, jehož hodnota přesáhla 10 000 Kč, 

rozhoduje zřizovatel. Majetek nesmí být fyzicky zlikvidován, pokud neproběhlo nabídkové 

řízení. Za nabídkové řízení se považuje zveřejnění nabídky mezi všemi zaměstnanci školy a 

ve zpravodaji Magistrátu města Opavy, popřípadě v denním tisku.  
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Na základě návrhu ředitel školy vyplní formulář o vyřazení přebytečného nebo 

neupotřebitelného majetku. Pro vyřazení majetku z důvodu nehospodárnosti provozu, 

neopravitelnosti nebo neúčelnosti opravy, apod., je nutné doložit doporučení revizního 

technika nebo opravny. Při vyřazení fyzickou likvidací je ředitelem jmenována tříčlenná 

komise, která posoudí oprávnění na vyřazení. Likvidaci pak komise potvrdí svými podpisy. 

Vyřazení majetku v ceně nižší než 10 000 Kč za jeden kus se provádí obdobným, ale 

jednodušším způsobem. Nabídkové řízení se zde provádí pouze ve vhodných případech. 

Po konečném schválení převodu, prodeje nebo likvidace ředitelem školy vyřadí ředitel 

školy majetek z evidence účetní i fyzické. Originál zápisu o vyřazení je uložen v zápisu o 

inventarizaci a kopie u účetních dokladů. Hospodářský výsledek vyřazení přebytečného či 

neupotřebitelného majetku je zaúčtován jako nahodilý příjem. O hodnotu vyřazeného 

majetku se sníží pak hodnota investičního majetku. 

3.2.6 SMĚRNICE Č. 6/2003 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ 

Směrnice se stala účinnou 1. 6. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  

Časové rozlišení účetních případů se uskutečňuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č.505/2002 Sb., kterou se 

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

předpisů a Opatřením Ministerstva financí čj.283/76 104/2000. 

Časově se rozlišují účetní případy, které jsou vykázány jako časové rozlišení v aktivech 

rozvahy, časové rozlišení v pasivech rozvahy nebo jako další skutečnosti, které nastanou 

v účetnictví a jsou součástí metody časového rozlišení. Časovým rozlišením v aktivech se 

rozumí použití přechodných účtů aktivních, mezi které patří náklady příštích období, příjmy 

příštích období a dohadné účty aktivní. Časovým rozlišením v pasivech se rozumí použití 

přechodných účtů pasivních, mezi které patří výdaje příštích období, výnosy příštích období a 

dohadné účty pasivní. 

Součástí směrnice jsou různé pojmy jako náklady příštích období, výnosy příštích období, 

Příjmy příštích období a výdaje příštích období, dohadné účty aktivní a pasivní. Náklady, 

výdaje, výnosy nebo příjmy příštích období jsou takové účetní případy, kdy je znám jejich 

titul, to je věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Dohadné účty aktivní obsahují 

částky pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou doloženy externím dokladem, a tedy 

jejich přesná výše není známa. Za to dohadné účty pasivní obsahují částky závazků stanovené 

podle smluv, které nejsou doloženy externím dokladem, a tedy jejich přesná výše není známa. 
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Časové rozlišení vzniká na přelomu účetního období, neboť musíme Náklady, Výnosy, 

Příjmy, Výdaje zachytit v účetnictví do období, kterého se týkají. Účetní případy 

zachycujeme na níže uvedených účtech. 

381 – náklady příštích období 

383 – výdaje příštích období 

389 – dohadné účty pasivní 

V zájmu správného vyčíslení výsledku hospodaření je třeba umísťovat náklady  

a výnosy do období, se kterým časově a věcně souvisejí.  

3.2.7 SMĚRNICE Č. 7/2003 HARMONOGRAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Směrnice se stala účinnou 1. 6. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  

Ustanovení této směrnice se vztahuje k postupu prací při účetní závěrce účetní jednotky, 

při které bude zjištěn stav majetku a závazků, majetkových a finančních fondů, 

hospodářského výsledku a budou sestaveny účetní výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát a příloha k účetní závěrce. Povinnost sestavení účetní závěrky je stanovena zákonem 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 

č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a Opatřením Ministerstva financí čj.283/76 104/2000. Rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát, příloha budou sestavovány vždy k rozvahovému dni, tzn. ke dni řádné 

účetní závěrky nebo v případě sestavení mimořádné účetní závěrky. Účetní výkazy se 

sestavují v souladu s ustanovením vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

k 30. 6. příslušného účetního období. 

Provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků, vyhodnocování výsledků 

inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů v souladu s ustanoveními vnitřní 

směrnice o inventarizaci, která stanoví průběh inventarizace, termíny a odpovědné 

pracovníky za provádění inventarizace. Zaúčtování všech účetních případů týkajících se 

příslušného účetního období v souladu s pokyny zpracovanými k účetní závěrce, které jsou 

závazné pro všechny pracovníky účetní jednotky. Termín je nejpozději do 31. 12. příslušného 

účetního období. Odpovídá za to vedoucí účtárny. 
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Účetní závěrka 

Účetní závěrka bude sestavena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tvoří ji 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha. Uzavírání účtů a vlastní uzavírání účetních knih je 

stanoveno tak, převody na účtech rozpočtového hospodaření, vyčíslení zůstatků účtů nákladů 

a výnosů, vyčíslení zůstatků aktivních a pasivních účtů, provedení vnitřního zaúčtování, 

zaúčtování zůstatků účtů třídy 5 a účtové třídy 6 na účet 963 a na závěr zaúčtování všech 

zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku účtu 963 na vrub a ve prospěch účtu 962 

Konečný účet rozvážný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán a představuje 

schéma bilance k 31.12. 

Cílem účetní závěrky je zjištění stavu majetku a závazků ke stanovenému datu, 

stavu majetkových a finančních fondů, výsledku hospodaření prostřednictvím příjmů a 

výdajů (nákladů a výnosů z hospodářské činnosti), změny finanční pozice, toků peněžních 

prostředků. 

