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Anotace 
 
Rostoucí tlak na konkurenceschopnost podniků a jejich efektivní řízení vede k uplatňování 

interního auditu jako nástroje, který umožňuje zhodnotit vnitřní řídící a kontrolní systém 

podniku a poskytnout o jeho spolehlivosti, funkčnosti a účinnosti nezávislé a objektivní 

informace předávané vlastníkům, orgánům podniku a vrcholovému managementu 

za účelem podpory efektivního plnění jejich úkolů. V diplomové práci vymezuji interní 

audit a jeho postupy, porovnávám ho s externím auditem a controllingem a zamýšlím se 

nad možnostmi jeho uplatnění v oblasti vybraných účetních a ekonomických činností. 

Na zlomku těchto činností – účtování o hospodářských operacích (o pokladně a dohadných 

účtech) a řízení autoprovozu – navrhuji auditní postupy, aplikuji je, výsledky zjištění 

analyzuji a doporučuji nápravná opatření.    

 
Klí čová slova: interní audit, vnitřní řídící a kontrolní systém, auditní postup, auditní 

zjištění, nápravná opatření, účtování o hospodářských operacích, autoprovoz 

 
 
Annotation  
 
The growing pressure on competitiveness of businesses and their efficient management 

results in applying an internal audit as a tool enabling to assess the internal management 

and controlling system of a company and gain an independent and objective information 

about the company’s reliability, functionality and efficiency that is to be presented to the 

owners, company bodies and top management in order to enable them to efficiently carry 

out their tasks. In the thesis I define the internal audit and its procedure, compare it with 

an external audit and discuss the options of its application in selected accounting 

and economic activities.  Using a fraction of these activities, accounting of economic 

operations (petty cash and estimated assets and liabilities) and car fleet management, 

I propose audit procedures, apply them, analyze the findings and recommend the corrective 

actions.     

 
Key words: internal audit, internal management and controlling system, audit procedure, 

audit finding, corrective actions, accounting of economic operations, car fleet management 
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1. Úvod 

Současné tržní prostředí a z něj vyplývající výrazný tlak na konkurenceschopnost podniků 

vedou k potřebě organizovat vnitropodnikové procesy z věcného pohledu nejen účelně, ale 

vzhledem k objemu vynakládaných prostředků také maximálně hospodárně. Nejen 

vlastníci firem, ale také manažeři na jednotlivých úrovních řízení by měli mít k dispozici 

správné a věrohodné informace o stavu podniku jako celku, jakož i o jednotlivých jimi 

řízených procesech nebo operacích. Zdroji těchto informací jsou zpravidla účetní data, 

výsledky různých šetření a měření, informace uložené v účelových modulech informačních 

systémů, výsledky nejrůznějších tématicky zaměřených analýz apod. 

Pomocníkem, který je zdrojem dalších, pro řízení svým významem neocenitelných 

informací, se v poslední době stal interní audit. V letech 1998 – 1999 proběhla celosvětová 

diskuse interních auditorů, kterou zorganizoval Mezinárodní institut interních auditorů, 

a která vedla k přijetí definice tohoto procesu.  

V teoretické části své diplomové práce, uvádím základní informace týkající se současného 

pojetí interního auditu a vymezuji ho ve vztahu k externímu auditu a controllingu.  

V praktické části diplomové práce se pak zabývám audity v oblasti vybraných účetních 

a ekonomických činností. Zaměřila jsem se na návrh a provedení auditu pokladních 

operací, dohadných položek a autoprovozu včetně jeho ekonomického vyhodnocení. 

Vytyčila jsem si dva cíle, za prvé navrhnout konkrétní auditní postup ve zkoumaných 

oblastech s využitím svých dosavadních vědomostí a praktických zkušeností interního 

auditora včetně jejich aplikace na příkladech, za druhé na základě auditní analýzy 

navrhnout příslušná opatření, která by směřovala ke zmírnění nežádoucího stavu 

a identifikovaných rizik. Jako součást východisek navrhovaných postupů předkládám 

úvahu o auditním postupu, která následně ústí do návrhu auditních kroků. Při aplikaci 

těchto kroků a jejich výsledků využívám data, která z přirozených důvodů odpovídají 

pouze fiktivnímu podniku (blíže ho popisuji v kapitole 2). Výsledky aplikace auditního 

postupu uvádím v subkapitole Auditní zjištění, výsledky auditní analýzy v subkapitole 

Auditní vyhodnocení. Poslední kapitolou diplomové práce se vracím zpět k jejím cílům 

a hodnotím míru jejich naplnění. 
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Mezinárodní definice interního auditu uvádí, že:  

„Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená 

na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá 

organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup 

k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů 

a správy a řízení organizace.“  

Praktická činnost interního auditu je zaměřena na nezávislé a objektivní zhodnocení 

zkoumaného problému, na identifikování slabých míst a z nich plynoucích konkrétních 

rizik, na hledání prvotních příčin vedoucích k nežádoucím stavům a k navržení 

adekvátních opatření za účelem jejich eliminace. Nedílnou složkou funkce interního auditu 

je poskytnout ujištění o míře spolehlivosti, účelnosti a efektivnosti fungování vnitřního 

řídícího a kontrolního systému. 

Základním vodítkem pro práci interního auditora jsou Rámec profesionální praxe interního 

auditu (dále jen Rámec), Etický kodex a Standardy pro profesionální praxi interního auditu 

(dále jen Standardy). V roce 2004 byly Standardy novelizovány a v roce 2007 byla 

schválena nová struktura Rámce, která je platná od roku 2009. Rámec byl nově 

strukturován do dvou kategorií – povinné a silně doporučované (best practices), která 

napomáhá pochopení a implementaci Standardů. Součástí druhé kategorie jsou Doporučení 

pro praxi (Practice Advisories), Stanoviska (Position Papers) a Praktické návody (Practice 

Guides). Stanoviska slouží k vysvětlení úlohy a odpovědnosti auditorů v určitých 

specifických otázkách, týkajících se řízení a správy společností, rizik a kontrolního 

a řídicího systému. Praktické návody/Pomůcky zahrnují podrobné procesy a postupy, 

tj. nástroje, techniky, postupná řešení a příklady výstupů. Každé 3 roky se uskutečňují 

revize Rámce, v případě Standardů k nim dochází zpravidla častěji. 

V roce 1992 bylo pod označením COSO (Comittee of Sponzoring Organizations of the 

Treadway Commission) prezentováno integrované pojetí vnitřního kontrolního systému 

podniku. Model byl postaven na široké, podnikatelsky orientované definici kontroly. Podle 

ní je „vnitřní kontrolní proces uskutečňovaný představenstvem, managementem a jiným 

personálem zaměřený tak, aby poskytoval rozumnou jistotu, pokud jde o dosažení cílů 

v následujících kategoriích – spolehlivost a integrita informací, dodržování hlavních zásad, 
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plánů, postupů, zákonů, nařízení a smluv, ochrana majetku, hospodárné a účinné využívání 

zdrojů, naplňování záměrů a cílů stanovených pro operace a programy.“ 

Profesní organizací interních auditorů v České republice je Český institut interních 

auditorů (dále ČIIA). Jedná se o občanské sdružení interních auditorů, jehož účelem je 

prosazovat a podporovat rozvoj interního auditu v České republice. Působí zde od března 

1995. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal 

Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90 tis. odborníků 

z více než 165 zemí.  Má více než 1000 členů, jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se 

schází pravidelně každý rok. Činnost ČIIA řídí Rada v čele s prezidentem, na jejíž činnost 

dohlíží tříčlenná kontrolní komise.   

ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která vyvíjí 

svou činnost od roku 1982 a v současné době sdružuje 33 zemí z Evropy a z regionu 

Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více než 12 tisíci interními 

auditory.  

2. Audit ú četních činností 

2.1. Teoretická část – vymezení interního auditu 

Moderní audit zahrnuje různé typy auditů. Na toto téma uvádí [2], cituji: 

• „audit činností – sleduje vybraný proces od začátku do konce, 

• organizační audit – společně s činnostmi podniku jsou auditovány i mechanismy 

řízení a kontroly těchto činností, 

• audit programů – audity jsou zaměřeny na prověrky probíhajících programů, 

• audit kontrakt ů – interní auditor ověřuje aktivity, které nejsou součástí běžných 

činností podniku, např. stavební nebo investiční kontrakty, 

• integrovaný audit – spojuje finanční audit s auditem výkonnosti, 

• rozbory a konzultace – interní auditor vystupuje v roli vnitropodnikového konzultanta 

a poradce.“ 

V praxi se můžeme setkat s různým členěním jednotlivých auditů. Dle [2] např., cituji: 

• „audit finančních výkazů, 

• audit operací, 
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• audit kvality, 

• audit informačních systémů, 

• audit podvodů, 

• audit životního prostředí a bezpečnosti práce, 

• dodržovací audit (ověřuje, zda podnik při své činnosti postupuje v souladu se zákony, 

vyhláškami, směrnicemi apod.).“ 

Dle [1] je kontrola podle COSO založena na pěti elementech – kontrolním prostředí, určení 

rizika, kontrolních aktivitách, informacích a na komunikaci a monitorování. Podrobnější 

informace ke každému prvku uvádím v příloze č. 1. 

K základním úkolům interního auditu dle [1] patří, cituji: 

1. „Provádět neustálou analýzu společnosti a její organizace, tím sledovat správné řízení 

společnosti a zároveň navrhovat vedení společnosti vhodná doporučení a opatření. 

2. Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému společnosti. 

3. Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení společnosti. 

4. Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti společnosti 

a ve všech jejích strukturách a systémech. 

5. Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, 

s doporučením, jak je odstranit. 

6. Vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje společnosti, jak lidské, tak 

materiální, byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků. 

7. Spolupracovat, případně realizovat externí auditorskou činnost ve všech podnicích 

s majoritní účastí a usilovat o tuto činnost i v podnicích, v nichž je účast významnější. 

8. Věnovat zvláštní pozornost novým tendencím a systémům řízení, přispívat k vytváření 

prostředí otevřeného novým změnám a mentalitě týmové spolupráce. 

9. Provádět speciální studie, kterými bude vedením společnosti pověřován pro svou 

znalost celé společnosti i odvětví, k němuž společnost patří, a ekonomické situace 

prostředí, v němž se společnost nachází.“ 
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Každý audit má svůj účel a cíl. Zatímco provozní cíle stanovují manažeři, cíl auditu 

definuje auditor sám nebo ve spolupráci se zadavatelem – manažerem, a to po identifikaci 

problému a porozumění mu. Návazně na to auditor volí odpovídající postupy a techniky 

tak, aby splnil cíl auditu. Patří k nim metody fyzického zkoumání, testy dokumentace, 

dotazování, pozorování, komparace, výpočty a analýzy a obecné postupy typu ověření, 

výběr vzorku, hodnocení. Značná pozornost v činnosti interního auditora je věnována 

získávání informací pomocí řízeného rozhovoru – interview. Jednotlivé techniky a postupy 

interního auditu detailněji popisuji v příloze č. 2 této diplomové práce. 

Provedení auditu není nahodilé, ale jde o sled vzájemně navazujících kroků. Níže uvádím 

jejich sled tak, jak jsem se s ním setkala při výkonu funkce interního auditora:  

• identifikace auditovaného problému a porozumění mu, 

• stanovení cíle auditu (včetně definování očekávání zadavatele), 

• určení auditovaného období a souboru dat, seznámení se s daty a v případě potřeby 

sestavení vhodných databází, 

• rozhodnutí o technikách provedení auditu (fyzické zkoumání, testy shody, rozhovory, 

pozorování, komparace, výpočty a analýzy), 

• vlastní realizace auditu,  

• dokumentování auditních zjištění, 

• analýza zjištění a vytvoření závěrů auditu, 

• zpracování auditorské zprávy, 

• projednání auditorské zprávy se zadavatelem auditu a v orgánech podniku (porada 

vedení, představenstvo, dozorčí rada). 

Audit je ukončen provedením následného auditu (postauditu), který se soustřeďuje na 

ověření, jakým způsobem byla splněna navržená a schválená nápravná opatření a nakolik 

přispěla k eliminaci původně identifikovaného nežádoucího stavu a rizik z něho 

vyplývajících.  

Interní audit versus externí audit 

Zásadní rozdíl obou profesí vidím v šíři jejich záběru, v účelu a cíli prováděných činností 

a v neposlední řadě i v okruhu příjemců auditorských zpráv.  
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Interní auditor, podobně jako externí auditor, vychází při své činnosti z minulých dějů, ale 

rozsahem svých činností – posuzování řídících a kontrolních mechanismů, identifikace 

rizik, návrh nápravných opatření, následný audit a s tím související ověření úrovně 

zbytkového rizika, … pomáhá v podniku ovlivnit především budoucí děje, působí 

proaktivně a preventivně. Interní auditor podobně jako externí nesmí být závislý na vedení 

podniku, svoji činnost vykonává ve prospěch podniku nepřetržitě a předmětem auditů není 

vázán pouze na oblast účetnictví a souvisejícího výkaznictví. Auditorské zprávy jsou 

určeny výhradně vlastníkům a výkonnému managementu podniku.  

V příloze č. 3 uvádím schéma vývoje profese interního auditu (v téže podobě jsem ho 

uvedla ve své bakalářské práci z roku 2004). 

Tzv. statutárním auditorem nebo auditorskou společností (neboli externím auditorem) je 

v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, fyzická 

nebo právnická osoba, které bylo Komorou auditorů vydáno rozhodnutí o oprávnění 

provádět auditorskou činnost (tzv. auditorské oprávnění). Jejich úlohou je ověřit účetní 

závěrku včetně příloh, výroční zprávu a zprávu o vzájemně propojených osobách, tj. uvést, 

zda účetní závěrka sestavená v souladu se zákonem o účetnictví nebo Mezinárodními 

účetními standardy podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci podniku, a svůj názor 

vyplývající z uvedené revize finančního a účetního stavu podniku uvést v auditorské 

zprávě. Externí audit je prováděn v souladu s mezinárodně uznanými normami a postupy, 

které není možné podstatným způsobem měnit nebo upravovat. Jde o další aspekt, který ho 

významně odlišuje od interního auditu, který je v tomto ohledu mnohem pružnější a závisí 

na vedení společnosti a na zaměstnancích, kteří tento útvar vedou. Externí auditor nesmí 

být závislý na vedení podniku ani na jakékoliv třetí straně. Tyto třetí strany – banky, 

investoři, finanční úřady atd. však mohou zprávu externího auditora využívat, neboť jim 

poskytuje potřebné informace. Externí auditor posuzuje příslušné podklady pravidelně, 

na rozdíl od interního auditora obvykle jednou do roka.  

Interní audit versus controlling 

Interní audit a controlling jsou součástí řídících procesů podniku. [1] uvádí, cituji: 

„controlling je především součástí plánování v podniku a je zaměřen na podnikové cíle 

a jejich realizaci“. Na rozdíl od interního auditu má controlling posílenou navigační funkci, 

neboť jeho úkolem je včas upozornit na odchylky od plánů, orientuje se na kontrolu 
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hospodárnosti a předkládá návrhy na opatření směřující k eliminaci negativních trendů. 

Controlling radí vedení podniku v problematice podnikových cílů a jejich naplnění, 

na rozdíl od interního auditu mu nepřísluší vlastní kontrola podnikových činností. Interní 

audit není vázán na plánovací proces, předmět jeho činnosti je mnohem širší.   

Oběma profesím je společná orientace na budoucnost, u interního auditu je kladen zvýšený 

důraz na prevenci.  

Útvar controllingu může být z organizačního hlediska začleněn mezi liniové nebo štábní 

útvary, interní audit je výhradně štábním útvarem.   

 

2.2.  Praktická část – návrh auditu ú četních činností 

Finanční účetnictví zachycuje v účetní jednotce všechny účetní případy, které vyjadřují 

změny v majetku a závazcích účetní jednotky vůči jejímu okolí (dodavatelům 

a odběratelům, ostatním dlužníkům a věřitelům, bankám, finančním úřadům apod.). 

