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Anotace diplomové práce 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na účetnictví a doklady spojené s tímto 

odvětvím, jak v jejich obecné podobě, tak i v praxi samotné. Poukázala jsem na problémy, 

se kterými se setkávám ve vybrané společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. při oběhu těchto 

dokladů od jednotlivých zaměstnanců, nebo oddělení. Zaměřila jsem se hlavně na doklady, 

se kterými se přicházím do kontaktu denně, zda účetní doklady splňují požadované 

informace podle platných zákonů, a dodávají svou průkaznost účetnictví. Své výsledky 

jsem z  analyzovala, navrhla opatření, které by mohli být prospěšná celé společnosti 

APOLLO-Kaznějov s. r. o..  

Klíčová slova: doklady, účetnictví, program,archivace, EU 

 

 

Annotation of Diploma work  

My Diploma work is concentrated to the accounting and the documents related to 

this branch ,as to their common image ,so to their usage in practice .I have impacted the 

problems which I meet with at Apollo Kaznejov Ltd. - the company I have chosen for that 

purpose , the problems are related to the circulation of these documents either from the sole 

employees or departments. I have concentrated my attention mainly to the documents I 

come in contact daily , if the accounting sheets contain information demanded by the valid 

legislation and if it helps to make accounting more transparent and trustful. I have analyzed 

the results ,suggested the corrections which could be profitable for the company APOLLO- 

Kaznejov Ltd .as a whole. 

 

Keywords: documents, accouting, program, archiving, EU 
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1. ÚVOD 
 

Má diplomová práce má za cíl poukázat, jak ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. 

o. probíhá oběh účetních dokladů v rámci všech tří poboček, kterou společnost tvoří. 

Seznámila jsem se s podmínkami na všech pobočkách, tak abych mohla porovnat rozdílné 

postupy na pobočkách společnosti. Ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. pracuji 

třetím rokem s účetními a daňovými doklady. Má diplomová práce poukazuje na oběh 

dokladů  ve společnosti a to účetních, daňových, ale také dokladů souvisejících přímo 

právě s daňovými a účetními, které jsou nedílnou součástí účetních dokladů. Myslím si, že 

vím, kde má oběh těchto dokladů slabou stránku a určité nedostatky, které se objevují při 

práci s těmito doklady. Po analýze těchto nedostatků, bych navrhla patřičná opatření, jak 

tyto problémy s doklady minimalizovat, nebo jim předcházet úplně.  

V kapitole „Charakteristika společnosti“  se věnuji společnosti  APOLLO-Kaznějov 

s. r. o.. Zabývám se vznikem společnosti, historií společnosti, její činností a zaměřením. 

Nedílnou součástí této kapitoly je i struktura společnosti v rámci všech tří poboček 

společnosti a její provázanosti na sebe. 

Kapitola „Účetní a daňové doklady“ se zabývá teoretickými a praktickými  

informacemi, o daných dokladech, tak jak je používá společnost APOLLO-Kaznějov s. r. 

o. dle vnitřních směrnic společnosti,  které vycházejí z platných zákonů a legislativ, tak 

aby účetnictví splňovalo svoji průkaznost, která je nutná ke správnému vedení účetnictví. 

Seznámíme se s doklady, které do společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. přicházejí a 

jakou cestou mohou do společnosti přijít. Věnuji se rovněž dokladům, které se ve 

společnosti vytvářejí. Uvedeme zde jednotlivá oddělení, nebo zaměstnance, kteří nahrazují  

činnost celých oddělení ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o., doklady,  které 

procházejí  k rukám jednotlivých  oddělení nebo zaměstnanců společnosti. V této kapitole 

se také věnuji důvodu výměny softwaru, porovnání  bývalého účetního softwaru, spolu 

s novým, který se používá v současné době mezi všemi pobočkami společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o 

 Poslední kapitola „Návrhy a opatření“ je zaměřena právě na návrhy a opatření 

případných problémů, které se stávají a vznikají při oběhu dokladů. Jedná se nejen o účetní 

a daňové doklady, ale o doklady, které jsou nedílnou součástí daňových a účetních dokladů 

společnosti APOLLO – Kaznějov s.r.o.  
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI   

2.1. Název a vznik společnosti 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. si pojmenoval pan Jiří Helus, který 

většinovým vlastníkem této společnosti. APOLLO se jmenuje podle úspěšných programů,  

týkajících se letů na měsíc. Kaznějov v názvu  označuje v názvu sídlo, kde se společnost 

sídlí. 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. byla založena 9. června roku 1993 panem 

Jiřím Helusem a Václavem Rýdlem. Pan Václav Rýdl v roce 1998 ukončil spolupráci se 

společností APOLLO-Kaznějov s. r. o.. Postupem času se na zakladatelské smlouvě 

objevuje i pan Martin Helus, který je jednatelem firmy. V současné době je majitelem pan 

Jiří Helus, který vlastní 99% společnosti a Martin Helus, který má 1%   

 Sídlo firmy je v Kaznějově u Plzně. Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. se 

skládá ze tří poboček, hlavní pobočka je jak jsem se již zmínila v Kaznějově, dále je 

pobočka v Mostě, a nakonec nově otevřená pobočka v Ejpovicích.  

Zdroj: Zakládající listina APOLLO-Kaznějov s. r. o.  

 

Sídlo společnosti  

 

Nově otevřené středisko v Ejpovicích       Pronajaté prostory v Mostě 
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2.2. Poslání společnosti 

 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. je zaměřena hlavně na servis a prodej 

nákladních automobilů značek AVIA. Nechává konstruovat auta přímo na přání zákazníků 

s různými požadavky na typy podvozků, nástaveb, kontejnerů čí jejich nosičů 

APOLLO-Kaznějov s. r. o. se zabývá prodejem a opravami nových a ojetých 

nákladních automobilů, jedná se o značku AVIA, kde je dnes již tato společnost uváděna 

jako autorizovaný dealer a servisní místo této značky. Servisem se zabýváme také pro 

značky IVECO, kde jsme uváděny jako autorizovaný servis. APOLLO-Kaznějov s. r. o. se 

ovšem zabývá servisem pro jakýkoliv vůz, u kterého je potřeba provést servisní prohlídku, 

opravu nebo je v nesnázích, může se jednat o osobní nebo nákladní automobil. Zajišťujeme 

zároveň asistenční službu, odtahy vozidel, opravu na místě. Odtah provádíme jak na území 

České Republiky tak států EU. Zároveň poskytuje prodej dílů na nákladní vozy, dále 

zprostředkovává služby spojené ze způsobilostí provozu těchto vozů na pozemních 

komunikacích. Společnost také zabezpečuje opravy vozů dle objednávek jak pro český trh, 

tak pro státy EU. Zajišťuje pro své zákazníky leasing, pojištění automobilů.Příkladem 

pojištění tzv. „ Flotila“ kdy se jedná o sdružení zákazníků České Pojišťovny, kdy tito 

zákazníci, kteří jsou v tomto sdružení mají levnější pojištění. 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. vlastní dobře fungující servisy jak osobních 

automobilů, tak nákladních. V Kaznějově, kde má společnost hlavní pobočku je také 

autobazar ojetých vozů.  Do bazaru jsou dodávány automobily, které byly zabaveny ČSOB 

leasingem neplatících zákazníků, dále totální vraky, auta vykoupená na protiúčet od 

zákazníků, které si vzali nové a staré nabídli protiúčetem. 

Společnost se snaží o získání kvalitního postavení a jména na trhu. Pro udržení co 

nejlepšího místa se musí společnost zdokonalovat, zlepšovat a nabízet stále nové služy, 

vzdělávat zaměstnance, tak aby byli schopni opravovat a servisovat ty nejnovější vozy 

dané značky. 

APOLLO-Kaznějov s. r. o., se snaží, vycházet vstříc všem svým zákazníkům, jak 

novým tak i stávajícím. Získává potřebné informace od zákazníků, které služby by ocenili 

v našem areálu a zatím jim chybí. Informace získané od zákazníků se vyhodnocují, 

analyzují. Po vyhodnocení dochází k rozšíření služeb dle potřeb zákazníka. Společnost 

APOLLO - Kaznějov s. r. o. si zakládá na dobrém jménu v automobilovém průmyslu, mezi 



Milada Jurincová: Doklady v účetnictví a jejich průkaznost ve vybrané společnosti 

 

 

 

2009  4 

 

 

prodejci aut a servisních místech. Dobré jméno je závislé na poskytnutí kvalitních služeb.  

Kvalitní služby jsou nabízeny spolu s různými slevami, akcemi. Např. sleva na určitý druh 

sepisované opravy, týden kontroly tlumičů a další. 

Pokud dojde k nějaké stížnosti, či pochybení, společnost se jím zabývá, a zároveň se 

snaží předcházet, a minimalizovat nepříjemnosti. Aby k těmto pochybením nedocházelo, je 

zde kladen velký důraz na správně vyplněné a podepsané zakázkové listy, potvrzené 

objednávky, podepsání převzetí automobilu. 

