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1. Úvod 

 

Úkolem účetnictví je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví správně, úplně a 

průkazně zobrazovat předmět účetnictví, čímţ se rozumí majetek, závazky, náklady, výnosy a 

výsledek hospodaření. 

Aby účetní jednotka mohla všechny poţadavky, které legislativa nařizuje dodrţet a 

nedocházelo k nesrovnalostem mezi legislativou a činnostmi účetní jednotky, je vhodné, 

dokonce v některých případech nezbytné, vytvářet vnitropodnikové směrnice, které 

společnosti pomohou zlepšit a ucelit vnitřní řízení společnosti.  

 

Kaţdá účetní jednotka si vnitropodnikové směrnice vytváří podle svých vlastních 

potřeb a poţadavků. Proto jsou také vnitropodnikové směrnice v kaţdé společnosti různé jak 

po stránce obsahové tak i grafické a liší se podle předmětu činnosti společnosti. 

 

Má bakalářská práce se týká vnitropodnikových směrnic a návrhu vnitropodnikových 

směrnic pro společnost TUFÍR, s.r.o. 

 

Mým cílem v první části bakalářské práce bude charakterizovat vnitropodnikové 

směrnice, legislativu, kterou je nutné se při vytváření směrnic řídit, zaměřím se, jaký je smysl, 

typy, náleţitosti, účel vnitropodnikových směrnic a dále na rozdělení směrnic a na ukázku 

popíšu nejznámější a nejvyuţívanější vnitropodnikové směrnice. 

 

V další části se nejprve zaměřím na historii a vznik společnosti TUFÍR, s. r.o., její 

předmět podnikání, cíle a popíšu vnitropodnikové směrnice, které společnost v současné době 

pouţívá. Dále se jiţ budu zabývat návrhy nových vnitropodnikových směrnic, popřípadě 

aktualizací vnitropodnikových směrnic, které společnost uţ pouţívá, ale jsou podle mě jiţ 

zastaralé, nebo nedokonalé a potřebují obnovit, pokud bude takováto aktualizace potřeba. 

 

Podklady pro svou bakalářskou práci jsem čerpala hlavně z odborné literatury, zákonů, 

které se danou problematikou zabývají, z internetových stránek, a také zde vyuţiju své 

poznatky, které jsem získala během odborné praxe, i kdyţ společnost, ve které jsem praxi 

vykonávala, není totoţná se společností, ve které aplikuji svou bakalářskou práci. Kaţdá 
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společnost má povinnosti určité směrnice vytvářet, a tudíţ jsem si alespoň utvořila lepší 

představu, jak takové vnitropodnikové směrnice sestavovat. 

 

Při zpracování své bakalářské práce jsem pouţila metodu popisu a modelování a při 

vytváření směrnic jsem vyuţila poznatků z praxe a odborné literatury. 
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2. Charakteristika vnitropodnikových směrnic 

 

Vnitropodnikové směrnice jsou vnitřní předpisy, za jejichţ primární důvod sestavení 

je nutné povaţovat vytvoření nástroje pro zkvalitnění vnitřního řízení účetní jednotky, čímţ se 

zajistí lepší kontrola jejího fungování. Také to přináší zvýšení jistoty pro majitele a vedoucí 

účetní jednotky, ţe nebude docházet v činnosti k nahodilým situacím či okamţitým 

rozhodnutím některého pracovníka. Potřeba jejich vypracování vyplývá jak ze zákona a to ze 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

účetnictví“) a Českých účetních standardů, tak z vnitřních potřeb účetní jednotky. 

 

Některé činnosti jsou vymezeny v platných právních předpisech, ale existují i takové 

vnitřní předpisy, které nejsou v ţádném právním předpisu stanoveny. Např. půjčování strojní 

mechanizace – v tomto případě záleţí pouze a jedině na společnosti, jaké postupy a pravidla 

zvolí. 

 

Směrnice mohou být sestavovány samostatně nebo je lze uspořádat do uceleného 

souboru. Kvalitně sestavené vnitropodnikové směrnice navíc umoţňují i zjednodušit průběh 

jak vnitřních, tak i externích kontrol např. od finančního úřadu, auditora atd. 

 

2.1 Základní legislativa důležitá při tvorbě vnitropodnikových 

směrnic 

Při vytváření vnitropodnikových směrnice je nezbytné se řídit několika vybranými 

právními předpisy. Minimálně některý z těchto právních předpisů je nutné respektovat při 

sestavování směrnic: 

 zákon o účetnictví, 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, 

 České účetní standardy č. 001 aţ 023 (dále jen „ČÚS“), 

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

jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), 

 zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
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 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů, 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 atd. 

 

2.2 Smysl a závaznost vnitropodnikových směrnic 

„Hlavním smyslem vnitropodnikových směrnic je zajištění jednotného metodického 

postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých 

vnitropodnikových útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných situací 

je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako 

celku.“
1
  

Jejich sestavení je velice zdlouhavá a náročná práce, protoţe tyto předpisy se netýkají pouze 

pracovníků v účetním oddělení, ale vnitropodnikové směrnice se prolínají většinou 

vnitropodnikových útvarů účetní jednotky. 

 

Pravidla stanovená vnitropodnikovými směrnicemi jsou závazná pro všechny 

pracovníky účetní jednotky a porušení jejich postupů můţe být povaţováno za závaţné 

porušení pracovní kázně. Proto je velice důleţité, zabezpečit v účetní jednotce seznámení 

pracovníků s vydanými směrnicemi. Směrnice schvaluje nejvyšší odpovědný pracovník, coţ 

je obvykle generální ředitel, majitel firmy či jednatel. Pravomoci o rozhodování a některých 

aktivitách mohou být také delegovány na niţší vedoucí pracovníky. 

 

Důleţitý je obsah a uvedení těchto pravidel do praxe. Nesmí být opomenuto, ţe i 

sebelepší obsah a grafická znázornění jsou zbytečná, pokud se pracovníci se směrnicemi 

neseznámí a neřídí se jimi. Poté jakékoliv vytváření a vnitropodnikových směrnic ztrácí svůj 

význam. 

 

 

                                                 
1
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 8. vyd. Olomouc: Anag, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7263-

604-4. 
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2.3 Typy vnitropodnikových směrnic 

Směrnice mohou mít mnoho podob a záleţí pouze na účetní jednotce, jaký typ 

vnitropodnikové směrnice si zvolí. Směrnice jsou vydávány zejména jako: 

 metodické směrnice, 

 organizační směrnice, 

 vnitřní směrnice, 

 pokyny, 

 oběţníky, 

 rozhodnutí, 

 dopisy, 

 nařízení, 

 příkazy. 

 

Účetní jednotky by měla pokračovat v názvu písemnosti, či označení, které si vybrala 

na začátku účetního období. Směrnice by se měli číslovat vzestupně a mělo by tam být 

uvedeno účetní období, kterého se vnitropodniková směrnice týká. Ve větších podnicích se 

můţe vyskytovat i několik různých názvů písemností podle povahy a důleţitosti. Obvykle se 

za směrnice označují takové dokumenty, které mají nejvyšší váhu a dlouhodobou platnost a 

příkaz, nebo pokyn je dokument, který se vyuţívá v případě nahodilé události a má pouze 

krátkou platnost. 

 

Je lepší sestavovat směrnice minimálně ze dvou částí. První část by měla být obecná, 

jsou zde uvedeny právní předpisy, na základě kterých byla daná směrnice vytvořená a druhá 

část by se jiţ měla týkat konkrétního postupu. Velice vhodné je uvést ještě jednu část, ve které 

se zaměříme na citaci příslušných předpisů, a tím umoţníme pracovníkům lépe pochopit 

smysl i důvod proč je daná směrnice vytvořena. 

 Nesmíme ovšem zapomenout na skutečnost, ţe směrnice by neměla nikdy být pouze 

dokumentem, který cituje právní předpisy, protoţe pouhá citace můţe být pro pracovníky 

příliš sloţitá a nemusejí jí správně porozumět. 
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2.4 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

Aby nedocházelo k pochybnostem a nesrozumitelnostem o platnosti nebo datu 

účinnosti vnitropodnikových směrnic, je velice důleţité, aby vnitropodnikové směrnice 

obsahovaly minimálně tyto údaje: 

 název účetní jednotky - musí se jednoznačně určit, které účetní jednotky se směrnice 

týká, aby nedocházelo k záměně, či zpochybnění, 

 název dokumentu včetně jednoznačného (číselného) označení - název směrnice 

můţe být libovolný, záleţí pouze na rozhodnutí a zvyklostech účetní jednotky. Toto 

označení musí být nezaměnitelné (originální) a můţe vypadat např. takto: Směrnice č. 

1/2010 o zaúčtování normy přirozených úbytků stavebního materiálu např. písku, 

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

shodovat s datem účinnosti vnitropodnikové směrnice, protoţe je velice důleţité, aby 

byl vymezen určitý čas mezi datem vydání směrnice a její účinností k tomu, aby se 

s danou směrnicí mohli všichni pracovníci, kterých se týká, seznámit, 

 název směrnice - název by měl být stručný, jednoznačný, srozumitelný, hlavně 

takový, aby byla snadná identifikace a rozlišení směrnice, 

 datum účinnosti - tj. určené období, ve kterém bude vybraná směrnice platná, 

 vypracoval - osoba, která tuto směrnici vypracovala. Označení osoby je důleţité např. 

v případě nesrozumitelností či nejasností. Tato osoba by měla mít tuto písemnost po 

celou dobu na starosti a měla by sledovat legislativní změny i změny uvnitř podniku a 

měla by být první, kdo navrhne aktualizaci či revizi vnitropodnikové směrnice, 

 vydal - pokud se neshoduje s osobou, která směrnici vypracovala, bývá tomu tak např. 

ve větších společnostech, kde má vydávání na práci jiná zodpovědná osoba. Tato 

osoba (ve větších společnostech to můţe být i celý útvar) má poté povinnost tuto 

písemnost archivovat a to i po skončení platnosti, 

 kontroloval - kontrolu provádí nadřízený pracovník, který danou směrnici vypracoval, 

 schválení - kaţdá směrnice musí mít podpisový záznam osoby, která danou směrnici 

schvaluje, můţe to být např. generální ředitel, majitel firmy, hlavní účetní atd. A tímto 

schválením se poţaduje dodrţovat pravidla, kterých se daná směrnice týká, 

 revize - kaţdá směrnice by se měla aktualizovat podle změn právních předpisů nebo 

změn uvnitř podniku, proto údaj pod tímto označením, by měl udávat číslo, o kolikátou 

revizi se jedná. Revize je praktičtější a také méně náročná neţ opětovně sestavovat 

novou směrnici, 
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 změněné stránky - pokud má být ve směrnici provedena pouze menší úprava např. 

pouze na jedné stránce, tak není nutné vydávat celou směrnici znovu, ale postačí pouze 

vyměnit stávající stránku za novou. Je to jak z ekonomického tak z praktického 

hlediska mnohem výhodnější, 

 rozdělovník - je to seznam pracovníků, kteří mají danou směrnici obdrţet a podpisem 

potvrdit seznámení s obsahem směrnice. 

