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1. Úvod 

Účetní směrnice plní důleţitou funkci při řízení účetní jednotky a přispívají tak 

k jejímu kvalitnějšímu a efektivnímu chodu. Při jejich tvorbě je nutno postupovat v souladu 

s platnými zákony a předpisy, ať uţ je tvorba těmito předpisy přímo poţadována či je 

odvozena z potřeb a činnosti účetní jednotky. Pomocí správně vytvořených účetních směrnic 

je zajištěn nejen jednotný postup při řešení stejných operací, ale napomáhají k lepší orientaci 

ekonomických pracovníků v účetnictví, zjednodušují externí kontrolu účetní jednotky, 

v neposlední řadě jsou oporou managementu při prosazování jejich cílů a záměrů. 

Účetní směrnice nemusejí být sestavovány samostatně, neboť v  mnoha případech jsou 

v některých účetních jednotkách vzájemně propojeny. 

Bakalářská práce je zaměřena na význam a tvorbu účetních směrnic, analýzu 

současných směrnic ve společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. a následně na návrh 

konkrétních účetních směrnic pro danou společnost. 

Cílem bakalářské práce je ve druhé kapitole definovat pojem vnitropodnikových 

směrnic, charakterizovat jejich význam a účel, vymezit nejdůleţitější legislativu pro jejich 

tvorbu, popsat rozdělení účetních směrnic a následně zdůraznit náleţitosti, které musejí 

obsahovat. Cílem třetí kapitoly práce je charakterizovat společnost BLANCO CS CZ, spol. 

s r.o., zaměřit se na její historii, současné cíle, výrobní a obchodní činnost, uvést obecné údaje 

o firmě a představit její výrobky a nakonec popsat vybrané ekonomické ukazatele firmy. Ve 

čtvrté kapitole je pak cílem analyzovat směrnice dané společnosti a následně navrhnout další 

potřebné účetní směrnice. 

Informace pro tvorbu bakalářské práce budou čerpány převáţně z literatury, ze zákonů 

a internetových zdrojů. Rovněţ bude pouţito poznatků z odborné praxe, jeţ byla vykonána ve 

společnosti, na niţ je bakalářská práce aplikována. Tvorbou účetních směrnic bude nejen 

umoţněno rozšířit si poznatky z dané problematiky, ale současně pomoci dané společnosti při 

návrhu a tvorbě nových a potřebných směrnic. 

Při zhotovení bakalářské práce bude pouţita metoda popisu a modelování, při tvorbě 

účetních směrnic se bude čerpat z poznatků odborné literatury, ze zákonů, internetových 

zdrojů a poznatků z praxe. 
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2. Význam a tvorba účetních směrnic 

2.1  Definice účetních směrnic 

Účetní (vnitropodnikové) směrnice můţeme charakterizovat jako stanovení 

odpovědnosti, pravidel, organizace, podmínek či povinností v určité pracovní činnosti. Jejich 

smysl spočívá zejména v aplikaci zákonných předpisů na konkrétní podmínky v účetní 

jednotce. Účetní směrnice by se měly stát součástí podnikové kultury jako aktivně vyuţívaný 

nástroj usnadňující orientaci v operativních činnostech, kterými se musí všichni zaměstnanci 

zabývat. 

Účetní směrnice jsou v účetních jednotkách často zanedbávány. Pro jejich vypracování 

neexistují ţádné jasně dané a závazné postupy. Pomocí účetních směrnic je podrobněji 

upravován postup jednotlivých činností v účetních jednotkách a je jimi stanoveno také kdo, 

co, kdy a jak bude vykonávat. V praxi se dnes vyskytuje mnoho případů, kdy některé firmy 

nejsou ochotny účetní směrnice zpracovávat či jsou zpracovávány příliš sloţitě, nepřehledně 

nebo jsou velmi zastaralé. Přitom právě kvalitně zpracované účetní směrnice přispívají 

k lepšímu a efektivnějšímu chodu účetní jednotky a firmy jako takové.
1
 

Účetní směrnice plní úlohu pravidel a postupů, kterými se musí řídit všichni 

zaměstnanci dané účetní jednotky a také ti pracovníci, kteří zajišťují společnosti účetnictví a 

nejsou jejími zaměstnanci. Účetní směrnici můţeme tedy povaţovat v různých případech 

alternativního řešení jako vůli odpovědných pracovníků účetní jednotky postupovat v určitých 

konkrétních situacích tak a ne jinak.
2
 Při jejich nedodrţení můţe dojít aţ k závaţnému 

porušení pracovní kázně. Proto je potřeba všechny zaměstnance v dané účetní jednotce 

s těmito pravidly seznámit a vyţadovat jejich dodrţování. Není ani tak důleţitá formální 

stránka směrnice, jako její obsah a praktické uvedení pravidel a postupů.
3
 I sebelepší grafické 

či literárně dokonalé směrnice jsou nám k ničemu, pokud se pracovníci účetní jednotky touto 

směrnicí nebudou řídit.
4
 

                                                 
1 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
2 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vydání. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-

2576-5. 
3 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 6. vydání. Olomouc: Anag, 2008. 239 s. ISBN 978-80-7263-448-

4. 
4 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
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Pomocí účetních směrnic jsou regulovány interní podnikové procesy vyvolané 

manaţery. Na druhou stranu je zároveň nutno a zákonem vyvolanou standardizací tyto 

směrnice zaznamenávat v podobě, která omezuje opatření k zajištění legálnosti postupů 

pouţívaných v účetnictví. A to jak pro účely zajištění daňového základu, tak pro přesné 

výkaznictví pro interní a externí uţivatele.
5
 Základním předpokladem při tvorbě 

vnitropodnikových směrnic je to, ţe musí být zpracovány v souladu se všemi platnými zákony 

a předpisy.  