Zdroj: Vlastní tvorba, [5] 

  

Foto: Prostory autoservisu v Ejpovicích, interní fotografie 

 

2.3. Týmová práce 

 

Pracovní uspokojení zahrnuje hlavně motivaci, týmovou práci, komunikaci, 

profesionální rozvoj, sociální rozvoj a integraci. Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. si 

zakládá na týmové práci. V této společnosti je týmová práce samozřejmostí. Ve společnosti 

pracuje několik desítek zaměstnanců, na třech různých místech, vše se slučuje na hlavním 

sídle společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. v Kaznějově. Aby vše fungovalo a dosahovalo 

se nastavených, stále se zvyšujících požadavků, je nutná týmová práce a komunikace nejen 

mezi zaměstnanci, ale mezi všemi pobočkami společnosti.  

Aby tato firma dosahovala těch nejlepších výsledků, musí mít stanovené cíle, které 

musí neustále zvyšovat svou výkonnost. Pokud bude fungovat tato strategie podniku, měla 

by společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. získávat  stále lepší místo v pomyslném žebříčku 

na trhu. 
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2.4. Organizační struktura společnosti 

          majitelé společnosti 

 

 

 

     Hlavní účetní- finanční kontrola 

 

výkonný ředitel      výkonný ředitel     výkonný ředitel 

 

  účetní       účetní 

 

 

 

     

    

        

 

 

 

 

prodejci 

bazarová, havarovaná, 

zabavená auta 

 

 

 

 

 

přijímací technik    sklad    přijímací technik sklad            přijímací technik     sklad 

 

Zdroj:  Vlastní tvorba, sestaveno dle vnitřních směrnic společnosti APOLLO-Kaznějov s. 

r. o. 
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3. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY VE SPOLEČNOSTI  

3.1. Analýza oběhu v jiných společnostech 

 

Ve své praxi jsem měla možnost provést analýzu oběhu dokladů ve společnostech, 

kde byly zaměstnány různé počty zaměstnanců. Po těchto zkušenostech jsem provedla 

délku oběhu a zpracování v těchto společnostech: 

 ve společnostech: 

a) Podnikatel - fyzická osoba – minimum zaměstnanců, nebo pouze sám 

podnikatel 

b) Společnost střední velikosti – společnost kolem padesáti zaměstnanců 

c) Velká společnost  - nad 150 zaměstnanců 

 

a) Podnikatel - fyzická osoba - má nejkratší dobu na oběh a zpracování.  Sám 

podnikatel zná doklady nejlépe, většinou  má pouze pár zaměstnanců, ví co si 

objednal, proto není problém s oběhem, účetní doklady si zpracovává sám, nebo  

najatý externí zaměstnanec 

b) Společnost střední velikosti  - jedná se o společnost, ve které  pracuji a o které je 

diplomová práce. Blíže Vás seznámím s oběhem dokladů v níže uvedených 

kapitolách diplomové.  

c) Velká společnost- velké množství zaměstnanců, pracujících v různých odděleních, 

mající na starosti většinou pouze jeden úkon týkající se oběhu dokladů. Delší doba 

zpracování a oběhu dokladů. Například platby faktur se provádí jednou za 14dní 

nebo za měsíc., oproti středním společnostem, kde se provádí většinou jedenkrát za 

týden. 

 

3.2. Daňové a účetní doklady společnosti  APOLLO - Kaznějov s. r. o. 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. si vede účetnictví sama. Zpracovává si 

veškeré účetní a daňové doklady dle platných zákonů legislativ potřebné k provozu 

společnosti. Splnění požadavků, na zmiňované doklady dle platných zákonů a  legislativ je 

hlavním cílem společnosti. Účetnictví si společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. zpracovává 

pomocí výpočetní techniky. 
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V této společnosti, většinu prací dělají jednotlivý zaměstnanci. Oddělení jsou pouze 

v hlavním sídle pobočky v Kaznějově, na ostatních pobočkách tuto práci vykonávají 

jedinci společnosti. Také největší počet zaměstnanců je v Kaznějově, odkud na chod 

ostatních poboček dohlížejí majitelé společnosti. 

Všichni zaměstnanci společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o., které pracují na 

jednotlivých pobočkách společnosti nebo na oddělení a přicházejí do styku s účetními 

doklady, se snaží co nejméně chybovat. Veškeré doklady, které se v této společnosti 

vytvoří, nebo je společnost obdrží, procházejí dvojí kontrolou. Blíže Vás s tímto seznámím 

v kapitole o jednotlivých odděleních. 

 Z důvodu menšího počtu všech zaměstnanců, což činí několik desítek všech 

zaměstnanců je i oběh dokumentů a dokladů kratší. Lidé zde mají větší přehled o těchto 

dokladech, je zde i menší riziko ztráty a zapomenutí dokladu někde v přihrádce.  

 

3.3. Účetní soustava 

Účetní období 

 

Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, 

s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, není-li možno tuto zásadu dodržet, může je 

účtovat v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. 

 V účetním období účetní jednotka účtuje o uvedených skutečnostech v souladu 

s účetními metodami, přitom o veškerých nákladech a výnosech účtuje bez ohledu na 

okamžik jejich zaplacení nebo přijetí, zatímco o veškerých výdajích a příjmech účtuje až 

v okamžiku jejich uskutečnění zaplacení nebo přijetí. 

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. [5] 

 

3.4. Účetní knihy společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 

Účetní deník 

Hlavní kniha 

Knihy analytických účtů 

Knihy podrozvahových účtů  [5] 
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Účetní deník 

 

 Účetní deník je účetní knihou, ve které se účetní zápisy uspořádají z hlediska 

časového a kterou se prokazuje zaúčtování všech účetních případů v účetním období.  

 Deníky nemají tištěnou podobu. Jednou ročně po uzavření účetních knih se 

archivují v souboru na diskách. [5] 

 

 

Hlavní kniha 

 Hlavní kniha je důležitou účetní knihou, kde se vedou zápisy z hlediska věcného. 

Hlaví kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně 

tyto informace:  

 Zůstatky účtů ke dní, k němuž se otevírá hlavní kniha 

 Souhrnné obraty stran Má dáti a Dal, alespoň za kalendářní 

měsíc 

 Zůstatky účtů ke dni vyhotovení účetní závěrky 

Hlavní kniha se tiskne jednou ročně. [5] 

 

 

Knihy analytických účtů 

  V těchto knihách jsou podrobně rozváděny účetní zápisy z hlavní knihy. Knihy 

analytické evidence se pravidelně jednou za měsíc provádí kontrola s hlavní účetní knihou. 

[5] 

 

Knihy podrozvahových účtů 

  Na podrozvahových účtech se sledují důležité skutečnosti, podstatné k posouzení 

majetkoprávní situace a ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se o využívání cizího 

majetku, ke kterému nemáme vlastnické právo, popř. právo hospodaření s majetkem státu. 

Veškeré účetní knihy společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. jsou na hlavním sídle 

společnosti. Veškeré účetní závěrky, konečné zápisy, evidenci knih vede hlavní účetní. [5] 
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3.5. Oběh účetních dokladů 

Vymezení pojmu oběh účetních dokladů obecně 

Oběhem účetních dokladů se rozumí pohyb dokladů od vystavení, obdržení, založení, 

archivaci, a skartaci Oběh účetních dokladů by měla mít každá společnost pevně dané a 

tento postup by měl být uveden ve vnitřních směrnicích dané společnosti.  Ve směrnicích,   

by měli být určeni odpovědní pracovníci, nebo jednotlivá oddělení, která zodpovídají za  

vystavování a zpracování dokladů, také by zde měli být uvedeny lhůty na zpracování 

dokladů. Zpracování a oběh účetních dokladů se liší v jednotlivých organizacích z důvodu 

velikosti společnosti, podniku. Některé společnosti mají celá oddělení pracovníků 

zabývajících se zpracováním dokladů, jinde tuto činnost vykonává pouze několik jedinců, 

nebo jednotlivců. 