 

2.5 Účel vnitropodnikových směrnic 

Účel vedení účetnictví vyplývá z definice předmětu účetnictví. „Smyslem je 

poskytnout průkazné a správné informace o stavu a pohybu majetku a závazků, o čistém 

obchodním jmění, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku.“
2
 Proto musíme při 

vytváření směrnic dodrţovat hlavní zásady pro vedení účetnictví a těmito zásadami jsou: 

 zásada věrného a poctivého zobrazení - účetní jednotka musí všechny operace 

zobrazovat podle její podstaty, bez ohledu na to, jaké dopady to můţe mít, 

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

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

 zásada neomezeného trvání účetní jednotky - jde o povinnost vést účetní jednotku 

ode dne vzniku aţ po den zániku účetní jednotky, a je to také velice důleţité při 

oceňování a následném odepisování dlouhodobého majetku, který je nutno odepisovat 

po dobu několika let, proto je nutné, aby účetní jednotka měla dlouhodobé trvání, 

 zásada zajištění periodicity (při zjišťování výsledku hospodaření) - účetní jednotka 

musí pravidelně zjišťovat a zobrazovat výsledek hospodaření, na základě kterého 

zjišťuje finanční situaci firmy, 

 bilanční kontinuita - musí být zajištěna návaznost zůstatkových stavů na rozvahových 

účtech z minulého období na zůstatky rozvahových účtů běţného účetního období, 

 zásada objektivity účetních informací - tzn., ţe kaţdý účetní případ musí být 

zaúčtován a doloţen příslušným účetním dokladem, a také vztahy aktiv musí být 

doloţeny inventarizací a musí být dodrţeny všechny povinnosti, které nám ukládá 

zákon, 

 akruální princip - kaţdý účetní případ musí být zaúčtován do období, se kterým 

věcně a časově souvisí, 

                                                 
2
  SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 2 s. ISBN 80-251-0924-0. 
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 zásada stálosti metod v účetnictví - tzn., ţe způsob účtování, oceňování i odpisování 

musí být v jednotlivých letech stejné, aby bylo moţné srovnávat z hlediska času, 

 zásada oceňování v historických cenách - tzn., ţe aktiva se oceňují, buď v cenách za 

jakou byla pořízena nebo v reprodukčních cenách nebo ve vlastních nákladech, nebere 

se v úvahu budoucí změna cen nebo pokles kupní síly peněz, 

 zásada opatrnosti - musí být prováděn reálný odhad hospodářské situace, rizika a 

ztráty by neměly být přenášeny do následujících období, nesmí docházet 

k nadhodnocování aktiv a výnosů a podhodnocování pasiv a nákladů, 

 zásada vymezení okamžiku realizace - je to okamţik, ke kterému se účtuje na účty 

nákladů a výnosů a rozvahové účty (např., okamţik kdy dojde k vystavení faktury, 

nebo okamţik provedení úhrady závazku nebo pohledávky), 

 zásada zákazu vzájemného zúčtování (tzv. kompenzace) - zákon o účetnictví 

zakazuje vzájemnou kompenzaci aktiv a pasiv (např. majetku a závazků), nákladů a 

výnosů, 

 přednost obsahu před formou - nejdůleţitější je obsah účetních informací, forma je 

také důleţitá, ale je aţ na druhém místě. 

 

Hlavním účelem vnitropodnikových směrnic je: 

 vytvoření a pouţívání jednotného a přehledného účetního rozvrhu,  

 provádět jednotné ocenění, 

 vymezit účetní doklady a vytvořit kvalitní a rychlý oběh účetních dokladů, přezkoušení 

jejich správnosti, 

 vytvořit jednotné provádění inventarizace (fyzické i dokladové), 

 zabezpečit úschovu účetních dokladů, účetních knih i daňových písemností. 

 

2.6 Rozdělení vnitropodnikových směrnic 

Jak jiţ bylo na začátku zmíněno, jsou směrnice, jejichţ sestavení nepřímo vyplývá z 

daného právního předpisu a ty, které si účetní jednotka můţe sama vytvořit pro zlepšení 

vnitřního řízení a pro zajištění jednotného postupu při vedení účetnictví. Nesmíme ovšem 

zapomenout, ţe vţdy se musíme řídit konkrétními podmínkami účetní jednotky. V některých 

účetních jednotkách můţe být okruh vnitřních směrnice mnohem větší neţ v jiných. Záleţí na 

hospodářské náplni kaţdé účetní jednotky, proto účetní jednotka vytváří pouze ty směrnice, 

pro které má náplň.  
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Některé směrnice také nemusí být vypracovány samostatně, ale mohou být součástí 

směrnice, ke které můţeme danou problematiku zařadit. Např. materiál účtovaný při pořízení 

přímo do spotřeby lze zařadit do směrnice „Zásoby – oceňování, evidence, účtování“. 

 

Obecně tedy směrnice rozdělujeme na takové, které vyplývají z legislativy, 

doporučené, které by účetní jednotka pro lepší přehlednost a kvalitnější účetnictví měla vést a 

ostatní, které uţ si kaţdá jednotka vypracovává podle své náplně činnosti a podle svého 

uváţení. 

 

a) Mezi směrnice, jejichž tvorba vyplývá z legislativy, patří: 

 účtový rozvrh, 

 odpisový plán, 

 podpisové záznamy, podpisové vzory, 

 rozpuštění nákladů, popř. oceňování odchylek, 

 časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 kursové rozdíly, 

 deriváty, 

 konsolidační pravidla, 

 poskytování cestovních náhrad, 

 atd. 

I kdyţ vytváření těchto vnitropodnikových směrnic vyplývá z legislativy, nevytváří účetní 

jednotka všechny vnitropodnikové směrnice, jejichţ tvorbu ukládá legislativa, ale jenom ty, 

které odpovídají pracovní náplni účetní jednotky. 

 

b) Doporučené směrnice: 

 oběh účetních dokladů, 

 inventarizace, 

 pokladna, 

 harmonogram účetní uzávěrky, 

 zásady pro tvorbu a pouţití rezerv, 

 zásady pro pouţití dohadných poloţek, 

 vnitropodnikové účetnictví, 

 zásady pro tvorbu a pouţívání opravných poloţek, 

 odpis pohledávek, 
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 úschova účetních písemností a záznamů, 

 pracovní cesty, 

 pouţívání motorových (podnikových) vozidel, 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, 

 atd. 

 

c) Ostatní směrnice: 

 organizační řád, 

 pracovní řád, 

 přehled o peněţních tocích, 

 pracovní nároky zaměstnanců, 

 reklamace (řízení a vyřizování reklamací), 

 zpracování kalkulací, 

 kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 poţární předpisy, 

 náhrady škod, 

 výpočet odloţené daňové povinnosti, 

 popis pouţívaného softwaru, 

 stanovení norem přirozených úbytků zásob, 

 poskytování příspěvku zaměstnancům na kulturní a sportovní akce, 

 poskytování příspěvku zaměstnancům na rekreaci a zájezdy, 

 poskytování příspěvku zaměstnancům na stravování, 

 školení zaměstnanců, 

 atd. 

 

Nesmíme opomenout, ţe okruh vnitropodnikových směrnic můţe být mnohem širší, 

neţ je zde uvedeno. Rozsah vnitropodnikových směrnic se odvíjí od pracovní náplně kaţdé 

účetní jednotky. 

 

2.7 Aktualizace vnitropodnikových směrnic 

Směrnice by měly být kaţdoročně kontrolovány či revidovány, jelikoţ kaţdoročně 

dochází k legislativním změnám a často ke změnám  dochází uţ i v průběhu roku, proto je 
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nezbytné při změnách směrnice kontrolovat a provádět změny tak, aby byly směrnice stále 

v souladu s legislativou. Tyto změny musíme respektovat a také musíme do směrnic 

zahrnovat praktické zkušenosti získané v průběhu pouţívání směrnic. 

 

2.8 Charakteristika nejpoužívanějších vnitropodnikových 

směrnic 

Mezi nejčastěji vytvářené směrnice patří zejména systém zpracování účetnictví, 

účtový rozvrh, odpisový plán, oceňování majetku a závazků v cizí měně, cestovní náhrady, 

oběh účetní dokladů, inventarizace majetku a závazků, vnitropodnikové účetnictví, úschova 

účetních záznamů, atd. 

 

Pro lepší představu jsem se rozhodla ukázat, podle jakých předpisů se takové směrnice 

tvoří, jaký je jejich účel a v některých případech jak vypadá jejich grafická podoba. 

 

2.8.1 Účtový rozvrh 

K interpretaci jsem vybrala právě účtový rozvrh, protoţe je to vnitropodniková 

směrnice, která je z hlediska důleţitosti na prvním místě, jelikoţ ji musí sestavovat všechny 

účetní jednotky, která mají povinnost vést účetnictví. 

 

Účtový rozvrh se sestavuje na základě směrné účtové osnovy. Kaţdý účtový rozvrh je 

jedinečný, protoţe si ho vytváří účetní jednotka pro své konkrétní potřeby a pro svou náplň 

hospodářské činnosti. Není proto nutné do účtového rozvrhu zahrnovat všechny účtové 

skupiny, které jsou uvedeny ve směrné účtové osnově. 

 

Při vytváření této vnitropodnikové směrnice se řídíme těmito danými právními předpisy: 

 § 14 zákona o účetnictví, 

 § 46 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

 ČÚS č. 001. 

 

Účtový rozvrh, se sestavuje pro kaţdé účetní období znovu a je moţné ho v průběhu 

roku doplňovat. Pokud ovšem nedojde během roku ke změně účtového rozvrhu, popřípadě 

k nějakým legislativním změnám, můţe ho účetní jednotka pouţít i v roce následujícím. 
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Nesmí se ovšem v průběhu roku rušit účty, na kterých uţ bylo v daném roce, alespoň 

jedenkrát účtováno. 

V účtovém rozvrhu se uvádějí účty, které jsou potřebné k zaúčtování všech účetních případů, 

které v dané firmě mohou nastat a také k sestavení účetní závěrky.  

 

Účty v účtovém rozvrhu se pro lepší zachycení účetních operací člení na účty: 

 rozvahové - jsou to účty, na kterých se zachycují změny aktiv a pasiv, 

 výsledkové - jsou to účty, na kterých se sledují změny nákladů a výnosů, 

 závěrkové - jsou to účty, které slouţí k uzavření a otevření účtů výsledkových a 

rozvahových, 

 podrozvahové - jsou v skupině 75 aţ 79 a slouţí zejména k posouzení majetkoprávní 

situace účetní jednotky, patří sem zejména pouţívání cizího majetku, ke kterému nemá 

účetní jednotka vlastnické právo. 