Samotná funkčnost, logika a věcnost účetních směrnic je vnímána jako jeden 

z nejdůleţitějších operativních nástrojů manaţerského řízení. Primárním důvodem pro jejich 

sestavení je vytvořit nástroj pro vnitřní řízení účetní jednotky. Právě manaţeři podniků jsou 

povaţování za tvůrce těchto směrnic, neboť právě jim kvalitně zpracované směrnice budou 

poskytovat dostatečnou jistotu o správnosti, včasnosti a kvalitě poskytovaných dat. Ty jim 

pak pomohou konat rozhodnutí od administrativně – operativních aţ po dlouhodobá 

strategická rozhodnutí. Mnoho manaţerů tyto směrnice ale povaţuje za jakési nutné zlo a na 

jejich tvorbě se tak odmítají podílet.
6
 

Vytvoření účetních směrnic je povinností kaţdé účetní jednotky, ale v kaţdé z nich se 

mohou lišit. Záleţí totiţ na hospodářské činnosti a náplni účetní jednotky. Proto můţe být 

okruh účetních směrnic v některých firmách širší, v jiných zase uţší. Zároveň i jejich tvorba 

můţe být zcela odlišná. Některé účetní jednotky dávají přednost jednotnému ucelenému 

souboru všech směrnic, jiné vytvářejí tyto směrnice samostatně. V jiných případech mohou 

být směrnice také součástí jiné směrnice, ke které lze tuto problematiku zařadit.
7
 

Účetní směrnice mají značný význam pro řízení účetní jednotky a její další rozvoj. 

Pomocí nich účetní jednotka upravuje chování svých zaměstnanců a jsou typické zejména tím, 

ţe jsou
8
: 

 Závazné pro zaměstnance, 

 dodržování povinností zaměstnanců lze vynucovat pomocí různých sankcí, 

 zaměstnanec odpovídá za škodu, která vznikne nesplněním jeho povinnosti. 

 

                                                 
5 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
6 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
7 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7263-655-6. 
8 SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek.  

Praha: ASPI, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7357-436-9. 
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2.2 Význam účetních směrnic 

 „Úloha vnitropodnikových směrnic spočívá především v zajištění jednotného 

metodického postupu při sledování skutečností nastalých v různých vnitropodnikových 

útvarech. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tj. vnitropodniková směrnice by 

měla přispět k zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací v různých 

účetních obdobích.“
9
 

Zajištěním tohoto postupu by měly směrnice pomáhat při sestavování 

vnitropodnikových plánů. Vedle toho je jednotný metodický přístup důleţitý také pro správné 

vyhodnocování skutečností, protoţe tak je umoţněno společnosti vytyčovat další úkoly a 

rozhodovací úkoly, jeţ jsou podstatné pro zajištění ziskovosti firmy.
10

 

Důvodem pro tvorbu účetních směrnic není jen zajištění jednotného metodického 

postupu při řešení stejných operací, jak jiţ bylo dříve zmíněno. Neboť i správná tvorba 

účetních směrnic je velmi důleţitá. Ta nám umoţní jednodušší a snadnější postup při externí 

kontrole účetnictví. A to jak při kontrole prováděné pracovníky finančního úřadu, tak 

auditory. Pomocí účetních předpisů mají totiţ k dispozici potřebné údaje o účetní jednotce a 

jsou ušetřeni mnoha času a práce týkající se dotazování či zjišťování chybějících informací. 

Zároveň i pohled na účetní jednotku, jejíţ účetnictví je vedeno pomocí účetních směrnic, je 

zcela odlišný.
11

 

Jestliţe tedy účetní jednotka sestaví vnitropodnikové směrnice, ať uţ ty, které ji ukládá 

legislativa či nikoliv, je moţné provádět kontrolu chodu účetní jednotky bez zbytečných 

diskusí mezi jednotlivými pracovníky.  

Vnitropodnikové směrnice nám napomáhají také k lepší orientaci a adaptabilitě 

nových pracovníků v případě výměny účetních či ekonomických pracovníků. Tím je zároveň 

zvýšena jistota jak pro majitele, tak pro vedení účetní jednotky, ţe nedochází k činnostem na 

základě okamţitého rozhodnutí některého z pracovníků či z důvodu nahodilosti. Právě 

pomocí účetních směrnic, jeţ definují všechny důleţité činnosti, jsou sníţena tato rizika.
12

 

Účetní směrnice neslouţí jen k tomu, aby splnily povinnosti dané legislativou. Mohou 

a měly by být především nástrojem, jímţ je zkvalitněno vnitřní řízení účetní jednotky, coţ se 

                                                 
9  LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-5. 
10 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-5 
11 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7263-655-6. 
12 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
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následně promítne do jednodušší vnitřní i vnější kontroly. Směrnice pak mohou poslouţit i ke 

zlepšení a zjednodušení auditu či daňové kontroly.
13

 

Kvalitně vytvořené směrnice představují jeden z nástrojů pro vnitřní řízení účetní 

jednotky, neboť jejich tvorba je proces, který vzniká napříč organizační strukturou podniku. 