Zobrazuje náklady a výnosy z hlediska účetní jednotky jako celku v členění, které 

umožňuje stanovit základ pro výpočet daně z příjmů, poskytuje informace o úrovni 

hospodaření sledováním dosahovaného hospodářského výsledku.  

Vedení finančního účetnictví je upraveno centrálně stanovenými pravidly – zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, opatřeními a vyhláškami 

pro provedení některých ustanovení zákona o účetnictví a českými účetními standardy. 

Jejich rámcový přehled platný pro účetní jednotku účtující v soustavě podvojného 

účetnictví uvádím v příloze č. 4.   

Účetní činnosti 

Účetní činnosti zahrnují účtování o jednotlivých hospodářských operacích (účtování 

o majetku, přijatých a vydaných fakturách, vlastním a cizím kapitálu, účetní operace 

ve vztahu k zaměstnancům …), inventarizaci majetku a závazků, realizaci závěrkových 

prací, sestavování výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích, 

přílohy k roční účetní závěrce), vedení podrozvahové evidence, průběžnou kontrolu, 

úschovu účetních záznamů.  

Z výčtu činností je patrné, že audit účetních činností může být z hlediska svého předmětu 

veden velmi široce. Může být zaměřen např. na věrnost výkaznictví, inventarizační proces, 
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úplnost a kvalitu účetních evidencí, ověření správnosti, průkaznosti a úplnosti účtování 

o vybraných hospodářských operacích, soulad s vnitropodnikovými směrnicemi (např. 

o oběhu účetních dokladů, vedení pokladny apod.).   

Dále se v této části diplomové práce budu zabývat auditem pokladny a dohadných položek.  

Příprava auditu pokladny a auditu dohadných položek v  podniku FIRMA XYZ 

Audit navrhuji, jak již bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, ve fiktivním podniku. Je 

jím akciová společnost FIRMA XYZ, která vznikla v roce 2005, zabývá se výrobou 

strojírenských výrobků, je plátcem DPH a má celkem 123 zaměstnanců. Ekonomický 

ředitel podniku požádal o provedení auditu pokladny a auditu dohadných položek 

(tj. pohledávek a s nimi spojených výnosů, závazků a s nimi spojených nákladů, které 

věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, neboť podnik nemá 

k dispozici příslušný doklad), u nichž není k datu účetní závěrky známá jejich přesná 

částka (musí být tedy odhadnuta, přičemž se vychází ze známých nebo obvyklých 

skutečností a dohod). Důvodem zadání auditu bylo podezření na pochybné pokladní 

operace, u dohadných položek pak podezření na neprůhledné podklady k účtování o nich. 

Ekonomický ředitel požádal o provedení auditu pokladny do konce roku 2009, u auditu 

dohadných položek o realizaci po skončení účetního období.  

Před vlastním zahájením auditu je třeba získat základní informace o auditované oblasti 

a společně se zadavatelem auditu definovat jeho cíl. Zdrojem základních informací jsou 

vnitropodnikové směrnice, účtový rozvrh a informační systém umožňující vstup 

do účetních knih (deníku, hlavní knihy, knih analytických a podrozvahových účtů). 

V příloze č. 5 uvádím přehled vnitropodnikových směrnic, které společnost vydala, a její 

účtový rozvrh. Z rozhovoru se zadavatelem vyplynul cíl auditu, a to zjistit, zda je 

o pokladně a dohadných položkách účtováno řádně, poctivě a věrohodně na podkladě 

transparentních dokladů.  

Ekonomickému řediteli jako zadavateli auditu bude předložen program interního auditu, 

který bude zahrnovat cíl auditu, předmět auditu (útvary, operace), období, za které bude 

audit proveden ve vazbě na konkrétní předmět, termín zahájení a ukončení auditu, složení 

auditorského týmu a harmonogram s dílčími postupovými kroky.   
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2.2.1. Audit pokladny  

Pokladna – věcná podstata  

Z účetního hlediska jsou pod pojem pokladna zahrnuty peníze v hotovosti, ceniny a peníze 

na cestě. Jedná se o majetkové položky, které se sledují v účtové třídě 2 – Krátkodobý 

finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. V rozvaze, která je sestavena 

ve zjednodušeném rozsahu, se vedou pod položkou C.IV. Krátkodobý finanční majetek, 

v rozvaze, která je sestavena v plném rozsahu, se vykazují v položce C.IV.1. Peníze. 

Evidují se ve jmenovité hodnotě, která je na nich vyznačena.   

Jako hotovost (hotové peníze) se sledují bankovky a mince uložené v pokladně a pokud 

podnik nepřevádí mzdy svých zaměstnanců na jejich běžné účty, pak jsou jejich součástí 

i nasáčkované výplaty, které nebyly ve výplatní den předány zaměstnancům. Jako 

o penězích v hotovosti se účtuje rovněž o šecích a poukázkách k zúčtování, které slouží 

k odběru služeb nebo zboží. Stav peněz nesmí být nahrazován různými stvrzenkami nebo 

úpisy. O pohybu hotovosti se účtuje výhradně na základě příjmových a výdajových 

pokladních dokladů. Účetní zápisy o stavu a pohybech hotových peněz se provádí 

v pokladních knihách. Těch má podnik tolik, kolik má pokladen. Rozlišují se podle místa, 

odpovědné osoby a měny. Zjistí-li se příjem, který není dokladově podložen, jde 

o pokladní přebytek, nedoložený výdaj je pokladním schodkem. Skutečný stav hotovosti 

v pokladně se zjišťuje fyzickou inventurou. Ta spočívá v přepočítání bankovek a mincí 

podle jejich nominálních hodnot. Inventurou může být zjištěn inventarizační rozdíl, který, 

pokud má povahu přebytku, je zúčtován do finančních výnosů, pokud je schodkem, 

představuje pohledávku za hmotně odpovědnou osobou (pokladníkem). 

Tabulka č. 1 – Příklady účtování hotovosti 

Účetní operace Účtování MD Účtování  D 

Tržba v hotovosti za výrobky, služby, DPH 211 60x / 34x 

Záloha poskytnutá zaměstnanci 33x 211 

Vyúčtování zálohy (z věcného pohledu nákladové 
položky) poskytnuté zaměstnanci 

5xx 33x 

Vrácení přeplatku (záloha větší než vyúčtování) 211 33x 

Doplatek zaměstnanci (vyúčtování větší než záloha) 33x 21x 

Platba za přijaté služby v hotovosti, DPH 51x / 34x 211 

Záloha poskytnutá dodavateli v hotovosti 05x, 15x, 31x 211 
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Záloha přijatá od odběratele v hotovosti 211 32x 

Úhrada dodavatelské (přijaté) faktury hotově 32x 211 

Úhrada odběratelské (vydané) faktury hotově 211 31x 

Nákup materiálu nebo zboží za hotové, DPH xxx / 34x 211 

             Zdroj [3] 

Ceniny jsou platební prostředky o jmenovité hodnotě, které v platebním styku fungují jako 

hotovost. Patří mezi ně např. poštovní známky, kolky, nakoupené stravenky, telefonní 

karty. Nepatří však mezi ně karty, používané při placení, které slouží pouze jako průkazní 

prostředek, tj. CCS karty, platební karty apod. O ceninách se účtuje v účtové skupině 21 – 

Peníze, na syntetickém účtu 213 - Ceniny. V podrobné evidenci se vedou podle 

jednotlivých druhů cenin a podle hmotně odpovědných osob.  

Tabulka č. 2 – Příklady účtování cenin 

Účetní operace Účtování na 
straně MD 

Účtování na 
straně D 

Nákup cenin za hotové  213 211 

Nákup cenin na fakturu  213 32x 

Výdej cenin do spotřeby  5xx 213 

Výdej cenin do používání zaměstnanci  33x 213 

Vyúčtování spotřeby cenin vydaných do používání  5xx 33x 

Schodek cenin zjištěný při inventarizaci  33x 213 

Přebytek cenin zjištěný při inventarizaci  213 66x 

             Zdroj [3] 

Ceniny mohou být spotřebovány jednorázově (poštovní známky, kolky), pak se jejich 

spotřeba účtuje na vrub příslušného nákladového účtu. Pokud není cenina spotřebována 

najednou, ale je vydána konkrétnímu zaměstnanci do používání (telefonní karta), účetní 

jednotka o tom účtuje jako o pohledávce vůči tomuto zaměstnanci. O nákladu účtuje teprve 

tehdy, až je hodnota ceniny nulová a zaměstnanec předložil účetní jednotce její vyúčtování.   

Peníze na cestě vznikají v případě časového nesouladu mezi doplněním pokladní hotovosti 

z prostředků na bankovním účtu, odvodem pokladní hotovosti do banky nebo v případě 

převodů mezi bankovními účty a okamžikem, kdy účetní jednotka obdrží výpis 

z příslušného bankovního účtu se zachycením uvedených operací. O penězích na cestě se 

účtuje v účtové skupině 26 – Převody mezi finančními účty. 
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Tabulka č. 3 – Příklady účtování peněz na cestě 

Účetní operace 
Účtování na 
straně MD 

Účtování na 
straně D 

Výběr hotovosti z bankovního účtu  211 26x 

Zúčtování výběru hotovosti (výpis z bankovního účtu) 26x 221 

Vklad hotovosti na bankovní účet  26x 211 

Zúčtování vkladu hotovosti (výpis z bankovního účtu) 221 26x 

Převod z bank. účtu A na bank. účet B (výpis z účtu A) 26x 221A 

Zúčtování převodu mezi bankovními účty (výpis z účtu 
B) 

22xB 261 

             Zdroj [3]  

Úvaha o provedení auditu  

Postup šetření ve vztahu k cíli auditu – ověřit, zda je o pokladních transakcích účtováno 

řádně, poctivě a věrohodně – vidím ve dvou rovinách. Za prvé navrhuji zjistit, zda jsou 

v souladu s účtovým rozvrhem podniku správně voleny analytické účty pro zaúčtování 

konkrétních účetních případů, zda, jakým způsobem a s jakými výsledky jsou hotovost 

a ceniny inventarizovány, zda jsou zálohy poskytované v hotovosti důsledně vyúčtovávány 

a na podkladě jakých účetních dokladů se o pokladních transakcích účtuje.   

 Za druhé navrhuji posoudit vnitřní kontrolní systém, neboť manipulace s firemní hotovostí 

nabízí pokladníkovi, který s prostředky v pokladně hospodaří, možnost jejich případného 

použití ke krytí vlastních krátkodobých potřeb. Vnitropodnikové kontrolní mechanismy 

a procedury by měly být nastaveny tak, aby toto riziko minimalizovaly. Považuji proto 

za podstatné začlenit do vlastního šetření i postupy, které umožní tyto mechanismy 

a procedury detekovat a posoudit jejich funkčnost a adekvátnost (např. jak často jsou v této 

oblasti prováděny kontroly, zda s důrazem pouze na formálnost nebo zda na ověření 

skutečného stavu věcí, jak je nastavena tzv. kontrola čtyř očí, zda a jakým způsobem je 

ošetřena odpovědnost za svěřené hodnoty). 

Návrh auditního postupu  

1. Identifikovat případy účtování o pokladně z účetního informačního systému za předem 

stanovené časové období; je-li fyzických pokladen v účetní jednotce více, pak určit 
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konkrétní pokladnu případně pokladny, které budou podrobeny auditu, a sestavit 

vzorek, na němž bude provedeno auditní šetření.  

2. Provést kontrolu příjmových a výdajových pokladních dokladů – ověřit neporušenost 

číselné řady dokladů, u vybraných případů ověřit správnost účtování včetně účtování 

o penězích na cestě a ověřit úroveň prvotních účetních dokladů (papírové evidence). 

3. Provést kontrolu vyúčtování spotřeby cenin vydaných do používání (pokud to 

v podniku přichází v úvahu) a záloh poskytnutých zaměstnancům v hotovosti (zjistit, 

komu jsou zálohy poskytovány – zda zaměstnancům, dodavatelům, ověřit, jaká je 

úroveň doložení spotřebovaných záloh a jaká je časová disciplína v předkládání 

podkladů k vyúčtování záloh). 

4. Ověřit, jakým způsobem je v účetní jednotce prováděna inventarizace pokladní 

hotovosti a cenin (tj. jaká je periodicita inventur, zda jsou prováděny plánované nebo 

ad hoc inventury, kdo je provádí, jaká je úroveň inventarizačních zápisů, forma 

doložení skutečného stavu hotovosti a cenin v pokladně, zda existují vnitropodnikové 

směrnice, které tuto oblast upravují). 

5. Provést mimořádnou fyzickou inventuru pokladní hotovosti a cenin. Ověřit, zda účetní 

zůstatek věrně zobrazuje skutečný stav pokladny.    

6. Zjistit, zda je s pokladníkem uzavřena dohoda o odpovědnosti (podle dříve platného 

právního stavu „dohoda o hmotné odpovědnosti“).  

7. Uspořádat všechny získané poznatky, provést jejich analýzu, navrhnout doporučení 

za účelem eliminace nežádoucího stavu, sestavit závěrečnou zprávu v písemné podobě, 

projednat ji s vedoucím auditované oblasti/zadavatelem a předložit ji k projednání 

do orgánů podniku. Z hlediska aplikace jsem výstup tohoto bodu v podobě 

vyhodnocení (nejedná se tedy o závěrečnou zprávu) zařadila do subkapitoly Auditní 

vyhodnocení. Navrhovaná doporučení uvádím v souladu s osnovou své diplomové 

práce v kapitole 4.  

V příloze č. 6 je uvedeno zjednodušené schéma navrženého postupu.  

Aplikace navrženého postupu – auditní zjištění 

K bodu 1 postupu: V podniku existuje 1 korunová pokladna, je vedena 1 pokladní kniha. 

Jako ceniny se evidují kolky a poštovní známky. Hotovost a ceniny jsou uloženy v trezoru. 

Zkoumaný vzorek tvoří pokladní operace v hotovosti, operace spojené s příjmem 
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a výdejem cenin a účetní případy zachycené na účtu 261001, uskutečněné v měsíci září 

2009. Účetní údaje z IS jsou uvedeny ve formě tabulkového přehledu v přílohách              

č. 7a – 7c.  

K bodu 2 postupu: O příjmech hotovosti bylo v IS ve sledovaném období na analytickém 

účtu 211001 účtováno v dokladové řadě POKP0121 až POKP0128, o výdejích v řadě 

POKV0101 až POKV0108. Bylo zaúčtováno 8 případů příjmů hotovosti v celkové částce 

188 942,- Kč (obrat strany MD účtu) a 8 případů výdejů hotovosti v souhrnné částce 

183 370,50 Kč (obrat strany D účtu). Počáteční účetní stav účtu byl 325,50 Kč, konečný 

účetní zůstatek k 30. 9. 2009 činil 5 897,- Kč. Číselné řady dokladů v IS nebyly porušeny. 

Bylo ověřeno, že navazovaly na účtování v předchozím měsíci. Bylo zjištěno, že 

v 1 případě byl proveden vklad hotovosti do pokladny z peněžních prostředků uložených 

na bankovním účtu, ve 2 případech odvod hotovosti na běžný bankovní účet. 

Ve 2 případech byl pro účtování správně použit účet pro překlenutí časového nesouladu 

mezi obdržením výpisu z banky a provedením faktického příjmu nebo výdeje z pokladny, 

tj. účet peníze na cestě. V 1 případě byl pro účtování nesprávně použit přímo účet 

pro zachycení operací na běžném bankovním účtu.  

K potvrzení příjmu nebo výdeje pokladník používal výhradně příjmové a výdajové 

pokladní bloky, jejichž listy byly řádně očíslovány. V případě nepoužití konkrétního 

dokladu – papírového bločku, např. z důvodu chybně uvedené částky, byl takový doklad 

přeškrtnut, ponechán v bloku a použit první následující doklad. Pokladní bločky byly řádně 

podloženy prvotními doklady (kopiemi faktur, cestovním příkazem, potvrzenými 

paragony, bankovními pokladními doklady o výběru nebo vkladu hotovosti). Při účtování 

nebyly shledány vady v použití souvztažných účtů. 