V rámci této směrnice je i harmonogram účetních uzávěrek v průběhu roku a roční 

uzávěrky. Výkazy týkající se mezd se zpracovávají čtvrtletně, zpracovává je účetní a 

odesílá za organizaci na kraj. 1x jsou založeny v příspěvkové organizaci a 1x jsou výkazy 

zaslány na MMO. Tyto výkazy jsou v souladu s účetnictvím organizace. Dále jsou zde pak 

statistické výkazy, které zpracovává taktéž účetní čtvrtletně a odesílá elektronicky. 

Poslední z výkazů je informační systém, ten zpracovává mzdová účetní. Poprvé v roce 

2003 na konci kalendářního roku a v dalších letech 2x ročně, a to v pololetí a na konci 

roku.  

Účetní uzávěrka 

Účetní závěrka je závěrem účetních prací za celé účetní období v účetní jednotce. 

Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní 

knihy. Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap. První etapou jsou 

Přípravné práce jako inventarizace a zaúčtování účetních operací na konci účetního období. 

Tou druhou etapou je Vlastní uzávěrka účetních knih, kde patří zjištění hospodářského 

výsledku před zdaněním, výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti a 

uzavření všech účtů.  

Účetní uzávěrka se dělí na měsíční, pololetní a roční. Měsíční účetní uzávěrku provádí 

za organizaci účetní a předává ředitelce školy ke schválení do 30. dne následujícího měsíce. 

Tato měsíční uzávěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, hlavní knihu a bankovní 
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výpisy. Pololetní účetní uzávěrku zpracovává taktéž účetní na základě podkladu zřizovatele a 

to před koncem pololetí. Tato uzávěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu 

k organizačním složkám státu a hlavní knihu. Poslední, roční účetní uzávěrku zpracovává 

účetní na základě podkladu zřizovatele a to většinou do konce ledna. Uzávěrka obsahuje taky 

rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu k organizačním složkám státu a hlavní knihu. 

3.2.8 SMĚRNICE Č. 8/2003 PROVEDENÍ INVENTARIZACE 

Směrnice se stala účinnou 1. 6. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva Matušková.  

Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s ustanovením zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 

č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a Opatřením Ministerstva financí čj.283/76 104/2000.  

Cílem této směrnice je podrobně upravit postupy při inventarizaci majetku a závazků. 

Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní 

závěrkou, tzn. jedenkrát ročně. Co se týká ostatních případů, bude provedena mimořádná 

inventarizace, a to v době kdy bude nutné ověřit stav majetku a závazků buď veškerého 

majetku a závazků, nebo pouze určitého druhu majetku a závazků. 

Inventarizační komisi tvoří osoby zodpovědné za průběh a výsledky inventarizace. Měla 

by obsahovat i pracovníky zodpovědné za svěřený majetek. 

Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení 

předpisů a ustanovení této směrnice odpovídá ústřední inventarizační komise. Inventarizační 

komisi tvoří osoby zodpovědné za průběh a výsledky inventarizace. Měla by obsahovat i 

pracovníky zodpovědné za svěřený majetek. Jmenuje ji ředitelka školy. Komise ve spolupráci 

s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizace. Ústřední komise 

vyhotoví na základě inventurních soupisů, popřípadě inventurních zápisů, závěrečnou zprávu 

v termínu do 30 dnů od ukončení účetního období. 

Pracovníci hmotně odpovědní za svěření majetek předají před zahájením inventarizačních 

prací předsedovi příslušné komise všechny doklady, týkající se stavu či pohybu majetku, 

které nebyly předány k zaúčtování. Také podepsané písemné prohlášení, že inventarizace 

proběhla za jejich přítomnosti, a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před 

zahájením inventury, a naopak žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny.  
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Stav majetku a závazků bude zjištěn fyzickou inventurou nebo dokladovou inventurou, 

nebo kombinací obou způsobů v závislosti na druhu majetku a závazků. Fyzická inventura 

znamená, že přesné zjištění stavu inventáře je až  přímo na místě. Kdež to dokladová 

inventura je porovnání evidenčního stavu s fyzickým stavem. Zjištěný stav se zaznamená do 

inventurních soupisů, které musí být označeny pořadovými čísly stránek. 

Všechny inventurní soupisy musí být podepsány pracovníky pověřenými k provedení 

inventury. Pracovníci, kterým byl majetek svěřen do užívání, inventurní soupis rovněž 

podepíší a zároveň připojí prohlášení, že majetek uvedený v inventurním soupise převzali a 

jsou si vědomi své odpovědnosti za řádnou péči o něj a za jeho ochranu před poškozením 

nebo ztrátou. Při inventuře dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého 

hmotného majetku bude zvlášť zjištěn a sepsán majetek, který není užíván. 

Pracovníci hmotně odpovědní za provedení inventur a inventarizace předloží nejpozději 

do 14 dnů podepsané inventurní soupisy a zápis o provedení inventarizace. Zápis musí 

obsahovat celkovou hodnotu inventarizovaného majetku, rekapitulaci zjištěných stavů 

v porovnání s účetními stavy, zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku, 

návrh na řešení inventarizačních rozdílů a návrh na opatření, jak předcházet vzniku 

inventarizačních rozdílů. 

Inventarizačním rozdílem se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem zjištěným inventurou 

a stavem v účetnictví. Jedná se o manko a přebytek. Manko nastane, když skutečný stav je 

nižší než stav v účetnictví. Naopak přebytek je, že skutečný stav je vyšší než stav 

v účetnictví.  Tyto rozdíly pak musí být zaúčtovány do 30 dnů. Odpovídá za to předseda 

ústřední inventarizační komise a vedoucí účtárny. 

Návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku, předloží spolu 

s inventurními soupisy do 15 dnů předsedové dílčích inventarizačních komisí, které je po 

prověření a odsouhlasení předá k provedení vyřazení nebo případné likvidaci.  

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky. 

3.2.9 SMĚRNICE Č. 9/2003 POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH 

NÁHRAD 

Směrnice se stala účinnou 19. 3. 2012, kterou vypracovala ředitelka školy Eva 

Matušková.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invent%C3%A1%C5%99
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Ustanovení této směrnice se vztahuje k poskytování a účtování cestovních náhrad. 

Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Organizace může podle výše uvedeného 

zákona poskytovat náhrady pouze a maximálně ve výši zákonem stanovených limitů a sazeb, 

druhů zákonem uvedeným. 