V organizační struktuře jsou stanoveny kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 

za určité hospodářské operace, podpisová oprávnění a přehled o tom, k jakým operacím je 

nutný souhlas hlavních orgánů společnosti.
14

 

Pomocí správně formulované účetní směrnice můţe management prosadit své cíle a 

záměry. Měl by ale současně provádět namátkové kontroly, kterými zjistí, zda průběh všech 

případů odpovídá stanoveným pravidlům.
15

 

Úkolem účetních směrnic je především upravit některé oblasti činnosti účetní 

jednotky tak, aby fungovaly bezproblémově řídicí vztahy a aby byla stanovena konkrétní 

odpovědnost příslušných zaměstnanců. Dále by měly upravovat také činnosti a postupy, u 

kterých to vyţadují právní předpisy, nebo pro které je úprava poţadována z hlediska účetní 

jednotky za potřebnou a uţitečnou s ohledem na význam či opakovanost výskytu.  

2.3 Účel účetních směrnic 

 Ze samotné definice předmětu účetnictví můţeme nepřímo vyvodit nutnost vytvořit 

vnitropodnikové směrnice. Předmět účetnictví je definován v §2 Zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. „Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření.“
16

 

Smyslem účetnictví je tedy podat správné a průkazné informace a to vše při 

dodrţování základních zásad pro vedení účetnictví, mezi které můţeme zahrnout 

především
17

: 

 Bilanční kontinuitu. Rozumíme jí návaznost zůstatků rozvahových účtů 

v následujícím účetním období na zůstatky rozvahových účtů v běţném účetním 

období. 

                                                 
13 HRUŠKA, Vladimír. Vnitropodnikové směrnice – 1. Díl. 3. vyd. Praha: BILANCE, 2005. 332 s. ISBN 80-86371-47-6. 
14 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
15 HRUŠKA, Vladimír. Vnitropodnikové směrnice – 1. Díl. 3. vyd. Praha: BILANCE, 2005. 332 s. ISBN 80-86371-47-6. 
16 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
17 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
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 Věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.  Účetní jednotky musí účtovat 

podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví a to do období, se 

kterým tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. 

 Stálost metod v běžně vedeném účetnictví. A to především ve vztahu ke způsobům 

oceňování, odpisování a postupům účtování. 

 Nemožnost kompenzace majetků a závazků, nákladů a výnosů. Účetní jednotky jsou 

povinny účtovat o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech v účetních knihách a 

zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 

 Opatrnost. Znamená reálný odhad hospodářské situace účetní jednotky tak, aby se 

rizika a ztráty včetně sníţení ceny majetku nepřenášela do následujících období. Takţe 

aktiva a výnosy by neměly být nadhodnocovány či naopak a zároveň závazky a 

náklady by neměly být podhodnoceny.  

K tomu, aby účetní jednotka věděla, jaké účetní směrnice vytvořit, měla by zpracovat 

přehled skutečností, které se do účetnictví promítají ve vztahu ke konkrétní činnosti účetní 

jednotky. Čím větší teda účetní jednotka je a čím rozmanitější činnost vykonává, tím 

náročnější jsou úkoly pro pracovníka formulujícího konkrétní systém účetnictví. Důleţitým 

předpokladem je důkladně znát jak systém řízení podniku tak vnitropodnikového řízení.
18

 

Hlavním účelem účetních směrnic je tedy
19

: 

 Pouţívat jednotný a přehledný účetní rozvrh účetní jednotky  

 dosahovat jednotného oceňování v souladu s obecně závaznými předpisy pro vedení 

účetnictví, 

 stejně posuzovat shodné účetní případy,  

 vymezit účetní doklady včetně účetních písemností a organizačně zabezpečit jejich 

oběh, přezkušování a vedení účetních knih, 

 jednotně organizačně zabezpečit provádění inventarizace, a to jak fyzické, tak 

dokladové, 

 organizačně zabezpečit úschovu a archivování účetních a daňových písemností.  

 

                                                 
18 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
19 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 

 



 

- 11 - 

 

2.4 Nejdůležitější legislativa pro tvorbu účetních směrnic 

Na úvod je třeba zmínit se o tom, ţe v letech 2003 a 2004 došlo k významným 

změnám v účetní legislativě včetně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neboť v platnost 

vstoupily České účetní standardy pro podnikatele a vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. České účetní standardy 

platí pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

Těmito změnami získaly účetní jednotky daleko větší volnost, čímţ se zároveň zvětšila 

potřeba tvořit účetní směrnice. 