O spotřebě cenin se v podniku účtovalo na základě vnitřních účetních dokladů. Účetní 

jednotka vede o ceninách knihu, v níž je zaznamenán každý příjem a proti podpisu 

příslušného zaměstnance výdej konkrétního počtu známek nebo kolků do spotřeby 

s uvedením jejich počtu, nominální hodnoty a celkové vydané korunové hodnoty. Zápisy 

odpovídaly zaúčtovaným případům. Nebyly nalezeny vady v použití souvztažných účtů.  

K bodu 3 postupu: O ceninách vydaných zaměstnancům k používání (např. telefonní karty) 

se v účetní jednotce neúčtuje, neboť tento druh cenin jednotka nevyužívá. V podniku se 

účtuje o zálohách v hotovosti, které poskytuje dodavatelům výrobků nebo služeb (jde spíše 
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o výjimku, neboť tyto provozní zálohy jsou poskytovány z prostředků na běžných účtech) 

nebo vlastním zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností (např. 

v souvislosti s pracovní cestou). Ve zkoumaném období byly v rámci hotovostních operací 

identifikovány 2 případy účtování o zálohách. Jednalo se o zálohu na cestovní výdaje 

poskytnutou zaměstnanci 23. 9. ve výši 1 500,- Kč. Nespotřebovaná část zálohy ve výši 

235,- Kč byla zaměstnancem vrácena zpět do pokladny 30. 9. Detailnější kontrolou bylo 

ověřeno, že zaměstnanec svoji služební cestu řádně vyúčtoval – použil za tím účelem 

cestovní příkaz, uváděné výdaje doložil platnými jízdenkami, parkovacími lístky 

a stvrzenkou za ubytování. Pokladníkovi předal spolu s nespotřebovanou hotovostí kopii 

zmíněného příkazu, který byl ověřen a účetně zlikvidován mzdovou účetní. Na základě 

těchto skutečností vystavil pokladník příjmový pokladní doklad a jeho prostřednictvím 

přijal hotovost do pokladny.  

Vzhledem k tomu, že v kontrolovaném období byl zjištěn pouze zmíněný případ 

poskytnutí zálohy a jejího vyúčtování, bylo namátkou vybráno v předcházejících měsících 

5 případů hotovostních záloh a jejich vyúčtování, o nichž se účtovalo na účtu 335101 

Pohledávky za zaměstnanci a 211001 Pokladna. Z detailního šetření vyplynulo několik 

zjištění: (1) Dne 7. 7. 2009 byla poskytnuta záloha ve výši 2 500,- Kč, která nebyla k datu 

auditního šetření dosud vypořádána. (2) Ve 2 případech byla nespotřebovaná část zálohy 

vrácena za období rovnající se týdnu (nákup kancelářského materiálu) nebo měsíci 

(vyúčtování cestovného). (3) Vratky zbytků záloh byly ve všech případech podloženy 

kromě příjmových pokladních dokladů (papírových bločků) kopiemi dalších dokladů, např. 

potvrzenými paragony, cestovním příkazem. Detail výsledků šetření je uveden v příloze 

č. 8.   

K bodu 4 postupu: V podniku byl vydán příkaz ředitele společnosti, který nařizuje 

provedení fyzických inventur pokladní hotovosti a cenin 4x do roka (každé čtvrtletí). 

K datu šetření (10/2009) byly k dispozici 3 inventurní zápisy. Inventury provedl vedoucí 

ekonomického úseku s jím určeným dalším zaměstnancem, pokladník se jich účastnil jako 

jeden z členů inventarizační komise. Účetní stav hotovosti a cenin byl doložen výpisem 

o stavu a pohybech na účtech 211001, 213001, 213002 z IS. O skutečném stavu bylo 

v zápisu uvedeno, že byl zjištěn přepočítáním. Výčetka nebo jiný doklad dokumentující 

provedení této operace nebyl přiložen. Účetní stav účtu 261001 (peníze na cestě) byl 
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rovněž zjištěn z IS, k zápisu o provedení dokladové inventury nebyly přiloženy žádné 

podklady, které by dokumentovaly skutečný stav.  

K bodu 5 postupu: Mimořádná fyzická inventura pokladní hotovosti byla provedena 26. 9. 

2009 za účasti 2 auditorů a pokladníka odpovědného za pokladnu. Podle IS činil k tomuto 

datu účetní zůstatek 86 662,- Kč. Od 1. 9. 2009 k datu inventury bylo přijato 188 707,- Kč, 

vydáno 102 370,50 Kč. Fyzická inventura spočívala v přepočítání hotovosti. Takto zjištěná 

hotovost činila 86 662,- Kč. Skutečný stav tedy odpovídal účetnímu stavu. O inventuře byl 

vyhotoven písemný zápis, podepsán všemi účastníky a 1 kopie uložena do auditního spisu.  

V příloze č. 9a je uvedena ukázka zjištění účetního zůstatku pokladny pomocí tzv. T účtu 

a zjištění skutečné hotovosti přepočítáním za použití výčetky.   

Mimořádná fyzická inventura cenin byla provedena 30. 9. 2009. Účetní jednotka vede účty 

podle druhy cenin, zvlášť eviduje kolky a zvlášť poštovní známky. Účetní zůstatky ve výši 

2 250,- Kč (kolky) a 3 600,- Kč (poštovní známky) odpovídal skutečnému stavu, který byl 

zjištěn přepočítáním. Záznam výsledků šetření je uveden v příloze č. 9b.    

K bodu 6 postupu: Zaměstnanec, který vykonává v podniku kromě jiného funkci 

pokladníka, má uzavřenou písemnou dohodu o odpovědnosti. Za účetní jednotku je tato 

dohoda podepsána ředitelem společnosti a splňuje všechny předepsané náležitosti. Bylo 

zjištěno, že zmíněný zaměstnanec pracuje jako pokladník od 12. 6. 2008. K datu jeho 

nástupu do funkce byla provedena mimořádná inventura jemu svěřených hodnot, a o této 

skutečnosti sepsán inventarizační zápis. Schodek nebyl zjištěn. Inventura svěřených hodnot 

není sice předpokladem platnosti dohody o odpovědnosti, její neprovedení by však mohlo 

zaměstnavatele přivést do důkazní nouze, jaký byl stav hodnot převzatých zaměstnancem 

a zda na těchto hodnotách vznikl schodek.  

Auditní vyhodnocení 

Všechny hotovostní operace byly provedeny výhradně prostřednictvím příjmových 

a výdajových pokladních dokladů a všechny byly podloženy průkaznými prvotními 

doklady. Mimořádná fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin neodhalila žádný 

přebytek ani manko. Vedení podpůrných evidencí, pravidelné inventury, dokladování 

účetních případů odpovídajícími prvotními doklady, neporušenost číselných řad dokladů 

svědčily o snaze mít hospodaření s hotovostí a ceninami pod kontrolou.  
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Ve vztahu k cíli auditu nepotvrdila auditní zjištění žádné pochybné pokladní operace, 

o zkoumaných operacích bylo účtováno řádně, poctivě a transparentně.  

Přesto zjištění ukázala v některých oblastech na slabá místa. Příležitosti k nápravě jsem 

identifikovala ve 2 oblastech: 

(1) Vyúčtování záloh – jako žádoucí se jeví nastavit vhodná pravidla, jejich 

prostřednictvím posílit disciplínu zaměstnanců (např. každý zaměstnanec je povinen 

provést vyúčtování poskytnuté zálohy nejpozději do 5 pracovních dnů), uplatnit 

adresnou odpovědnost za pravidelné (např. měsíční) inventování salda účtu 335101. 

Absence vhodných kontrolních prvků vedla k tomu, že zaměstnanci používali nebo 

mohli používat po nepřiměřeně dlouhou dobu finanční prostředky podniku a ten o tom 

neměl signály. 

(2) Inventarizace – jako vhodné se jeví určit způsob, jak v inventurních zápisech 

dokumentovat skutečný stav inventovaných položek. Inventura slouží k ověření, zda 

účetní obraz věrně a správně zachycuje skutečnost. Mělo by tedy být patrné, jak tato 

skutečnost byla jak při fyzické, tak dokladové inventuře ověřena, tj. zda šlo o faktické 

zjištění reality a naplnění smyslu inventur nebo jen o formální splnění povinnosti 

vyplývající ze zákona o účetnictví.    

Sdělení auditora zadavateli (akcionáři, manažerovi) 

V závěru písemné auditní zprávy bude uvedeno: 

V průběhu auditu byly shromážděny data a informace o způsobu a průběhu vedení 

finanční hotovosti v podniku. Jejich vyhodnocení vede s vysokou mírou jistoty 

k ujišt ění auditora zadavateli, že pokladní transakce probíhají spolehlivě, finanční 

hotovost je pod stálou kontrolou odpovědných osob. Nebyly nalezeny žádné indicie, 

které by signalizovaly rizika v této oblasti ekonomiky podniku.  Audit byl proveden 

v hlubokém detailu, což umožnilo auditorovi posoudit některá dílčí související témata 

(zálohy, inventury), pro jejichž budoucí zkvalitnění jsou podána doporučení v kapitole 4.1. 

2.2.2. Audit dohadných ú čtů 

Dohadné účty aktivní a pasivní – věcná podstata  

Dohadné účty představují v zásadě pohledávky (aktiva) nebo závazky (pasiva), u nichž je 

obvykle znám účel (titul) a období, ale není známa jejich přesná částka. Nelze tedy využít 
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účtování prostřednictvím účtů časového rozlišení (příjmy a výdaje příštích období), 

protože jedna z podmínek pro jejich použití není splněna. Pomocí dohadných položek se 

do příslušného účetního období proúčtují veškeré známé a uskutečněné hospodářské 

operace, které ovlivnily náklady, výnosy nebo rozvažné položky podniku, ale které nejsou 

doložitelné externím dokladem a tento doklad není k dispozici ani během provádění 

uzávěrkových prací. Smyslem dohadných položek je co nejvěrněji vyjádřit finanční 

a majetkovou situaci účetní jednotky k rozvahovému dni. Účtování o nich je třeba vždy 

provádět na přelomu účetních období. Účetní jednotka však může na základě vlastního 

rozhodnutí podobným způsobem účtovat i v jednotlivých měsících účetního období.  

Při stanovení výše dohadné položky se vychází z veškerých dostupných skutečností, 

kterými jsou např. smlouvy, dohody, obvyklé ceny, předešlé dodávky, stav měřidel 

k rozvahovému dni (např. u energie, plynu, vody), výše záloh, dotaz u dodavatele apod. 

Podklady pro stanovení částky účetního případu jsou součástí účetního dokladu.  

Příkladem aktivních dohadných položek jsou např. pohledávka za splněnou dodávku zboží, 

na kterou nebyla dosud vydána faktura, pohledávka z dodávky, jejíž vyúčtování závisí 

na stavu měřidla, jehož výše nebyla k rozvahovému dni známa, pohledávka za pojišťovnou 

z důvodu nevyřízené pojistné události atd.  

Příkladem pasivních dohadných položek jsou např. dodávky, u nichž podnik dosud 

neobdržel fakturu, odhadované nákladové úroky, závazky k úhradě za způsobenou škodu, 

náhrady za nevybranou dovolenou, kterou bude nutné v následujícím období proplatit, 

poměrná část silniční daně vztažená k účetnímu období atd. 

V rozvaze, která je sestavena v plném rozsahu, jsou dohadné položky aktivní zachyceny 

na straně aktiv v položce C.III.8., dohadné položky pasivní na straně pasiv B.II.8.   

Tabulka č. 4 – Příklady účtování dohadných položek 

Účetní operace Účtování 
na straně MD 

Účtování 
na straně D 

Účtování na konci účetního období 

Nevyfakturovaná poskytnutá dodávka, výnosové 
úroky nezahrnuté do bank. vyúčtování, odhad 
poplatků z licencí, pojistná událost, kdy nebyla 
poskytnuta poj.náhrada a pojišťovna nepotvrdila 
ke konci rozvah. období výši úhrady 

388 60x, 66x, 64x 

Nevyfakturovaná přijatá dodávka za služby, 51x, 502, 389 
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energie, zásoby, dlouhodobý majetek, nákladové 
úroky (s výjimkou úroků z prodlení), závazek 
z titulu odpovědnosti za škodu 

112, 132, 04x, 
56x, 54x 

Účtování v následujícím roce 

Vyfakturování poskytnuté dodávky 31x 388 
Vypořádání rozdílu z dohadné položky aktivní 388 60x 
Přijatá faktura za služby 389 32x 
Úhrada faktury (výpis z banky) 32x 22x 

         Zdroj [3, 4] 

Dohadné položky aktivní se zaúčtují proti výnosům, dohadné položky pasivní proti 

nákladům nebo majetkovým účtům. Účtování může probíhat dvěma způsoby. Dohadná 

položka se na začátku účetního období na dohadném účtu buď zruší (vystornuje), nebo se 

proúčtuje až při obdržení dokladu, a v případě, že vznikne rozdíl z titulu nepřesného 

odhadu, provede se doúčtování uvedeného rozdílu. Způsob účtování o dohadných 

položkách si účetní jednotka určí sama a uvede ho ve vnitropodnikové směrnici, z roku 

na rok ho však nesmí měnit.   

Tabulka č. 5 – Varianty odhadu částky dohadné položky 

Varianta 
Účetní období 

První Druhé 
Příjem/Výdaj Výnos/Náklad Příjem/Výdaj Výnos/Náklad 

1 přesný odhad  Odhad 100 100  
2 nad-odhad  Odhad 100   90 -10 
3 pod-odhad  Odhad 100 105     +5 

         Zdroj [3, 4] 

Pokud byl odhad výše dohadné položky proveden na základě všech dostupných informací 

a přesto se ukázal jako chybný, není to důvod k daňovému zpochybnění výše odhadované 

položky. Rozdíl bude vyúčtován do nákladů nebo výnosů. Je-li to možné, bude přiřazen 

ke konkrétní rozvahové položce. Neodůvodněně velký rozdíl mezi skutečností a odhadem 

by však mohl finanční úřad napadnout. Proto je vhodné při odhadech postupovat s velkou 

opatrností a mít tento odhad vždy pečlivě podložen. 

Úvaha o provedení auditu  

Je reálné očekávat, že v podniku bude o dohadných položkách účtováno prostřednictvím 

řady vnitřních účetních dokladů. Vzhledem k tomu, že podklady pro účtování vytvářejí 

konkrétní zaměstnanci podniku, navrhuji ve vztahu k cíli auditu – ověřit, zda je 



Jaroslava Machová: Audit účetních a ekonomických činností 

Rok 2010  19   
 

o dohadných položkách účtováno poctivě, řádně a prostřednictvím věrohodných podkladů 

– zjistit, zda z hlediska systému a organizace účetních činností existuje normovaný postup 

ve smyslu kdo, kdy, v jaké termínu, na základě jakých informací/dokumentů tvoří podklad 

pro účtování o dohadných položkách, kdo ho kontroluje a schvaluje. Pokud takový postup 

v podniku existuje, je možné posoudit jeho úplnost, smysluplnost a provázanost s ostatními 

vnitropodnikovými směrnicemi a provést kontrolu jeho dodržování. Neexistuje-li, navrhuji 

ověřit, zda je tvorba dohadných položek signalizována v rámci roční účetní závěrky, např. 

v jejím harmonogramu (ověřujeme, zda je na ně vůbec pamatováno). Navrhuji proto 

prozkoumat vnitropodnikovou normativní základnu a formou rozhovorů s dotčenými 

zaměstnanci zjistit, jaká je jimi běžně používaná praxe. Za nezbytné považuji takto získané 

poznatky ověřit rozhovorem s účetní a na vybraných účetních případech vytipovaných 

v účetním informačním systému podniku. Na souboru těchto dat navrhuji otestovat 

správnost účtování, úroveň podložení účetních případů odpovídajícími doklady a způsob 

zajištění jejich kontroly.  

Návrh auditního postupu  

1. Určit vnitropodnikové směrnice nebo jiné závazné dokumenty, které pracují s pojmem 

dohadná položka (např. směrnice o oběhu účetních dokladů, harmonogram roční účetní 

závěrky, inventarizace majetku a závazků, zásady pro použití dohadných položek 

apod.). Posoudit úplnost, smysluplnost a vzájemnou provázanost těchto norem 

z pohledu pojetí dohadných položek jako celku. 