V prvé řadě, bychom si měli přiblížit pojmy, týkající se cestovních náhrad. Jedná se o 

pojmy, jako jsou cestovní výdaje a samotná pracovní cesta. Cestovními výdaji, které 

poskytuje ředitelka školy, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, 

cestě mimo pravidelné pracoviště, cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo 

rozvrh směn v místě výkonu práce nebo při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru. 

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance ředitelem školy k výkonu 

práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu 

nezbytné potřeby na pracovní cestu a to jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na 

pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu 

vyslal. Ředitel určí předem písemně podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši 

cestovních náhrad. 

Jako cestovní náhrady se považují výdaje na jízdné, za ubytování, zvýšené stravovací 

výdaje a nutné vedlejší výdaje. 

Jízdními výdaji se rozumí například používání hromadných dopravních prostředků. 

Náhradu výdajů poskytne ředitel školy zaměstnanci v prokázané výši. Pokud použije 

zaměstnanec jiný dopravní prostředek, přísluší mu pak náhrada ve výši odpovídající ceně 

jízdného za určený hromadný prostředek. Při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití 

místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno 

místo výkonu práce, ředitelka poskytne tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného 

platné v době konání pracovní cesty, využije „peněženku MHD“, která je k dispozici na 

pracovišti. 

Dalším typem výdajů jsou pak výdaje za ubytování. Ředitel školy poskytne zaměstnanci 

náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve 

výši, kterou řediteli prokáže. 

Výdaje za stravné, jsou pak rozděleny podle délky pracovní cesty. U pracovní cesty, která 

trvá 5 až 12 hodin, je výše stravného 60 Kč. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše 

však 18 hodin, pak je stravné ve výši 100 Kč. 140 Kč je to pak u pracovní cesty, která trvá 



34 

 

pracovní cesta déle než 18 hodin. Stravné se zaokrouhluje na celé koruny. Pokud ředitel školy 

poskytne plně bezplatné stravování nebo jen částečné, pak stravné úměrně krátí. Jedná se pak 

o 70% u cesty v době 5 až 12 hodin, 35% trvá-li cesta déle jak 12 hodin. A 25% u cesty nad 

18 hodin. Ředitel má povinnost poskytnout stravné v minimální výši, není však jeho 

povinnosti stravné krátit. 

Náhradu vedlejších výdajů ředitel školy poskytne zaměstnanci, které mu vzniknou 

v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou řediteli prokáže. Nutným vedlejším 

výdajem je například pohonná hmota. Za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a 

doložené ceně je povinen ředitel školy uhradit i za kilometry ujeté mimo území České 

republiky. Pokud nemá zaměstnanec doklad k doložení, že nakupoval pohonnou hmotu mimo 

území České republiky, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu i na základě jeho 

prohlášení. 

Co se týká vyúčtování cestovních náhrad je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů 

po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu, 

předložit řediteli školy písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit 

nevyúčtovanou zálohu. Ředitel pak do 10 pracovních dnů, ode dne doložení písemných 

dokladů, provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Pokud zaměstnanec 

neprokáže útratu doklady, může mu pak zaměstnavatel poskytnout jen náhradu v jim uznané 

výši.  

3.2.10 SMĚRNICE Č. 10/2003 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 

Směrnice se stala účinnou 19. 7. 2003, kterou vypracovala ředitelka školy Eva 

Matušková.  

Tato směrnice je upravena na základě zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění. 

Vzhledem k literatuře lze vnitřní kontrolní systém definovat následně. Vnitřní kontrolní 

systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon účetní jednotky. Je 

způsobilý včas zajišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná 

rizika, které vznikají v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů účetní jednotky. 

Zajišťuje postupy pro včasné podávání informací příslušných úrovním řízení o výskytu 

závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 
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Z výše uvedené charakteristiky vyplývá, že pojem „vnitřní kontrolní systém“ by neměl 

vyvolávat představu nějakého samostatného útvaru v účetní jednotce. Naopak, jde o souhrn 

všech opatření a institucí v účetní jednotce, jejichž úkolem je ve vzájemné návaznosti 

kontrola hospodářské a provozní činnosti účetní jednotky a s tím samozřejmě spojená i 

činnost pracovníků účetní jednotky. 

Vnitřního kontrolního systému se účastní v neposlední řadě i všichni vedoucí pracovníci 

účetní jednotky. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni, v rámci svých vymezených 

pravomocí, povinností a odpovědností, zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Jsou 

také povinni podávat řediteli školy včasné a spolehlivé informace o výsledcích při plnění 

stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti účetní 

jednotky a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 

Aby účetní jednotka splnila povinnosti, musí stanovit obsah odpovídajících pravomocí a 

odpovědností nakládáním s veřejnými prostředky. Taktéž zajistit oddělení pravomocí a 

odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu 

k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek. A 

v neposlední řadě musí zajistit, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a 

vedena příslušná dokumentace. Musí přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně 

prostředků, a zajistit hospodárné, efektivní a účelné využívání prostředků účetní jednotky. 

Také sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů. 

Řídící kontrola 

 Uvnitř účetní jednotky zajišťuje průběžnou a následnou kontrolu ředitelka školy nebo 

jí pověření pracovníci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření 

s prostředky účetní jednotky. Zjistí-li výše uvedení zaměstnanci, že s prostředky účetní 

jednotky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními 

předpisy, oznámí zjištění písemně ředitelce školy. 

Kontrolní metody slouží při finanční kontrole k zajištění objektivnosti a úplnosti 

informací o tom, zda kontrolované osoby, vedoucí a jiní zaměstnanci účetní jednotky naplňují 

požadavky, na které je kontrola zaměřena. 

První metodou je Kontrolní metoda porovnání, která zjišťuje, zda skutečný stav 

hospodaření odpovídá stavu zápisů v dokumentech. Metodou se získávají informace potřebné 

k finančnímu řízení kontrolovaných osob, vedoucích a jiných zaměstnanců účetní jednotky, 

jakož i informace o zjištění odchylek od požadovaného stavu nebo možných rizik vzniku 
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těchto odchylek. Skutečný stav se porovná s údaji obsaženými v záznamech, v účetních, 

finančních a statistických výkazech, v hlášení a zprávách, v datech uložených v informačních 

systémech a ve schválených záměrech. 