Fáze oběhu účetního dokladu ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 

a) Vznik účetního dokladu 

b) Kontrola věcné správnosti – kontrola souladu údajů uvedených účetní dokladu se 

skutečností (např. zda fakturovaná oprav byla skutečně provedena) a oprávněnosti 

operace (např. zda předložené vyúčtování služební cesty souvisí s pracovní činností 

zaměstnance), dále:  

- přípustnost účetní operace (zda není v rozporu s platnými externími, nebo interními 

předpisy) 

- peněžní částky a správnost jejich výpočtu 

- údaje o množství 

- správnost účetního období, do něhož má být doklad zaúčtován 

c) formální správnost – zjištění zda účetní doklady: 

- mají všechna náležitosti předepsané zákonem o účetnictví, v případě daňových 

dokladů také veškeré náležitosti vyplývající ze zákona o DPH 

- byly nařízeny a schváleny odpovědnými zaměstnanci 

- není-li v dokladu mazáno, škrtáno či dodatečně vpisováno 

d) příprava k zaúčtování – opatření účetního dokladu číslem z příslušné číselné řady, 

kontrola úplnosti, průkaznosti a správnosti účetních dokladů 

e) zaúčtování dokladu – do deníku, do účetní knihy (software „ Bílý motýl“), vytištění 

potvrzení (dále jen „ potvrzení o zaúčtování“) 
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f) archivace účetních daňových dokladů – dle platných zákonů  [5] 

 

Tabulka č.1: Oběh účetních dokladů, dle vnitřních směrnic společnosti 

Druh dokladu Vystavuje Kontroluje věcně 
Účtuje a kontroluje 
formálně 

Faktury vydané 
účetní hlavní účetní  účetní 

  ředitel hlavní účetní 

Výdajový pokladní doklad 

účetní hlavní účetní  účetní 

skladníci ředitel hlavní účetní 

Faktury přijaté dodavatel 

objednatel 
hlavní účetní 

přebírající 

skladníci 

účetní ředitel 

účetní 

Interní doklady 
hlavní účetní ředitel hlavní účetní 

účetní hlavní účetní  účetní 

Příjmový pokladní doklad 

hlavní účetní ředitel ředitel 

účetní hlavní účetní  
hlavní účetní 

skladníci účetní 

Bankovní doklady hlavní účetní ředitel hlavní účetní 

Potvrzení o zaúčtování 
hlavní účetní 

ředitel 
hlavní účetní 

účetní účetní 

 

3.6. Doklady společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 

 

Používané doklady: 

- vystavené faktury 

- přijaté faktury 

- bankovní doklady – výpisy z účtu 

- výdajové a příjmové pokladní doklady 

- skladové doklady  - příjemky, výdejky, převodky 

- ostatní doklady – mzdové doklady, odpisy, škody 

- doklady k majetku 

- zakázkové listy 
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3.7. Definice účetního dokladu 

Podkladem pro zápisy účetních případů v účetních knihách jsou účetní 

doklady. Účetní doklady jsou originální písemností, které musí mít tyto náležitosti:  

a) označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň 

nepřímo, že jde o účetní doklad 

b) popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, 

nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo 

c) peněžní částku nebo údaj o množství a ceně 

d) datum vyhotovení účetního dokladu, 

e) datum uskutečnění účetního případu, není-li shodný s datem podle 

písmene d) 

f) podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho 

zaúčtování 

Náležitosti účetního dokladu mohou být umístěny i na jiných než účetních 

písemnostech. Tyto písemnosti se uchovávají po stejnou dobu jako účetní doklady. 

Účetní doklady musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu po zjištění 

skutečností, které se jimi dokládají. 

Všechny účetní doklady vyhotovené v účetní jednotce v automatickém systému 

účetnictví na PC – software „Bílý motýl“ mají předepsané náležitosti podle výše 

uvedených ustanovení.  

Účetní doklady je nutno vytvářet nebo na ně zapisovat způsobem zaručujícím 

trvanlivost zápisu. Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu 

odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah 

opravovaného stavu před opravou tak po opravě. [5] 

 

3.8. Vyhotovení účetních dokladů 

Povinnosti prodávajícího je vystavit běžný daňový doklad nejpozději do 15dnů od 

uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad musí obsahovat IČO plátce, který 

uskutečňuje plnění, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání 

osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, CZ DIČ, pokud je osoba, pro kterou se 

uskutečňuje plnění plátcem, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum 
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vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, obsah dodávky, 

jednotková cena bez daně, základ daně nebo výši platby, sazbu daně a výši daně.  

Nejznámější daňový doklad je faktura.  

 Za správnost údajů a za přípustnost uskutečněných účetních operací jsou odpovědni 

ti zaměstnanci, kteří operaci nařídili nebo schválili. 

 Přezkoušení účetních dokladů se prokazuje podpisy přezkušujících zaměstnanců na 

účetních dokladech podle „podpisového vzoru“. Podpisový vzor charakterizuje oprávnění, 

resp. Povinnost zaměstnanců podepisovat jednotlivé druhy účetních dokladů v účetní 

jednotce. 

 

 Okamžikem uskutečnění účetního případu je: 

 U vydaných faktur  datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 U došlých faktur  datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 U pokladních dokladů den příjmu nebo den vydání hotovosti 

 U bankovních dokladů den provedení finanční operace (vklad nebo výběr 

z bankovního účtu, čerpání nebo splácení úvěru podobně) 

 U interních dokladů  den vyhotovení účetního dokladu, popř. den 

uskutečnění účetního případu. [5] 

 

Číslování dokladů 

Účetní doklady se před zaúčtováním označí pořadovými čísly podle uvedeného 

číselníku. Po zaúčtování se doklady ukládají do fyzických řad, které jsou shodné s řadami 

číselnými, pokud není stanoveno jinak. Číselné řady se v rámci jednoho účetního období 

nesmějí opakovat tak, že by mohlo dojít k záměnám. [5] 

 

3.9. Doklady k bezhotovostnímu platebnímu styku 

Mezi tyto doklady patří faktury jak vydané, tak přijaté, veškeré faktury musí mít tyto 

náležitosti:  

 Označení, že se jedná o fakturu 

 Jméno a adresu společnosti, která fakturu vystavila 

 Jméno adresáta faktury 
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 Datum vystavení a splatnost 

 Bankovní účet 

 Pořadové číslo 

 Datum zdanitelného plnění 

 Cenu, na kterou je faktura vystavená 

 Jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila 

V současné době se již používají i faktury, které chodí podepsané elektronickým  

podpisem. [5] 

             

Faktura přijatá 

Faktura přijatá je  účetní doklad  na kterém je peněžní vyjádření závazků odběratele 

vůči dodavateli za poskytnuté služby, zboží, materiál.  Má-li faktura sloužit jako daňový 

doklad musí splňovat veškeré náležitosti platného zákona. 

Do společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. pobočky Most se faktura může dostat 

poštou, příjem zboží do skladu, kyd je dodavatelé odevzdají přímo do skladu nebo 

dovezením z pobočky v Kaznějově. Pokud dojde faktura poštou, jde rovnou k rukám 

účetní, která ji orazí razítkem, dá k podpisu výkonnému řediteli. Po podepsání faktury 

výkonným ředitelem může být faktura naskladněna, jedná-li se o příjem zboží, nebo ihned 

zaúčtována jedná-li se o službu. 

Stává se, že faktura dojde do hlavního střediska v Kaznějově, místo do Mostu, 

proto ji dá recepční do přihrádky Most, kde si ji v průběhu týdne někdo vyzvedne a přiveze 

na pobočku do Mostu. Nebo  dodavatel zašle fakturu na obě pobočky jak do Kaznějova tak 

do Mostu. V tomto okamžiku může dojít k chybě a zdvojení zápisu a to z důvodu, že 

faktura byla v Mostě dříve a je již zadána v systému a zaúčtována. Druhá faktura se 

dostane poštou na sídlo pobočky, po přivezení pošty z hlavní pobočky ji skladník, aniž by 

provedl kontrolu, opět přijme, fakturu tímto zapíše znovu do systému. Pokud se toto 

opravdu stane, přijde se na problém až při poslední fázi účtování, (po zadání data 

splatnosti, banky, kontroly částky, která by měla být připsána na účet zákazníka), v tento 

okamžik program okamžitě napíše, že zadaná faktura s tímto variabilním symbolem je již 

v systému, a zeptá se, zda ji chceme přepsat či nikoliv. 

Faktura, která je přivezena se zbožím, může zároveň sloužit i jako dodací list. I 

v takovém případě se musí faktura odsouhlasit výkonným ředitelem nebo majitelem. 
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Faktura nejde přes recepci, nebo účetní (pobočka Most), skladník zboží zkontroluje 

pomocí faktury. Dojde k naskladní zboží, k faktuře se přidá příjemka. Tato faktura je již 

zapsána v systému. Skladníci fakturu spolu s příjemkou uloží do přihrádky k účtování. Zde 

se nejdříve  zkontroluje, zda faktura má všechny povinné náležitosti, podle účetního a 

daňového zákona a  je-li opravdu určena na danou pobočku, ve které se právě nachází. 

Po zapsání a zaúčtování faktury do systému, je faktura opatřena košilkou, na které 

je interní číslo faktury, číslo procesu pod kterým fakturu najdeme v systému, zaúčtování na 

účty, jméno osoby, která provedla účetní záznam.  

Takto připravená faktura je již připravená k platbě. Platby faktur provádí 

z Kaznějova přímo majitelé společnosti.  