2. Identifikovat případy účtování o dohadných položkách (z účetního informačního 

systému) a sestavit výchozí kontrolní vzorek. 

3. Provést rozhovory s účetní a se zaměstnanci podniku, kteří tvoří podklady pro účtování 

dohadných položek s cílem zjistit obvyklé praktické postupy dotazovaných 

zaměstnanců.  

4. Detekovat a prozkoumat podklady, které dotčení zaměstnanci použili pro určení částky 

dohadných položek.  

5. Ověřit odůvodněnost tvorby dohadných položek, zjistit, zda účetní doklad obsahuje 

podklady, které lze pro určení výše dohadné položky považovat za dostačující a ověřit, 

zda účetní účtovala o částkách uvedených v podkladu účetního dokladu.  
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6. Zjistit, jakým způsobem je prováděna dokladová inventura účtů dohadných položek 

(s cíle detekovat, zda formálně nebo s důrazem na věcnost a zjištění souladu/nesouladu 

mezi skutečným a účetním stavem). 

7. Uspořádat všechny získané poznatky, provést jejich analýzu, navrhnout doporučení 

za účelem eliminace nežádoucího stavu, sestavit závěrečnou zprávu v písemné podobě, 

projednat ji s vedoucím auditované oblasti/zadavatelem a předložit ji k projednání 

do orgánů podniku. (Výstup tohoto bodu v podobě vyhodnocení (nejedná se tedy 

o závěrečnou zprávu) jsem zařadila do subkapitoly Auditní vyhodnocení; navrhovaná 

doporučení uvádím v souladu s osnovou své diplomové práce v kapitole 4.) 

V příloze č. 10 uvádím zjednodušené schéma navrženého auditního postupu.  

Aplikace navrženého postupu – auditní zjištění 

K bodu 1 postupu: Informaci o dohadných položkách obsahuje v podniku norma Oběh 

účetních dokladů. V ní je uvedeno, že o těchto položkách se účtuje prostřednictvím 

interních účetních dokladů. Podklady k zaúčtování musí být předány do účtárny nejpozději 

do 10. dne následujícího měsíce. Je tedy patrné, že účetní jednotka účtuje o dohadných 

položkách měsíčně. Za zaúčtování případu odpovídá účetní, za předložení podkladu 

pro zaúčtování věcně příslušný zaměstnanec. Žádný další detail ve vztahu k dohadným 

položkám směrnice neobsahuje. V jejím závěru je uvedeno, že kontrolou dodržování 

pravidel oběhu účetních dokladů je pověřen ekonomický ředitel. V normě Inventarizace 

majetku a závazků je uvedeno, že dohadné položky podléhají dokladové formě 

inventarizace. Samostatnou směrnici, která by se zabývala výhradně problematikou 

dohadných položek, podnik ve své normativní základně nemá.  

Je zřejmé, že pokud účetní jednotka sestaví vnitropodnikovou směrnici o dohadných 

položkách a vhodně ji prováže s těmi, které se jich nějakým způsobem již týkají, bude 

vytvořen předpoklad pro provádění požadovaných činností nebo operací jednotným 

způsobem a žádoucím směrem.     

K bodu 2 postupu: K podrobnějšímu zkoumání bylo vybráno 6 obsahově odlišných 

případů, o kterých jednotka účtovala do prosince 2009, s nímž časově a věcně souvisely. 

Jednalo se o nevyfakturované dodávky materiálu, služeb, energie (elektřina, vodné, stočné 

a teplo), pohledávku za pojišťovnou, výnosové úroky z krátkodobého termínovaného 

vkladu a nákladové úroky z bankou poskytovaného úvěru, které banka nezahrnula 
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do bankovních výpisů k 31. 12. Dohadné položky aktivní byly zaúčtovány v celkové výši 

89 800,00 Kč, pasivní ve výši 253 500,00 Kč. Přehled uvedených účetních případů je 

uveden v příloze č. 11. 

K bodu 3 postupu:  Dohadné položky jsou v účetní jednotce tvořeny měsíčně na základě 

odhadů prováděných odpovědnými zaměstnanci, kteří vycházejí z dostupné dodavatelsko-

odběratelské dokumentace, objemů předešlých dodávek, smluv nebo z komunikace 

s obchodními partnery (korespondence, e-maily apod.). Dotčení zaměstnanci předají 

do stanoveného termínu do účtárny písemný podklad s vyčíslením dohadné položky. 

Pokud tak neučiní, účetní telefonicky ověřuje, zda neopomněli podklad k účtování vytvořit. 

Před koncem roku účetní písemně upozorňuje všechny dotčené zaměstnance bez výjimky 

na povinnost tvořit v odůvodněných případech dohadné položky, tj. apeluje na jejich 

povinnost vytvořit podklady pro účtování a připomíná mezní termín pro jejich odevzdání. 

Podklad pro účtování dohadných položek obsahoval zpravidla odvolávku na zdroje 

informací použitých pro odhad, neobsahoval žádné detailnější propočty ani zmíněné 

informační zdroje nebo jejich kopie. Podklady byly až na výjimky podepsány pouze věcně 

odpovědným zaměstnancem. Vytvořená dohadná položka byla počátkem následujícího 

měsíce stornována, a pokud na konci tohoto měsíce nebyly k dispozici příslušné externí 

podklady, byla opět vytvořena. 

K bodu 4 postupu: Bylo ověřeno, že pro tvorbu vybraných dohadných položek byl využit 

ceník dodávaného hutního materiálu, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí bankovního 

provozního úvěru, informace o nákladových a výnosových úrokových sazbách, odečty 

měřidel (voda, teplo, elektrická energie), odborný odhad nákladů na opravu poškozeného 

firemního vozidla sestavený opravujícím autoservisem. Všechny zmíněné podklady byly 

fyzicky uloženy u odpovědných zaměstnanců, kteří je použili jako nástroj pro odhad.  

Blíže viz příloha č. 12. 

K bodu 5 postupu: Ve všech zkoumaných účetních případech byl shledán důvod 

pro vytvoření dohadné položky. Vždy bylo účtováno na základě podkladu vytvořeného 

odpovědným zaměstnancem a o částkách v něm vyčíslených. Jako forma podkladu byl 

použit vnitrofiremní dopis adresovaný účetní, v němž byl kromě částky v Kč popsán, 

za účelem volby správné účetní souvztažnosti, věcný obsah dohadné položky. V podkladu 
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byl uveden odkaz na zdroje informací použité pro vyčíslení dohadné položky, propočty 

výše odhadu nebo jiné podklady přiloženy k tomuto dopisu nebyly.    

K bodu 6 postupu: Dohadné položky byly inventovány formou dokladové inventury. 

K inventarizačnímu zápisu byly připojeny výpisy z IS o zaúčtovaných účetních případech, 

každý samostatně za příslušný účet dohadných položek.  Takto byl dokladován účetní stav 

k datu inventury. Žádné další doklady k inventarizačnímu zápisu až na výjimky přiloženy 

nebyly. Nebylo tedy vždy zcela průkazné, jakým způsobem, s využitím jakých podkladů 

byl zjištěn skutečný stav, aby mohl být naplněn smysl inventury, tj. porovnání skutečnosti 

s účetním obrazem.  

Auditní vyhodnocení    

Pro vyčíslení výše dohadných položek jsou ve společnosti používány přiměřené 

a věrohodné zdroje informací. Zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za přípravu podkladu 

pro jejich zaúčtování, se snaží jejich výši určit co nejpřesněji. Účetní plní roli kontrolního 

mechanismu, když obvolává nebo obesílá zaměstnance zodpovědné za vytvoření podkladů 

pro účtování o dohadných položkách. Detailněji zkoumané účetní případy svědčily o tom, 

že tuto účetní kategorii má účetní jednotka pod kontrolou.  

Ve vztahu k cíli auditu nepotvrdila auditní zjištění podezření o účtování dohadných 

položek na základě nezřetelných nebo pochybných podkladů. 

Přesto zjištění identifikovala některé mezery. Podklad pro účtování o dohadných 

položkách podepsal obvykle pouze zaměstnanec, který ho vytvořil. Absentovala kontrola 

dalšího páru očí. Inventarizační zápisy zpravidla neobsahovaly průkazné doložení 

inventované skutečnosti. Vnitropodnikové směrnice odkazovaly na problematiku 

dohadných položek jen rámcově, směrnici týkající se výhradně dohadných položek podnik 

nemá. 

Příležitosti k nápravě jsem identifikovala ve 3 oblastech: 

(1) Úprava problematiky dohadných položek formou samostatné vnitropodnikové 

směrnice – norma by podle mého názoru měla obsahovat: 

o účel (zajištění správného vyčíslení hospodářského výsledku podniku a jeho 

majetkové situace, tj. podání věrného a poctivého obrazu o hospodaření účetní 

jednotky), 
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o rozsah platnosti a odpovědnosti (např. směrnice je platná pro všechny 

zaměstnance podniku, je v ní uvedeno, zač odpovídají zaměstnanci, kteří 

podklady pro zaúčtování dohadných položek připravují, zač účetní nebo např. 

ekonom podniku),  

o zásady pro tvorbu aktivních/pasivních dohadných položek,  

o účtování o dohadných položkách (např. formou vzorových příkladů),  

o ustanovení o tom, kdo je v podniku pověřen kontrolou dodržování této směrnice 

a jak často je prováděna (např. ekonomický ředitel a nejméně 1x do roka).   

(2) Kontrola podkladů pro účtování o dohadných položkách – kromě tvůrce podkladu 

pro účtování o dohadné položce by tento doklad kontrolovala a jako průkaz kontroly 

podepsala další osoba, např. přímý nadřízený zaměstnance, který položku odhadl. 

Vzhledem k tomu, že podklad k účtování obsahoval odkaz na zdroje, z nichž tvůrce 

dokladu při odhadu vycházel, doporučila bych vedení podniku zvážit, zda k odkazu 

nepřipojit stručný propočet výše dohadné položky. To z důvodu kompletní informace 

o budoucí pohledávce nebo závazku a také z důvodu usnadnění případné následné 

kontroly, zaměřené na kvalitu odhadu.  

(3) Inventarizace – obdobně jako v auditu pokladny se problematickým jevil způsob 

dokumentace skutečného stavu inventovaných položek, z inventurního zápisu nebylo 

patrné, jak byl skutečný stav dohadných položek zjištěn.   

Sdělení auditora zadavateli (akcionáři, manažerovi) 

V závěru písemné auditní zprávy bude uvedeno: 

Výsledky auditu ukázaly, že v současné době není přítomno riziko zkreslení daňového 

základu nebo finanční a majetkové situace podniku, které by bylo způsobeno 

chybnou prací s dohadnými položkami. Auditor po detailní kontrole sděluje, že 

podklady pro tituly vyžadující dohadné účtování jsou tvořeny na základě 

věrohodných skutečností v odpovídající finanční výši. 

Z analýzy postupů při tvorb ě dohadných položek však vyplývá, že tento uspokojivý 

stav je výsledkem zažitých dobrých praktik v účtárně podniku, než výsledkem 

aktivity v ěcně odpovědných odborných zaměstnanců. Auditor upozorňuje, že tento 
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stav nemusí být trvalý, protože je závislý na momentálním personálním obsazení 

dotčených funkcí. Pro zajištění trvale uspokojivého stavu jsou navržena doporučení 

v kapitole 4.2. 

3. Audit ekonomických činností 

3.1. Praktická část – audit ekonomických činností  

Inovace a marketing, nákup, výroba, investiční činnost, financování podniku, plánování 

a reporting, daně, správa a řízení majetkových účastí, outsourcing, fúze společností – to je 

stručný výčet činností, které spolu s řízením ovlivňují ekonomickou úspěšnost a schopnost 

podniku uspět v konkurenčním boji. Přesto, že jsou svojí podstatou odlišné a řeší různé 

problémy, vnímám jejich společný ekonomický rozměr – ovlivňují náklady, výnosy, 

hospodářský výsledek, produktivitu, efektivitu, zhodnocování vkladu akcionáře.  

Tento rozměr mi umožnil shrnout je pod společné označení ekonomické činnosti 

a poukázat nejen na jejich rozmanitost, ale ve vztahu k internímu auditu na možnosti jeho 

širokého uplatnění. Z hlediska typu může být audit proveden jako finanční, jakosti, 

managementu, produktivity, kontraktů, komplexní apod.   

V této části diplomové práce se zabývám auditem autoprovozu.   

3.2. Audit autoprovozu  

Technický ředitel uvedené společnosti zadal provedení auditu autoprovozu. Chtěl ověřit, 

zda v souvislosti s interní směrnicí o provozu podnikových aut plní dotčení zaměstnanci 

své povinnosti, a dále ověřit, nakolik se sledují a vyhodnocují ukazatele využitelné 

pro případnou optimalizaci počtu vozidel nebo pro posouzení hospodárnosti jejich 

provozu. Tyto skutečnosti označil jako cíl auditu. Audit požadoval provést počátkem roku 

2010 na datech o služebních vozidlech za poslední čtvrtletí 2009. 

Součástí přípravy auditu je získání základních informací o auditované oblasti. Společnost 

má k dispozici 9 vlastních vozidel, určených výhradně k plnění pracovních úkolů 

a povinností. Jejich provoz upravuje směrnice Používání podnikových motorových vozidel 

(Autoprovoz) účinná od 30. 6. 2009. V informačním systému jsou ke každému autu 

zaznamenány nákladové položky vztahující se k jejich provozu v korunovém vyjádření 

(odpisy, spotřeba PHM, náklady na opravy, náklady na dálniční známky, pojištění, silniční 



Jaroslava Machová: Audit účetních a ekonomických činností 

Rok 2010  25   
 

daň, spotřebovaný materiál a mytí aut) a data o ujetých kilometrech, spotřebě PHM 

a skutečné průměrné spotřebě v měrných jednotkách. 

Do vzorku nebyla zařazena služební vozidla vedení společnosti, neboť ta jsou z rozhodnutí 

společnosti používána jejich provozovateli i k soukromým účelům s tím, že měsíčně jsou 

tito provozovatelé povinni odevzdat ve stanoveném termínu vyúčtování soukromých jízd 

včetně příslušných dokladů (o tankování PHM, mytí, opravách). Vyúčtování slouží 

k určení částky a jejímu stržení ze mzdy zaměstnance na základě uzavřené dohody 

o srážkách ze mzdy. 

Úvaha o provedení auditu  

Postup šetření ve vztahu k cíli auditu – ověřit soulad mezi skutečným a normovaným 

používáním vozidel a identifikovat míru využití vozidel z hlediska hospodárnosti – spatřuji 

ve dvou úrovních. Za prvé navrhuji vytipovat z interní směrnice o autoprovozu kontrolní 

body, tj. ustanovení, u nichž bude ověřeno, nakolik jsou v praxi provozovateli vozidel 

plněna. Výsledkem kontroly bude shoda nebo neshoda plynoucí z porovnání normovaného 

(žádoucího) a skutečného stavu. Za druhé navrhuji sestavit z dostupných podkladů 

o provozu každého vozidla (výkaz jízd – denní stazky, měsíční uzávěrka provozu auta) 

databázi údajů a data sumarizovat s cílem získat informace o využívání vozidel, poté 

provést vyhodnocení z hlediska hospodárnosti.    

Návrh auditního postupu  

1. Vytipovat kontrolní body ve směrnici Používání podnikových motorových vozidel 

(Autoprovoz).  

2. Shromáždit skutečná data využitelná pro provedení testu shody. Provést test shody.  

3. Analyzovat výsledky testu shody a provést vyhodnocení této části auditu. 

4. U každého vozidla pořídit data a sestavit databázi o jeho časovém využití. Provést 

výpočty skutečné průměrné spotřeby PHM a porovnat ji s normovanou spotřebou 

stanovenou buď v podniku s ohledem na převažující charakter provozu auta, nebo 

se spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla. K vozidlu shromáždit a uvést 

dostupná data o nákladech souvisejících s jeho provozem, přepočíst je na ujetý km, 

na využitou nebo disponibilní hodinu.   