Zákon o účetnictví neukládá přímo tvorbu účetních směrnic, ale v některých 

ustanoveních se vydání vnitřní normy předpokládá. V právních předpisech jsou určena jen 

obecná pravidla, která uţ si účetní jednotka upřesní ve svých účetních směrnicích. Pro 

usnadnění práce se směrnicemi je doporučeno uvést obecně platné ustanovení právního 

předpisu konkrétně v dané směrnici a ne jen pouhý odkaz na něj. 

Z důvodu poměrně častých legislativních změn je nutné, aby byly vnitropodnikové 

účetní směrnice důkladně a pravidelně aktualizovány. 

Jelikoţ se účetnictví řídí mnoha zákony, vyhláškami a standardy, je obtíţné 

vyjmenovat všechny. Proto uvádím jen ty nejzákladnější, ze kterých by měla účetní jednotka 

při tvorbě účetních směrnic čerpat: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,  

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

 České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023, 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 563/1991 

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

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 
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2.5 Rozdělení účetních směrnic 

 Jak jiţ bylo dříve zmíněno, kaţdá účetní jednotka má povinnost vytvořit si své vnitřní 

směrnice.
20

 Potřeba tvorby by měla vyplývat především z vnitřní potřeby účetní jednotky. 

Existují ale i takové směrnice, které by měly být vytvořeny v kaţdé účetní jednotce, neboť 

jejich vydávání je poţadováno právním předpisem. V oblasti účetnictví hovoříme především o 

obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších 

důleţitých předpisech. Je třeba ale dodat, ţe i přesto, ţe jsou některé směrnice povinné, účetní 

jednotka si sestaví je ty, pro které má náplň.
21

 

„Pokud Zákon stanoví vydání vnitřního předpisu (vnitropodnikovou směrnici), nemůže 

být účetnictví považováno za správné, jestliže takováto směrnice není vydána.“
22

 

Zákony platí pro všechny účetní jednotky. To znamená, ţe účetní směrnice, jeţ jsou 

zákonem nařízeny, či z něj nějak vyplývají, mají povinnost vypracovat všechny. To platí 

rovněţ i pro účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Účetní směrnice můžeme rozdělit do tří skupin23
: 

 směrnice povinné podle účetních předpisů, jeţ jsou dány zákonem o účetnictví, 

prováděcí vyhláškou nebo účetními standardy, 

 směrnice vyplývající z jiných právních předpisů, jako je například zákoník práce, 

zákon o daních z příjmů či zákon o rezervách, 

 směrnice doporučené, jejichţ obsah i rozsah je dán velikostí, strukturou i předmětem 

činnosti dané společnosti, např. vnitřní předpis upravující vystavování, zpracování a 

oběh účetních dokladů. 

2.5.1 Povinné účetní směrnice 

Mezi povinné účetní směrnice, jeţ vyplývají z legislativy a jsou nejčastěji pouţívané, 

můţeme zařadit především tyto: 

 Systém zpracování účetnictví, 

 Účtový rozvrh, 

                                                 
20 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7263-655-6. 
21 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-

5. 
22 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-

5. 
23 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7263-655-6. 
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 Podpisové záznamy a podpisové vzory, 

 Dlouhodobý majetek, 

 Stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby, 

 Odpisový plán, 

 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 Kursové rozdíly, 

 Cizí měny, 

 Inventarizace, 

 Oběh účetních dokladů, 

 Rezervy, 

 Zásoby, 

 Rozpouštění nákladů, popř. odchylek, 

 Konsolidační pravidla. 

Je třeba si ale uvědomit, ţe i v rámci povinných účetních směrnic bude účetní jednotka 

vytvářet pouze ty, pro které má opodstatnění a náplň. 

Některé z výše uvedených povinných směrnic nemusí být vypracovány samostatně, 

ale mohou být součástí jiné směrnice. V praxi se můţeme často setkat s případy, kdy jsou 

některé směrnice propojeny.  

2.5.2 Ostatní účetní směrnice 

Vedle účetních směrnic, které jsou přímo nařízeny zákonem, případně některým 

Českým účetním standardem, existují i směrnice, které si účetní jednotka vytváří dle svých 

potřeb. Je totiţ potřeba upravit všechny situace, u kterých je předpokládáno, ţe mohou nastat. 

A to právě pomocí vytvoření dalších vnitřních předpisů.
24

 

Mezi ostatní účetní směrnice, které si můţe účetní jednotka dále vytvořit, můţeme 

zařadit zejména: 

 Zpracování kalkulací, 

 Organizační a pracovní řád, 

 Zásady pro použití dohadných položek, 

 Zásady pro tvorbu a používání opravných položek, odpis pohledávek, 

                                                 
24 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-

5. 
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 Úprava pohledávek po lhůtě splatnosti, 

 Poskytování slev, bonusů, daňové dobropisy a vrubopisy, 

 Vnitropodnikové účetnictví, 

 Používání firemních motorových vozidel, 

 Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, 

 Úschovu účetních písemností a záznamů na technických nosičích, 

 Pracovní cesty, 

 Školení zaměstnanců, 

 Náhrady škod, 

 Požární předpisy, 

 Stanovení norem přirozených úbytků zásob, 

 Poskytování příspěvků zaměstnancům na stravování, rekreaci a zájezdy či kulturní a 

sportovní akce, 

 Harmonogram účetní závěrky, 

 Pokladnu, 

 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

Tak jako je tomu u povinných účetních směrnic, i zde je nutno dodat, ţe účetní 

jednotka nemusí vydat všechny tyto vyjmenované směrnice. Opět zde záleţí na velikosti a 

organizaci samotné účetní jednotky a také na individuálním zváţení osob, které za tvorbu 

směrnic zodpovídají.   