 

Operace na rozvahových, výsledkových, závěrkových a podrozvahových účtech 

zachycuje účetní jednotka na syntetických účtech, které jsou vytvářeny k určitým účtovým 

skupinám. Nejčastěji se jedná o třímístné účty, z nichţ první dvě čísla odpovídají směrné 

účtové osnově. Dále se tyto účty člení na účty analytické. 

Analytické účty podrobněji rozvádějí účty syntetické, např. pokladna se dále dělí na pokladnu 

korunovou, pokladnu v eurech, pokladnu šekovou atd. 

 

Osobou zodpovědnou za sestavení účtového rozvrhu, je většinou hlavní účetní 

pracovník, ten ho předá ke schválení řediteli finančního odboru nebo daňovému poradci. 

 

Na úvodní straně účtového rozvrhu by měl být název např. „Účtový rozvrh“ účetní 

jednotky XYZ  a také by tam měl být rok, pro který je daný účtový rozvrh platný. V případě, 

ţe se nejedná o nový účtový rozvrh, ale účetní jednotka pouţívá účtový rozvrh z minulého 

roku, tak pouze prodlouţí platnost tohoto účtového rozvrhu. Dále by tam mělo být uvedeno, 

jakého období se účtový rozvrh týká, kdo ho vytvořil, kdo ho schválil a také rozdělovník, aby 

bylo známo, komu byl účtový rozvrh předán. Je nezbytně nutné, aby byl rozvrh předán všem 

pracovníkům, kteří účtový rozvrh potřebují ke své činnosti. 

V účtovém rozvrhu uvedeme soupis tříd, které máme v účtové osnově uvedeny. Také musíme 

uvést rozsah číselného označení analytických účtů. Důleţitou informací také je, kdo a kdy 

povoluje změny v účtovém rozvrhu. 
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2.8.2 Oběh účetních dokladů 

Tato směrnice zajišťuje správné a úplné zpracování účetních dokladů. Je to určitý 

metodický postup k oběhu účetních dokladů, který zajišťuje trvalost účetních záznamů. 

 

Sestavování této směrnice nevyplývá sice ze ţádného právního předpisu, ale pro 

správné a včasné zaúčtování účetních dokladů je nezbytná. 

Při vytváření směrnice se řídíme pouze tímto právním předpisem a to jen proto, aby nebyly 

porušeny zásady účetnictví: 

 § 7, 8, 11 a 33 zákona o účetnictví. 

 

Účetní doklad můţe slouţit i jako daňový doklad pokud obsahuje náleţitosti podle § 28 

zákona o dani z přidané hodnoty.  

 

Náležitosti běžného daňového dokladu:  

 obchodní firma nebo jméno a příjmení plátce, který uskutečňuje plnění, 

 daňové identifikační číslo plátce, 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

 daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, pokud je plátcem, 

 evidenční číslo daňového dokladu, 

 předmět a rozsah plnění, 

 datum vystavení, 

 datum plnění nebo přijetí úplaty, pokud se liší od data vystavení, 

 cenu za jednotku bez daně, popř. slevu, 

 základ daně, 

 daň (základní nebo sníţená), nebo dodatek, ţe se jedná o plnění od daně osvobozené, 

 zaokrouhlenou výši daně. 

 

Kromě běţného daňového dokladu existuje i zjednodušený daňový doklad, souhrnný 

daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad atd. 

 

Účetní jednotka má povinnost vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu, 

ihned po zjištění skutečností, ke kterým se tyto účetní doklady dokládají. 
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Účetní doklady musí být čitelné a musí se vyhotovit tak, aby byla zaručena jejich 

trvanlivost. Pokud se provádí oprava účetního dokladu, tak musí být oprava provedena tak, 

aby nevedla k neúplnosti, neprůkaznosti a k nesprávnosti účetnictví. 

 

Oběh účetních dokladů zahrnuje tyto činnosti: 

 třídění, 

 zaevidování, 

 odsouhlasení existence operace, 

 číslování, 

 přezkušování správnosti, 

 určení účtovacího předpisu tzv. předkontace, 

 zaúčtování, 

 úschovu účetních písemností, 

 skartace. 

Oběh dokladů musí být vytvořen tak, aby schvalování a zpracování účetních dokladů bylo co 

nejkratší. Je nezbytné, aby se účetní doklad vrátil do účtárny před dobou jeho splatnosti. 

 

Účetní doklad musí obsahovat tyto náležitosti: 

 označení účetního dokladu, 

 obsah účetního případu a jeho účastníci, 

 peněţní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření mnoţství, 

 okamţik vyhotovení účetního dokladu, 

 okamţik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamţikem vyhotovení 

účetního dokladu, 

 podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby 

odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

Při schvalování účetních dokladů je nezbytné, aby došlo k přezkoušení a to ze dvou hledisek: 

a) věcného - musí být potvrzena existence operace, ke které se daný účetní doklad 

vztahuje. Tzn., ţe musí být zaúčtovány dodávky a sluţby, které byly skutečně 

provedeny nebo dodány v poţadované kvalitě, mnoţství a včas a také ve správné výši, 

b) formálního - přezkušuje se zda osoby, které účetní doklad schválily, mají k tomuto 

úkonu oprávnění a zda byly dodrţeny všechny náleţitosti účetního dokladu. 
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Pokud pracovník zodpovědný za zjištění formální stránky účetního dokladu zjistí, ţe 

došlo k nesprávnosti nebo neúplnosti, je jeho povinností doplnit chybějící náleţitosti nebo 

provést opravu účetního dokladu. 

Teprve pro provedení přezkoušení z hlediska věcného i formálního můţe být účetní doklad 

zaúčtován. 

 

Po zaúčtování účetního případu se účetní doklady zaloţí do příručního archivu. Zde 

jsou uloţeny po dobu běţného účetního období a poté je uloţen do hlavního archivu, kde 

musí být uschován po dobu stanovenou v zákoně o účetnictví, je to 5 let. Ovšem pokud se 

jedná o daňový doklad tak je nutné ho archivovat po dobu stavenou v § 27 zákona o dani z 

přidané hodnoty, který říká, ţe: „Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady 

rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém 

se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 

na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu dokladů, 

neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu 

k nim bez zbytečného odkladu.“
3
 

 

Po uplynutí této doby dojde ke skartaci účetních dokladů. Skartaci provádí pracovník, 

který je za archivování a skartaci zodpovědný. 

 

Jak mohou být ve společnosti rozděleny účetní doklady, ukazuji na následující stránce. 

Jde o grafickou podobu, kterou můţe mít vnitropodniková směrnice zabývající se rozdělením 

účetních dokladů a jejich očíslováním. V praxi by tam byly vypsány všechny účetní doklady, 

které ke své činnosti pouţívá daná účetní jednotka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.aspx 
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Tab. 2.8.2.1 Druhy účetních dokladů
4
 

Pořadové 

číslo Název dokladu Poznámka 

1 Přijaté faktury v české měně  

2 Přijaté faktury v cizí měně  

3 Vydané faktury v české měně  

4 Vydané faktury v cizí měně  

5 Výdajové pokladní doklady pro korunovou pokladnu  

6 Příjmové pokladní doklady pro korunovou pokladnu  

7 Výdajové pokladní doklady pro valutovou pokladnu - EUR  

8 Výdajové pokladní doklady pro valutovou pokladnu - USD  

9 Příjmové pokladní doklady pro valutovou pokladnu - EUR  

10 Příjmové pokladní doklady pro valutovou pokladnu - USD  

11 Vyúčtování firemních výdajů v hotovosti  

12 Bankovní výpisy  

13 Interní účetní doklady  

14 Opravné účetní doklady  

15 Inventární karty dlouhodobého majetku  

16 Inventární karty krátkodobého majetku  

17 Karta rezerv  

18 Karta leasingu  

19 Skladové karty zásob zboţí  

20 Skladové karty zásob materiálu  

21 Evidence pracovních oděvů a pracovních pomůcek  

22 Inventarizační protokoly  

23 Cestovní příkaz a vyúčtování tuzemských pracovních cest  

24 Cestovní příkaz a vyúčtování zahraničních pracovních cest  

25 Evidence přijatých šeků  

26 Interní doklad pro zachycení operací na podrozvahových účtech  

 

 

                                                 
4
Převzala: KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 8.vyd. Olomouc: Anag, 2010. 6 s. ISBN 978-

80-7263-604-4. 
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2.8.3 Inventarizace majetku a závazků 

Tato vnitropodniková směrnice je jedna z doporučených směrnic tzn., ţe společnosti ji 

nemusí vytvářet, ale pro lepší harmonizaci účetnictví, je její vytváření vhodné. 

 

Pro kvalitní a úspěšné řízení účetní jednotky je potřeba, aby informace, které 

poskytuje účetnictví, byly kvalitní a spolehlivé. Proto je velice nezbytné provádění 

inventarizace majetku a závazků, díky které je zjištěn skutečný stav majetku a závazků a je 

porovnám se stavem, který je znám v účetnictví.  

 

Inventarizace se provádí ke dni sestavení účetní závěrky, ať uţ řádné nebo mimořádné. 

Mimořádná účetní závěrka se provádí, pokud je např. činnost ukončena v průběhu účetního 

období.  

Můţe být ovšem prováděna i průběţná inventarizace, ale pouze u zásob, které si účetní 

jednotka účtuje podle druhu nebo podle místa uloţení. Poté ještě u dlouhodobého hmotného 

movitého majetku, který je v účetní jednotce stále v pohybu, tedy nemá své pevné místo, kde 

bývá ve společnosti uloţen. Termín provedení inventarizace je pouze na účetní jednotce. 

Nesmíme ovšem zapomenout, ţe inventarizace majetku a zásob musí být provedena alespoň 

jednou za rok a u dlouhodobého hmotného majetku můţe účetní jednotka provést 

inventarizaci i za delší časové období neţ je jeden rok, tato doba ovšem nesmí přesáhnout 

období dvou let.  

 

Společnosti si obvykle stanovuje dvě vnitropodnikové směrnice, které se inventarizace 

týkají. Je to praktičtější. V první vnitropodnikové směrnici jsou většinou popsány základní 

zásady inventarizace a tyto směrnice mívají obvykle delší platnost. Proto se tyto směrnice 

obvykle pouţívají i více let a není nutné je kaţdý rok vydávat. 

V druhé vnitropodnikové směrnici jsou většinou popsány osoby, které jsou za danou 

inventarizaci zodpovědné a také kdy jsou termíny pro provedení inventarizace. Tyto 

náleţitosti se mohou kaţdoročně měnit, a proto je tato směrnice obvykle vydává pouze na 

dané účetní období. 