5. Analyzovat data o časovém využití zkoumaných vozidel a nákladové ukazatele. 

Provést vyhodnocení této časti auditu ve vztahu k jeho cíli.  
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6.  Podat doporučení, sestavit závěrečnou zprávu v písemné podobě, projednat ji 

s vedoucím auditované oblasti/zadavatelem a předložit ji k projednání do orgánů 

podniku. Výstup tohoto bodu v podobě vyhodnocení (nejedná se o závěrečnou auditní 

zprávu) jsme zařadila do subkapitoly Auditní vyhodnocení. Navrhovaná doporučení 

uvádím v souladu s osnovou své diplomové práce v kapitole 4.  

V příloze č. 13 uvádím zjednodušené schéma navrženého postupu.  

Aplikace navrženého postupu – auditní zjištění 

K bodu 1 postupu: V interní směrnici o autoprovozu bylo vybráno 5 kontrolních bodů 

za účelem provedení testu shody. Týkaly se povinnosti uživatelů vozidel vystavovat 

požadované doklady o provozu auta – výkaz jízd, cestovní příkaz při tuzemských 

pracovních cestách mimo obec pracoviště, měsíční uzávěrky o spotřebě PHM a najetých 

kilometrech, v oddělení správy majetku vést požadovanou složku na každé vozidlo 

a zajistit plnění termínů prohlídek, servisu a technického stavu vozidla. Ve směrnici není 

uvedeno ustanovení o tom, kdo a v jakých intervalech provádí kontrolu dodržování 

uvedené směrnice. 

K bodu 2 postupu: Z 5 zkoumaných ustanovení byla zjištěna shoda ve všech případech až 

na 1 dílčí výjimku u 4 ustanovení, v 1 případě byla shoda částečná. Test shody uvádím 

v příloze č. 14. 

K bodu 3 postupu: Test shody ukázal, že zaměstnanci oddělení správy majetku plnili téměř 

beze zbytku své povinnosti při vedení složek jednotlivých vozidel a při zabezpečování 

prohlídek, servisu a technického stavu vozidla v termínech avizovaných správci 

zkoumaných referentských vozidel. Správci referentských vozidel a řidiči plnili řádně své 

povinnosti vyplývající z vystavování výkazů jízd (stazek), cestovních příkazů nebo 

měsíčně zpracovávaných uzávěrek PHM. Chyby, které jsme identifikovali při jejich 

vyplňování (šlo spíše o nepřesnosti vzniklé např. při přenášení zůstatků najetých km), 

nejevily známky záměrného zkreslování uváděných dat.  

K bodu 4 postupu: V této části auditu byl dostupných podkladů vypočten ukazatel 

časového využití vozidla. To proto, že takový ukazatel se v podniku nesleduje. Pro každé 

vozidlo bylo potřeba zjistit (1) jeho disponibilní časový fond, od něhož bylo potřeba 

odečíst hodiny plánovaných pravidelných oprav nebo prohlídek (ty nebyly v posledním 

čtvrtletí 2009 u žádného z vozidel z technických podkladů k němu nebo od zaměstnanců 
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odpovědných za provoz auta zjištěny), a (2) skutečné využití vozidla v hodinách. Bylo 

ověřeno, že všechna vozidla byla v provozu v ranních osmihodinových směnách. Vstupní 

údaje o skutečném časovém využití byly zjištěny ze stazek (výkazu jízd) podle klíče 

výjezd – cíl – návrat. Takto zjištěné údaje posloužily k výpočtu ukazatele časového 

využití, který byl konstruován jako poměr skutečných hodin používání k jeho 

disponibilnímu časovému fondu. Pro lepší přehlednost byl ukazatel vyjádřen v %. Údaje 

o disponibilních a využitých hodinách provozu vozidla byly použity pro výpočet 

nákladových ukazatelů. Na zakázkách vozidel v IS se sleduje ukazatel najetých kilometrů 

a skutečná měrná spotřeba. Není zde informace o předpokládané měrné spotřebě, uváděné 

např. v technickém průkazu vozidla. 

K bodu 5 postupu: Z dat, uvedených v příloze č. 15, je patrné, že časové využití služebních 

vozidel se pohybovalo od 28 do 42%. V různých skupinách vozidel nabyl tento ukazatel 

různých hodnot, nejvíce byla v posledním čtvrtletí roku 2009 využívána auta značky NIVA 

(35 – 50%), naopak nejhůře na tom byl Ford Escort, jehož časové využití bylo 28%. 

Náklady na využitou hodinu byly ve všech případech výrazně vyšší než náklady 

na disponibilní hodinu, souviselo to jak s mírou skutečného využití, tak s celkovými 

náklady na provoz toho kterého vozidla (převažovala však úroveň časového využití). 

Skutečná měrná spotřeba PHM se plánované spotřebě nejvíce blížila v případě vozidel 

pod označením C_Ford Eskort a D_NIVA, v obou případech byla vyšší o 0,3 l. Nejvíce se 

od předpokladu lišila měrná spotřeba vozidla G_NIVA, která byla o 0,9 l vyšší. Tuto 

odchylku musí zdůvodnit provozní zaměstnanci, kteří jako jediní přesně vědí, v jakých 

podmínkách je vozidlo běžně nasazováno (zda např. převažuje jízda po silnici nebo naopak 

v terénu). Pokud by ji nepovažovali za relevantní, přichází do úvahy jako další důvod 

technický problém nebo zcizení PHM. Náklady na 100 km se pohybovaly od 9,81 Kč 

do 13,41 Kč, nejnižší byly u vozidla A_Fabia TDI, naopak nejvyšší u auta pod označením 

I_Ford Transit TDI.   

Ač v uvedené příloze nejsou přímo vypočteny náklady na km bez spotřeby PHM, byly 

u skupiny vozidel značky Fabia TDI necelých 9,- Kč, u Forda Escorta 10,20 Kč, u vozidel 

značky NIVA přibližně 10 Kč a u Ford Transit necelých 11,- Kč.  
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Auditní vyhodnocení 

Ve vztahu k prvnímu cíli auditu ukázaly výsledky testu shody, že zaměstnanci své 

povinnosti stanovené interní směrnicí o autoprovozu plnili. Nepřesnosti v údajích 

přenášených např. ze stazky do stazky nebo v uzávěrkách o spotřebě PHM byly výjimkou 

a neměly povahu záměrného zkreslování údajů.  

Výsledky šetření o datech použitelných pro hodnocení hospodárnosti provozu vozidel 

a pro optimalizační rozhodnutí o počtu aut ve vozovém parku existují, jsou k dispozici 

částečně v papírové podobě a v IS, nejsou však navzájem propojeny, tudíž ani sledovány 

nebo vyhodnocovány. Kromě ukazatele počet najetých kilometrů, průměrná spotřeba 

PHM na 100 km a náklady na km se žádné další ukazatele v podniku nesledují. Není 

zaveden ukazatel časového využití vozidel, který pro posouzení hospodárného provozu 

nebo pro optimalizační úlohu považuji za rozhodující. Z hodnoty tohoto ukazatele se odvíjí 

to, jak moc „levné“ nebo naopak „drahé“ je pro podnik konkrétní vozidlo.  

Příležitosti k nápravě jsem identifikovala ve 2 oblastech: 

(1) Interní směrnice Používání podnikových motorových vozidel – jako vhodné se jeví 

určit, kdo a v jakých intervalech bude odpovědný za provedení kontroly dodržování 

této směrnice. 

(2) Využití služebních vozidel – stávající ukazatele, které jsou v souvislosti s provozem 

služebních aut sledovány, by bylo vhodné doplnit o ukazatel časového využití.   

Sdělení auditora zadavateli (akcionáři, manažerovi) 

V závěru písemné auditní zprávy bude uvedeno: 

Z výsledků kontroly na dodržování směrnice jednoznačně vyplynulo, že zaměstnanci 

své povinnosti plní.  

Auditor se navíc pokusil využít dostupná data k úvaze o možnosti úspor 

v autoprovozu. Vypočtené hodnoty časového využití jednotlivých aut považuje 

za nízké, což vyhodnocuje jako příležitost k možnému snížení počtu aut, a tím 

k významné finanční úspoře. To vedlo k doporučením pod bodem 4.3. 
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4. Návrhy a doporu čení  

4.1. K auditu pokladny 

Na základě výsledků auditu pokladny a nálezů s nimi souvisejících doporučuji: 

1. Neprodleně provést vyúčtování zálohy poskytnuté zaměstnanci v 7/2009, která 

v okamžiku provedení auditu nebyla dosud vyúčtována, jinak rozhodnout o náhradě 

škody ze strany zaměstnance (2 500,- Kč) formou jednorázové srážky ze mzdy.    

2. Provést analýzu zůstatků pokladní hotovosti za dostatečně dlouhé období, na základě 

jejích výsledků stanovit vhodný pokladní limit a zavést ho do podnikové praxe. 

Rozhodnutí o pokladním limitu a jeho výši promítnout do vnitropodnikové směrnice 

Pokladna.   

3. Provést mimořádnou inventuru účtování mezi bankou a hotovostními pokladními 

operacemi (ověřit důsledné používání účtu peníze na cestě v souvislosti s převodem 

hotovosti mezi pokladnou a bankovním účtem).    

4. Do vnitropodnikové směrnice Oběh účetních dokladů zavést povinnost o vyúčtování 

záloh poskytnutých zaměstnancům do předem určeného termínu (5 nebo 10 pracovních 

dnů), pro účetní zavést povinnost pravidelného a průkazného inventování salda účtu 

pohledávek za zaměstnanci a plnění těchto povinností důsledně kontrolovat. 

5. Ověřit, zda je ve vnitropodnikové směrnici dostatečně zřetelně a jasně popsán smysl 

inventarizace jako procesu, v čem spočívá provedení fyzické a dokladové inventury 

a jak se skutečný stav inventovaných položek v závislosti na druhu prováděné 

inventury v inventarizačních písemnostech dokumentuje. Návazně na to navrhnout 

vhodné úpravy příslušných ustanovení směrnice a tyto úpravy do směrnice promítnou.   

4.2. K auditu dohadných ú čtů 

Na základě výsledků auditu dohadných položek doporučuji: 

1. Zpracovat a do praxe podniku zavést vnitropodnikovou směrnici Dohadné položky 

(uvést v ní minimálně účel, odpovědnosti za tvorbu i za zaúčtování, rozsah platnosti, 

zásady tvorby dohadných položek, účtování o nich, ustanovení o osobě odpovědné 

za kontrolu jejího dodržování, minimální interval kontrol).  
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2. Rozhodnout o způsobu kontroly podkladů pro účtování o dohadných položkách 

a stanovit povinnost, že v podkladu pro zaúčtování uvede zaměstnanec odpovědný 

za zpracování tohoto podkladu kromě odkazu na zdroje, z nichž při odhadu vycházel, 

stručný propočet navrhované výše dohadné položky. Tyto skutečnosti vhodně 

promítnout do směrnice Dohadné položky.  

4.3. K auditu autoprovozu 

Na základě výsledků auditu autoprovozu doporučuji: 

1. Sestavit dočasný tým odborných zaměstnanců, který posoudí a vyhodnotí rizika 

při zadání snížení počtu vozidel o 1 až 3 včetně popisu případných negativních dopadů 

na provozuschopnost podniku. Podle výsledků tohoto týmu realizovat případná úsporná 

opatření. 

2. Zavést v podniku ukazatel časového využití vozidel. Návazně na to rozhodnout 

o způsobu jeho sledování (např. jedním odpovědným zaměstnancem v operativní 

evidenci/IS), pravidelném vyhodnocování a s tím spojené adresné odpovědnosti za tuto 

činnost. To vyžaduje součinnost se zaměstnanci, kteří vyplňují stazky a měsíční 

uzávěrku o spotřebě PHM. To proto, že do posledně jmenovaného formuláře by mohl 

být proveden výpočet ukazatele časového využití, v tom případě je nutné ho rozšířit 

o sledování potřebných dat (skutečné hodiny použití auta ze stazek).  

3. Doplnit do vnitropodnikové směrnice Používání podnikových motorových vozidel 

(Autoprovoz) ustanovení o provádění kontroly jejího dodržování (určit osobu nebo 

osoby odpovědné za provedení kontroly a minimální četnost kontrol).   

5. Závěr 
Ve své diplomové práci jsem usilovala o zachycení významu interního auditu v tržních 

podmínkách, jeho přínosu a možnostech využití v podnikové praxi. Za tím účelem jsem 

v úvodu práce citovala mezinárodně uznanou definici interního auditu, která hovoří 

o smyslu práce interního auditora – přidat hodnotu podniku tím, že interní audit zavádí 

systém do řízení rizik.  

Je běžné a zcela normální, že každá činnost je spojena s různými riziky. Je však chybou 

manažerů a vlastníků podniků, pokud je neřídí, podceňují nebo dokonce ignorují. Dopady 
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takového jednání pak přinášejí zpravidla různě vysoké finanční ztráty bez ohledu na to, zda 

jde o státní nebo soukromý podnikatelský sektor.   

Ráda bych proto závěrem shrnula výsledky výše popsaných auditů právě z tohoto úhlu 

pohledu.  

Audit pokladny neprokázal žádná rizika. Auditor se proto k procesu hospodaření 

s pokladní hotovostí vyslovil kladně. Protože je ale povinen neopominout žádnou 

z informací, které na „cestě auditem potkal“, sdělil je ve formě vedlejších zjištění a podal 

k nim doporučení (viz vyúčtování hotovostních záloh a způsob dokladování inventování 

hotovosti).  

V auditu o dohadných položkách auditor identifikoval riziko, o kterém předpokládá, že se 

projeví nejpozději při změně v personálním zajištění procesu (viz úloha účetní, která 

ve vztahu k odpovědným osobám vystupuje jako hlídač plnění jejich povinností, když jim 

připomíná, zda neexistuje titul pro tvorbu dohadné položky). Vzhledem k závažnosti 

možných dopadů (zkreslení informací o hospodářské situaci podniku včetně poškození 

image např. před finančním úřadem) doporučil preventivní opatření – proces normativně 

popsat. Souvisí to s tím, že auditoři často hledají ve vnitřní normativní základně podniku 

úpravy jimi auditovaných procesů, to proto, aby zjistili tzv. ideální neboli žádoucí stav 

a mohli ho porovnat se stavem skutečným. Neznamená to však, že každý takto popsaný 

stav je stavem beze zbytku ideálním. Skryté vady, neprovázanosti na jiné normy, vzájemné 

protichůdnosti, nekontrolovatelnost ustanovení pak vedou k doporučení o změně nebo 

doplnění normy. 

V auditu autoprovozu auditor uvedl, že ač zaměstnanci plní své povinnosti spojené 

s používáním vozidel, manažerům uniká nabízející se možnost výrazných finančních úspor 

z titulu nízkého využití aut. Přitom všechna data využitelná pro smysluplné výpočty 

existují a jsou pravidelně pořizována, nikdo ze zaměstnanců je ale nepoužil pro sestavení 

vhodných ukazatelů nebo provedení ekonomické analýzy o dimenzování optimálního 

vozového parku podniku, tj. o dostatečnosti nebo přebytečnosti stávajících aut. Auditor 

neověřuje vážnost souvisejících provozních rizik vyplývajících z rozhodování o případném 

snížení počtu vozidel ani počet takových aut nenavrhuje. Iniciuje však takovou úvahu 

u odborných manažerů, kteří pro plnění svých úkolů auta používají a měli by tedy být 

schopni nejlépe odpovědět na otázku, co se stane a jaké jsou s tím spojené případné 
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finanční dopady, pokud se počet aut sníží o 1, 2 až n. Tento audit tak může vést ke zcela 

hmatatelným finančním úsporám.    

Jsem toho názoru, že tímto postupem jsem naplnila cíle, které jsem si stanovila v úvodní 

části své diplomové práce. Na třech rozdílných tématech jsem navrhla auditní postup, 

aplikovala ho na fiktivních datech, ve vazbě na zjištění navrhla konkrétní doporučení. 