2.6 Náležitosti účetních směrnic 

 Tak jako například účetní doklady, i účetní směrnice by měly obsahovat určité 

náleţitosti. A to z toho důvodu, aby nedošlo ke vzniku pochybností o platnosti nebo datu 

účinnosti vnitropodnikové směrnice či špatné identifikaci popisované problematiky. Níţe 

uvedené náleţitosti ale nemusí být na kaţdé vnitropodnikové směrnici, v kaţdé účetní 

jednotce, ale slouţí jen jako nabídka a inspirace z mnoha moţností. 

Samotné sestavení účetních směrnic je velmi rozsáhlou a časově náročnou prací. 

Pokud se směrnice netýkají jen pracovníků účetního oddělení, ale i jiných vnitropodnikových 

útvarů, pak je jejich tvorba ještě náročnější. V praxi se lze často setkat s tím, ţe ve většině 

případů jsou účetní směrnice sestavovány právě účetní či ekonomickým odborem, přičemţ 
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vhodnější je spolupráce i s jinými osobami, jako jsou auditoři, daňoví poradci či jednatelé 

firmy. 

Některé účetními jednotky při tvorbě účetních směrnic dokonce vyuţívají pomoc od 

externích specializovaných agentur, které jim pomohou sestavit za úplatu směrnice přímo na 

míru.  

Každá účetní směrnice by tedy měla obsahovat minimálně určité údaje, kterými 

jsou zejména
25

: 

 Název účetní jednotky. Musí být totiţ jednoznačně určeno, které účetní jednotky se 

daná směrnice týká.  

 Název dokumentu a jeho označení. Označování směrnic si kaţdá účetní jednotka 

určuje sama. Buď mohou být označeny číslem revize, nebo je moţno vydat i novou 

směrnici, která tu původní zcela nahradí. 

 Název směrnice. Musí být jednoznačný, stručný a výstiţný. Jde o to, aby byl 

identifikován a rozlišen vlastní obsah směrnice. Neměli bychom pouţívat krkolomné 

názvy. Díky jednoduchosti je totiţ zaručena snadná orientace v dokumentech 

 Datum a místo vydání. To znamená den a místo, kde byla směrnice sepsána. Datum se 

nemusí shodovat s datem účinnosti. 

 Datum účinnosti. Tím je určeno období, od kterého je směrnice platná. Podle tohoto 

údaje se řídí většina kontrolorů, ať uţ finanční úřady či auditoři. Účetní jednotka si 

tedy musí dávat pozor, aby změny vyvolané novelami zákonů byly v souladu 

s účinností vnitropodnikových směrnic. 

 Vypracoval. Jedná se o osobu, jeţ směrnici vypracovala. Měla by být uvedena pro 

případ nejasností, aby se na ni mohli pracovníci obracet v případě řešení problémů a 

nejasností. Tato osoba by měla mít na starosti normu po celou dobu její ţivotnosti, 

tedy sledovat legislativní a vnitropodnikové změny, vypracovávat pak aktualizace a 

revize. 

 Kontroloval. Provádí ji nadřízený pracovníka, který směrnici vypracoval. Ovšem 

pokud se nejedná o tutéţ osobu. 

 Schválil. Na kaţdé směrnici by měl být uveden podpis této osoby. Jedná se většinou o 

jednatele, generálního ředitele, hlavní účetní. Tato osoba má přidělenou pravomoc 

přikázat a rozhodnout o dané problematice. 

                                                 
25 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
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 Rozdělovník, neboli seznam pracovníků (pracovních funkcí), kteří tuto směrnici 

obdrţí. Informuje také o tom, kolik exemplářů se vydá. Je pevně stanoven zvláště ve 

velkých společnostech. 

 

Mezi další údaje, které mohou účetní směrnice obsahovat, můžeme zařadit 

především tyto: 

 Revize. Kaţdá směrnice během času zastará a je třeba ji pravidelně aktualizovat či 

zcela přepracovat. Bylo by velmi nepraktické a nepřehledné, kdyby kaţdá novela byla 

vydávána pod zcela novým číslem. Proto je dobré uvádět, o kolikáté novelizované 

vydání se jedná. 

 Vydal. Pokud ve větších účetních jednotkách vydává vnitropodnikové směrnice jeden 

útvar či jedna osoba, mělo by to zde být uvedeno. Současně by měl tento útvar či 

pověřený pracovních archivovat písemnosti i po skončení platnosti. 

 Vyřizuje. Pokud za danou problematiku zodpovídá jiná osoba, neţ ta, která danou 

směrnici vypracovala, měla by být v hlavičce směrnice také uvedena. Záleţí však na 

velikosti a organizační struktuře účetní jednotky. 