Druhou metodou je Kontrolní metoda sledování, která naopak zjišťuje, zda jsou 

v souladu se záměry a cíli účetní jednotky stanoveny podmínky a prostupy pro hospodárný, 

efektivní a účelný výkon prověřené činnosti, pro zajištění programu nebo plnění výkonných, 

řídících nebo kontrolních funkcí a zda kontrolované osoby, vedoucí a jiní zaměstnanci tyto 

podmínky a postupy dodržují. Skutečný stav se zjišťuje pozorováním procesů a měřením 

hodnot.  

Metodou třetí je Kontrolní metoda šetření a ověřování, která zjišťuje, zda byly při 

přípravě uskutečňování prověřených operací, až po jejich konečné vypořádání a vyúčtování, 

dosaženy stanovené cíle. Zjištění získaná šetřením se porovnávají se stanovenými záměry a 

cíly. A ověřují s podmínkami a postupy stanovenými právními předpisy. 

Metodou čtvrtou předposlední je Metoda kontrolních výpočtů, tou se ověřují 

matematickými úkony informace obsažené v záznamech, účetních, finančních a statistických 

výkazech, hlášeních nebo zprávách, nebo v datech uložených v informačních systémech, 

anebo ve schválených záměrech. Zjištění získána kontrolními výpočty se porovnávají 

s číselnými hodnotami stanovených v právních předpisech a v opatřeních přijatých v mezích 

těchto předpisů, stanovených technickými normami nebo obsažených ve smlouvách. 

Poslední metoda pak je Kontrolní metoda analýzy, která zjišťuje a vyhodnocuje 

odchylky jednotlivých operací nebo jejich souborů od obvyklého rámce hodnoty. Zjištění 

získáná analýzou se porovnávají s údaji obsaženými v záznamech, účetních, finančních a 

statistických výkazech, hlášeních nebo zprávách, nebo v datech uložených v informačních 

systémech, anebo ve schválených záměrech. 

Kontrolními postupy jsou systematicky uspořádané úkony, kterými se na základě 

zvolených kontrolních metod shromažďují, třídí, vyhodnocují a dokumentují informace. 

Kontrola může být průběžná, předběžná a řídící a to podle toho, ve které fázi procesu je 

vykonávána. Při předběžné, průběžné a řídící veřejnosprávní kontrole se uplatňují výše 

uvedené metody a jejich součástí je zároveň i vyhledávání možných rizik a snížení jejich 

následků. 

Podíváme se na zásady při vytváření vnitřního kontrolního systému. Důležitá je 

koncepčnost a systematičnost kontrolní činnosti. Dále pak stanovení konkrétních cílů. Další 
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zásadou je objektivně a pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat výsledky kontroly, a to na 

základě analýz a rozborů. Důležité je pravidelně zveřejňovat výsledky kontrolní činnosti a 

upozorňovat na nedostatky. A v neposlední řadě využívat výsledky činnosti v řídící práci. 

3.2.11 SMĚRNICE Č. 11/2004 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ FINANČNÍ 

KONTROLY ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

Směrnice se stala účinnou 1. 10. 2004, kterou vypracovala ředitelka školy Eva 

Matušková.  

Tato směrnice je upravena zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě. A na základě zákona č. 123/2003 Sb., a vyhláškou č. 416/2004 Sb., se vydává 

Kontrolní řád s pokyny o provádění finanční kontroly. 

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření 

s veřejnými prostředky při realizaci stanovených záměrů a cílů.  

Obsahem kontrolní činnosti je vydání písemného příkazu k uskutečnění veřejného 

výdaje, příjmu nebo jiného plnění. Prověření a odsouhlasení vydaného písemného příkazu 

s příslušnými doklady jejich vztah k rozpočtu v odpovědnosti správce a předání účetnímu. 

Konečné prověření a odsouhlasení vydaného písemného příkazu včetně úplnosti příslušných 

dokladů v odpovědnosti účetního. Příkaz musí splňovat výše uvedené podmínky, které musí 

být uvedeny na schvalovací doložce k provedení operace. 

Příkazce se zaměří při výkonu finanční kontroly na provedení nezbytnosti uskutečnění 

připravované operace pro plnění stanovených úkolů veřejné správy. Na dodržení kritérií 

hospodárnosti, efektivnosti, včasnosti a účelnosti. Také na provedení souladu s právními 

předpisy. A také na rizika, která se mohou v průběhu uskutečnění operace vyskytnout a 

stanovení případných opatření k jejich odstranění, případně zmírnění. Naopak správce 

rozpočtu se zaměří při finanční kontrole na dodržování pravidel pro nakládání 

s rozpočtovými prostředky ve smyslu obecně platných a vnitřních předpisů. Porovnání 

podpisu příkazce s jeho podpisovým vzorem. Taktéž na dodržování rozpočtové skladby. A na 

dodržení schváleného, případně upraveného rozpočtu a posoudí dopad operace na zdroje 

použitelné v příslušném rozpočtovém období. Shledá-li správce na připravované operaci 

nedostatky, pozastaví ji a o pozastavení vyrozumí příkazce. 

Správce předá účetnímu doklad o závazku nebo nároku pro účely finanční kontroly, 

který se zaměřuje na úplnost, náležitost a správnost předaných podkladů pro účely splnění 

požadavků stanovených zákonem o účetnictví a vnitřními předpisy a nařízeními. A na 
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porovnání podpisů s podpisovými vzory příkazce operace a správce rozpočtu. Najde-li účetní 

nedostatky v kontrolovaných dokladech, pozastaví operaci a vyrozumí příkazce operace. 

Kontrolní řád 

 Tento kontrolní řád upravuje zásady předběžné a průběžné finanční kontroly 

příspěvkové organizace. Příspěvková organizace vede samostatné účetnictví podle účetní 

osnovy určené Ministerstvem financí pro příspěvkové organizace a to odděleně pro činnost 

hlavní a pro činnost hospodářskou. 

 Předběžnou kontrolou se rozumí dohled nad hospodařením s rozpočtovými prostředky 

a jim na roveň postavenými peněžními prostředky a s majetkem, který spravuje příspěvková 

organizace. Předběžná finanční kontrola se provádí ve třech základních oblastech, a to 

v pořizování a správě majetku, ve správě rozpočtu a v účetnictví. 