Faktury se mohou uložit do šanonů, které jsou umístěny v daném oddělení. Po 

uplynutí jednoho roku jsou faktury archivovány v archivačních krabicích, kde jsou 

uschované dalších deset let. 

 V Kaznějově je to podobné, faktury odsouhlasí majitel nebo výkonný ředitel svým 

podpisem, poté jdou faktury k rukám paní účetní, která provede kontrolu a následné 

zaúčtování. Pokud je faktura za výrobky, zboží. Jestliže je faktura za služby, jde do 

přihrádky účetní. Recepční přijaté faktury orazí razítkem, které obsahuje mimo data,  

položky za účetní případ odpovídá….., za zaúčtování odpovídá….., zakázka…. , poté se 

faktury rozdělí do přihrádek osob, kterým náleží.  

Všechny faktury nakonec skončí na finančním a kontrolním oddělení, kde je hlavní 

účetní opět zkontroluje. Poté se založí do šanonů. Po doplnění šanonu jakékoliv pobočky 

se faktury opět kontrolují na hlavní pobočce sídla.společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o.. 

 

Vystavená faktura 

Vystavená faktura je doklad, na kterém jsou v peněžní částce vyjádřeny pohledávky 

odběratele vůči dodavateli za poskytnuté služby, materiál, zboží. Také vystavená faktura 

musí splňovat veškeré náležitosti, které stanoví zákon o účetnictví a zákon o DPH. 

Prvotním dokladem k vystavené faktuře je zakázkový list, který vzniká při přijetí 

vozu na servis. Zde se může stát nejvíce chyb, které se pak odrazí na faktuře jako celku.  

  Faktura ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. vzniká následujícím způsobem: 

zákazník přijde do servisu, přijímací technik s ním sepíše zakázkový list, kde vypíše 

potřebné údaje k dané práci, která se má na daném autě vykonat. Na středisku v Kaznějově 
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a Ejpovicích se po přijetí auta do servisu zadává ihned do systému zakázka v posloupné 

číselné řadě. Veškeré díly, které se berou ze skladových zásob jsou ihned zaznamenávány 

do zakázky, ke které se vztahují. Zakázkový list se píše jak v systému tak i ručně, je tudíž 

dvojí kontrola. Hodiny strávené na dané zakázce jsou elektronicky sledované. Jakmile je 

auto přijaté na servis, je mu přidaný mechanik. Ten si pomocí karty označí (tzv.čipne) 

začátek opravy, po skončení si také označí (tzv.čipne) konec opravy na daném autě. 

Eliminuje se tím i chyba mechanika, který si vlastně již druhý den nepamatuje, kolik času 

strávil na dané zakázce. Pokud dojde k výjimečné situaci, mechanik musí od dané zakázky 

jít na opravu jiného auta, označí stejně odchod tím očipováním, jakmile se bude vracet na 

zpět, označí opět příchod. Na vše dohlíží přijímací technik, který má odpovědnost za dané 

lidi a práci na servise. Tento způsob se používá v Ejpovicích, a Kaznějov, kde je servis ve 

vlastních prostorách. 

Na Mostecké pobočce se zakázkový list zadává do počítače až po skončení opravy. 

Tato pobočka nemá čipovací hodiny, takže mechanici si musí pamatovat, v kolik začaly na 

daném autě pracovat a v kolik skončili s opravou, po té sečíst daný čas a zapsat do 

zakázky.  

Zde nejvíce dochází k chybám, mechanik zapomene do zakázky napsat hodiny, 

které na dané opravě strávil, tím přichází o peníze, nejen mechanik, ale i společnost. 

Hodiny, které si zapomněl napsat, mu již zpětně nikdo nezaplatí, tudíž pracoval zadarmo. 

 Problém se často vyskytuje i u výdeje dílů ze skladu, stává se, že špatně napíší 

číslo do zakázky, nebo zapomenou díl zapsat, pozdější kontrolou se zjistí, že daný díl je na 

autě, a v zakázce zapsán není.  

Zakázky často zbytečně ležely na dílně, přitom auto již bylo předáno zákazníkovi. 

Datum uskutečnění plnění je datum ukončení opravy. Pokud by zakázka ležela někde 

zastrčená 15. dní, už bychom porušovali zákon při vystavování faktury. 

Pokud se stane, že číslo dílu, je jiné než v zakázkovém listě, přijde se na to, 

bohužel, až při vystavování faktury, kdy po zadání čísel do systému. Systém sdělí, zda je  

požadovaný artikl je na skladě. Pokud dojde k chybě v čísle, nezbývá nic jiného, než 

fakturu uložit do rozdělaných předběžně ukončených, kde dostane své interní číslo, ručně 

dohledat ve skladě, který díl tam byl dán, opravit číslo na zakázkovém listě, poté je možné 

fakturu dokončit 
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Jedná-li se o zákazníka ze států EU, který nemá sídlo na území ČR, servisující auto 

u nás, požaduji od nich potvrzení, že automobil po opravě okamžitě opustí ČR, tím se jim 

vystaví fa bez DPH. Pokud toto potvrzení nedodají je jim vystavena faktura s 19%DPH. 

 Vystavené faktury je možné platit v Mostě pouze bankovním převodem , nebo 

platbou v hotovosti. Na pobočce v Kaznějově a Ejpovicích je možné provést platby přes 

bankovní terminál, pomocí platební karty. 

3.10. Doklady k účtování peněžní hotovosti 

Mezi doklady, které patří do skupiny účtování peněžní hotovosti patří výdajový 

pokladní doklad, příjmový pokladní doklad. Jak výdajové tak pokladní doklady musí 

splňovat veškeré náležitosti dle zákonu. Doklady vznikají při příjmu a výdeji peněžní 

hotovosti z pokladny. Jakmile dojde k takovému pohybu je pokladník povinen vystavit 

příslušné doklady.  

Pokladní doklady společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. se vedou v elektronické 

podobě, systém je ihned zaznamená do pokladní knihy a přidělí číslo procesu a číslo 

pokladního dokladu, pod kterým je možné jej vyhledat. 

Mezi takové pohyby patří: 

- nákup zboží, služby, materiálu 

- odvod peněz do banky 

- úhrada pohledávky nebo závazku 

 V těchto dokladech se nedá udělat téměř žádná chyba, pokud se doklad řádně 

zkontroluje. [5] 

 

Příjmový pokladní doklad 

Příjmový pokladní doklad vystavuje účetní, která mé na starosti pokladnu, a její 

stav. 

Příjmový pokladní doklad se vystaví vždy, jakmile zákazník nakupuje zboží nebo 

se provádí servisové práce a částka není vyšší než 5000Kč bez DPH. Příjmový peněžní 

doklad se vystaví také, pokud si přeje zaplatit vystavenou fakturu v hotovosti. 

V příjmovém pokladním dokladu se chyba téměř nedá udělat, veškerá data a 

výpočet DPH si zpracovává systém sám. Chybu lze udělat snad jen při špatném zadání 

adresáta do systému, kdy doklad je vystaven na jinou osobu. 
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Výdajový pokladní doklad 

Výdajový pokladní doklad vystavuje účetní, která má na starosti pokladnu, a je 

zodpovědná za bezchybný stav a pohyb peněžní hotovosti.  

Peníze z pokladny lze vydat na základě dokladu o nákupu a zaplacení zboží 

(účtenky), nebo odvodem peněz na bankovní účet.  V případě odvodu peněz na bankovní 

účet se vypíše ruční výdajový doklad, jakmile přijde osoba, která je pověřená za odvoz 

peněz do banky. Po obdržení dokladu o uložení peněz na bankovní účet společnosti, 

zaúčtuje se odvod tržby na bankovní účet. 

Dojde-li k nákupu zboží, vystaví účetní výdajový pokladní doklad, hotovost předá 

osobě, která provedla nákup. Veškeré nákupy před jejich samotným provedením jsou 

projednávány a schvalovány mistrem dílny, popřípadě výkonným ředitelem Jedná-li se o 

nákup vyšší než 3500Kč včetně DPH, musí tento nákup nejdříve schválit výkonný ředitel 

střediska. Po schválení výkonným ředitelem je možné nákup uskutečnit.  

U zadávání těchto dokladů se chyba může udělat při zadání nesprávného data 

zdanitelného plnění, dále při zadávání základu a  procentuální výši sazby daně. 

 

3.11. Bankovní výpis 

Většinu všech svých pohledávek a závazků uskutečňuje podnik bezhotovostním 

platebním stykem.  

Bankovní výpis je doklad o veškerém pohybu peněz na bankovních účtech 

společnosti. 

Banka, u které má společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. zřízen účet, provádí 

převody peněz mezi odběrateli, dodavateli, úřady a ostatními institucemi, na základě 

platebního příkazu k úhradě. Pokud má společnost více účtů v bance, výpisy z bankovního 

účtu se zakládají samostatně pro každý účet zvlášť. Kontrola a odsouhlasení zůstatků 

bankovních účtů na účetnictví se ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. dle směrnic 

provádí měsíčně.  