 Přílohy. V případě, ţe je nutno připojit ke směrnici určitý dokument, který se jí týká, 

mělo by tak být učiněno jasně a srozumitelně. To zejména z důvodu, aby kaţdý 

z pracovníků, kteří s ní budou pracovat, byli ihned schopni určit, o jakou přílohu se 

jedná, jaký je její název a kolik má stran. 

 Změněné stránky. Pokud dojde k menším zásahům či změnám směrnic, není vţdy 

nutno vydat znova celou směrnici. V tomto případě je ekonomičtější a jednodušší 

pouze vyměnit stránku za tu, na které došlo k úpravám a nedošlo k zásahu na ostatních 

stránkách. Záleţí však na zvyklostech účetní jednotky. 

 Počet stran a konkrétní číslo stránky. Tento údaj je velice nepostradatelný, co se týče 

práce se směrnicemi. Některé směrnice totiţ mohou ve velkých společnostech 

obsahovat rozsáhlé diagramy a bez údaje o čísle stránky by se v nich pracovník lehce 

ztratil. 

2.6.1 Údaje uvedené v záhlaví účetních směrnic 

Účetní směrnice by měly mít vytvořenou jednotnou hlavičku nebo záhlaví, coţ je 

důleţité pro nezpochybnitelnost, platnost, datum účinnosti nebo identifikaci toho, co daná 
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směrnice popisuje. Smysl záhlaví směrnice spočívá tedy ve zjednodušení orientace mezi 

jednotlivými směrnicemi. 

Hlavička (záhlaví) účetní směrnice by měla obsahovat tyto údaje
26

: 

 Název účetní jednotky a její sídlo,  

 datum a místo, kdy byla účetní směrnice vydána, 

 název písemnosti a její číselné označení, 

 název účetní směrnice, 

 schválení.  

 

V hlavičce (záhlaví) účetní směrnice je doporučeno uvádět i další informace, kterými 

jsou
27

: 

 Revize, 

 účinnost,  

 rozdělovník,  

 vypracoval, 

 vydal,  

 kontrola,  

 vyřizuje, 

 přílohy.  

2.6.2 Text účetní směrnice28
 

 U rozsáhlejších směrnic je vhodné rozdělit text do více částí a to na úvodní ustanovení 

a závěrečná ustanovení. 

Úvodní ustanovení 

 Mělo by obsahovat odkazy na další předpisy, k jejichţ provedení je směrnice 

vydávána a také citace příslušných předpisů. Tím, ţe uvedeme citace příslušných právních 

předpisů přímo ve směrnici, nebudou je pracovníci muset vyhledávat v předpisech a budou 

tak lépe chápat smysl směrnice. 

                                                 
26 HRUŠKA, Vladimír. Vnitropodnikové směrnice – 1. Díl. 3. vyd. Praha: BILANCE, 2005. 332 s. ISBN 80-86371-47-6. 
27 HRUŠKA, Vladimír. Vnitropodnikové směrnice – 1. Díl. 3. vyd. Praha: BILANCE, 2005. 332 s. ISBN 80-86371-47-6. 
28 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
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Závěrečná ustanovení 

V praxi jsou často podceňována. Jejich součástí je platnost a účinnost, zrušovací 

ustanovení, ustanovení o přílohách či závaznost pro konkrétní pracovní úseky nebo 

zaměstnance. 

Pomocí zrušovacího ustanovení (derogační klauzule) jsou vyjmenovány směrnice, 

které se vydáním nového řídícího aktu ruší nebo mění. V případě změny či zrušení jen části 

dané směrnice, musí být tato část přesně specifikována. Závěrečné ustanovení by mělo taktéţ 

obsahovat i vymezení osoby, která je povinna kontrolovat dodrţování směrnice.  

V případě, ţe je nutno směrnice měnit, vydávají se většinou jen číslované dodatky 

jednotlivých účetních směrnic. 

2.6.3 Údaje uvedené v zápatí účetních směrnic29
 

Pomocí zápatí je usnadněna práce s konkrétní účetní směrnicí a je stejně důleţité jako 

záhlaví. 

Mezi základní údaje, které by mělo zápatí účetních směrnic obsahovat, patří: 

 Datum a míst, kde byla vydána účetní směrnice,  

 změněné stránky, 

 počet stran a konkrétní číslo stránky účetní směrnice. 

2.7 Tvorba účetních směrnic 

Jak jiţ bylo dříve uvedeno, některé účetní směrnice jsou tvořeny povinně dle zákona, 

jiné si účetní jednotka můţe vytvořit podle svých potřeb. Pokud se rozhodujeme, které 

z doporučených směrnic vydat či ne, je důleţité zaměřit se zejména na velikost společnosti a 

její vnitřní uspořádání. Je určitě rozdíl mezi společností řízenou jedním společníkem, který je 

zároveň sám jejím zaměstnancem a společností se sloţitým organizačním uspořádáním. 

Nesmíme ale zapomenout, ţe v obou případech má zákon na tvorbu směrnic stejné 

poţadavky.  