Je ovšem pouze a jedině na účetní jednotce jaký postup si zvolí. 

 

 

 



- 18 - 

Při vytváření této směrnic se řídíme těmito právními předpisy: 

 § 6, 26, 29 a 30 zákona o účetnictví, 

 ČÚS č. 007. 

 

Skutečné stavy majetku a závazků mohou být zjišťovány dvěma způsoby inventury: 

a) inventura fyzická - tato inventura se provádí u hmotného majetku popřípadě i majetku 

nehmotné povahy, zásob i peněz, 

b) inventura dokladová - tato inventura se zase provádí u závazků a pohledávek a také u 

ostatních sloţek majetku, u kterých nelze provést fyzickou inventuru. 

 

Dále můţeme inventuru rozdělit na:  

a) řádná - ta se provádí pravidelně kaţdé účetní období a také se můţe, jak jiţ bylo 

zmíněno na začátku provádět průběţně, 

b) mimořádná - ta musí být provedena v případě nějaké mimořádné situace např. 

vloupání (musí být zjištěno, co bylo odcizeno) nebo při ţivelné pohromě, nebo pokud 

dojde k namátkové kontrole. 

 

Pro zjišťování skutečného stavu majetku a závazků musí účetní jednotka jmenovat 

inventární komisi, která musí mít minimálně dva členy a je volena asi 14 dní před zahájením 

inventarizace. A také musí být zvolena osoba, která je zodpovědná za provedení 

inventarizace. 

 

Po provedení inventarizace musí být proveden inventurní soupis, na kterém se 

dozvíme, kdo inventuru prováděl, jaký byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, datum 

kdy byla daná inventura prováděna, zda nedošlo k nějakým inventarizačním rozdílům a pokud 

ano, jak k nim došlo a jak se budou dané rozdíly vypořádávat. 

Inventarizačním rozdílem se rozumí nesoulad mezi skutečným stavem majetku a závazků a 

stavem, který je znám z účetnictví. 

 

Mohou nastat tyto případy: 

a) manko - to je případ, kdy je skutečný stav niţší neţ stav účetní (u pokladny se tomuto 

stavu říká schodek), 

b) přebytek - to je případ, kdy je naopak skutečný stav vyšší neţ stav účetní. 
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Pokud má zaměstnanec, který odpovídá za svěřený majetek nebo úsek hmotnou 

zodpovědnost, má povinnost na základě sepsaného protokolu vzniklé manka nebo škodu 

uhradit. Společnost si také můţe stanovit manko do normy, tzn., ţe do určité např. peněţní 

ztráty, bude toto manko vyúčtováno jako náklad a zaměstnanci tudíţ nevznikne povinnost 

úhrady manka. 

Manka i přebytky se musí proúčtovat do období, ve kterém byla inventarizace prováděna. 

 

Pro ukázku přikládám tabulku, jak by mohl vypadat takový harmonogram provádění 

inventarizace ve společnosti. Nesmíme opomenout, ţe jde pouze o návrh, který lze pouţít 

jako podklad při vytváření vlastní vnitropodnikové směrnice, ale kaţdá společnost musí 

směrnici přizpůsobit svému způsobu řízení. 

 

Tab. 2.8.3.1 Harmonogram inventarizace majetku a závazků
5
 

Předmět 

inventarizace 

Účet 

 

Termíny 

provádění 

inventarizace 

Způsob 

provedení 

inventarizace 

Osoba 

zodpovědná za 

inventarizaci 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Převzala: KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 8. vyd. Olomouc: Anag, 2010. 170 s. ISBN 

978-80-7263-604-4. 
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3. Vnitropodnikové směrnice ve stavební 

společnosti TUFÍR, s.r.o. 

 

Společností, pro kterou jsou provedeny návrhy vnitropodnikových směrnic, popřípadě 

aktualizace vnitropodnikových směrnic je stavební společnost TUFÍR, s.r.o. Jde o společnost, 

která se zabývá stavební činností a která působí na poli stavebnictví jiţ řadu let.  

 

V následující kapitole je vymezena historie a vývoj společnosti a rozveden její 

předmět podnikání. Na závěr této kapitoly přiblíţím vnitropodnikové směrnice, které byly ve 

společnosti jiţ vytvořeny a co je obsahem těchto směrnic. 

 

3.1 Historie a současnost společnosti 

Drobné podnikatelské činnosti této společnosti začaly být prováděny jiţ v roce 1993. 

Ovšem aţ roku 1996 začala orientace na stavební aktivy, ne ovšem ještě jako společnost, ale 

jako fyzická osoba, kterou byl pan Ing. Lubomír Šlosar. Druhem ţivnosti, kterou pan Ing. 

Šlosar prováděl, byla ţivnost vázaná a oprávnění k této ţivnosti mu bylo uděleno dne 10. 5. 

1996.  

 

V roce 2001 byl proveden zápis do Obchodního rejstříku a vznikla právnická osoba 

TUFÍR, s.r.o.. Zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 31. 10. 2001. Jediným 

společníkem a zároveň statutárním orgánem společnosti se stal pan Ing. Lubomír Šlosar. 

 

Společnost měla původní sídlo Na Příkopě 271 v Míkovicích, ale k 30. 5. 2006 byl 

proveden výmaz tohoto sídla z Obchodního rejstříku a společnost natrvalo přesídlila do 

nynějšího sídla Na Drahách 881 v Kunovicích. 

 

Společnost má asi 50 stálých zaměstnanců, kteří mají výborné technické a sociální 

zabezpečení pracovních podmínek. 

 

3.2 Předmět činnosti 

Společnost TUFÍR, s.r.o. provádí stavební a jiné činnosti hlavně v okrese Uherské 

Hradiště, ale svoji činnosti dále rozšiřuje i na celý Zlínský kraj. 
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Hlavním předmětem činnosti společnosti je podle Obchodního rejstříku: 

 velkoobchod, 

 zprostředkování obchodu, 

 zprostředkování sluţeb, 

 pronájem a půjčování věcí movitých, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 přípravné práce pro stavby, 

 inţenýrská činnost v investiční výstavbě, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 specializovaný maloobchod, 

 maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, 

 hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem. 

 

Mezi stavební práce patří zejména rodinné domy na klíč a průmyslová výstavba, dále 

vodohospodářské stavby, hlavně výstavba vodovodů, kanálů, kanalizací, rybníků, sanace 

skládek, taktéţ se zabývá výstavbou komunikací a frézováním vozovek. K další činnostem 

patří také půjčování nářadí, stavebních a zahradních strojů pro provádění zemních prací. 

V minulém roce začala společnost nově nabízet půjčování systému bednění. Jde o systém 

lehkého bednění, které je vhodné pro pouţití při betonáţi základů, sloupů, stropů, zdí, 

opěrných zídek atd. 

 

Projektování a provádění staveb pozemních, inţenýrských, vodohospodářských, 

ekologických a komunikací a také půjčování a pronájem stavebních strojů je prováděno podle 

certifikátů ISO, konkrétně pak podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 oba uděleny 

roku 2005 s platností od roku 2008. 

 

3.3 Cíle společnosti 

Společnost se hlavně snaţí nabídnout kvalitní sluţby v oblasti stavebnictví a rozvíjet 

svoji činnosti v souladu s normami ČSN EN ISO 14001, k tomu je obzvlášť nutné dodrţovat: 

 

 plnit sjednané zakázky ve smluvených termínech, 

 zajišťovat spokojenost zákazníků, 

 neustále zdokonalovat, rozšiřovat a přizpůsobovat svoje sluţby zákazníkům. 
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 Společnost se aktivně zapojuje a sponzoruje různé společenské a kulturní akce a také 

se snaţí podporovat sociální programy. 

 

3.4 Poslání společnosti 

Základním posláním společnosti je trvale uspokojovat poţadavky zákazníků na vysoké 

úrovni kvality bez ohledu na to, jestli se jedná o konkrétní fyzickou osobu nebo o velkou 

společnost. 

Také snaha o neustálé rozšiřování a zvyšování kvality svých sluţeb a rozšiřování základny 

svých zákazníků. 

 

3.5 Vnitropodnikové směrnice používané ve společnosti TUFÍR,  

s.r.o. 

Ačkoliv společnost TUFÍR, s.r.o. podniká ve stavebním oboru jiţ řadu let, dalo by se 

očekávat, ţe budou mít pečlivě a hlavně komplexně vypracované vnitropodnikové směrnice.  

Chybí jim ovšem nemalé mnoţství základních vnitropodnikových směrnic, které jsou pro 

kvalitní vnitřní řízení velice důleţité. 

 

Společnost má v současné době vytvořeny tyto vnitropodnikové směrnice: 

 účtový rozvrh, 

 odpisový plán, 

 dlouhodobý majetek, 

 časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 dohadné poloţky, 

 rezervy a opravné poloţky, 

 okamţik uskutečnění účetního případu, 

 na přepočet cizích měn, 

 na sociální fondy, 

 na stravování zaměstnanců, 

 na benefity zaměstnanců, 

 poţární předpisy. 
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Abych lépe přiblíţila, čím konkrétně se vnitropodnikové směrnice společnosti 

zabývají, rozhodla jsem se popsat obsah vnitropodnikových směrnic, které společnost TUFÍR, 

s.r.o. má jiţ vytvořené. 

 

Účtový rozvrh 

Účtový rozvrh kaţdé společnosti vychází ze směrné účtové osnovy. Není tomu jinak 

ani u společnosti TUFÍR, s.r.o. Společnost při sestavování účtového rozvrhu vycházela ze 

vzorového účtového rozvrhu, ale samozřejmě si jej upravili podle svých potřeb, hlavně podle 

svého majetku, činností, spotřeby materiálu a sluţeb, které nabízí. Pouţila také analytickou 

evidenci, zejména na rozlišení dlouhodobého hmotného majetku, zboţí, pohledávek a 

závazků, spotřeby materiálu a pohonných hmot, na dopravu a zemní práce. Podrobnou 

analytikou jsou rozlišeny sluţby a trţby za sluţby, protoţe společnost neposkytuje pouze 

stavební sluţby, ale i spoustu jiných sluţeb, které jiţ byly uvedeny výše.  

 

V příloze č. 1 je přiloţen účtový rozvrh společnosti TUFÍR, s.r.o., podle kterého 

společnost účtuje a který nejlépe zobrazí, jaké syntetické a analytické účty má společnost 

vytvořeny. 

 

Odpisový plán 

Společnost v současné době odepisuje pouze dlouhodobý hmotný majetek a software. 

Účetní jednotka si vzala za základ metody, které se pouţívají pro vyčíslování daňových 

odpisů podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a účetní 

odpisy se rovnají daňovým.  