Příkaz k úhradě z bankovního účtu lze provést pouze na základě písemného pokynu 

osob, které stanoví směrnice společnosti. Ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 

provádějí souhlas s platbami pouze majitelé společnosti, kteří platí pomocí  on-line 

systému. [5] 
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3.12. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku 

 

Dlouhodobý majetek 

 

 Majetek jako takový Mosteckou pobočkou neprochází. Pokud dojde k nákupu 

takového majetku, faktura se odveze přímo do Kaznějova. V Kaznějově dojde k 

odsouhlasení majiteli  společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o.. Po té jde faktura na finanční 

oddělení k rukám hlavní účetní, jedná-li se o dlouhodobý majetek, je uveden v inventární 

knize, na základě protokolu o zařazení se uvede do používání a provede se zápis do 

inventární knihy. Vyřazení majetku se provede na základě protokolu o vyřazení. 

Dlouhodobý majetek je veden na inventárních kartách. Karta obsahuje tyto údaje: 

a) pořadové číslo 

b) inventární číslo 

c) syntetický a analytický účet 

d) název majetku 

e) dodavatele 

f) vstupní cenu popř.zvýšenou vstupní cenu o technické zhodnocení 

g) způsob pořízení 

h) datum pořízení 

i) doklad k datu pořízení 

j) datum zařazení 

k) doklad k datu zařazení 

l) odpisovou skupinu 

m) způsob odepisování 

n) dobu odepisování 

o) datum a způsob vyřazení 

p) doklad o vyřazení 

q) rok odepisování 

r) roční daňový odpis 

s) účetní odpis 

t) zůstatkovou cenu 

Hlavní účetní v Kaznějově má na starosti  veškerý majetek všech tří poboček společnosti 

APOLLO-Kaznějov s. r. o.. [5] 
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Drobný majetek 

Drobný majetek je účtován na všech pobočkách společnosti, dle vnitřních směrnic 

společnosti, které jsou vytvořeny dle  zákona o účetnictví a zákona  o DPH. 

 

3.13. Inventarizace majetku a závazků 

Inventarizace slouží k ověření průkaznosti účetnictví. Předmětem je veškerý majetek 

a závazky společnosti. 

Účetní jednotky si inventarizací majetku a závazků ověřují ke dni řádné a mimořádné 

účetní závěrky skutečný stav majetku a porovnávají ho se stavem účetním. 

Účetní jednotka má povinnost prokázat finančnímu úřadu při daňové kontrole a 

auditorovi, že ověřila skutečný stav majetku a závazků. [6] 

 

Druhy inventarizací podle období, v nichž se provádějí: 

Inventarizace jsou: 

a) Řádné, prováděné k rozvahovému dni, tj. k okamžiku, k němuž se sestavuje 

roční účetní závěrka 

b) Mimořádné, prováděné k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní 

závěrka (mimořádná), nebo prováděné z jiného důvodu 

c) Průběžné [5] 

 

Průběžnou inventarizací lze provádět pouze u zásob, u nichž se účtuje podle druhů, a dále 

u dlouhodobého hmotného majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, 

je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace stanoví 

vedení účetní jednotky. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být 

inventarizován alespoň jednou za účetní období. [5] 

 

Tabulka č.2:Průběžné inventarizace se provádění u následujících druhů majetku: 

Vymezení druhu majetku Sklad lokalita 

Sklad Sklady Kaznějov, Most, Ejpovice 

Pokladna Pokladny Kaznějov, Most, Ejpovice 
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Výsledek inventarizace  

Skutečný stav se porovnává se stavem v účetních dokladech, tzn. zásoby s údaji na 

skladových kartách materiálu, výrobků nebo zboží, dlouhodobý hmotný majetek s údaji 

v inventurních kartách, peníze s pokladní knihou. Výsledkem porovnání může být zjištěné: 

a) manko – (neboli „schodek“, pojem je používán převážně u pokladní hotovosti a 

cenin), skutečný stav majetku je nižší než údaje v účetnictví. Za manko se 

nepovažují přirozené úbytky zásob, které vznikají u některých druhů zásob při 

manipulaci s nimi, např. rozprášením, nebo působením vnějších vlivů, např. 

vysycháním. Pro tyto úbytky si účetní jednotka ve svých vnitřních předpisech 

stanovuje určité normy, a to vždy pro konkrétní účetní období, 

b) přebytek – skutečný stav majetku je vyšší než uvádí stav účetní, 

c) žádoucí stav  - odpovídá-li skutečný stav stavu účetnímu. [5], [6] 

 

Vypořádání inventarizačních rozdílů 

Do skončení inventarizace musí být všechna rozdíly vyrovnány. Manka jsou 

zpravidla předepsána k náhradě hmotně odpovědným osobám za svěřený majetek, příčiny 

musí být objasněny. 

Inventarizaci provádí inventarizační komise, která je jmenována ředitelem účetní jednotky. 

Výsledek inventarizace zaznamenává komise do inventarizačního zápisu, který musí být 

podepsán osobou odpovědnou za provedení práce inventarizace. [5], [6] 

  
Sklad náhradních dílů 
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3.14. Účetní software 

Účetnictví ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. je zpracováváno výpočetní 

technikou. Do 31. prosince 2007 společnost používala software firmy BM Servis s.r.o., 

„PODNIKATEL“. 

Tento software podporoval řízení firem různého podnikatelského zaměření. Byl 

určen pro střední a větší firmy. 

Pobočky společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. jsou od sebe vzdálené několik 

desítek kilometrů. Značné problémy činily přenosy dat na konci měsíce, kdy se řeší odvod 

DPH, stav peněz v pokladně, zisk z vystavených faktur. Přenosy dat se prováděli přes e-

mail, kdy se přenášeli veškeré informace o měsíčních procesech, tzv. přenosy o výsledcích 

hospodaření na dané pobočce. S hlavní účetní se nejdříve dokontroloval poslaný adresář, 

po jeho kontrole, zaslala zpět na e-mail pobočky potvrzení, které se nahrálo do systému a 

pokračovalo se v přenosech dalších dat. Zasílala se data týkající se pokladny, závazků a 

pohledávek, vystavených faktur, DPH.   Po zaslání těchto dat se musely podklady okamžitě 

zpracovat, opět zaslat zpět, které se nahrálo do programu. Po nahrání do programu se 

telefonicky potvrdil a odsouhlasil přenos dat. Dokud nebyl přenos dat ukončen, nemohlo se 

v programu účtovat ani provádět jakékoliv jiné operace.  Přenos dat byl zdlouhavý, trval i 

několik hodin, navíc nebyla často nahrána všechna data, stávalo se, že data nebyly 

přeneseny a nahrány správně.  Pokud se data nepřenesla všechny a chyběla třeba jen jedna 

položka, dohledalo se vše telefonickou cestou. Pokud se ovšem stalo, že dat chybělo více, 

musel se přenos opakovat, nebo se počítač odpojil a odvezl přímo do Kaznějova, což byl 

velký problém, jelikož tento software byl nahrán pouze v jednom počítači.  

Na konci roku 2007 společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. se postavila novou 

pobočku. Majitelům společnosti bylo jasné, že stávající program je již zastaralý, navíc 

další pobočku již nezvládne. Proto zakoupili nový program, takový, který pojme více 

poboček a nebude již mít takové nároky na přenosy a bude přehledný. Oslovili opět firmu 

BM Servis s.r.o., která jim nabídla zcela nový program s názvem “Bílý motýl“.  

 Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. používá od 1. ledna 2008 celopodnikový 

systém společnosti BM Servis s.r.o „ Bílý motýl“, který zaznamenává veškerý pohyb 

společnosti. 

 Tento program je informační systém, který umožňuje jak tvorbu dokladů, tak 

správu zakázek, zároveň je informační páteří celé firmy (obchodní informace, sklady, 
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zakázky a taky účetnictví). Software je z z velké části nastaven na automatické účtování, 

čímž ulehčuje práci všem zaměstnancům. U účetních a daňových dokladů to znamená 

automatické účtování na předakontované účty.  Tento program je na trhu nový, nebyl 

vyzkoušený, proto se občas stane, že ještě nefunguje vše tak, jak by mělo. Nejsme ovšem 

jediná společnost, která začala nový software využívat. Tento software má procesní 

uspořádání tj. každá činnost má své procesní číslo a to následně umožňuje nějakou 

automatizaci i statistiku. Systém je to proto, že se neustále vyvíjí, je modulární a můžeme 

si dovolit nějaké úpravy "na míru" společnosti. Pokud nastane problém se softwarem,   

kontaktujeme tvůrce a správce programu, kteří vše vyřeší.  