Předběžnou finanční kontrolu vykonávají osoby pověřené výkonem funkce příkazce 

operace, správce rozpočtu a účetní, případně další osoby na základě pověření vedoucího 

příspěvkové organizace. 

Průběžnou finanční kontrolou se rozumí soustavný dohled nad průběhem a správnosti 

prováděných účetních operací a dodržování právních předpisů při jejich provádění. Při této 

kontrole se uplatní kontrolní postupy, které zajistí prověření, zda operace od předání 

podkladů k realizaci správcem rozpočtu až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování 

probíhá v souladu s právními předpisy a opatřeními přijatými v rámci těchto předpisů 

příspěvkové organizace. 

Správou majetku se rozumí pořizování, evidence, vyřazování, pronájem a jiné nakládání 

s movitým a nemovitým majetkem, dále pak správa závazků, pohledávek a ostatních 

peněžních aktiv příspěvkové organizace. Za správu majetku organizace odpovídá vedoucí 

příspěvkové organizace. 

Příkazcem organizace pro nakládání s rozpočtovými prostředky příspěvkové organizace 

je její vedoucí a v době jeho nepřítomnosti učený zástupce. 

Správce rozpočtu dohlíží na dodržování rozpočtové kázně a účelné, efektivní a 

hospodárné využití rozpočtových prostředků. Správce rozpočtu, příkazce a účetní musí být 

každá samostatná osoba. 
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Kontrolní protokoly se ukládají u vedoucího příspěvkové organizace a podpisové vzory 

příkazců operací a správce rozpočtu jsou uloženy rovněž u vedoucího příspěvkové 

organizace.  
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4 ANALÝZA VNITROORGANIZAČNÍCH SMĚRNIC A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Úkolem bakalářské práce je navrhnout změny aktuálních směrnic v mateřské škole a také 

navrhnout nové vnitřní směrnice. V prvé řadě bychom se podívali na chyby, které jsme 

v současných směrnicích našli. Tyto chyby opravíme a nahradíme je těmi správnými výrazy.  

4.1 Chyby současných vnitřních směrnic v MŠ Neumannova, Opava 

4.1.1 Společné chyby 

První společnou chybou jsou některé zákony uvedené ve směrnicích. Zákony už neplatí 

nebo prošly nějakou změnou. Ve Směrnici č. 2/2003 Pro oběh účetních dokladů, Směrnici č. 

4/2003 Odpisový plán majetku, Směrnici č. 5/2011 Evidence majetku, Směrnici č. 6/2003 

Časové rozlišení účetních případů, Směrnici č. 7/Harmonogram účetní závěrky a ve Směrnici 

č. 8/2003 Provedení inventarizace se vyskytuje vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

účetní jednotky jako jsou územní samosprávné celky, příspěvkové organizace státními fondy 

a organizačními složkami státu, která od 1. 1. 2014 už neplatí. Tuto vyhlášku nahradí 

vyhláška číslo 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále se ve 

Směrnici č. 2/2003 Pro oběh účetních dokladů a ve Směrnici č. 5/2011 Evidence majetku 

vyskytuje neúplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Platné znění 

zákona od 1. 1. 2014 je zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. Poslední chybou v zákonech je pak nová nevyjasněná 

úprava zákona č. 320/2001 Sb., která se nachází v posledních dvou směrnicích. Předmětem 

úpravy dosud nepřijaté novely je zejména odstranění procesně-právních ustanovení v zákoně 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, která upravují stejnou nebo obdobnou 

problematiku jako ustanovení nově přijatého zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.  Opatření 

Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000 už neexistuje.  

4.1.2 Chyby jednotlivých směrnic 

Směrnice č. 1/2003 Účtová osnova 

První chybou v této směrnici, která je velmi podstatná je, že tato směrnice je špatně 

pojmenovaná. Jako název bych spíše volila Účtový rozvrh. Název, který si účetní jednotka 

vybrala, totiž nevystihuje správně obsah v dané směrnici. Účtový rozvrh je účetní záznam 

představující základní vnitroorganizační písemnost v oblasti účetnictví, kterou musí sestavit 

každá účetní jednotka pro každé účetní období, přičemž je vázána směrnou účtovou osnovou. 
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Prakticky jde o vnitroorganizační systém veškerých účtů využívaných pro zachycení 

veškerých účetních případů a pro sestavení účetní závěrky za dané účetní období.  

Jako chybu druhou bychom uvedli to, že směrnice je neúplná z toho důvodu, že se zde 

vyskytují pouze účty nákladové a výnosové. Podle zřizovací listiny totiž může MŠ 

Neumannova odepisovat majetek. Tudíž by se ve směrnici měly nacházet i majetkové účty. 

Majetek může také příspěvková organizace nakoupit, pokud mají naplněný investiční fond, 

který se tvoří z odpisů. Pokud měla mateřská škola zisk v předchozím roce, který se převede 

do rezervního fondu, a investiční fond není naplněný, může zřizovatel položky z rezervního 

fondu převést do fondu investičního. Mateřská škola je sice příspěvkovou organizací, ale zisk 

mít může ze špatných odhadů rozpočtu. Například v letošním roce odhadovali mnohem větší 

náklady na zimu, jelikož zima byla teplá, tak se vše nespotřebuje a zůstanou jim tedy nějaké 

peníze z poskytnutého rozpočtu.  

Směrnice č. 2/2003 Oběh účetních dokladů a písemností 

V této směrnici je uvedeno, že mezi pokladní doklady patří i pokladní kniha.  

Pokladní kniha nepatří mezi pokladní doklady. Pokladním dokladem se rozumí příjmový a 

výdajový pokladní doklad, prostřednictvím nichž provádíme zápisy v pokladní knize. 

Pokladní kniha je samostatnou účetní knihou a slouží k evidenci příjmů a výdajů peněžní 

hotovosti v pokladně. 

Směrnice č. 7/2003 Harmonogram účetní závěrky 

Ve směrnici mají napsané, že měsíční účetní uzávěrka obsahuje bankovní výpisy. To 

bohužel není pravda, protože účetní uzávěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, 

která doplňuje informace v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. Také je zde uvedeno, že roční 

účetní uzávěrka obsahuje, kromě rozvahy a výkazu zisků ztrát, taky přílohu a hlavní knihu. 