 

Dlouhodobý majetek 

V této směrnici se společnost zabývá, od jaké výše ocenění je majetek povaţován za 

dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek Společnost si zvolila, ţe 

dlouhodobý hmotný majetek je takový, jehoţ výše ocenění přesáhne částku 40 000 Kč a jeho 

doba pouţitelnosti bude delší neţ 1 rok. Za dlouhodobý nehmotný majetek společnost 

povaţuje takový majetek, jehoţ částka přesáhne cenu 60 000 Kč a jeho doba pouţitelnosti 

bude taktéţ minimálně 1 rok. Společnost dlouhodobý hmotný majetek eviduje v pomocné 

knize dlouhodobého majetku a je o něm účtováno na účtu 022 – Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí. Dlouhodobý nehmotný majetek je veden na syntetickém účtu 013 – 

Software. Jiný nehmotný majetek společnost v současné době nevlastní. 
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Při pořízení majetku společnost o této skutečnosti účtuje přes účty 041 – Pořízení 

dlouhodobého nehmotného majetku a 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Ocenění se provádí pomocí pořizovací ceny, do které jsou zahrnuty veškeré náklady spojené 

s pořízením, pokud je ovšem majetek pořízen pomocí úvěru, nezahrnují se do pořizovací ceny 

úroky z tohoto úvěru.  

 

Dále se tato směrnice zabývá technickým zhodnocením, které musí u dlouhodobého 

hmotného majetku překročit limit 40 000 Kč v úhrnu za účetní období a poté je zaúčtováno na 

účet 042 nebo 022. U dlouhodobého nehmotného majetku se kaţdé technické zhodnocení 

posuzuje zvlášť k limitu 40 000 Kč, nesčítá se za celé účetní období. 

Technické zhodnocení je po celé účetní období sledováno na analytických účtech 510 – 

Sluţby, pokud půjde o technické zhodnocení k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtu 

500 – Spotřebované nákupy, pokud půjde o technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 

majetku. 

 

Nakonec je zde vymezeno, kdy je majetek uveden do uţívání a směrnice ukládá 

povinnost vyhotovit pro kaţdý dlouhodobý hmotný majetek Kartu dlouhodobého hmotného 

majetku. 

Směrnice kaţdoročně ukládá povinnost provádět inventarizaci majetku a porovnat stav 

skutečný se stavem účetním. 

Vyřazení je provedeno na základě protokolu o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, 

který musí vystavit odpovědný pracovník. 

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Obsahem této směrnice, je vymezení, jak se rozlišují náklady a výnosy, které sice byly 

v daném účetním období zaúčtovány, ale časově souvisejí s obdobím příštím. Směrnice také 

říká, ţe není nutné pouţívat časové rozlišení v případě, kdy se jedná o nevýznamné částky 

nebo pravidelně se opakující příjmy či výdaje. 

Nesmíme opomenout, ţe nelze časově rozlišovat pokuty, penále, manka a škody. 

 

Společnost k časovému rozlišení pouţívá účty – náklady příštích období, komplexní 

náklady příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období a příjmy příštích 

období. 
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Náklady příštích období - jsou to výdaje běţného období, kdy náklad vznikne aţ 

v budoucnu. Společnost má tyto náklady příštích období – předem placené nájemné včetně 

finančního pronájmu a předem placené pojištění majetku. 

Na analytický účet 381-001 se účtuje leasing automobilu Ford Tranzit a na účet 381-100 

ostatní náklady jako jsou – certifikační audit ISO, pojištění podnikatelských rizik, pojištění 

odpovědnosti, havarijní pojištění, doplňková pojištění vozidel, ostatní sluţby nad 10 000 Kč. 

Společnost časově nerozlišuje tyto náklady příštích období – dozorový audit, firemní zápis do 

adresáře na internetu, v katalozích či telefonních seznamech (inform.cz, seznam.cz…), 

předplatné – upgrade softwaru (do 40 000 Kč), kalendáře, diáře, dálniční známky a ostatní 

reţijní sluţby do 10 000 Kč. 

 

Komplexní náklady příštích období - na tomto účtu se účtují náklady příštích období, 

které jsou vynaloţeny k danému účelu, např. náklady na výzkum a vývoj, náklady a 

dlouhodobou propagaci, náklady na přípravu nové výroby atd. Společnost v současné době 

neúčtuje o komplexních nákladech příštích období, pokud by ovšem k tomuto rozlišení 

nákladů v budoucnu došlo, společnost má k tomuto účelu vytvořený účet 382. 

 

Výdaje příštích období - zde se účtují náklady, jeţ s daným účetním obdobím 

souvisejí, ale výdaj, který je s nimi spojen, dosud nebyl uskutečněn. Tato poloţka vyjadřuje 

závazek, který musí být v budoucnu uhrazen např. nájemné placené pozadu nebo přijatá 

plnění, ke kterým byly obdrţeny faktury v následujícím období s datem vystavení 

v následujícím období (spotřeba plynu, vody, elektrická energie atd.). Zúčtování se poté 

provede k okamţiku fakturace. 

Společnost o těchto účetních případech účtuje na účtu 383. 

 

Výnosy příštích období - na tomto účtu se účtují příjmy, které vzniknou v běţném 

účetním období, ale věcně patří do výnosů příštích období. V tomto případě se jedná např. o 

nájemné přijaté předem. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, se kterým 

věcně souvisí. 

Společnost vyuţívá pro účtování těchto účetních případů účet 384. 

 

Příjmy příštích období - jsou to příjmy, které věcně i časově souvisejí s výnosy 

běţného období, ale účetní jednotka je neinkasovala a nejsou zaúčtovány na účtech 
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pohledávek. Jsou to např. nevyúčtované úroky z vkladových účtů, finanční bonusy. Zúčtování 

příjmů se provádí v přesně známých částkách. 

Společnost o těch skutečnostech účtuje na účtu 385. 

 

Dohadné položky 

Tato vnitropodniková směrnice říká, jakým způsobem máme provést odhadnutí výše 

dohadné poloţky. Doporučuje to provést z údajů, které jsou známy ze stejného účetního 

období, z údajů smlouvy, objednávek, a musí se zohlednit cenový vývoj. 

 

Dohadné poloţky se dělí na aktivní a pasivní. Ve společnosti vznikají tyto dohadné 

poloţky aktivní – nepotvrzený nárok náhrady od pojišťovny a nepotvrzené a nepřijaté úroky 

z vkladů, a tyto dohadné poloţky pasivní – dodavatelem dodané, ale nevyfakturované sluţby, 

nevyfakturované spotřeba elektřiny, plynu, vody. 

Tyto dohadné poloţky se proúčtují na konci účetního období a v následujícím účetním období 

se rozdíl, který můţe z nepřesného odhadu vzniknout, proúčtuje na příslušný účet nákladů a 

výnosů a stává se daňově účinným. 

 

Rezervy a opravné položky 

Rezervy se tvoří na budoucí výdaje. Začínají se tvořit od okamţiku, kdy jiţ víme, ţe 

určité budoucí výdaje nastanou. Smyslem rezervy je vyjádřit riziko budoucích ztrát 

z podnikání a promítnou tak do účetnictví zásadu opatrnosti. 

 

Opravné poloţky vychází z inventarizace majetku. Opravné poloţky se ve společnosti 

nejčastěji tvoří na pohledávky z obchodního styku a za eskontované směnky. Společnost 

vytváří opravné poloţky i na dlouhodobý hmotný majetek a to v případě, ţe při porovnání 

účetního stavu se stavem skutečným dojde k nadhodnocení majetku. V tomto případě je 

opravná poloţka vytvořena a účetní jednotka se rozhodne, v jaké výši bude opravná poloţka 

stanovena. 

 

Okamžik uskutečnění účetního případu 

Zde je vymezeno, jaký okamţik je povaţován za den uskutečnění účetního případu. 

Vnitropodniková směrnice rozděluje okamţik uskutečnění podle druhu účetního případu. 

Vydaná faktura je účinná dnem vystavení faktury, přijatá faktura domácí, zahraniční i 

dobropis dnem přijetí faktury, pokladní doklad dnem příjmu, či vydání hotovosti z pokladny, 
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bankovní doklad dnem provedení finanční operace, interní doklad je účinný dnem vyhotovení 

tohoto dokladu. 

Specifickým příkladem je ve společnosti leasing, kdy jsou splátky účinné dle příslušného 

splátkového kalendáře. 

 

Přepočet cizích měn 

Jelikoţ společnost obchoduje i se zahraničím, hlavně se to týká dodávek zboţí, které 

není na českém trhu dostupné, vytvořila si společnost směrnici, která vymezuje podle jakého 

kurzu, bude měna přepočítána a vymezuje zvláštní případy pouţití denních kurzů. 

 

Obecně se při přepočtu pouţívá denní kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni 

uskutečnění účetního případu. Mohou ovšem nastat i zvláštní případy jako např. při nákupu 

nebo prodeji valut a deviz prostřednictvím banky je k okamţiku ocenění pouţit kurz, za který 

byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány (kurz banky), nebo se vyuţije jeden předem 

určený kurz pro vyúčtování komplexního účetního případu v cizí měně (např. pro vyúčtování 

sluţební cesty se pro zálohu, vyúčtování a vratku pouţije kurz platný v den určení zálohy). 

 

Také jsou zde ošetřeny kurzové rozdíly, které se účtují ke dni uskutečnění účetního 

případu. U pohledávek a závazků v cizí měně se za den uskutečnění účetního případu 

povaţuje u přijaté faktury – den přijetí faktury a u vydané faktury – den vystavení faktury.  

Kurzové rozdíly se účtují výsledkově a tzn. na účty 563 – Kurzová ztráta a 663 – Kurzový 

zisk ve výši rozdílu mezi kurzem, kterým byly pohledávky, úvěry, závazky apod. vedené 

v cizí měně oceněny v den uskutečnění účetního případu a kurzem, který byl ke dni zaplacení. 

Na konci účetního roku se hodnoty majetku a závazků oceňují podle kurzu České národní 

banky platného k 31. 12. 

 

Požární předpisy 

Tato směrnice vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Cílem tohoto zákona a zároveň i směrnice je vytvořit a zajisti podmínky 

pro ochranu a zdraví zaměstnanců a také vytvořit ochranu pro majetek před poţárem. 

Směrnice nařizuje, aby si kaţdý počínal obezřetně, aby nebyla zavdána jakákoliv příčina ke 

vzniku poţáru a tím nebyl ohroţen ţivot lidí, zvířat a majetku. 
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4. Návrh a aktualizace vybraných 

vnitropodnikových směrnic pro stavební 

společnost TUFÍR, s.r.o. 