 Program je spojen se všemi pobočkami on-line, je vidět jaké jsou skladové 

zásoby na ostatních pobočkách, jaké jsou výsledky v průběhu měsíce. Pokud přijede na 

servis, nějaký zákazník z jiné naší pobočky, je vidět zda nemá u společnosti nějaký dluh, 

dá se dohledat, zda již daný automobil byl na servisu, co se na daném automobilu dělalo a 

měnilo. 

Přechodem na nový software se zjednodušila komunikace mezi všemi pobočkami, 

pokud některá z poboček potřebuje nějaký náhradní díl, který nemá na své pobočce, stačí 

se podívat do systému, kde ihned vidí, zda v některém jiném skladě není. Neřeší se nic 

pomocí dlouhých telefonických hovorů. 

 

V následující tabulce je srovnání stornovaných procesů v systému „Podnikatel“a „Bílý 

motýl“, za celý kalendářní rok. 

 

Rok 2007 „Podnikatel“ 

 Faktura vystavená Příjmový pokladní 

doklad 

Výdajový 

pokladní doklad 

Počet provedených 

stornovaných 

procesů v roce 

2007 

 

10 

 

10 

 

12 

Tabulka č.3: Rok 2007 – stornované procesy 
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Rok 2008 nový systém „Bílý Motýl“ 

 Faktura vystavená Příjmový pokladní 

doklad 

Výdajový 

pokladní doklad 

Počet provedených 

stornovaných  

procesů v roce 2008 

 

2 

 

5 

 

7 

Tabulka č.4: Rok 2008 - – stornované procesy 
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 Graf č.1: Porovnání stornovaných procesů (chybně vystavené) 

 

Uložení účetních písemností a záznamů na technických nosičích 

 Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat musí být uloženy podle 

předem stanoveného pořádku odděleně od ostatních písemností do archivu a uschovány po 

dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Před uložením do archivu musí být písemnosti 

uspořádány zaměstnanci, kteří je používali ke své práci a zabezpečeny proti ztrátě, zničení 

nebo poškození. [5] 
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3.15. Oddělení společnosti 

Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. není velká společnost má několik desítek 

zaměstnanců, proto činnost s doklady vykonává několik zaměstnanců. Tito zaměstnanci 

vykonávají i několik funkcí s doklady než je tomu ve velkých společnostech. Výhodou 

toho menšího počtu zaměstnanců je rychlejší oběh dokladů ve společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o.. V této části práce bych se chtěla věnovat jednotlivým oddělením, či 

zaměstnancům, kteří tuto činnost vykonávají, a  se kterými doklady pracují. 

  

Oddělení styku s veřejností 

Toto oddělení, zabývá stykem se zákazníkem, pomáhá udržovat agendu 

zaměstnanců. V tomto oddělení se starají se o smlouvy se zákazníky, reklamní a 

propagační činnost. Oddělení styku s veřejností sídlí v Kaznějově. Zabezpečují zde také 

různá školení, rekvalifikace, kurzy.  

Dohlížejí také na neplatící zákazníky, kterým posílají upomínky, kde jsou uvedeny 

veškeré čísla faktur a částky které neuhradili. Úzce spolupracují s právnickou poradnou, 

která nás zastupuje v soudních sporech, zároveň také využíváme právní porady, této 

advokátní kanceláře. 

Doklady, které se v tomto oddělení vyskytují, jsou především faktury přijaté za 

kurzy, propagační materiál, povinné ručení.  

Faktury se zde řádně zapíšou, opatří razítkem, následně se přidělí do přihrádek na 

sídla poboček, kterým patří. 

  

Foto: interní fotografie společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 
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Oddělení nákupu a logistiky 

V tomto oddělení mají nestarost vyhotovování a potvrzení objednávek. Objednávky,  

jsou jednou z nejdůležitějších písemností oddělení. V případě nejasností, nebo sporu se vše 

řeší na základě písemné potvrzené objednávky. Velni často je právě objednávka ten 

nejdůležitější doklad při sporu s dodavateli nebo odběrateli.  Abychom předcházeli 

sporům, nebo nejasnostem, požadujeme potvrzenou objednávku zaslat obratem faxem 

nebo e-mailem. Objednávka dále musí obsahovat cenu zboží, pevný termín dodání, veškeré 

kontaktní údaje. Na základě objednávek se vyhotovují další účetní doklady, mezi které 

faktury vystavené. 

Zároveň v tomto oddělení mají na starosti  příjem, výdej, přípravu zboží k prodeji z. 

Příjem zboží se kontroluje dle přiloženého dodacího listu nebo faktury na základě 

objednávky. 

Doklady se kterými zde pracují, jsou příjemky, přijaté faktury, převodky, které slouží 

k převodu zboží mezi pobočkami společnosti. Vytváří se zde podklady pro faktury, které 

se předají dále do finančního oddělení, kde na finančním oddělení dokončí proces. Zde se 

pouze zadá příjem zboží do systému formou příjemky, která se přiloží k faktuře, příjemka 

se neukončuje, aby v případě chyby šly opravit. Na finančním oddělení po kontrole 

příjemky se proces ukončí a naváže na něj zaúčtování faktury.  

 

 

Finanční oddělení a kontroly 

Finanční oddělení je spojeno spolu s oddělením kontroly. Finanční oddělení pracuje 

na dvou pobočkách a to v Kaznějově a v Mostě. Do střediska v Ejpovicích dojíždí jednou 

týdně asistentka hlavní účetní z Kaznějova, která vykoná práci, nutnou zpracovat na 

středisku. Vše, co je možné zpracovat již ve své kanceláři si odveze sebou na pobočku do 

Kaznějova, kde v klidu zpracuje a zadá do systému zbytek dokladů této pobočky. 

Kompletní účetnictví zpracovává, finanční oddělení v Kaznějově. V Kaznějově se 

vede také veškerá zpráva účetnictví. 

 V Mostecké pobočce se dělá mnoho operací týkajících se účetnictví. Přes toto 

oddělení plynou ve společnosti všechny účetní a daňové doklady. Patří sem naskladnění, 

vyskladnění zboží, materiálu, zadávají se přijaté faktury do systému, vyhotovují se faktury 

za prodej nebo službu, pokladní doklady příjmové i výdajové, převody zboží mezi 
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pobočkami, doklady k vyúčtování služebních a pracovních cest, bankovní výpisy, různé 

doklady (protokoly, evidenční listy) k evidenci veškerého majetku atd..   

Finanční oddělení obdrží přijatou fakturu, která musí být odsouhlasena a podepsána 

majiteli společnosti, nebo výkonným ředitelem dané pobočky společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o..  Pokud daná faktura obsahuje podpis majitele nebo výkonného ředitele, 

může se zkontrolovat. Jakmile je faktura zkontrolována a je v pořádku, může se zadat do 

systému společnosti. 

Toto oddělení má na starosti i docházku zaměstnanců společnosti. Docházka je 

řešena v Mostě a na ostatních pracovištích, jinak. Společnost na ostatních pracovištích 

mimo Mostu využívá  Timepro  k evidenci docházky. Timepro  - zaměstnanci používají 

karty a docházka je v elektronické podobě již od počátku. Na konci období se docházka 

spočítá a uloží do elektronické podoby, a dále slouží jako podklady pro mzdy.  

V Mostě si každý zaměstnanec vede docházku sám, a zaměstnanci často podceňují 

její důležitost. Neuvědomují si, že docházka slouží jako podklad pro mzdy. Na konci 

měsíce, se docházka zpracuje do elektronické podoby právě pro mzdové podklady. 

Připravené podklady obsahuje hrubý výdělek, čerpání dovolené, školení, nemoc, prémie. 

Vše je následně odesláno hlavní účetní do Kaznějova, která zkompletuje podklady ze 

všech tří poboček, následně je dokument odeslán externí mzdové účetní.  

Po zpracování mezd, jsou peněžní částky odeslány ze společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o. bezhotovostní platbou na účty zaměstnanců. 

Výplatní pásky jsou předány na jednotlivé pobočky společnosti APOLLO-Kaznějov 

s. r. o., kde jsou následně předány zaměstnancům. 

Kontrolní oddělení je jak jsem uvedla výše spojeno s finančním oddělením. V tomto 

oddělení se zpracovávají veškeré kalkulace, plány, statistické údaje. 