Demonstrovala jsem tak možnosti využití interního auditu v podniku a poukázala na jeho 

přínosy jak pro manažery řídící v podniku jednotlivé procesy, tak pro vlastníky podniku.   
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Prvky vnit řní kontroly dle COSO 
 
Dle [1] uvádím, cituji: 

 

• „Vnit řní prostředí (kontrol environment) 

Zahrnuje integritu, etické hodnoty a kompetence pracovníků podniku, manažerskou 

filozofii a styl řízení, jimiž se prosazuje autorita a odpovědnost, organizují a rozvíjejí 

pracovníci podniku a činnosti realizované vedením podniku.  

 

• Určení rizika (risk assessment) 

Jedná se o identifikaci a analýzu rizik spojených s dosahováním stanovených cílů 

a určení, jak může být riziko řízeno. 

 

• Kontrolní aktivity  (kontrol actvivities) 

Pomáhají zabezpečit nezbytné akce k dosažení podnikových cílů. Realizují se v celé 

organizaci na všech úrovních a u všech funkcí. 

 

• Informace a komunikace (information and communication) 

Potřebné (relevantní) informace musí být identifikovány, podchyceny a sděleny 

v potřebné formě oprávněným osobám. Informační systém pracuje jak s interními, tak 

i externími informacemi (např. zákazníci, dodavatelé, akcionáři, legislativa). 

 

• Monitorování  (monitoring) 

Vnitřní kontrolní systém musí být monitorován vzhledem ke sledovaným činnostem 

a hodnocení jejich významu.“ 
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Postupy interního auditu 
 
Dle [2] uvádím, cituji: 

„Fyzické 
zkoumání 

Prozkoumat (prověřuje se fyzická existence, rozměry a stavy 
fyzických věcí) 

Spočítat 

Testy 
dokumentace 

 

Prozkoumat (zkoumají se dokumenty) 

Odsouhlasit (odsouhlasení a vysvětlení rozdílů mezi informacemi 
obsaženými v dokumentech z různých zdrojů) 

Sečíst (sčítají se sloupce čísel) 

Rozšířit (rozšiřují se sady existujících čísel horizontálním směrem) 

Zběžně prohlédnout (cílem je odhalení neobvyklých či pochybných 
položek) 

Sledovat (sledují se informace od dokumentu k dokumentu, postupuje 
se směrem vpřed, od originálního dokumentu k dalším záznamům) 

Rekapitulovat (prověřuje se dokumentování každé činnosti od jejího 
počátku k jejímu konci. Testuje se kontrola v procesu dokumentace) 

Doložit (testuje se platnost zaznamenaných informací. Postupuje se 
směrem vzad, od konkrétního dokumentu k dokumentům podpůrným) 

Číst (při čtení se hledají odpovědi na konkrétní otázky) 

Dotazování 

Písemné dotazování (např. v podobě dopisů. Je nutné specifikovat 
účel požadovaných informací, konkrétní informace a způsob jejich 
předání) 

Potvrzení (důvěrná informace třetích stran o určité informaci, např. 
stavu bankovního účtu. Potvrzení může být pozitivní nebo negativní.) 

Osobní dotazování (může mít formu přímého rozhovoru či rozhovoru 
telefonického, e-mailu apod.) 

Pozorování 

Pozorovat (sledují se specifika operací) 

Rekapitulovat (činností se postupuje krok za krokem a hodnotí se její 
efektivnost, hospodárnost a kontrola) 

Prohlídka (získává se základní přehled o operacích) 

Výpočty 
a analýzy 

Vypočítat (provádějí se všechny možné výpočty, které přicházejí 
v úvahu pro danou operaci) 

Změřit (kvantitativní vyjádření fyzických vlastností) 

Analyzovat (analýza zahrnuje rozklad na jednotlivé složky 
souhrnného počtu, změny na účtu, určení kritérií, stavu, následků 
a příčin konkrétního zkoumání) 



Příloha č. 2 

 
 

Srovnání 

Srovnávat (identifikují se podobnosti nebo rozdíly) 

Odsouhlasit (vysvětlují se rozdíly mezi informacemi týkajícími se 
stejné věci, ale z více než jednoho zdroje) 

Analytické postupy (jedná se o srovnávání testující přiměřenost 
kvantitativních informací, tzn., že se srovnávají ukazatele, odhady 
a trendy a identifikují se neobvyklé nebo sporné odchylky. 
Pro srovnávání se používají nejrůznější standardy – měřítka. 
K nejznámějšímu analytickému postupu patří finanční analýza) 

Obecné 
postupy 

Ověřit (potvrdit informaci z jiného zdroje) 

Testovat (realizace postupu, který určuje existující stav a následné 
srovnání tohoto stavu s příslušnými kritérii) 

Vybírat vzorky (uplatňují se metody statistického výběru. Na základě 
výběrového vzorku se dochází k závěrům ohledně celku) 

Hodnotit (posuzovat) 

Postupy 
bez testování 

Popsat (zdokumentování příslušných atributů operace) 

Připravit (připravují se podklady, ale nepopisují se atributy)“ 
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Profesní role interního auditu a její vývoj 
 
Následující obrázek zachycuje vývoj úlohy interního auditu v podniku.  
 

Obr. 1 Vývoj profese interního auditu 
 

 

                  Zdroj [5] 

 
Z obrázku je patrné, že první dvě role – hasič požárů a kontrolor přinášely vlastníkům 

a managementu podniku nejmenší přidanou hodnotu. Byly založeny na čistě kontrolní 

úloze (kontrola porovnává skutečný stav se stavem normovaným a zjišťuje, zda si stavy 

odpovídají či nikoliv; výstupem testu shody je soulad nebo naopak nesoulad s plánovaným 

stavem). 

Role tradičního auditora již byla spojena s analýzami, hodnocením a doporučeními vůči 

zjištěným nežádoucím stavům, svými výstupy si v podniku získávala větší vážnost. 

S nejvyšší přidanou hodnotou jsou spojeny poslední dvě role interního auditu – poradce 

a architekta procesů. Interní audit se jejich prostřednictvím podílí na řešení různých 

vnitropodnikových problémů, identifikuje příčiny nežádoucích stavů, pojmenovává s nimi 

spojená rizika a navrhuje opatření směřující k eliminaci těchto příčin. Svými zjištěními 

a výsledky analýz přináší informace nezbytné pro zdokonalování nebo navrhování 

účinnějších vnitropodnikových řídících a kontrolních mechanismů.  
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Právní úprava finan čního ú četnictví 

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

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

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví 

České účetní standardy pro podnikatele (dále jen ČÚS): 

ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech 

ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

ČÚS č. 003 Odložená daň 

ČÚS č. 004 Rezervy 

ČÚS č. 005 Opravné položky 

ČÚS č. 006 Kursové rozdíly 

ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci přirozených úbytků zásob 

ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly 

ČÚS č. 009 Deriváty 

ČÚS č. 010 Zvláštní operace s pohledávkami 

ČÚS č. 011 Operace s podnikem 

ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu 

ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek 

ČÚS č. 015 Zásoby 

ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy 

ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

ČÚS č. 019 Náklady a výnosy 

ČÚS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka 

ČÚS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkurzu  

  a likvidaci 

ČÚS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech  

  majetku státu na jiné osoby 

ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocíc
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Přehled vnitropodnikových sm ěrnic spole čnosti FIRMA XYZ  

• Systém zpracování účetnictví 

• Účtový rozvrh 

• Podpisové záznamy, podpisové vzory 

• Dlouhodobý majetek, odpisový plán 

• Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 

• Kurzové rozdíly, cizí měny 

• Zásoby 

• Rozpouštění nákladů, odchylek 

• Konsolidační pravidla 

 

• Oběh účetních dokladů 

• Inventarizace 

• Zásady pro tvorbu a použití rezerv 

• Vnitropodnikové účetnictví 

• Úschova účetních písemností a záznamů na technických nosičích 

• Pracovní cesty 

• Používání podnikových motorových vozidel (Autoprovoz) 

• Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 

• Pokladna 

• Odložená daňová povinnost 

• Reklamační řízení 

 

Účtový rozvrh spole čnosti FIRMA XYZ 
 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
011 – Zřizovací výdaje 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 – Software 
014 – Ocenitelná práva 
015 – Goodwill 
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
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02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 – Stavby 
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
031 – Pozemky 
032 – Umělecká díla a sbírky 
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný 
dlouhodobý finanční majetek 
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
06 – Dlouhodobý finanční majetek 
061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 
062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
063 – Ostatní cenné papíry a podíly 
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
066 – Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 
067 – Ostatní půjčky  
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
073 – Oprávky k softwaru 
074 – Oprávky k ocenitelným právům 
075 – Oprávky ke goodwillu 
079 – Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 
089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku 
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 
091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 
093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku 
094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku 
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek 
096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku 
097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
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098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 
Účtová třída 1 – Zásoby 
11 – Materiál 
111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 
12 – Zásoby vlastní výroby 
121 – Nedokončená výroba a polotovary 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 – Výrobky  
124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
13 – Zboží 
131 – Pořízení zboží 
132 – Zboží na skladě a v prodejnách 
139 – Zboží na cestě 
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
151 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
19 – Opravné položky k zásobám 
191 – Opravná položka k materiálu 
192 – Opravná položka k nedokončené 
výrobě a polotovarům 
193 – Opravná položka k výrobkům 
195 – Opravná položka ke zvířatům 
196 – Opravná položka ke zboží 
197 – Opravná položka k zálohám na zásoby 
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
21 – Peníze 
211 – Pokladna 
213 – Ceniny 
22 – Účty v bankách 
221 – Bankovní účty 
23 – Krátkodobé bankovní úvěry 
231 – Krátkodobé bankovní úvěry 
232 – Eskontní úvěry 
24 – Krátkodobé finanční výpomoci 
241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 
25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 
252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
255 – Vlastní dluhopisy 
256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 
257 – Ostatní realizovatelné cenné papíry 
259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku 
26 – Převody mezi finančními účty 
261 – Peníze na cestě 
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 
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291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
31 – Pohledávky 
311 – Odběratelé 
312 – Směnky k inkasu 
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 – Poskytnuté provozní zálohy 
315 – Ostatní pohledávky 
32 – Závazky (krátkodobé) 
321 – Dodavatelé 
322 – Směnky k úhradě 
324 – Přijaté provozní zálohy 
325 – Ostatní provozní závazky 
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
331 – Zaměstnanci 
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
335 – Pohledávky za zaměstnanci 
336 – Zúčtování s institucemi sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění 
34 – Zúčtování daní a dotací 
341 – Daň z příjmu 
342 – Ostatní přímé daně 
343 – Daň z přidané hodnoty 
345 – Ostatní daně a poplatky 
346 – Dotace ze státního rozpočtu 
347 – Ostatní dotace 
35 – Pohledávky ke společníkům a sdružení 
351 – Pohledávky – ovládající a řídící osoba 
352 – Pohledávky – podstatný vliv 
353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 
354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 
355 – Ostatní pohledávky za společníky 
358 – Pohledávky k účastníkům sdružení 
36 – Závazky ke společníkům a sdružení 
361 – Závazky – ovládající a řízená osoba 
362 – Závazky – podstatný vliv 
364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 
365 – Ostatní závazky ke společníkům 
366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti 
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 
368 – Závazky k účastníkům sdružení 
37 – Jiné pohledávky a závazky 
371 – Pohledávky z prodeje podniku 
372 – Závazky z koupě podniku 
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 
374 – Pohledávky z pronájmu 
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů 
376 – Nakoupené opce 
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377 – Prodané opce 
378 – Jiné pohledávky 
379 – Jiné závazky 
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 
381 – Náklady příštích období 
382 – Komplexní náklady příštích období 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
385 – Příjmy příštích období 
388 – Dohadné účty aktivní 
389 – Dohadné účty pasivní 
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 
391 – Opravná položka k pohledávkám 
395 – Vnitřní zúčtování 
398 – Spojovací účet u sdružení 
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 
411 – Základní kapitál 
412 – Emisní ážio 
413 – Ostatní kapitálové fondy 
414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
419 – Změny základního kapitálu 
42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky 
hospodaření 
421 – Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 
423 – Statutární fondy 
427 – Ostatní fondy 
428 – Nerozdělený zisk minulých let 
429 – Neuhrazená ztráta minulých let 
43 –Výsledek hospodaření 
431 –Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
45 – Rezervy 
451 – Rezervy zákonné 
452 – Rezervy na důchody a podobné závazky 
453 – Rezerva na daň z příjmu 
459 – Ostatní rezervy 
46 – Bankovní úvěry 
461 – Bankovní úvěry 
47 – Dlouhodobé závazky 
471 – Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 
472 – Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba 
473 – Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 
474 – Dlouhodobé závazky ke společníkům, členům družstva a ke sdružení 
475 – Dlouhodobě přijaté zálohy 
476 – Vydané dluhopisy 
477 – Dlouhodobé směnky k úhradě 
479 – Jiné dlouhodobé závazky 
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48 – Odložený daňový závazek a pohledávka 
481 – Odložený daňový závazek a pohledávka 
49 – Individuální podnikatel 
491 – Účet individuálního podnikatele 
Účtová třída 5 – Náklady 
50 – Spotřebované nákupy 
501 – Spotřeba materiálu 
502 – Spotřeba energie a dalších neskladovatelných dodávek 
504 – Prodané zboží 
51 – Služby 
511 – Opravy a udržování 
512 – Cestovné 
513 – Náklady na reprezentaci 
518 – Ostatní služby 
52 – Osobní náklady 
521 – Mzdové náklady 
523 – Odměny členům orgánů společností a družstev 
524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 
525 – Ostatní sociální pojištění 
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele 
527 – Zákonné sociální náklady 
528 – Ostatní sociální náklady 
53 – Daně a poplatky 
531 – Daně a poplatky 
54 – Jiné provozní náklady 
541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
542 – Prodaný materiál 
543 – Dary 
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
545 – Ostatní pokuty a penále 
546 – Odpisy pohledávek 
548 – Ostatní provozní náklady 
549 – Manka a škody z provozní činnosti 
55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady a 
opravné položky provozních nákladů 
551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv 
554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 
558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek z provozní oblasti 
559 – Tvorba a zúčtování opravných položek z provozní oblasti 
56 – Finanční náklady 
561 – Prodané cenné papíry a podíly 
562 – Úroky 
563 – Kurzové ztráty 
564 – Náklady z přecenění cenných papírů 
566 – Náklady z finančního majetku 
567 – Náklady z derivátových operací 



Příloha č. 5 

 
 

568 – Ostatní finanční náklady 
569 – Manka a škody na finančním majetku 
57 – Rezervy a opravné položky 
finančních nákladů 
571 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv 
579 – Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční oblasti 
58 – Mimořádné náklady 
581 – Náklady na změnu metody 
582 – Škody 
584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 
588 – Ostatní mimořádné náklady 
589 – Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti 
59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva 
na daň z příjmů 
591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 
592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 
593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná 
594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená 
595 – Dostatečné odvody daně z příjmů 
596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
597 – Převod provozních nákladů 
598 – Převod finančních nákladů 
Účtová třída 6 – Výnosy 
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 
601 – Tržby za vlastní výrobky 
602 – Tržby z prodeje služeb 
604 – Tržby za zboží 
61 – Změny stavu vnitropodnikových 
zásob 
611 – Změna stavu nedokončené výroby a polotovarů 
613 – Změna stavu výrobků 
614 – Změna stavu zvířat 
62 - Aktivace 
621 – Aktivace materiálu a zboží 
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
64 – Jiné provozní výnosy 
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
642 – Tržby z prodeje materiálu 
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek 
648 – Jiné provozní výnosy 
66 – Finanční výnosy 
661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
662 – Úroky 
663 – Kurzové zisky 
664 – Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
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665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
667 – Výnosy z derivátových operací 
668 – Ostatní finanční výnosy 
68 – Mimořádné výnosy 
681 – Výnosy ze změny metody 
688 – Ostatní mimořádné výnosy 
69 – Převodové účty 
697 – Převod provozních výnosů 
698 – Převod finančních výnosů 
Účtování třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 
70 – Účty rozvažné 
701 – Počáteční účet rozvažný 
702 – Konečný účet rozvažný 
71 – Účet zisku a ztráty 
710 – Účet zisku a ztráty 
75 až 79 – Podrozvahové účty 
Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

 
 

Audit pokladny_zjednodušené schéma navrženého postu pu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sestavení 
kontrolního vzorku  

Kontrola pokladních 
dokladů                       

Kontrola vyúčtování 
cenin a záloh 

Mimořádná fyzická 
inventura  

Ošetření hmotné 
odpovědnosti 

Analýza 

Závěrečné 
vyhodnocení 

Kontrola 
inventarizace 

Návrh 
doporučení 



Příloha č. 7a 

 
 

Pokladna _data získaná z IS za m ěsíc září 2009  

Číslo 
dokladu 

Dokladová 
řada 

Číslo 
účtu 

Datum 
účtování 

Suma 
MD v K č 

Suma     
D v Kč 

Číslo 
protiú čtu 

Text dokladu 

POKP0121 POKP 211001  2. 9. 2009 15 000,00 15 000,00 261001 Vklad hotovosti do pokladny. 