Směrnice by neměly být vydávány pouze na papíře, ale měly by být především 

dokumentem, podle kterého se bude v účetní jednotce postupovat. Dále by měly být pro 

                                                 
29 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
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pracovníky oporou, to znamená, ţe do těchto směrnic budou moci nahlíţet kdykoli, kdyţ 

budou potřebovat vědět, jak je v účetní jednotce pro konkrétní případ řešen metodický 

postup.
30 

Vydané směrnice by měly být především jednoznačné, coţ znamená, ţe musí být 

stanoveno, kdo tuto směrnic vydává, jakého okruhu pracovníků se týká, od kdy je platná a 

samotný text směrnice by neměl vyvolávat pochybnosti o nařízených postupech. 

Důleţité je zmínit také fakt, ţe ne vţdy je moţno spoléhat pouze na paměť pracovníků 

společnosti, byť je to i ta nejmenší firma. Paměť je totiţ velmi nespolehlivou, zvlášť kdyţ se 

jedná o řídký výskyt konkrétních případů. Navíc tito pracovníci mohou společnost kdykoli 

opustit a v případě, ţe nebudou písemně zaznamenány dříve uskutečněné postupy, můţe být 

následně postupováno odlišně a dojít aţ k porušení zákona, i kdyţ třeba zcela neúmyslně. 

Noví pracovníci mohou mít navíc i své návyky z dřívějšího pracoviště a přirozenou snahu 

v nich pokračovat.
31 

Tak jak bylo jiţ uvedeno v dřívější kapitole, je třeba zdůraznit, ţe sestavení účetních 

směrnic je pro účetní jednotku rozsáhlá a zdlouhavá práce. Účetní směrnice se totiţ týkají 

nejen pracovníků účetních oddělení, ale i jiných útvarů účetní jednotky. Navíc kaţdá 

z účetních jednotek má svá specifika a tudíţ ne vţdy je třeba se uspokojit s různými vzory 

vydávaných směrnic, ale je třeba do nich zapracovat i konkrétní podmínky kaţdé z účetních 

jednotek. Při sestavování směrnic je nutno dávat si pozor na to, aby vydané směrnice nebyly 

v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
32 

Je nutno, aby účetní směrnice byly pravidelně aktualizovány. Příčinou jsou především 

nejrůznější legislativní změny či změny uvnitř dané účetní jednotky. Záleţí však na 

rozhodnutí účetní jednotky, zda stávající směrnice bude rušit a vydá směrnice nové, nebo 

změny u určitých směrnic provede pomocí číslovaného dodatku.
33 

Není podstatou, pod jakým názvem budou směrnice vydávány. Důleţitý je totiţ jejich 

obsah. Obsahem rozumíme například stanovení metodiky postupu a určení odpovědných osob 

                                                 
30 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-

5. 
31 LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-

5.   
32 SOTONA, Milan. Vnitropodnikové směrnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 179 s. ISBN 80-251-0924-0. 
33 POMOC PODNIKATELI: Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele. [online]. [28. 2. 2008]. Dostupné z: 

http://www.pomocpodnikateli.cz/vnitropodnikove-smernice-pro-podnikatele 
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za jejich dodrţování, dobu platnosti směrnice a určení osob odpovědných za kontrolu jejich 

dodrţování.
34 

Směrnice by měly být sestaveny minimálně ze dvou částí - z části obecné a praktické. 

V obecné části bychom měli uvést určitou citaci příslušných předpisů. Tím docílíme lepší 

orientace těch, kteří v účetní jednotce dle této směrnice budou postupovat, neboť mají tyto 

citace přímo uvedeny a nemusí si je vyhledávat v konkrétních předpisech. Zároveň je i 

mnohem výstiţnější smysl a důvod vytvoření dané směrnice. Druhá část směrnice by se měla 

týkat jiţ konkrétního postupu v účetní jednotce. Je ale podstatné, aby směrnice nikdy nebyla 

jen konstatováním právních předpisů.
35 

Zásady při vytváření účetních směrnic 

Při tvorbě a úpravě vnitropodnikových směrnic je potřeba dodrţovat následující 

zásady: 

 Účetní směrnice musí být logická, stručná a přehledná, taktéţ text musí být 

srozumitelný a jednoznačný, 

 účetní směrnice musí řádně řešit vymezené postupy a uspořádat je tak, aby stejná 

problematika byla shrnuta v rámci jedné směrnice, čímž by se odstranilo zbytečné 

opakování, 

 vytvořené účetní směrnic musejí být v souladu s právními předpisy. 

Názvy účetních směrnic 

Pro účetní směrnice lze uţívat různá označení, coţ je čistě na rozhodnutí dané účetní 

jednotky. Proto mohou existovat označení jako směrnice, vnitřní či organizační směrnice, 

rozhodnutí atd. Ve všech případech se vţdy jedná o závazný předpis, kterým si účetní 

jednotky stanoví metody a postupy a musí se jím pak v průběhu svého hospodaření musí řídit. 

Účetní jednotka by ale měla pokračovat v názvu, který si určí pro své účetní směrnice. 