Jelikož jsou tato oddělení spojeny, prochází jím všechny účetní doklady vytvořené 

společností APOLLO-Kaznějov s. r. o.. Kontrolují se zde i veškeré doklady vytvořené na 

pobočkách v Mostě a Ejpovicích. Velkým přínosem je právě kontrola všech dokladů, 

neboť se na chyby přijde včas a je možné je opravit 

Ve finančním oddělení se vedou účetní zápisy a účetní knihy. Účetní zápisy jsou 

prováděny průběžně v účetním období. 
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Přijímací technik 

Přijímací technici mají na starosti příjem aut na servis. Jakmile servisované auto 

vjede do areálu jakéhokoliv servisu společnosti APOLLO Kaznějov s. r. o., je okamžitě v 

rukou přijímacího technika. Přijímací technik má za úkol sepsat zakázkový list s řidičem 

daného auta, kde uvede přesný název společnosti servisovaného auta, opravu, která se bude 

na daném autě vykonávat, stav najetých kilometrů při přijetí na servis. Po přijetí auta na 

servis a vyplnění potřebného přijímacího protokolu, nebo zakázkového listu, přidělí jej 

automechanikovi, který bude mít danou opravu na starost. Zároveň mu sdělí i číslo 

zakázky, pod kterou bude daná oprava zadána v systému.  

Práce přijímacího technika spočívá i v komunikaci se zákazníkem v době opravy. 

Stane-li se, že se přijde na nějakou závadu, o které doposud zákazník nevěděl, je to právě 

přijímací technik, který s ním projedná další varianty opravy. 

Zakázkový list je nedílnou součástí faktury, proto je potřeba ho řádně vyplnit. 

Všechny zakázkové listy končí v rukou účetní jednotky, která na základě 

zakázkového listu vyhotoví řádnou fakturu, nebo příjmový pokladní doklad. Pokud dojde 

k soudnímu řízení, používá se právě zakázkový list spolu s fakturou jako důkazný materiál. 

 

 

Prodejci aut 

Společnost APOLLO-Kaznějov se zabývá také prodejem aut. Jedná se o nové, 

havarované nebo zabavené leasingovou společností. Tito prodejci úzce spolupracují 

s účetní, zároveň dávají veškeré podklady pro fakturaci těchto prodejů a pronájmů 

nákladních automobilů.  

Prodejci si jezdí a zároveň i prodávají automobily do zahraničí, proto je důležité, 

aby účetní dostávala informace včas, tak aby mohla být vystavena faktura v cizí měně 

(EUR), podle platných směrnic společnosti. Společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. má 

během účetního období stanoven pevný kurz České Národní Banky platný k prvnímu dni 

účetního období, a to po celé účetní období.. 
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Foto: interní, společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. 

 

Prodejci provádí veškeré cenové kalkulace na nový vůz, které poté vyfakturuje  

hlavní účetní společnosti zákazníkovi. Je nezbytně nutné, aby své kalkulace prováděli 

pečlivě a spolehlivě. V případě chyby může přijít společnost o desítky až statisíce korun. 
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4. NÁVRHY A OPATŘENÍ 
 

4.1. Příjemky k fakturám přijatým 

Chyby, které vznikají při příjmu zboží, vznikají hlavně velikou nepozorností 

zaměstnanců, kteří příjemku zadávají. Velmi často se stává, že nesprávně zadají datum 

uskutečnění plnění. Velkým problémem je i nepozornost při prohlížení faktury, kdy 

nevěnují pozornost ceny bez daně, stává se že dodavatel cenu zaokrouhlí a napíše na druhý 

list faktury. Zaměstnanci si neprohlédnou fakturu až do konce a napíší právě tuto 

nesprávnou cenu. Dělají chyby při zadávání adresáta, kdy nekontrolují zda  sídlo 

společnosti je platné. Ve výše uvedených problémech je řešením řádné proškolení 

zaměstnanců se systémem, a velká pozornost při zadávání dat do systému společnosti. 

Výhodou je, že tento proces není ukončen a je možné pozdější kontrolou jej opravit. 

Velikým problémem je pomalý příjem a připravení příjemky do systému. Faktury, 

podle kterých se dělají příjemky  jsou v tomto oddělení i několik dnů než se dostanou na 

finanční oddělení. Tento nedostatek vznikne, jakmile zaměstnanec, který je zodpovědný za 

příjem zboží musí zásobovat i autoservis náhradními díly, často tak musí opustit pobočku 

na celý den a nemá možnost zadat příjemku do systému.  

Tento problém by bylo možné vyřešit:  

 příjmem dalšího zaměstnance, který by byl pověřený pouze zásobováním 

autoservisu 

 lepším rozvržením pracovní doby, kdy by bylo pevně stanoveno, ve kterou 

hodinu se bude přijímat zboží do systému. Například v ranních hodinách, kdy 

spousta dodavatelů otevírá v devět hodin, by se mohly provádět příjmy zboží 

do systému. 

 

4.2. Faktura přijatá 

Pokud faktura nesplňuje náležitosti dané zákonem, zasílá se faktura nazpět 

dodavateli k přepracování. Jakmile se stane chyba z naší strany a dojde opravdu ke 

zdvojení zápisu v účetním systému, dozvíme se to, až na samém konci zaúčtování, kdy nás 

počítač upozorní, že variabilní symbol s tímto číslem je již zadán v systému.  

Předejít ke zdvojení zápisu u došlých faktur dovezených z pobočky v Kaznějově, se 

dá kontrolou variabilního symbolu v platbách. Pokud se nám variabilní symbol ukáže, je 
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faktura zadaná již v systému, pokud číslo není shodné, fakturu můžeme přijmout do 

systému. 

Jakmile je faktura zadána v systému, zbývá pouze jediná varianta řešení, 

konzultovat vše s hlavní účetní v Kaznějově, která provede stornování procesu. Na základě 

stornování procesu, je nutné vyplnit potřebný formulář, který se připne ke stornovanému 

procesu a později se předkládá ke kontrole při auditu. 

   Stávalo se také při poslední fázi zápisu faktury přijaté, kdy již se zadávají pokyny 

pro platbu, že se před konstantní symbol zapomněla zapsat hvězdička. Hvězdičku dáváme 

vždy, jedná-li se o společnost, se kterou řešíme pohledávky a závazky měsíčním zápočtem. 

Pokud bychom tam hvězdičku nedali, došlo by k dvojímu zaplacení. Pokud se toto stane, 

musí se řešit nový zápočet. 

Zde je pouze jedno řešení, dávat si pozor a pamatovat si společnosti, které mají 

před variabilním symbolem hvězdičku.  

 

4.3. Vystavená faktura 

Nedílnou součástí faktury vystavené je zakázkový list, na základě kterého se provádí 

vystavení í faktury. Chyby týkající se vystavených faktur je nutné v co nejkratší době 

minimalizovat, myslím si, že k vyřešení by stačilo pouze dodržovat pár zásadních nařízení:  

 - hodiny si budou mechanici zapisovat ihned po skončení práce na daném autě, pokud 

oprava bude trvat déle, po každém ukončení práce na daném autě nebo na konci 

pracovního dne, či jakéhokoliv přerušení opravy, nikoliv později a už vůbec ne druhý den 

či později 

 - bez zakázkového listu Vám nebude zboží ze skladu vydáno, do zakázkového listu bude 

díly zapisovat skladník, popřípadě mistr dílny, který bude odpovědný za zaznamenání 

všech dílů v zakázce. 

- hotové zakázky budou předány nejpozději druhý den po ukončení na finanční oddělení – 

účtárnu 

- chyby týkající se čísel u dílů, by bylo řešením zadávat zakázky přímo při přijetí 

automobilu na servis, tak by se mohli díly zapisovat přímo z počítače ze skladu,  tím by se 

omezilo pozdější dohledávání   
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Problémem ke kterému docházelo při přijetí auta do servisu, bylo, když přijímací 

technik napsal špatně název společnosti, neuvedl žádné spojení ani kontakt na danou 

společnost lze předejít řádnému vypsání zakázkového listu. 

Abychom předcházeli těmto chybám, požaduji při přijetí auta do servisu 

objednávku na dané auto, vyplněné veškeré údaje na zakázkovém listě. Přijímací technik 

má za povinnost napsat kontakt na danou osobu ve společnosti, které automobil patří, tím 

se dá ověřit, zda opravdu patří k této společnosti. 

Pokud se dostaví zákazník, který nenavštěvuje společnost pravidelně, požádáme o 

IČO a provedeme kontrolu v systému. Jestliže je v systému zaveden, program nám ihned 

ukáže kde je sídlo firmy, zda nedluží nějakou částku. Program společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o. je schopen ukázat i firmy, které mají stejné DIČ a rozdílné IČO. Jedná-li 

se o nového zákazníka, ověříme jeho IČO v systému ARES, DIČ kontrolujeme v systému 

EVROPA (daňová a celní kontrola). 

Všechny problémy budou vyřešeny až na podzim roku 2010, kdy společnost 

APOLLO-Kaznějov s. r. o. otevře úplně novou pobočku, kde začne fungovat systém, jako 

v ostatních pobočkách. Bohužel v současné době jsme zatím v pronajatých prostorech, 

takže to zavedení takového systému není reálné, skladovací prostory a autoservis jsou 

v jiných budovách než účtárna, internetové spojení je nedostačující. 