 

Po zjištění jaké vnitropodnikové směrnice má společnost jiţ vytvořené, jsem se 

rozhodla navrhnout společnosti tyto vybrané vnitropodnikové směrnice, které jsou podle mě 

pro kvalitní řízení a hlavně zajištění správného postupu také velice důleţité: 

 drobný majetek, 

 pouţívání firemních motorových vozidel, 

 oběh účetních dokladů, 

 archivace a skartace dokladů, 

 půjčování automobilů. 

 

Vnitropodnikové směrnice budu vytvářet ve stejné stylistické podobě, jakou mají jiţ 

vytvořené směrnice ve společnosti s výjimkou záhlaví, které obsahuje logo společnosti a 

zápatí, ve kterém je uvedeno bankovní spojení a kontaktní údaje společnosti. 

  

Ve společnosti odpovídá za schvalování vnitropodnikových směrnic vedoucí 

půjčovny. Je to nezvyklé, ale jelikoţ se jedná o menší společnost, tak administrativní 

pracovníci zastávají více funkcí i mimo jejich náplň činnosti. 

 

4.1 Drobný majetek 

Společnost má jiţ vytvořenou vnitropodnikovou směrnici na dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, ale pro lepší orientaci a přehlednost je vhodné vytvořit i směrnici na 

drobný hmotný a nehmotný majetek Tím by bylo jasně určené, jak účtovat majetek, jehoţ 

doba pouţitelnosti sice přesahuje stanovenou hranici 1 roku, tudíţ by bylo moţné ho zahrnout 

do dlouhodobého majetku, ale jeho výše ocenění neodpovídá výši, která je stanovená pro 

uznání dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 

Společnost má drobný hmotný majetek analyticky rozdělen na dvě skupiny podle toho, 

kde je daný drobný hmotný majetek umístěn. Drobný hmotný majetek je rozdělen na majetek, 
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který se nachází v sídle společnosti a na majetek, který je umístěn a vyuţíván v Amfiteátru 

Bukovina, coţ je pobočka společnosti, kde se pořádají různé kulturní a sportovní akce pod 

záštitnou společnosti TUFÍR, s.r.o. 

 

4.1.1 Vnitropodniková směrnice – drobný hmotný a nehmotný majetek 

 

TUFÍR, s.r.o.         Číslo:     VS/1                                    

Na Drahách 881,       Zpracoval: jméno, příjmení ekonomky 

686 04 Kunovice Kontroloval: jméno, příjmení vedoucí půjčovny 

IČO: 26263718 Účinnost od: datum 

 

Drobný hmotný majetek 

Za drobný hmotný majetek jsou povaţovány předměty s dobou pouţitelnosti delší neţ 

1 rok, které jsou v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč. O těchto předmětech bude 

účtováno stejně, jako jsou účtovány zásoby, tj. vyúčtují se do nákladů na vrub účtové skupiny 

500 – Spotřebované nákupy, které se dále ještě dělí na analytické účty podle toho, jestli jde o 

drobný majetek, který se nachází v sídle společnosti, nebo majetek, který je součástí vybavení 

Amfiteátru Bukovina, Jde zde zejména o sportovní vybavení (rakety, sítě atd.) a pak taky o 

lavičky a jiné předměty potřebné pro pořádání sportovních a kulturních akcí. 

 

Analytické účty:  500-600 drobný majetek v sídle společnosti,  

  500-698 drobný majetek Bukovina. 

 

O tomto majetku je nutné vést operativní evidenci v pomocné knize drobný hmotný a 

nehmotný majetek. 

 

Drobný hmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok, ale jeho 

pořizovací cena není větší neţ 2 000 Kč, bude dán ihned do spotřeby a bude o něm účtováno 

stejně jako o zásobách přes syntetický účet 500 – Spotřebované nákupy. Jedná se např. o 

sešívačky, kalkulačky, varné konvice apod.  

Tento majetek se také analyticky člení:  

 500-100 reţijní materiál, 

 500-300 kancelářské potřeby.   
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O tomto majetku jiţ nevedeme operativní evidenci. 

 

Věci převzaté po ukončení finančního leasingu, jejichţ cena nedosahuje výše pro 

zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, jsou zaúčtovány do nákladů přes syntetický 

účet 500 – Spotřebované nákupy, a o tomto majetku povedeme operativní evidenci 

v pomocné knize Drobný hmotný a nehmotný majetek. 

 

Drobný nehmotný majetek 

Jakýkoliv nehmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti bude delší neţ 1 rok, ale 

nedosáhne rozhodné částky 60 000 Kč pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, 

bude účtován rovnou do nákladů na vrub účtové skupiny 518 – Sluţby. 

 

V Kunovicích dne ………… Podpis jednatele společnosti 

4.2 Používání firemních motorových vozidel 

Vnitropodnikovou směrnici na pouţívání firemních motorových vozidel jsem se 

rozhodla vytvořit, protoţe společnost má tři manaţery stavební zakázky, manaţera a ředitele 

dopravy a mechanizace a velké mnoţství zedníků, kteří pro svou činnost potřebují firemní 

automobil. Např. manaţeři stavební zakázky mají neustálou povinnost navštěvovat a 

kontrolovat průběh stavby, na které zrovna pracují. Manaţerům stavební zakázky, manaţerovi 

i řediteli dopravy a mechanizace byl přidělen sluţební automobil trvale a zedníci mohou 

vyuţívat dostupná vozidla, která se nacházejí na parkovišti společnosti, které jim budou 

poskytnuty po dohodě s jednatelem společnosti. 

 

Proto povaţuji za nutné mít vytvořenou vnitropodnikovou směrnici, která bude řešit, 

jakým způsobem budou evidovány jízdy, které zaměstnanci uskuteční, spotřeba paliva a jiné 

náklady s pouţíváním automobilu spojené. 

 

Vytváření této vnitropodnikové směrnice nevychází ze ţádného právního předpisu, ani 

se ţádným právním předpisem při vytváření neřídíme. Zde záleţí pouze na společnosti, jaký 

postup zvolí. 
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Tab. 4.2.1 Přidělené a volně dostupné automobily 

Evidenční číslo Zaměstnanec Typ vozidla SPZ vozidla 

1 manaţer stavební 

zakázky 

Toyota Hilux 1Z8 42-58 

2 manaţer stavební 

zakázky 

Fiat Strada UHA 16-23 

3 manaţer stavební 

zakázky 

Fiat Strada 2Z9 66-58 

4 ředitel dopravy a 

mechanizace 

Mazda 4x4 3Z8 56-62 

5 manaţer Ford Focus 1Z4 23-65 

6  Wolksvagen Tranzit UHI 3 -14 

7  Mazda 4x4 1Z9 36-52 

8  Ford Focus 6Z4 32-54 

 

 

4.2.1 Vnitropodniková směrnice - používání firemních motorových 

vozidel 

 

TUFÍR, s.r.o.         Číslo:     VS/2                                   

Na Drahách 881,       Zpracoval: jméno, příjmení ekonomky 

686 04 Kunovice Kontroloval: jméno, příjmení vedoucí půjčovny 

IČO: 26263718 Účinnost od: datum 

 

Zaměstnanci, kterému byl sluţební automobil přidělen trvale, můţe svůj firemní 

automobil parkovat v místě svého bydliště. Pokud ovšem doma nemá dostatek parkovacího 

místa, můţe zaparkovat automobil ve dvoře společnosti TUFÍR, s.r.o., jak to musí učinit po 

skončení pracovní doby ostatní zaměstnanci, kterým nebyl sluţební automobil přidělen trvale. 

 

Kaţdý zaměstnanec musí evidovat všechny jízdy, které podnikl firemním 

automobilem do knihy jízd daného automobilu. Kniha jízd bude zaměstnanci vydána na 

poţádání v kanceláři účetní. Knihy jízd budou po vydání ponechány v daném automobilu a 

bude do nich po kaţdé cestě proveden zápis o této cestě. 
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V knize jízd je zaměstnanec povinen vyplnit minimálně tyto údaje: 

 datum jízdy, 

 cíl jízdy, 

 účel jízdy, 

 počet ujetých kilometrů, 

 datum tankování pohonných hmot, 

 mnoţství natankovaných pohonných hmot. 

 

Daňově uznatelnými náklady spojenými s uţíváním vozidla jsou: 

 výdaje za spotřebované pohonné hmoty, 

 běţné opravy, 

 pojištění vozidla (zákonné, havarijní, atd.), 

 údrţba, 

 atd. 

 

Kaţdý zaměstnanec, kterému je automobil přidělen trvale je povinen na konci měsíce 

předloţit knihu jízd ke kontrole odpovědné osobě, v tomto případě účetní, která provede 

kontrolu, zda jsou všechny údaje v pořádku nebo zda nějaký údaj nechybí a po provedení 

kontroly opatří knihu jízd svým podpisem. U automobilů, které nejsou přiděleny konkrétnímu 

zaměstnanci, provede vyzvednutí i kontrolu odpovědná osoba samostatně. 

 

V Kunovicích dne ………… Podpis jednatele společnosti 

4.3 Oběh účetních dokladů 

Tato vnitropodniková směrnice má pro společnost velký význam, co se týče určení 

odpovědnosti, která osoba je zodpovědná za vystavování účetních dokladů, která za 

zaúčtování a evidenci a další činnosti spojené s oběhem účetních dokladů. Jelikoţ jsem se 

konkrétním postupem zabývala jiţ v první části bakalářské práce, navrhnu uţ pouze konkrétní 

vnitropodnikovou směrnici pro společnost TUFÍR, s.r.o. 

 

Jelikoţ se jedná o menší stavební společnost, není oběh dokladů, příliš sloţitý a je u 

všech dokladů téměř stejný. I tak je ovšem důleţité, aby bylo přesně stanoveno, kdo je 
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zodpovědný za jednotlivé činnosti související s oběhem dokladů a aby v případě problémů a 

nesrovnalostí, bylo okamţitě zřejmé na koho se obrátit pro vysvětlení či opravu. 

 

Ve společnosti se vyskytují různé druhy účetních i jiných dokladů. Od nejběţnějších 

účetních dokladů, kterými jsou – faktura vydaná, faktura přijatá, přijatá faktura – dobropis, 

přijatá faktura zahraniční, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, bankovní 

doklad – výpis z bankovního účtu, interní doklad, přes pomocné knihy drobného hmotného a 

nehmotného majetku, Karty leasingu a dlouhodobého majetku, inventarizační protokoly atd. 

Jelikoţ společnost je plátcem DPH, vyhotovuje daňové doklady, které jsou jako daňové 

doklady uznány v případě, ţe mají stanovené náleţitosti podle zákona o dani z přidané 

hodnoty. 

 

Vytvoření této vnitropodnikové směrnice není povinností, která by vyplývala 

z právního předpisu. Ovšem zákon o účetnictví ukládá povinnost správně a úplně zpracovat 

všechny účetní doklady, které ve společnosti obíhají. 