POKP0122 POKP 211001  4. 9. 2009 1 210,00 1 210,00 642001 Prodej nepotřebného materiálu zaměstnanci za hotové. 

POKV0101 POKV 211001 8. 9. 2009 789,50 789,50 501190 Nákup kancelářského materiálu za hotové. 

POKV0102 POKV 211001 12. 9. 2009 3 100,00 3 100,00 213001 Nákup poštovních známek za hotové (100/2,-, 100/12,-, 
100/17,-). 

POKP0123 POKP 211001 15. 9. 2009 89 524,00 89 524,00 321001 Úhrada vydané faktury č. 2250639 v hotovosti. 

POKV0103 POKV 211001 15. 9. 2009 95 000,00 95 000,00 261001 Odvod hotovosti do banky. 

POKP0124 POKP 211001 17. 9. 2009 24 620,00 24 620,00 321001 Úhrada vydané faktury č. 2250712 v hotovosti. 

POKP0125 POKP 211001 17. 9. 2009 15 153,00 15 153,00 321001 Úhrada vydané faktury č. 2250715 v hotovosti. 

POKP0126 POKP 211001 18. 9. 2009 350,00 350,00 642001 Prodej nepotřebného materiálu zaměstnanci za hotové. 

POKV0104 POKV 211001 22. 9. 2009 1 120,00 1 120,00 511290 Výměna pneumatik u služebního vozu_placeno hotově. 

POKP0127 POKP 211001 23. 9. 2009 42 850,00 42 850,00 321001 Úhrada vydané faktury č. 225754 v hotovosti. 

POKV0105 POKV 211001 23. 9. 2009 1 500,00 1 500,00 335101 Poskytnutí zálohy na cestovní výdaje zaměstnance. 

POKV0106 POKV 211001 26. 9. 2009 551,00 551,00 513099 Nákup občerstvení za hotové.  

POKV0107 POKV 211001 26. 9. 2009 310,00 310,00 518101 Úhrada notářských služeb (ověření podpisů). 

POKP0128 POKP 211001 30. 9. 2009  235,00  235,00 335101 Vrácení nespotřebované části zálohy na cestovní výdaje 
poskytnuté zaměstnanci.  

POKV0108 POKV 211001 30. 9. 2009 81 000,00 81 000,00 221001 Odvod hotovosti do banky. 

 



Příloha č. 7b 

 
 

Denní zůstatky pokladní hotovosti_zá ří 2009 (graf) 
 
Z grafu je patrné, že denní zůstatky pokladní hotovosti byly v září 2009 až na výjimku vyšší, často i několikanásobně, než 10 000,- Kč. 
Denní výběr hotovosti nebyl nikdy vyšší než 5 000,- Kč, maximální výběr činil 3 100,- Kč.  

Do grafu byly zakresleny 2 pokladní limity, první ve výši 10 000,- Kč, druhý ve výši 25 000,- Kč. 
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Příloha č. 7c 

 
 

Ceniny a peníze na cest ě – data získaná z IS za m ěsíc září 2009  

Ceniny 

Číslo 
dokladu 

Dokladová 
řada 

Číslo 
účtu 

Datum 
účtování 

Suma 
MD v K č 

Suma     
D v Kč 

Číslo 
protiú čtu Text dokladu 

POKV0102 POKV 213001  12. 9. 2009 3 100,00 3 100,00 211001 Nákup poštovních známek za hotové (100/2,-, 
100/12,-, 100/17,-). 

VDCEN0029 VDCEN 213002  15. 9. 2009 500,00 500,00 538111 Spotřeba 2 ks kolků v nominální hodnotě 250,- Kč.  

VDCEN0030 VDCEN 213001 23. 9. 2009 290,00 290,00 538112 Spotřeba 25 ks pošt. známek á 2,- Kč a 20 ks pošt. 
známek á 12,- Kč.  

VDCEN0031 VDCEN 213001 26. 9. 2009 640,00 640,00 538112 Spotřeba 25 ks pošt. známek á 12,- Kč a 20 ks pošt. 
známek á 17,- Kč.  

VDCEN0032 VDCEN 213001 29. 9. 2009 220,00 220,00 538112 Spotřeba 50 ks pošt. známek á 2,- Kč a 10 ks pošt. 
známek á 12,- Kč.  

FAKP01241 FAKP 

213001  

29. 9. 2009 

 

1 650,00 

3 900,00 

 

321002 

 

Nákup poštovních známek (100/2,-, 50/12,- 50/17,-) 
a kolků (20/50,-, 5/250,-) na fakturu. 213002 2 250,00 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7c 

 
 

Peníze na cest ě 

Číslo 
dokladu 

Dokladová 
řada 

Číslo 
účtu 

Datum 
účtování 

Suma MD 
v Kč 

Suma     
D v Kč 

Číslo 
protiú čtu Text dokladu 

BANK0166 BANK 261001 1. 9. 2009 34 000,00 34 000,00 221002 Výpis z banky – převod mezi bankovními účty. 

POKP0121 POKP 261001  2. 9. 2009 15 000,00 15 000,00 211001 Výběr hotovosti z banky za účelem dotace 
pokladny. 

BANK0168 BANK 261001 5. 9. 2009 15 000,00 15 000,00 221001 Výpis z banky – výběr hotovosti za účelem dotace 
pokladny.   

POKV0103 POKV 261001 15. 9. 2009 95 000,00 95 000,00 211001 Odvod pokladní hotovosti do banky. 

BANK0170 BANK 261001 18. 9. 2009 95 000,00 95 000,00 221001 Výpis z banky – vklad pokladní hotovosti na BÚ.  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

 
 

Zálohy poskytnuté zam ěstnanc ům v hotovosti a jejich vyú čtování – 1 až 7/2009  

Následující přehled představuje spojení údajů z účetního IS s informacemi zjištěnými z papírové evidence. Aby byl poskytnut obraz 

o celém účetním případu jako o celku, byly k sobě účelově připojeny účetní zápisy, které byly provedeny na různých účtech a v různé době. 

P
ří

pa
d Číslo 

dokladu 
Účet 
MD 

Datum 
účtování 

Suma 
MD 

Suma 
D 

Účet 
D 

Text dokladu 
Věcný 
doklad 

Datum 
dokladu 

Částka 
dokladu 

Poznámky 

1 

 

 

 

 

! 

 

POKV0034 335101 12.2.2009 1 700,00 1 700,00 211001 Záloha na cestovné výdajový pokl. 
doklad 

12. 2. 2009 1 700,00 zaměstnanec 
podepsal 
převzetí 
hotovosti 

VDPZ0078 512xxx 18.2.2009 1 415,00 1 415,00 335101 Cestovné dle zákona     
(pan Nový) 

cest. příkaz 25. 2. 2009 1 415,00 doloženo 
jízdenkami, 
stvrzenkou za 
ubytování 

POKP0041 211001 20.3.2009 285,00 285,00 335101 Vratka 
nespotřebované 
zálohy 

příjmový pokl. 
doklad, kopie 
cest. dokladu 

20. 3. 2009 285,00 zbytek zálohy 
vrácen za měsíc 

2 

 

 

���� 

POKV0039 335101 20.2.2009 1 200,00 1 200,00 211001 Záloha na notářské 
služby 

výdajový pokl. 
doklad 

20. 2. 2009 1 200,00 zaměstnanec 
podepsal 
převzetí 
hotovosti 

VDPZ0056 518xxx 21.2.2009 1 200,00 1 200,00 335101 Notářské služby 
(zápis VH, ověření 
listin) 

potvrzení notář. 
kanceláře 

21. 2. 2009 1 200,00 doklad měl 
razítko, podpis 
notáře; 
vyúčtováno 
2. den 



Příloha č. 8 

 
 

P
ří

pa
d Číslo 

dokladu 
Účet 
MD 

Datum 
účtování 

Suma 
MD 

Suma 
D 

Účet 
D 

Text dokladu 
Papírový 
doklad 

Datum 
dokladu 

Částka 
dokladu 

Poznámky 

3 

 

 

 

 

 

! 

POKV0045 335101 28.3.2009 1 000,00 1 000,00 211001 Záloha na 
kancelářský materiál 

výdajový pokl. 
doklad 

28. 3. 2009 1 000,00 zaměstnanec 
podepsal 
převzetí 
hotovosti 

POKP0046 211001 4.4.2009 475,00 475,00 335101 Vratka 
nespotřebované 
zálohy 

příjmový pokl. 
doklad, kopie 
paragonů 

4. 4.2009 475,00 zbytek zálohy 
vrácen za týden 

VDPZ0061 501290 4.4.2009 525,00 525,00 335101 Kancelářský materiál 
(sešity, sponky, 
lepidlo) 

potvrzené 
paragony 
(225,- Kč, 
300,- Kč) 

28. 3. 2009 525,00 vyúčtování 
předloženo 7.den 
od nákupu 

4 

!! 

POKV0069 335101 7.7.2009 2 500,00 2 500,00 211001 Záloha na opravu 
služebního auta 

výdajový pokl. 
doklad 

7. 7. 2009 2 500,00 zaměstnanec 
podepsal 
převzetí 
hotovosti 

5 

 

 

 

���� 

POKV0078 335101 17.7.2009 1 200,00 1 200,00 211001 Záloha na 
kancelářský materiál 

výdajový 
pokl.doklad 

17. 7. 2009  1 200,00 zaměstnanec 
podepsal 
převzetí 
hotovosti 

VDPZ0081 501290 18.7.2009 1 180,00 1 180,00 335101 Kancelářský materiál  potvrzené 
paragony 
(1 180,- Kč) 

18. 7. 2009 1 180,00 vyúčtování 
předloženo v den 
nákupu 

POKP0081 211001 18.7.2009 20,00 20,00 335001 Vratka zálohy příjmový 
pokl.doklad 

18. 7. 2009 20,00 vráceno 2. den, 
přiloženy kopie 
paragonů 

 



Příloha č. 9a 

 
 

Zjišt ění účetního z ůstatku pokladní hotovosti pomocí T ú čtu 

Na straně MD účtu 211001 (z hlediska bilance jde o aktivní účet) se zachycuje příjem 

hotovosti do pokladny, na straně D její výdej.  

Uvedený přehled není nutné konstruovat ručně, IS je schopen ho v této položkové nebo 

agregované podobě poskytnout. Zde je uveden za účelem demonstrace principu, na základě 

něhož je účetní zůstatek účtu vyčíslen. Inventura byla provedena k 26. 9. 2009. 

Konečný stav účtu je vyčíslen na základě rovnice:  KS = PS + obrat MD – obrat D. 

211001 Pokladna 

Strana MD Strana D 

Počáteční 
stav k 1. 1. 

 0,00    

Kumulovaný 
obrat k 31. 8.  

 715 967,50 Kumulovaný 
obrat k 31. 8. 

 715 642,00 

2. 9. 2009 POKP0121 15 000,00    

4. 9. 2009 POKP0122 1 210,00    

   8. 9. 2009 POKV0101 789,50 

   12. 9. 2009 POKV0102 3 100,00 

15. 9. 2009 POKP0123 89 524,00 15. 9. 2009 POKV0103 95 000,00 

17. 9. 2009 POKP0124 24 620,00    

17. 9. 2009 POKP0125 15 153,00    

18. 9. 2009 POKP0126 350,00    

   22. 9. 2009 POKV0104 1 120,00 

23. 9. 2009 POKP0127 42 850,00 23. 9. 2009 POKV0105 1 500,00 

   26. 9. 2009 POKV0106 551,00 

   26. 9. 2009 POKV0107 310,00 

Obrat MD 
k 26. 9. 

 188 707,00 Obrat D      
k 26. 9.  

 102 370,50 

Konečný stav 
(KS) 

 86 662,00    

 

 



Příloha č. 9a 

 
 

Zjišt ění skute čného zůstatku pokladní hotovosti p řepočítáním 

Bankovky Mince 

Nominální 
hodnota (Kč) 

Počet 
bankovek 

Částka 
celkem v Kč 

Nominální 
hodnota (Kč) Počet mincí Částka 

celkem v Kč 

5 000,- 4 20 000,- 50,- 13 650,- 

Bankovky Mince 

Nominální 
hodnota (Kč) 

Počet 
bankovek 

Částka 
celkem v Kč 

Nominální 
hodnota (Kč) Počet mincí Částka 

celkem v Kč 

2 000,- 12 24 000,- 20,- 14 280,- 

1 000,- 31 31 000,- 10,- 5 50,- 

500,- 13 6 500,- 5,- 4 20,- 

200,- 8 1 600,- 2,- 10 20,- 

100,- 19 1 900,- 1,- 2 2,- 

50,- 12 600,- 0,50 0 0 

20,- 2 40,-    

Celkem 86 662,- 

 

Datum provedení inventury:  26. 9. 2009 

Inventuru provedli: ……………………………… 

Podpisy: …………………………………………. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9b 

 
 

Zjišt ění účetního z ůstatku cenin pomocí T ú čtu 

Na straně MD účtu 21300x (jde o účet zobrazený v bilanci na straně aktiv) se eviduje 

příjem cenin, na straně D jejich výdej.  

Konečný stav účtu je vyčíslen na základě rovnice:  KS = PS + obrat MD – obrat D. 

213001 Ceniny_poštovní známky 

Strana MD Strana D 

Počáteční 
stav k 1. 1. 

 500,00    

Kumulovaný 
obrat k 31. 8. 

 17 500,00 Kumulovaný 
obrat k 31. 8. 

 18 000,00 

12. 9. 2009 POKV0102 3 100,00    

   23. 9. 2009 VDCEN0030 290,00 

   26. 9. 2009 VDCEN0031 640,00 

   29. 9. 2009 VDCEN0032 220,00 

29. 9. 2009 FAKP01241 1 650,00    

Obrat MD 
září  

 4 750,00 Obrat D      
září 

 1 150,00 

Konečný stav 
k 30. 9. 

 3 600,00    

 

 

213002 Ceniny_kolky 

Strana MD Strana D 

Počáteční 
stav k 1. 1. 

 1 500,00    

Kumulovaný 
obrat k 31. 8. 

 7 000,00 Kumulovaný 
obrat k 31. 8. 

 8 000,00 

   15. 9. 2009 VDCEN0029 500,00 

29. 9. 2009 FAKP01241 2 250,00    

Obrat MD 
září 

 2 250,00 Obrat D        
září 

 500,00 

Konečný stav 
k 30. 9. 

 2 250,00    

 



Příloha č. 9b 

 
 

Zjišt ění skute čného zůstatku cenin p řepočítáním  

Fyzická inventura kolků a poštovních známek byla provedena 30. 9. 2009. 