Chyba je v tom, že hlavní kniha není součástí účetní závěrky, jelikož rovaha, výkaz zisků a zrát 

a příloha vychází z hlavní knihy. 

Směrnici č.9/2003 Poskytování a účtování cestovních náhrad 

V této směrnici je chyba ve výši stravného. 

Trvá-li pracovní cesta 5 – 12 

hodin 

Trvá-li cesta déle než 12 hodin Pokud trvá déle než 18 hodin 

67 – 80 Kč 102 – 123 Kč 160 – 191 Kč 
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Niko-li tedy 60 Kč, 100 Kč a 140 Kč při té nejdelší cestě. 

4.2 Návrh nových účetních směrnic 

V této kapitole se budeme věnovat tvorbě nových směrnic. Cílem je navrhnou tři 

směrnice. Směrnici, týkající se hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, dále 

směrnici o organizační struktuře a poslední, třetí, směrnicí je směrnice o pořízení majetku nad 

40000 Kč. Směrnice budou označeny dále v pořadí současných směrnic. 

4.2.1 SMĚRNICE Č. 12/2014 O HOSPODAŘENÍ S FONDEM KULTURNÍCH A 

SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

Tuto směrnici bychom navrhli z důvodu, že fond kulturních a sociálních potřeb je 

uveden jako jeden z peněžních fondů v zákonech o rozpočtových pravidlech. Podle zákonů o 

rozpočtových pravidlech tvoří FKSP pouze účetní jednotky, které se řídí rozpočtovými 

pravidly podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a podle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. S fondy 

příspěvková organizace hospodaření na základě svého finančního plánu schváleného 

zřizovatelem. 

1. Úvodní ustanovení 

Směrnice vychází z vyhlášky Ministerstva financí č. 434/2013 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Fond je určen k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších potřeb upravených touto směrnicí. 

2. Tvorba fondu 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a 

dalších potřeb, který je určen zaměstnancům v pracovním poměru v příspěvkové organizaci. 

Především je tvořen základním přídělem ve výši 1 % na vrub nákladů mateřské školy z 

ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady 

mzdy a na odměny za pracovní pohotovost, včetně příjmů z mezd ostatních činností 

organizace. Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované 

výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Nachází se zde peněžité a jiné dary do fondu. 

3. Hospodaření s fondem 

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanovuje způsob jejího čerpání. 

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami hospodaření s fondem. Prostředky fondu se 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=218/2000%20Sb.&effect=1.8.2007
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=250/2000%20Sb.&effect=1.8.2007
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ukládají na samostatném účtu banky. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní 

příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž 

k tvorbě fondu došlo. Účetní agendu fondu včetně výroční zprávy zpracovává zastupující 

učitelka. Převody základního přídělu provádí účetní měsíčně podle skutečného základního 

přídělu do fondu. Z fondu lze přispívat pouze na akce a činnosti organizované organizací. 

Veškerá plnění fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů jsou 

zaměstnancům poskytována v nepeněžní formě. Ředitelka mateřské školy zodpovídá za 

dodržování předpisů týkajících se hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb. 

Výdaje fondu lze uskutečnit pouze do výše volných prostředků fondu. Fond je určen 

zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, bývalým zaměstnancům, důchodcům, 

kteří při prvním odchodu do důchodu pracovali u organizace k zabezpečení kulturních, 

sociálních a dalších potřeb. Na příspěvky fondu není právní nárok. 

4. Používání fondu 

Fond se používá na: 

1. příspěvky na sociální rozvoj zaměstnanců, 

2. stravování, 

3. kulturní, vzdělávací a sportovní akce, 

4. sociální výpomoci a půjčky, 

5. dary. 

Příspěvky na sociální rozvoj zaměstnanců se rozumí příspěvek na náklady týkající se 

provozu kulturních, rekreačních, sportovních a rehabilitačních zařízení včetně masáží a 

zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Dále 

taky náklady na provoz autobusové dopravy, pokud je využíván pro potřeby zařízení 

sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. Z fondu lze také hradit nákup 

vitamínových prostředků pro zaměstnance nebo přispívat zaměstnancům na očkování proti 

chřipce, klišťové encefalitidě a hepatitis A, pokud tyto typy očkování nejsou hrazeny 

zdravotní pojišťovnou. 

Jak už bylo uvedeno, lze z tohoto fondu poskytnout pracovníkům mateřské školy i 

příspěvek na stravování v hodnotě do poloviny nákladů na potraviny. Podmínkou nároku na 

tento příspěvek je pracovní poměr s úvazkem nejméně 3 hodiny denně. Výše příspěvku je 

poskytována na základě platných vyhlášek pro fond kulturních a sociálních potřeb. Příspěvek 

se poskytuje v době pracovní činnosti na pracovišti.  



44 

 

Mateřská škola má kulturní akci v Den učitelů a může zde čerpat z fondu do výše 200 

Kč. 

V případě potřeby bude poskytnuta jednorázová sociální výpomoc zaměstnancům, 

případně i jejich nejbližším až do výše 5 000 Kč. Z tohoto fondu lze zaměstnancům 

poskytnout půjčku jen v případě, že fond je naplněný nejméně ve výši 20 000 Kč.  

Celková výše darů může činit nejvýše 15% základního přídělu. Nevyčerpanou část lze 

převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. 

5. Závěrečná ustanovení 

Výše příspěvků bude limitovaná množstvím finančních prostředků FKSP. Tyto 

zásady hospodaření s FKSP zaměstnanců při Mateřské škole Opava nabývají platností od 1. 

5. 2014 do 31. 12. 2014. Za dodržení této směrnice odpovídá ředitelka školy. 

4.2.2 SMĚRNICE Č.13/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Tento typ směrnice je navrhnut proto, že pod mateřskou školu Neumannovou spadají 

další dvě mateřské školy. Tudíž bychom měli vědět, jaká organizační struktura u nich vládne.  

1. Úvodní ustanovení 

Směrnice by měla být upravena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. A zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. Organizační řád Mateřské školy Opavy upravuje organizační strukturu a 

řízení, formy a metody práce školy, také práva a povinnosti pracovníků školy. 