 

Proto se budeme řídit pouze § 7, 8, 11 a 33 zákona o účetnictví, které přikazují 

sestavovat správně účetní závěrku, vést účetnictví správně, průkazně a přehledně, mít účetní 

záznamy řádně a správně označeny, aby nedocházelo k nesrovnalostem. 

 

4.3.1     Vnitropodniková směrnice – oběh účetních dokladů 

 

TUFÍR, s.r.o.         Číslo:     VS/3                                   

Na Drahách 881,       Zpracoval: jméno, příjmení ekonomky 

686 04 Kunovice Kontroloval: jméno, příjmení vedoucí půjčovny 

IČO: 26263718 Účinnost od: datum 

 

Návrh na vystavení faktury nebo pokladního dokladu předkládá manaţer stavební 

zakázky, který přímo jedná s odběrateli nebo dodavateli a zná konkrétní sjednané podmínky. 

Účetní, která je zodpovědná za správné označení a vystavení dokladu, provede označení 

dokladu bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění informací potřebných k vyplnění a poté 

tento doklad odešle konkrétní osobě, která je uvedena na dokladu. 
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Karty dlouhodobého majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku a Karty 

leasingu vyhotovuje bez zbytečného odkladu účetní, v okamţiku přijetí dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku nebo leasingu společností, která 

zodpovídá za správné zaevidování majetku či předmětu leasingu. V kartách musí být 

vyplněny všechny údaje potřebné pro snadnou identifikaci jednotlivého majetku či leasingu.  

 

Minimálně musí být na Kartě dlouhodobého majetku tyto údaje, aby byla usnadněna 

identifikace, o jaký majetek se jedná: 

 název dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, 

 inventární číslo majetku, 

 pořizovací cena majetku, 

 datum a způsob pořízení, 

 zvolený způsob daňových odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, 

 odpisy, 

 datum a způsob vyřazení. 

 

U Karty drobného hmotného a nehmotného majetku musí být vyplněno: 

 inventární číslo, 

 název majetku, 

 datum pořízení a cena. 

 

Účetní na Kartě leasingu musí zaznamenávat minimálně tyto údaje: 

 inventární číslo, 

 název majetku leasingu, 

 údaje o pronajímateli, 

 číslo smlouvy, 

 druh leasingu, 

 datum zařazení do uţívání, 

 doba nájmu, 

 počet splátek a výše první splátky a výše pravidelných splátek. 

 

Inventarizaci provádí vedoucí půjčovny a účetní, které jsou kaţdoročně stanoveny 

jako inventární komise a jsou zodpovědné za řádné provedení inventarizace. Inventarizační 

protokoly vyhotovuje vedoucí půjčovny, která má povinnost po ukončení inventarizace 
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vyplnit inventarizační protokoly údaji zjištěnými v průběhu inventarizace, tyto inventarizační 

protokoly poté předá účetní, která provede porovnání se stavem účetním a popř. vypořádá 

inventarizační rozdíly. 

 

Za zaúčtování všech dokladů zodpovídá účetní, která má povinnost dále tyto doklady 

uschovat a po uplynutí lhůt pro úschovu dokladů provést skartaci jednotlivých dokladů. 

 

Veškeré účetní doklady schvaluje jednatel společnosti. 

 

V Kunovicích dne ………… Podpis jednatele společnosti 

4.4 Archivace a skartace dokladů 

Pro svůj návrh jsem si vybrala právě tuto vnitropodnikovou směrnici, jelikoţ jako 

jedna z mnoha ve společnosti chybí a jsem přesvědčena, ţe je pro kvalitní řízení podstatná. 

 

Ţádná společnost totiţ nemůţe volně nakládat s dokumenty společnosti, jak se jí zlíbí. 

Termíny pro archivaci a skartaci jsou zákonem dané a nelze si tyto lhůty zkracovat, protoţe 

v takovém případě by mohla být společnost nucena zaplatit vysokou pokutu nebo sankci. 

 

Při sestavování této vnitropodnikové směrnice se musíme řídit hlavně těmito zákony: 

 § 31 a § 32 zákona o účetnictví, 

 zákonem o dani z přidané hodnoty, 

 zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o archivnictví a spisovné sluţbě“), 

 zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

 atd. 

 

Jednoduše lze proces archivace a skartace rozdělit do několika kroků: 

 úschova dokladů ve společnosti, 

 třídění dokumentů na dokumenty určené k trvalé nebo dlouhodobé archivaci a na 

dokumenty určené ke skartaci, 

 uloţení příslušných dokumentů v archivu, 
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 uloţení vybraných dokumentů do státního archivu v případě podnikatelů zapsaných 

v Obchodním rejstříku, 

 výběr dokumentů ke skartaci, 

 fyzická skartace dokumentů. 

 

4.4.1 Vnitropodniková směrnice – archivace a skartace dokladů 

 

TUFÍR, s.r.o.         Číslo:     VS/4                                   

Na Drahách 881,       Zpracoval: jméno, příjmení ekonomky 

686 04 Kunovice Kontroloval: jméno, příjmení vedoucí půjčovny 

IČO: 26263718 Účinnost od: datum 

 

Termíny archivace a skartace jednotlivých dokumentů, které se ve společnosti vyskytují: 

 stejnopisy evidenčních listů 3 roky následujících po roce, kterého se týkají, 

 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh a 

přehledy po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají, 

 účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví (jsou tři 

formy vedení účetnictví – listinnou, technickou nebo smíšenou formu) po dobu 5 let 

počínaje koncem období, kterého se týkají, 

 účetní doklady a jiné účetní doklady, které se týkají záručních lhůt a reklamačních 

řízení, po dobu trvání řízení. Účetní záznamy, které se týkají nesplacených pohledávek 

či nesplněných závazků se uchovávají do konce roku následujícího po roce, ve kterém 

došlo k jejich zaplacení, 

 daňové doklady po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají, 

 účetní záznamy pro odvod pojistného 10 let následujících po roce, kterého se týkají, 

 účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínaje koncem účetního období, 

kterého se týkají, 

 mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro důchodové pojištění 30 

let. 

 

Účetní má povinnost ukládat dokumenty ve firemním archivu a to po dobu, kterou 

stanovuje zákon. Neţ jsou tyto dokumenty uloţeny do firemního archivu, musí být řádně 

uspořádány a zabezpečeny proti ztrátě, poškození nebo zničení a musí být řádně označeny. 
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 Jako společnost, zapsaná do Obchodního rejstříku, má povinnost ukládat u státního 

archivu vybrané dokumenty podle přílohy č. 1 k zákonu o archivaci a spisové sluţbě. Těmito 

dokumenty mohou být: 

 zakladatelské smlouvy, 

 organizační řády a řídící akty,  

 stanovy, 

 jednací řády, 

 dokumenty o zrušení, likvidaci, a zániku podnikatelského subjektu, 

 návrhy na výmaz z Obchodního rejstříku, 

 dokumenty vrcholového řízení, výroční zprávy, zprávy o auditu, 

 knihy podvojného účetnictví, účetní závěrka, 

 kolektivní smlouvy, 

 atd. 

 

Všechny dokumenty uvedené v této příloze mohou být vybrány jako archiválie. 

Archiválie podle § 2 zákona o archivaci a spisové sluţbě je: „Takový záznam, který byl 

vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, 

hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem 

vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi 

jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní 

sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě 

dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo 

informačním významem vybrány a vzaty do evidence.“
6
 

 

Ke skartování dokumentů můţe dojít aţ po uplynutí doby, kterou musí být dokumenty 

archivovány. Skartaci provádí pověřená osoba, kterou je účetní. 

 

Jako společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vznikne povinnost před samotnou 

skartací jednat se státním archivem o výběru archiválií, které budou určeny k trvalému 

uloţení. Dokumenty lze státnímu archivu darovat nebo deponovat. Při darování ztrácíme 

vlastnická práva k těmto dokumentů při deponaci nikoli. 

 

                                                 
6
 http://business.center.cz/business/pojmy/p2096-archivalie.aspx 
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Při skartačním řízení musí účetní vyhotovit seznam dokumentů, které chce společnost 

skartovat a pošle ho příslušnému státnímu archivu. Státní archiv poté vyhotoví protokol, ve 

kterém stanoví, které dokumenty lze zničit, a které dokumenty budou vybrány jako archiválie. 

Výběr archiválií se provádí pouze z  dokumentů, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku. 

 

 V Kunovicích dne ………… Podpis jednatele společnosti 

4.5 Půjčování automobilů 

Jednou z náplní pracovní činnosti společnosti TUFÍR, s.r.o. je půjčování automobilů, 

jak pro přepravu různé strojní mechanizace, tak pro přepravu většího mnoţství osob. 

Rozhodla jsem se pro vytvoření vnitropodnikové směrnice právě na toto téma, jelikoţ je 

velice důleţité, aby byly dány veškeré pokyny a postupy, jak si při půjčování automobilů 

počínat. Význam této směrnice je asi nejdůleţitější pro jednoho z manaţerů, který má kromě 

řízení staveb na starosti i autopůjčovnu. 

 

Společnost poskytuje k zapůjčení tyto druhy automobilů: 

 Ford Transit T350 2,2 TDCi, 

 Iveco Daily 2,8 TD, 

 Škoda Felicia Picku-up LXi. 

 

Ford Transit T350 2,2 TDCi 

Tento automobil je 9-ti místný a je vhodný zejména pro přepravu cestujících. Hodí se 

při oslavách nebo na delší cestování pro větší mnoţství lidí. Ve své výbavě má ABS, 

klimatizaci, elektrická okna, airbagy a rádio. 

 

Iveco Daily 2,8 TD 

Výhodou tohoto 6-ti místného automobilu je jeho velký nákladní prostor, jehoţ objem 

je 4,3 m
3
. Vyuţít ho lze hlavně pro přepravu většího mnoţství materiálu nebo přepravu 

menších strojních zařízení, jestliţe hmotnost převáţeného nákladu nebude větší neţ 1300 

kilogramů. Součástí vybavení je rádio, klimatizace a elektrická okna a taţné zařízení. 
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Škoda Felicia Picku-up LXi 

Hlavní výhodnou dvou místného pick-upu je jeho velká nákladní plocha, která 

umoţňuje převoz i větších strojních zařízení nebo rozměrného materiálu, jehoţ hmotnost 

ovšem nesmí přesáhnout váhu 615 kilogramů. Doplňujícím vybavením je rádio a taţné 

zařízení. 

 

4.5.1 Vnitropodniková směrnice – půjčování automobilů 

 

TUFÍR, s.r.o.         Číslo:     VS/5                                   

Na Drahách 881,       Zpracoval: jméno, příjmení ekonomky 

686 04 Kunovice Kontroloval: jméno, příjmení vedoucí půjčovny 

IČO: 26263718 Účinnost od: datum 

 

Půjčování automobilů má na starosti jeden z manaţerů stavební zakázky, který 

zodpovídá za poskytování, údrţbu i včasné vrácení půjčených automobilů popř. vymáhání 

půjčených automobilů nazpět. 