 

4.4. Příjmové výdajové doklady 

Chybám, které vznikají příjmových a výdajových dokladů, se dá předejít pouze 

důkladným čtením dokladů a pozorným zadáváním dat z daných dokladů do systému. 

Velký pozor se musí dávat na  kontrolou sazby daně, která je na dokladech uvedena. 

 

 

4.5. Docházka 

Dalším dokladem, který prochází finančním oddělením je docházka. Docházku si 

v současné době ve společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o.  na Mostecké pobočce vede 

každý zaměstnanec sám. Sami zaměstnanci si neuvědomují její důležitost, často ji 

podceňují a ledabyle doplňují své příchody a odchody.  Často si zapomenou napsat příchod 

a odchod. 
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Vyřešit tento problém je v současné době vyřešit těmito způsoby: 

a) klasickým docházkovým listem, který bude umístěn na pracovišti 

b) kontrolou docházky mistrem dílny každý týden 

c) mistr dílny by zaznamenával příchod a odchod na pracoviště 

 

Bohužel jiná možnost zatím neexistuje, tento servis je v pronajatých prostorách 

nájemce sice má elektronické vstupy do areálu podniku, ale společnost APOLLO-

Kaznějov s. r. o. nemá možnost této docházky využívat. Zároveň veškeré úpravy a zlepšení 

pro lepší chod mostecké pobočky jsou nereálné z důvodu výstavby nového areálu. 

Současný areál servisu se nachází v úplně jiných prostorách, než je příchod na pracoviště, 

který  je umístěn spolu s kanceláří v jiné budově. Řešení je tedy prozatímní, jak již jsem se 

zmiňovala, v listopadu roku 2010 by mělo dojít k otevření nového střediska společnosti 

APOLLO-Kaznějov s. r. o 

 

4.6. Adresář 

Při vytváření faktury, pokladního dokladu, příjemek, jsou velmi důležité zadaná 

data adresáta v software. Tyto data se vkládají před vystavením účetních dokladů 

samotných.  Kontrolují se veškerá data a údaje o zákazníkovi nebo dodavateli, která jsou 

nutná, teprve po důkladné kontrole dat, můžeme zadat zákazníkovo data do účetního 

programu. Předcházíme tím kontrolou falešných zákazníků, jako i neplatných daňových 

identifikačních čísel. Zde dělají zaměstnanci chyby svou nepozorností a zároveň porušují 

nařízení společnosti APOLLO – Kaznějov s.r.o..  

Jedná-li se o fyzickou osobu, musí se zadat následovně a nikdy jinak v pořadí: 

příjmení, jméno a poté další údaje. Jedná-li se právnickou osobu, zadáváme název 

společnosti přesně podle ověření, včetně přesného označení a názvu společnosti, tak jak 

mají uvedeno na živnostenském listě, nebo jiné úřední listině. Veškerá data se musí řádně 

ověřit. 

Porušení tohoto nařízení je řešeno s hlavní účetní, která musí po zjištění této chyby 

vše řádně opravit, vše se po té ohlásí výkonnému řediteli společnosti. 
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5. ZÁVĚR 
 

Diplomovou práci jsem věnovala společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. a dokladům 

spojených s touto společností a to  účetním, daňovým, dále dokladům , které přímo souvisí 

se společností a jsou nedílnou součástí dokladů účetních a daňových. Věnovala jsem se 

také oběhu účetních a daňových dokladů, který ve společnosti probíhá. Zaměřila  na 

průkaznost dokladů, zda jednotlivé doklady jsou vystavovány tak jak nařizují vnitřní 

směrnice společnosti a zákony, zda funguje návaznost jednotlivých dokladů a jak na 

jednotlivých pracovištích, tak na jednotlivém oddělení společnosti. Zhodnotila jsem dříve 

používaný software, který měl své velké nevýhody, provedla porovnání s novým 

softwarem, který společnost používá rok a uvedla přednosti nového softwaru.  

Poukázala jsem na nedostatky, se kterými se potýká mostecká pobočka společnosti 

APOLLO – Kaznějov s.r.o. při práci s účetními doklady. 

Všechny doklady, společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. jsou zpracovávány podle 

vnitřních směrnic společnosti. Platné směrnice společnosti vycházejí z platných zákonů a 

legislativ, splňují veškeré požadavky, které vyplývají ze zákona o účetnictví a zákona o 

DPH. Těmto požadavkům vyhovují všechny doklady, se kterými společnost APOLLO-

Kaznějov s. r. o. pracuje a není důležité, zda jsou ve společnosti vystavené, nebo  obdržené 

a dále ve společnosti zpracovávané.   

  Ve své diplomové práci jsem se snažila ukázat slabé stránky společnosti APOLLO-

Kaznějov s. r. o., pobočky Most, a naopak silné stránky této pobočky.  

 Mezi slabé stránky patří docházka a její evidence, dále pak nespolehlivost 

automechaniků v zapisování vyfakturovaných hodin. Tento problém bude definitivně 

odstraněn, jakmile se tato pobočka přestěhuje do nového střediska, kde systém 

v zapisování a kontrole vyfakturovaných hodin řízen elektronicky pomocí počítačového 

programu Timepro, který je již využíván na ostatních pobočkách společnosti. K otevření 

nové pobočky by mělo dojít v listopadu roku 2010.  Než společnost postaví a zprovozní  

novou pobočku,  navrhla jsem několik řešení, jak tyto nedostatky minimalizovat. 

Naopak silnou stránkou této společnosti je již zmiňovaný účetní software, který 

usnadňuje každodenní práci všem zaměstnancům, umožňuje okamžitý náhled do 

účetnictví, skladu, výkazů, a zároveň nahlédnutí do účetnictví jakékoliv pobočky 

společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o.. Hlavní účetní má možnost kontrolovat denní práci 
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zaměstnanců, ihned po zadání do systému. Díky tomuto programu lze i jednodušeji 

vypočíst měsíční částku DPH, se kterou byl dříve velký problém.  Silnou stránkou  

společnosti je přímá vizuální  kontrola účetních a daňových dokladů, hlavní účetní, která 

po naplnění každého šanonu z jakékoliv pobočky si  doklady vyžádá na kontrolu. Touto 

kontrolou lze odhalit chyby, které vzniknou nepozorností jednotlivých pracovníků a 

napravit je včas.  Zároveň se touto kontrolou provede i vnitřní kontrola před auditem, který 

má společnost jednou do roka.  

 Svou diplomovou prací jsem chtěla upozornit na nedostatky, se kterými se potýká 

společnost APOLLO-Kaznějov s. r. o. na pobočce v Mostě.  Snažila jsem se poukázat na 

problémy s účetními doklady, které se vyskytnou, zároveň jsem chtěla navrhnout opatření 

jak minimalizovat tyto nedostatky, než úplně vymizí. Vím, že tyto nedostatky bohužel 

zatím nejde odstranit, svým návrhem se je snažím alespoň minimalizovat na minimum..  

Věřím, že po otevření nové pobočky společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o., která 

se bude nacházet na JOSEPH zóně v Havrani u Mostu,  problémy úplně zmizí. Provozovna 

společnosti APOLLO-Kaznějov s. r. o. bude povinna splňovat ty nejvyšší standarty, které 

jsou nutné k otevření nového autorizovaného servisního střediska. 
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Příloha č. 1:  Výdajový pokladní doklad 
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Příloha č. 2: Příjmový pokladní doklad 
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Příloha č. 3: Přijatá faktura společnosti 
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Příloha č. 4: Košilka k faktuře přijaté. 
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Příloha č. 5: Příjemka  

Příjemka je součástí každé faktury přijaté, týkající se materiálu nebo zboží. Na příjemce 

jsou ceny bez DPH. 
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Příloha č. 6: Zakázkový list 

Zakázkový list je součástí vystavené faktury, týkající se opravy auta. Na zakázkovém listě 

jsou uvedeny ceny bez DPH. 
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Příloha č. 7: Vystavená faktura 
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Příloha č. 8: Předávací protokol  

 

.  
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Příl oha č. 9: Docházkový list -  

 

měsíc :Duben 2009  jméno:   

               

  příchod přestávka odchod vyfakturované hodiny hod. 

1   11-11:30                         

2   11-11:30                         

3   11-11:30                         

4                             

5                             

6   11-11:30                         

7   11-11:30                         

8   11-11:30                         

9   11-11:30                         

10   11-11:30                         

11                             

12                             

13 svátek 11-11:30                         

14   11-11:30                         

15   11-11:30                         

16   11-11:30                         

17   11-11:30                         

18                             

19                             

20   11-11:30                         

21   11-11:30                         

22   11-11:30                         

23   11-11:30                         

24   11-11:30                         

25                             

26                             

27   11-11:30                         

28   11-11:30                         

29   11-11:30                         

30   11-11:30                         

31                             

  