2. Obecná ustanovení 

Řády jsou považovány za předpisy, jimiž se v účetní jednotce stabilizují důležité systémy 

nebo podsystémy, určují základní pravidla vnitřního pořádku. Obecně jsou rozlišovány řády 

typu organizačního, sociálního, technického a ekonomického. Organizační řád je vrcholový 

řád uspořádávající organizační systém jako celek, a to v celé organizaci i v jejich 

jednotlivých organizačních jednotkách. Ve vydaných řídících aktech se každý pracovník 

organizace má snadno a rychle orientovat. Pro dobré fungování školy je realistické a 

odpovědné formulování požadavků, systematičnost a účinnost. Funkční systém zbavuje 

pocitu nejistoty a nekompetentnosti. Řídit školu znamená pro ředitele vytvoření takové 

organizační struktury, která zajistí správný chod školy, snadnou orientaci. Základním 

dokumentem by měl být organizační řád školy, jehož členění zahrnuje všechny oblasti školy. 
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Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, 

práva a povinnosti pracovníků školy. Organizační řád by měl ve strukturální a obecné rovině 

zabezpečovat realizaci obecně platných předpisů. 

3. Řízení školy 

V čele mateřské školy Neumannova, Sadová a Mostní stojí paní ředitelka Bc. Eva 

Matušková, která odpovídá za plnění úkolů ve všech úsecích. Ředitelka řídí ostatní 

pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména 

prostřednictvím operativních porad, provozních porad a pedagogických rad. Jedná ve všech 

záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich 

pracovních náplních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o 

hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání mzdových 

prostředků k odlišnému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje 

všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. Je oprávněna při výkonu své 

funkce písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. 

Odpovídá za plnění úkolů civilní obrany, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení 

činnosti školy v těchto oblastech. 

4. Organizační členění 

 Součástí školy je výdejna stravy, která zabezpečuje stravování dětí navštěvujících 

předškolní zařízení. 

Struktura organizačního řádu a jeho obsahové náležitosti 

Organizační struktura mateřské školy: 

 součásti školy, 

 útvary školy, 

 hlavní úkoly, základní činnosti a odpovědnost jednotlivých součástí a útvarů. 

Mezi náležitosti patří předmět činnosti školy, který je v souladu se zněním zřizovací 

listiny a školského zákona, základní údaje o škole jako je, charakteristika organizace, název, 

adresa, kapacita, právní forma, statutární orgán, základní povinnosti a vzájemná 

zastupitelnost jednotlivých pracovníků, pracovní náplně, práva a povinnosti zaměstnanců, 

rozpis úkolů, odpovědnosti a kompetencí pro jednotlivé pracovníky, základní povinnosti 
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pedagogických pracovníků v souladu s pracovním řádem MŠMT ČR, základní povinnosti 

nepedagogických pracovníků, způsob předávání a přejímání funkcí. 

Skladbu zaměstnanců tvoří pedagogické pracovnice, logopedická asistentka, 

technicko-hospodářský pracovník, provozní zaměstnanci jako je školnice, pracovnice výdeje 

stravy, údržbář, topič. Účetní a mzdová agenda je zajišťována v mateřské škole smluvně. Viz 

Obr. 4.1. 

Všichni pracovníci mají právo na ochranu osobních informací, včetně informací 

týkajících se platových podmínek. Mají právo na informace, týkající se zásadních 

personálních a provozních změn v organizaci. Také mají právo svobodně se vyjádřit 

k problémům týkajícím se provozu mateřské školy. Zákonem stanovená práva pracovníků 

jsou vyjádřena v Zákoníku práce a v Pracovním řádu pro pracovníky školských zařízení. 

Obr. 4.1. Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

I takto malá škola potřebuje plánování, směrnice, řády. Ke svému plnohodnotnému 
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formální a neosobní dokument, ale odráží skutečný život ve škole. Obsahuje práva a 
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se od něj očekává a jaké jsou jeho kompetence. Je závazný pro všechny. Při jeho tvorbě je 

pamatováno na prostředí, skladbu zaměstnanců, celkové podmínky školy. 

5. Závěrečná ustanovení 

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy. Směrnice nabývá 

platností Mateřské škole Opava od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014. 

 

4.2.3 SMĚRNICE Č.14/2014 O NÁKUPU DLOUHODOBÉHO MAJETKU NAD 

40000 Kč 

  Návrh této směrnice je z toho důvodu, že dle zřizovací listiny může příspěvková 

organizace nakupovat dlouhodobý majetek v částce vyšší než 40 000 Kč. Touto cestou 

bychom tedy stanovili postup pro nákup tohoto majetku.  

1. Úvodní ustanovení 

Směrnice vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

z vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví.       

2. Obecná ustanovení 

V prvé řadě se nabízí charakteristika pojmu dlouhodobý majetek. Mezi dlouhodobý 

majetek patří dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný majetek a majetek finanční. Kritériem 

pro zařazení do dlouhodobého majetku je cena, postupná spotřeba a doba použitelnosti delší 

jak jeden rok.  

 Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou povahu, jeho pořizovací cena je vyšší 

než 60 000 Kč. Je zařazen do účtové skupiny 01. Jedná se o zřizovací výdaje, kdy se jedná o 

výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, jejichž účet je 

011, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, účet 012, software, který nakupuje účetní 

jednotka samostatně, účet 013, ocenitelná práva, účet 014, goodwill, účet 015 a jiný 

dlouhodobý nehmotný majetek s účtem O19.  Pokud majetek nedosahuje cenového limitu, 

může se účetní jednotka rozhodnout na základě vnitřní směrnice, zda tento majetek povede 

jako dlouhodobý nehmotný majetek nebo jej proúčtuje do nákladů na účet 518. Odepisovat 

dlouhodobý nehmotný majetek je možné podle zákona o daních z příjmů. 

Majetek dlouhodobý hmotný je majetkem fyzické povahy, který převyšuje částku 40 

000 Kč. DHM je zařazen do účtové skupiny 02. Tento majetek se dělí na odpisovaný a 
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neodpisovaný. Odpisovaným majetek jsou v tomto případě budovy a stavby, účet 021, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, účet 022, pěstitelské celky trvalých porostů, 

účet 025, základní stádo, tažná zvířata, účet 026 a jiný DHM, účet 029. Mezi majetek 

neodpisovaný patří pozemky, účet 031, umělecká díla a sbírky, účet 032, s výjimkou případů, 

kdy jsou nedílnou součástí objektů. 