 

Lhůty, poplatky a kauce se různí podle jednotlivého druhu automobilu. Kaţdý 

automobil má navíc stanovený denní limit ujetých km, který by neměl být překročen, jinak 

vzniká uţivateli pronajatého vozidla povinnost uhradit poplatek za kaţdý km ujetý nad tento 

limit. 

Tab. 4.5.1.1 Lhůty a poplatky pro půjčování automobilů 

Druh 

automobilu 

Doba 

nájmu 1-3 

dny 

Doba 

nájmu 3-7 

dní 

Doba 

nájmu 

nad 7 dní 

Vratná 

záloha 

Denní 

limit 

ujetých 

km 

Poplatek 

za 

překročení 

limitu km 

Ford 

Transit 

1000 Kč 970 Kč 940 Kč 15 000 Kč 200 km 4 Kč/km 

Iveco Daily 900 Kč 860 Kč 830 Kč 5 000 Kč 200 km 3 Kč/km 

Škoda 

Felicia 

390 Kč 370 Kč 350 Kč 0 Kč 200 km 2 Kč/km 

 

Ceny zde uvedené jsou bez DPH. 
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Součástí půjčovny automobilů je i půjčování doplňkového vybavení, které není 

automaticky součástí základního vybavení automobilu. Mezi toto doplňkové vybavení patří 

zapůjčení střešního boxu, který je ovšem moţno zapůjčit pouze na Ford Transit, dále sněţné 

řetězy a GPS navigaci značky Tom Tom, která obsahuje podrobné mapy celé Evropy. Cena 

doplňkového vybavení se různí opět podle druhu vybavení. Zde není jiţ cena stanovena 

s ohledem na dny, ale jednotná. 

 

Tab. 4.5.1.2 Poplatky za doplňkové vybavení 

Druh vybavení Střešní box Sněhové řetězy GPS navigace 

cena 1500 Kč 550 Kč 1100 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Manaţer stavební zakázky má povinnost při zapůjčení jakéhokoliv vozidla vystavit 

fakturu a vyţádat si od uţivatele minimálně dva doklady totoţnosti. U právnických osob je 

nutné při zapůjčení předloţit výpis z Obchodního rejstříku. Minimální věk uţivatele je pro 

zapůjčení automobilu stanoven na 21 let. 

  

Další povinností manaţera stavební zakázky je zaznamenat údaje o uţivateli do 

pomocné knihy půjčených automobilů, kde musí být také uvedeno, jaký druh automobilu, byl 

uţivateli zapůjčen. Tato kniha musí být vedena pro lepší přehlednost a hlavně, aby bylo 

v kaţdém okamţiku zřejmé, zda jiţ uţivatel nepřekročil sjednanou výpůjční lhůtu, protoţe 

v takovém případě by muselo začít vymáhání půjčeného automobilu nazpět.  

 

Platba za půjčení automobilu je prováděna předem, a pokud dojde k překročení 

denního limitu km, je tento poplatek zaplacen dodatečně při vrácení automobilu, kdy dojde ke 

zkontrolování stavu tachometru. Vratná kauce, kterou je uţivatel povinen zaplatit předem je 

ihned po vrácení automobilu vyplacena zpět, pokud půjčený automobil byl vrácen v takovém 

stavu, v jakém byl zapůjčen. Automobil je zapůjčen s plnou nádrţí a uţivatel má povinnost 

při navrácení nádrţ opět doplnit do plného stavu.  

 

 

V Kunovicích dne ………… Podpis jednatele společnosti 
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5. Závěr 

 

Jak jiţ bylo zmíněno na začátku, sestavení vnitropodnikových směrnic napomáhá 

zkvalitnit vnitřní řízení účetní jednotky. Není ovšem dán přesný postup jak při vytváření 

vnitropodnikových směrnic postupovat. Existují pouze právní předpisy, kterými je nutné se 

řídit, aby při sestavování nedocházelo k rozporu se zákonem. Kaţdá vnitropodniková 

směrnice, ať uţ se týká stejného problému, je v různých společnostech odlišná, protoţe kaţdá 

účetní jednotka musí směrnici přizpůsobit konkrétním podmínkám své společnosti. 

 

Cílem bakalářské práce, bylo charakterizovat smysl, typy, náleţitosti a účel 

vnitropodnikových směrnic, vymezit legislativu, která vnitropodnikové směrnice ovlivňuje a 

na ukázku popsat vybrané vnitropodnikové směrnice. Dále představit společnost TUFÍR, 

s.r.o., co se týče její historie, cílů, pracovní náplně. Na závěr této části byly popsány jiţ 

vytvořené vnitropodnikové směrnice společnosti.  

 

V závěrečné části bakalářské práce bylo mým úkolem navrhnout vnitropodnikové 

směrnice stavební společnosti TUFÍR, s.r.o., která ačkoliv operuje na poli stavebnictví jiţ 

řadu let, tak struktura jejich vnitropodnikových směrnic není tak široká jak by se 

předpokládalo. Absence většího počtu zejména doporučených směrnic, které je vhodné pro 

lepší organizaci účetní jednotky vytvářet, tak i spousty dalších vnitropodnikových směrnic, 

které dále napomohou k lepší koordinaci celého podniku, jsem se rozhodla, alespoň trochu 

napravit a vytvořila jsem návrh pěti vybraných vnitropodnikových směrnic, které společnost 

dosud nemá a je vhodné o jejich vytvoření ve stavební společnosti TUFÍR, s.r.o. uvaţovat. 

 

Vytvořila jsem návrh vnitropodnikové směrnice na archivaci a skartaci dokumentů, 

protoţe je důleţité, aby byly přesně vymezeny lhůty pro úschovu dokumentů. V případě ţe by 

došlo ke zkrácení těchto lhůt, můţe společnost dostat vysokou pokutu, pokud by byly zrovna 

tyto dokumenty vyţadovány ke kontrole. Další velice důleţitá směrnice, kterou společnost 

neměla, je vnitropodniková směrnice na oběh účetních dokladů. Byla vytvořena, jelikoţ je 

dosti podstatné, aby byly přesně rozděleny pravomoci a funkce, která osoba je za jakou část 

oběhu dokladů zodpovědná. Dále jsem zhotovila vnitropodnikovou směrnici na drobný 

majetek, jelikoţ společnost pouţívá u drobného hmotného majetku analytickou evidenci, 

kterou rozlišuje, kam daný majetek patří, tak aby bylo přesně a jasně vymezeno, na jaký účet 



- 42 - 

jaký majetek účtovat a nedocházelo k nesrovnalostem, které by mohli v budoucnu způsobit 

určité potíţe. Kromě vnitropodnikových směrnic, které se zabývají hlavně účetnictvím a 

dodrţováním předpisů stanovených zákonem o účetnictví, zákonem o dani z přidané hodnoty 

atd. jsem navrhla i vnitropodnikové směrnice, které se neřídí ţádným právním předpisem a 

vyplývají čistě z náplně činnosti stavební společnosti TUFÍR, s.r.o., jde o vnitropodnikové 

směrnice týkající se půjčování automobilů a pouţívání firemních motorových vozidel. Nepatří 

mezi doporučené, ale mezi ostatní vnitropodnikové směrnice, které můţe účetní jednotka 

vytvořit, aby zlepšila vnitřní organizaci účetní jednotky. Popsala jsem, co je předmětem 

těchto směrnic a kdo je zodpovědný za jednotlivé úkony. 

 

Vnitropodnikové směrnice byly vytvořeny plně v souladu s vnitřním řízením a náplní 

činnosti společnosti TUFÍR, s.r.o. a předpokládám, ţe společnost můţe tyto vnitropodnikové 

směrnice přijmout za své vnitropodnikové směrnice a řídit se jimi. 

 

Kaţdá společnost by měla mít, alespoň omezený okruh vnitropodnikových směrnic 

vytvořený, a tím by předcházela mnohým nedorozuměním, nesrovnalostem nebo chybám, 

které mohou v kaţdé účetní jednotce nastat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

Seznam použité literatury: 

 

a) Odborná literatura 

(1) DUŠEK, J. Daně z příjmu 2011. 6. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. 200 s. 

ISBN: 978-80-247-3801-7. 

(2) HRUŠKA, V. Vnitropodnikové směrnice – 1. díl. 3. vyd. Praha: BILANCE, 2005. 

332 s. ISBN 80-86371-47-6. 

(3) HRUŠKA, V. Vnitropodnikové směrnice – 2. díl. 1. vyd. Praha: BILANCE, 2003. 

232 s. ISBN 80-86371-37-9. 

(4) KOLEKTIV AUTORŮ, Účetnictví pro podnikatele. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko 

VŠB – TU Ostrava, 2009. 215 s. ISBN 978-80-248-2149-8. 

(5) KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 6. vyd. Olomouc: Anag, 

2008. 239 s. ISBN 978-80-7263-448-4. 

(6) KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 8. vyd. Olomouc: Anag, 

2010. 272 s. ISBN 978-80-7263-604-4. 

(7) KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví 2011. 2. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 192 s. 

ISBN: 978-80-7263-654-9. 

(8) LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2576-5. 

(9) MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2011. 19. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. 

264 s. ISBN 978-80-247-3800-0. 

(10) MRKOSOVÁ, J. Účetnictví 2011. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 304 s. ISBN 

978-80-251-3422-1. 

(11) SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 176 

s. ISBN 80-251-0924-0. 

(12) SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 164 

s. ISBN 80-251-0173-8. 

 

b) Tištěná periodika 

(13) SCHIFFER, V. Význam a poslání vnitřních účetních předpisů. Účetnictví v praxi: 

Odborný měsíčník pro účetní praxi, 2010, roč. 14, č. 7, s. 27. ISSN 1211-7307. 



- 44 - 

(14) SCHIFFER, V. Význam a poslání vnitřních účetních přepisů - dokončení. Účetnictví 

v praxi: Odborný měsíčník pro účetní praxi, 2010, roč. 14, č. 8, s. 36. ISSN 1211-

7307. 

 

c) Zákony a vyhlášky 

(15) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

(16) vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1993 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. 

(17) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 

Sb. 

(18) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

(19) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

(20) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů. 

(21) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(22) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

(23) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

d) Internetové zdroje 

(24) http://www.finance.cz 

(25) http://www.justice.cz 

(26) http://www.sagit.cz 

(27) http://www.tufir.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.cz/
http://www.justice.cz/
http://www.sagit.cz/
http://www.tufir.cz/


 

Seznam zkratek:  

 

ABS - Anti-lock Brake System, 

apod. - a podobně, 

atd. - a tak dále, 

č. - číslo, 

ČSN EN ISO - Evropská norma, 
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