Ceniny_kolky Ceniny_poštovní známky 

Nominální 
hodnota (Kč) Počet kolků Částka 

celkem v Kč 
Nominální 

hodnota (Kč) 

Počet 
poštovních 

známek 

Částka 
celkem v Kč 

50,- 20 1 000,- 2,- 125 250,- 

100,- 0 0 7,- 0 0 

200,- 0 0 12,- 95 1 140,- 

250,- 5 1 250,- 17,- 130 2 210,- 

500,- 0 0    

1 000,- 0 0    

Celkem_kolky                                           2 250,- 

Celkem_poštovní známky 3 600,- 

Celkem_ceniny 5 850,00 

 

Datum inventury:   30. 9. 2009 

Inventuru provedli: …………………. 

Podpisy: …………………………….. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 

 
 

Audit dohadných položek_zjednodušené schéma navržen ého 
postupu 
 

 

 

 

 

Kontrola vybraných DP  

Kontrola inventarizace  

Analýza 

Závěrečné vyhodnocení 

Návrh doporučení 

Sestavení kontrolního 
vzorku   

Zjištění praktických postupů 
tvorby DP   

 
Rozhovory  

Identifikace vnitřních norem 
o DP, posouzení kvality  

Identifikace podkladů 
použitých pro tvorbu DP  



Příloha č. 11 

 
 

Dohadné položky aktivní 

(k datu 31. 12. 2009) 

Číslo 
dokladu 

Dokladová 
řada 

Číslo 
účtu 

Datum 
účtování 

Suma 
MD v K č 

Suma D 
v Kč 

Číslo 
protiú čtu 

Text dokladu 

VDDPA0009 VDDPA 388001  31. 12. 2009 800,00 800,00 662011   Výnosové úroky z termínovaného vkladu. 

VDDPA0003 VDDPA 388002  31. 12. 2009 89 000,00 89 000,00 648001   Pohledávka za pojišťovnou (škoda na vozidle). 

Celkem    89 800,00 89 800,00   

 

 

Dohadné položky pasivní 
(k datu 31. 12. 2009) 

Číslo 
dokladu 

Dokladová 
řada 

Číslo 
účtu 

Datum 
účtování 

Suma MD 
v Kč 

Suma D 
v Kč 

Číslo 
protiú čtu 

Text dokladu 

VDDPP0008 VDDPP 389001  31. 12. 2009 32 000,00 32 000,00 562011 Nákladové úroky z provozního úvěru. 

VDDPP0041 VDDPP 389002  31. 12. 2009 96 500,00 96 500,00 111001  Nevyfakturovaná dodávka hutního materiálu. 

VDDPP0042 VDDPP 389003  31. 12. 2009 50 000,00 50 000,00 511001  Nevyfakturovaná dodávka služeb_malování 
kancelářských prostor. 

VDDPP0043 VDDPP 389004  31. 12. 2009 45 000,00 45 000,00 502001 Nevyfakturovaná dodávka_elektrická energie. 

VDDPP0044 VDDPP 389004  31. 12. 2009 10 000,00 10 000,00 502003 Nevyfakturovaná dodávka_vodné, stočné. 

VDDPP0045 VDDPP 389004  31. 12. 2009 20 000,00 20 000,00 502002 Nevyfakturovaná dodávka_ teplo. 

Celkem    253 500,00 253 500,00   

 



Příloha č. 12 

 
 

Ověření výše dohadných položek  

1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu    

Podklady, z nichž účetní jednotka vycházela při stanovení odhadu: 

Dne 27. 12. 2009 přijala účetní jednotka dodávku hutního materiálu, dodavatel je plátcem 

DPH. Spolu s ní obdržela dodací list, fakturu nikoliv. V dodacím listu byly uvedeny 

3 položky: (a) 20 ks oceli průřezu I 100 válcovaná za tepla 6 m, (b) 20 ks oceli průřezu 

I 180 válcovaná za tepla 6 m, (c) 10 ks oceli průřezu U 50 válcovaná za tepla 6 m. 

Dodávku dopravila účetní jednotka vlastním nákladním automobilem. Pro vyčíslení 

dohadné položky pasivní (jde o závazek podniku zaplatit za dodaný materiál) byl použit 

ceník dodavatele s následujícími údaji:  

(a) ocel průřezu I 100 válcovaná za tepla – 8,34 kg/m; 21,80 Kč/kg (bez DPH), 

(b) ocel průřezu I 180 válcovaná za tepla – 21,90 kg/m; 25,60 Kč/kg, 

(c) ocel průřezu U 50 válcovaná za tepla – 5,59 kg/m; 22,00 Kč/kg. 

Propočet odhadovaných nákladů 

(a) 6 * 8,34 * 21,80 * 20 = 21 817,44 Kč (bez DPH), 

(b) 6 * 21,90 * 25,60 * 20 = 67 276,80 Kč, 

(c) 6 * 5,59 * 22,00 * 10 = 7 378,80 Kč. 

Celkem za dodávku hutního materiálu 96 473,04 Kč (bez DPH), včetně DPH 101 296,69 

Kč, pro tvorbu dohadné položky stanoven odhad ve výši 96 500,- Kč. 

2. Nevyfakturovaná dodávka služeb   

Podklady, z nichž účetní jednotka vycházela při stanovení odhadu: 

V prosinci 2009 nechala účetní jednotka vymalovat kancelářské prostory, dodavatelské 

firmě poskytla zálohu 10 000,- Kč. Malířská firma, která není plátcem DPH, hotovou 

zakázku odevzdala 30. 12. Fakturu účetní jednotce nedodala ani do ukončení prací účetní 

závěrky.  

Účetní jednotka vycházela při odhadu nákladů ze smlouvy o dílo, kterou uzavřela 

s dodavatelem. Ke smlouvě byla přiložena kalkulace nákladů na vymalování 1 m2 plochy. 

Odhadované náklady činily 50 000,- Kč.  

Skutečně přijatá faktura zněla na 48 500,- Kč.  



Příloha č. 12 

 
 

3. Pohledávka za pojišťovnou   

Podklady, z nichž účetní jednotka vycházela při stanovení odhadu: 

V druhé polovině prosince 2009 došlo v důsledku dopravní nehody ke škodě na firemním 

osobním automobilu. Vozidlo bylo havarijně pojištěno. Účetní jednotka tedy předala 

veškeré potřebné doklady k vyřízení pojistné události pojišťovně, s níž měla uzavřenou 

smlouvu o zmíněném pojištění. Pojišťovna do konce roku 2009 neposkytla pojistnou 

náhradu a ani v průběhu provádění účetní uzávěrky nepotvrdila konečnou výši pojistného 

plnění. Účetní jednotka proto požádala autoservis, který přijal poškozené vozidlo k opravě, 

o vyčíslení předpokládaných nákladů na odstranění škody a na základě podmínek 

sjednaných v pojistné smlouvě (jednotka nemá sjednanou pojistnou spoluúčast) odhadla 

přibližnou výši budoucího pojistného plnění na 89 000,- Kč. Po vyhotovení účetní závěrky 

přijala účetní jednotka od pojišťovny dopis s oznámením o výši pojistného plnění ve výši 

85 520,- Kč a tuto částku následně přijala na svém běžném bankovním účtu. Autoservis 

začal poškozené vozidlo opravovat začátkem ledna 2010, opravu dokončil v únoru téhož 

roku.   

4. Výnosové úroky z termínovaného vkladu    

Podklady, z nichž účetní jednotka vycházela při stanovení odhadu: 

Účetní jednotka uložila 3. 12. 2009 na dobu 2 měsíců částku 655 000,- Kč na termínovaný 

účet u Komerční banky, a. s. Ve smlouvě o termínovaném vkladu bylo uvedeno, že vklad 

byl úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,85% p.a. Úroky budou připsány na BÚ vždy 

po skončení měsíce, úroky za únor 2010 k datu ukončení termínovaného vkladu, tj. k 3. 2. 

2010.  

Výpočet úroků pro vyčíslení částky dohadné položky aktivní  

Dotazem u banky bylo zjištěno, že banka pro potřeby úročení počítá s 30 dny v měsíci 

a s 360 dny v roce; p. a. je roční úroková sazba; výnos z termínovaného vkladu je zdaněn 

sazbou 15%; výsledná daň je zaokrouhlována na celé Kč dolů. 

(655 000 * 1,85% * 30 dnů) : 36 000 = 1 009,79   výnosový úrok za měsíce  

1 009,79 * 0,15 = 151,47 zaokr. 151,-  daň z výnosového úroku  

1 009,79 – 151 = 858,79     úrok za měsíc po zdanění 

858,79 : 30 = 28,63       úrok po zdanění připadající na 1 den 

28,63 * 28  =  801,64 Kč     úrok po zdanění do konce roku 2009 

Odhad dohadné položky byl vyčíslen na 800,- Kč. 
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5. Nákladové úroky z provozního úvěru   

Podklady, z nichž účetní jednotka vycházela při stanovení odhadu: 

Účetní jednotka vyšla ze smlouvy o poskytnutém úvěru , konkrétně ze zůstatku úvěru 

a aktuální bankou uplatněné úrokové sazby. Propočet nákladových úroků provedla 

obdobně jako v předchozím případě. Vzhledem k tomu, že úroky z tohoto úvěru platí 

účetní jednotka vždy po skončení měsíce, je vhodné, než vlastní vyčíslování výše dohadné 

položky, počkat na výpis z běžného účtu. Ten jednotka s úroky za prosinec 2009 obdrží 

na začátku ledna následujícího roku. Totéž bylo možné učinit i v předchozím případě. 

Odhad činil 32 000,- Kč.  

6. Nevyfakturované dodávky energií 

Při vyčíslení dohadných položek za spotřebovanou elektrickou energii, teplo, vodného 

a stočného účetní jednotka vycházela z uzavřených smluv s dodavateli těchto médií, 

nastaveného systému pravidelně uhrazovaných záloh, stavu měřidel zachyceného 

k poslednímu dni roku 2009 a posledně provedeného vyúčtování. Dotazem u poskytovatelů 

energií byly ověřeny změny jejich cen. Odhady činily 45 000,- Kč za elektrickou energii, 

20 000,- Kč za teplo a 10 000,- Kč za vodné a stočné. 
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Audit autoprovozu_zjednodušené schéma navrženého po stupu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vybrat kontrolní 
body z interní 

směrnice  

Test shody                       

Vyhodnocení testu 
shody 

Vyhodnotit čas. 
využití vozidel a 

nákladové ukazatele  

Návrh 
doporučení 

 

Sestavit dtb o čas. 
využití vozidel a 
provést  výpočty 
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Autoprovoz_test shody 
 

Normovaný stav Skutečný stav 
Výsledek testu 

shody 
Správci – referenti a řidiči – 
referenti vyplňují před započetím a 
po ukončení pracovní cesty výkaz 
jízd a cestovní příkaz při 
tuzemských pracovních cestách 
mimo obec pravidelného pracoviště 
zaměstnance. 

Ze zkoumaného vzorku byla 
vybrána 3 vozidla (pod 
označením A, B, F), u nichž 
bylo vždy v rámci 1 měsíce 
ověřeno plnění této 
povinnosti prostřednictvím 
spárování jízd pomocí 
turniketů (výjezdů a vjezdů 
do podniku) s výkazy jízd 
nebo cestovními příkazy.   

Shoda ve všech 
případech. 

Každý měsíc k poslednímu dni 
vykazovaného měsíce zpracuje 
správce – referent doklad 
„Uzávěrka PHM“. 

U všech vozidel byly tyto 
doklady ve sledovaném 
období zpracovány. Při 
kontrole návaznosti zůstatků 
ujetých km byly ve 2 
případech zjištěny 
neprovázanosti. V 1 případě 
byl rozdíl 5 km, v druhém 
případě 10 km.   

Shoda ve všech 
případech.  
Drobné nepřesnosti 
vzniklé při přenášení 
zůstatků najetých 
km.  

Správci – referenti a řidiči 
odpovídají za věcnost, správnost a 
hospodárnost. 

Správci – referenti uvádějí na 
měsíčním vyúčtování 
spotřebu PHM, najeté km, 
průměrnou spotřebu PHM za 
měsíc. Tankování PHM 
uvádějí na stazkách, sumu 
tankování přenášejí do 
uzávěrky PHM.  
Chyby ve vyplňování, které 
jsme zjistili, měly povahu 
náhodné chyby - překlepu, 
nejevily známky záměrného 
zkreslování uváděných dat.  

Částečná shoda. 

Oddělení správy majetku vede na 
každé vozidlo složku, která 
obsahuje: 
- kopii smlouvy o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla 
včetně dokladů o zaplacení, 

- kopii pojistné smlouvy o 
havarijním pojištění včetně 
dokladů o zaplacení, 

- technický průkaz nebo jeho 
kopii, 

Až na 1 výjimku obsahovaly 
složky všech zkoumaných 
vozidel směrnicí stanovené 
dokumenty nebo jejich kopie. 
Výjimkou bylo 1 vozidlo pod 
označením F, tovární značky 
Škoda Fabia TDI, rok výroby 
2007, u něhož ve složce 
chyběla kopie pojistné 
smlouvy o havarijním 
pojištění, doklady o 

Až na 1 výjimku 
shoda ve všech 
případech.  
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- fotokopii řidičského průkazu 
uživatelů vozidla, 

- fotokopii platného osvědčení o 
absolvování školení řidičů 
podle ZP,  

- protokol o předání vozidla, 
- smlouvu o svěření služebního 

vozidla ke správě, smlouvu o 
svěření služebního vozidla 
k referentskému řízení, 

- náhradní klíče, 
- doklady pro potřeby servisu, 
- předávací protokol karty CCS. 

pravidelných úhradách 
pojistného složka obsahovala. 
Náhradní klíče byly ve všech 
složkách zkoumaných 
vozidel. Ve všech případech 
bylo ověřeno, že se skutečně 
jedná o náhradní klíče ke 
zkoumaným vozidlům. 
Ve všech případech bylo 
ověřeno, že správci – 
referenti mají ke 
spravovaným vozidlům CCS 
karty. 

Oddělení správy majetku 
zabezpečuje plnění termínů 
prohlídek, servisu a technického 
stavu vozidla. Za plnění 
stanovených termínů je odpovědný 
správce vozidla – referent. 

Oddělení správy majetku 
zajistilo požadované 
prohlídky nebo servis dle 
požadavků referenta. 
U všech zkoumaných vozidel 
plnil referent svoji povinnost.  
 

Shoda ve všech 
případech. 
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Audit autoprovozu_ časové využití vozidel a nákladové ukazatele 

Všechna vozidla byla v provozu v ranních osmihodinových směnách (režim R8). 

 

Vozidlo 

Vstupní data za 4. čtvrtletí 2009 
Zdroj 
čas. 

využití 
auta 

Ukazatele auditu za 4. čtvrtletí 2009 Měrná 
spotřeba 
dle TP 
(l/100 
km) 

Celkové 
náklady 

(Kč) 

Najeté 
km 

Dispon. 
časový 
fond 
(hod) 

Časové 
využití 
auta 
(hod) 

Ukazatel 
čas. 

využití 
(%) 

Náklady 
na využitou 

hodinu 
(Kč/hod) 

Náklady 
na dispon. 

hodinu 
(Kč/hod) 

Náklady 
na km 

(Kč/km) 

Měrná 
spotřeba 

(l/100 
km) 

A_Fabia 
TDI 

18 836 1 921 496 154 stazky 31 122,31 37,98 9,81 6,9 6,2 

B_Fabia 
TDI 

18 408 1 684 496 184 stazky 38 100,04 37,11 10,93 6,8 6,2 

C_Ford 
Escort 

14 284 1 145 496 139 stazky 28 102,76 28,80 12,48 8,1 7,8 

D_NIVA 23 677 1 983 496 174 stazky 35 136,07 47,74 11,94 9,5 9,2 

E_NIVA 31 788 2 462 496 208 stazky 42 152,83 64,09 12,91 9,8 9,2 

F_Fabia TDI 10 030 911 496 198 stazky 40 50,66 20,22 11,01 6,7 6,2 

G_NIVA 13 888 1 085 496 193 stazky 39 71,96 28,00 12,80 10,1 9,2 

H_Ford 
Transit TDI 

23 496 1 756 496 154 stazky 31 152,57 47,37 13,38 8,5 8,1 

I_Ford 
Transit TDI 

25 837 1 927 496 144 stazky 29 179,42 52,09 13,41 8,6 8,1 