Technickým zhodnocením se na základě zákon o daních z příjmů rozumí výdaje na 

dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

kterými se vstupní cena zvýšila ve zdaňovacím období o více než 40 000 Kč. Technické 

zhodnocení realizované v roce zařazení majetku do užívání zvyšuje pořizovací cenu daného 

majetku. Obecně se dokončené technické zhodnocení, které u daného majetku v úhrnu za 

účetní období nepřesáhne cenový limit, zahrnuje do nákladů na účet 518 – Ostatní služby 

nebo 548 – Ostatní provozní náklady. 

3. Nákup majetku 

 Příspěvková organizace může provádět nákup dlouhodobého majetku v částce vyšší 

než 40 000 Kč na základě zřizovací listiny, ale pouze s podmínkou že daná příspěvková 

organizace má naplněný fond investiční, ze kterého se tento nákup provádí. V případě, že 

investiční fond nemá dostatek peněžních prostředků, musí mateřská škola postupovat jiným 

způsobem. Rozumí se tím, že musí požádat zřizovatele o přesun finančních prostředků 

z fondu rezervního do fondu investičního, případně požádat o dotaci také od zřizovatele na 

tento nákup majetku. Při získání dostatečného množství peněz si příspěvková organizace 

vybere majetek, který chce koupit. Provede výběrové řízení. Musí si vybrat daný majetek od 

více dodavatelů a posoudit na základě ceny, reklamace, délky záruční doby, způsobu dodání, 

certifikátu toho nejlepšího. Majetek si zařadí do užívání pomocí účtu O22 a zapíše se do karet 

evidence majetku. V případě nákupu tělocvičného nářadí se jednou za rok provádí kontrola 

způsobu a období revizí tohoto majetku. V případě vyřazení majetku z evidence, z důvodu 

zničení, uplynutí životnosti, je nutné vyjádření komise, kterou je firma určená k likvidaci.  

Hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového řádu, který je stanovený 

zřizovatelem, po dobu 10 let. 

4. Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek lze především pořídit koupi, vytvořením vlastní 

činností, nabytím bezúplatně, přeřazením z osobního užívání do podnikání a odkoupením, 

případně bezplatným převzetím po skončení leasingu. Příspěvková organizace pořizuje 
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dlouhodobý majetek většinou dodavatelským způsobem neboli koupi, výjimečně pak 

bezúplatným nabytím, vlastní činnosti nebo darováním a děděním. Při nákupu staršího 

dlouhodobého majetku je rozhodující, zda byl funkční před uvedením do používání podle 

protokolu o převzetí. Pokud tento majetek musel být opraven před uvedením do používání, 

jedná se o výdaj, který je součástí vstupní ceny, ze kterého bude majetek odpisován. Pokud 

byl majetek opraven až po uvedení do užívání, jedná se o provozní náklad. 

5. Závěrečná ustanovení 

 Odpovědnou osobou za dodržení této směrnice je ředitelka mateřské školy. Směrnice 

nabývá platností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014. 
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5 ZÁVĚR 

Zde bychom se poohlédli, co se událo v celé práci, která byla zaměřena na vnitřní 

směrnice, a následně bychom provedli zhodnocení vnitřních směrnic v dané příspěvkové 

organizaci. Cílem bakalářské práce bylo definovat pojem vnitřních směrnic. Z jakých 

právních předpisů se tvoří směrnice, a na druhou stranu jakou důležitou legislativou se řídí 

příspěvkové organizace. Charakterizovali jsme jejich náležitosti, formu a tvorbu. Jak už 

víme, tak směrnice jsou nástrojem pro zkvalitnění řízení účetní jednotky. Měly by nám 

stanovit kdo, co a jak to bude vykonávat. Posláním směrnic je rozpracovat některé oblasti 

činnosti do takových podrobností, jak to vyžaduje potřeba plnění funkcí účetní jednotky, a 

také upravovat činnosti a vlastnosti dle právních předpisů nebo z hlediska potřebného pro 

účetní jednotku. Důležité především je, aby s těmito vnitřními předpisy byli seznámení 

všichni pracovníci účetní jednotky. Všechny dosavadní informace byly vypsány v kapitole 

druhé. Dále jsme se zaměřili na dosavadní interní směrnice v mateřské škole. Bohužel zde se 

objevilo mnoho chyb a nedostatků. Směrnice v této organizaci sestavuje ředitelka školy. Měla 

by jim, ale věnovat více pozornosti, protože po přečtení jde vidět, že v jejich směrnicích je 

nepořádek. Vyskytly se chyby už jen v základních principech, jako příklad bych uvedla název 

směrnice č. 1.  Také v aktualizaci právních předpisů, podle kterých směrnice tvořila. Některé 

směrnice podle mého uvážení v mateřské škole chybí. Jsou podstatné a pro neziskovou 

organizaci i nezbytné. Jedná se například o Směrnici o hospodaření s fondem kulturních a 

sociálních potřeb.  Proto ve čtvrté kapitole proběhly úpravy a návrhy nových směrnic.  

Paní ředitelce Mateřské školy Opava, Neumannova bych doporučila, aby se směrnicím 

více věnovala. Musím podotknout, že směrnice byly překontrolované v listopadu roku 2013. 

Bohužel jsem nějaké výrazné změny nezpozorovala, směrnice jsem viděla i před provedenou 

kontrolou. Chyby by měla odstranit a určitě s nově příchozím rokem tyto směrnice 

zaktualizovat. Bohužel se ve směrnicích nevyskytuje ani zmínka o tom, kdy vlastně byly 

aktualizované. Před začátkem roku 2014 je poměrně zbytečné směrnice kontrolovat, jelikož 

se vědělo, že se některé stávající právní předpisy budou měnit. Je třeba neustále sledovat, zda 

nedošlo v postupech pro příspěvkovou organizaci nebo v jednotlivých článcích směrnic 

k nějakým změnám, zda pracovníci se vnitřními předpisy řídí a respektují je. Na každou 

změnu stanovenou novým předpisem je třeba ihned a se správným důrazem reagovat. 

Důležitá je taky informovanost a poučení se z nedostatků zjištěných na jiných pracovištích 

v působnosti Statutárního města Opavy. 
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