Účetní směrnice mohou být vydávány jako: 

 Metodické směrnice, 

 Organizační směrnice, 

 Vnitřní směrnice, 

 Pokyny, 

                                                 
34LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 5. vyd. Praha: GRADA, 2008. 116 s. ISBN 978-80-247-2576-5 
35 KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7263-655-6. 
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 Nařízení, 

 Rozhodnutí, 

 Příkazy. 

Číslování účetních směrnic 

Účetní směrnice by měly být číslovány vzestupně a s uvedením platného účetního 

období. 

2.8 Nejčastější chyby při sestavování účetních směrnic36
 

Mnoho podniků se potýká s problémem souvisejícím se sestavováním účetních 

směrnic. V praxi se totiţ můţeme setkat s účetními jednotkami, které nemají sestaveny 

aktuální účetní směrnice, neboť dříve vytvořené směrnice nejsou v určitých případech 

pravidelně aktualizovány, jako je tomu například při organizačních změnách v dané účetní 

jednotce či změnách v legislativě. V praxi se ve směrnicích mnoha firem objevují formální 

nedostatky. 

Pro představu je tedy vhodné uvést nedostatky, které směrnice často obsahují a 

snaţit se jich při tvorbě vyvarovat. Můţeme mezi ně zařadit například tyto: 

 Účetní směrnice nejsou systematicky a logicky uspořádány, 

 účetní směrnice jsou uspořádány tak, že se v nich nedá snadno orientovat, 

 účetní směrnice obsahují zastaralé pojmy, není sjednoceno názvosloví  

 účetní směrnice obsahují gramatické chyby, 

 účetní směrnice nejsou stručné, jasné ani výstižné, 

 účetní směrnice jsou chaoticky či nepřehledně číslované a členěné, 

 není určena osoba zodpovědná za tvorbu a aktualizaci účetních směrnic, 

 účetní směrnice obsahují pouze opsané obecně platné předpisy, čímž se pak nejedná o 

vnitřní normu, 

 vyskytuje se v nich odkaz na software, který se již v dané organizaci nevyužívá, 

 účetní nejsou pravidelně aktualizovány v souvislosti s legislativními změnami, 

 v účetní směrnici není uvedeno datum účinnosti, 

                                                 
36 MZDOVA PRAXE: Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. [1. 9. 2007]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/?search_query= 
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3.  Charakteristika společnosti BLANCO CS CZ, 

spol. s r.o. 

3.1 Historie mezinárodní skupiny společností BLANCO37 

Firma BLANCO byla zaloţena v roce 1925 v německém Oberderdingenu Heinrichem 

Blancem. Tehdejší výrobní program byl zaměřen především na výrobu tepelných lahví 

z mědi, avšak později došlo k přeorganizování výroby na čistý hliník. Počet zaměstnanců 

neustále stoupal, podnik expandoval a ani v letech krize nebyl nijak ohroţen.  

V roce 1950 byly objeveny mnohostranné moţnosti nerezavějící oceli, na kterou se 

orientoval veškerý budoucí rozvoj výroby, čímţ byla zahájena výroba pro velkokuchyňský 

průmysl. Tehdy se jednalo o velmi drahou a neobyčejnou surovinu. Rok po této události 

nastalo vlastní zlaté období podniku, kdy začaly být vyráběny dřezy a dřezové kryty 

z ušlechtilé oceli. Následně byla výroba rozšířena i o další stroje pro velkokuchyňský 

průmysl. 

 Od roku 1965 začala společnost zakládat své dceřiné společnosti a to například 

v Belgii, Rakousku, Francii. Počet zaměstnanců nadále stoupal, ve skupině BLANCO v té 

době pracovalo jiţ na 1400 pracovníků. V současné době je tedy společnost BLANCO CS 

GmbH + Co. KG společníkem následujících společností
38

: 

 BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Česká republika, 

 BLANCO CS S.a.r.l., Francie, 

 SG Stahl Grossküchen GmbH, Deutschland, 

 BLANCO CS Austria GmbH, 

 BLANCO CS Kunststofftechnik GmbH, Deutschland, 

 BLANCO CS Benelux bvba, Belgien, 

 BLANCO CS UK Ltd., Great Britain. 

 V letech 1976 – 1977 došlo ke vzniku nové filozofie firmy. Ta vedla ke koncentraci na 

tři výrobní skupiny:  

 technika pro domácnost, 

                                                 
37

 http://www.blanco.cz 
38

JUSTICE: Sbírka listin Blanco CS CZ, spol. s r.o. [online]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a162632&klic=%2fL124v4g9npIGVveJ9Yj9g%3d%3d 
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 technika pro společné stravování, 

 technika pro medicínu.  

V roce 1987 společnost BLANCO změnila svůj název. Světově zavedená značka zboţí 

BLANCO byla přenesena do označení firmy BLANCO GmbH + Co. KG. Léta 1990 aţ 1992 

přinesla nadprůměrný růst a rekordní obraty ve všech třech výrobních skupinách, které 

realizovala společnost především v tuzemsku. Současně bylo ve Švýcarsku zaloţeno 

BLANCO AG jako prodejní společnost.  

3.2  Historie společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 

v Chlebovicích 

 Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. byla zaloţena dne 17. listopadu 1993 ve 

Frýdku-Místku jako 100% dceřiná společnost firmy BLANCO GmbH + Co. KG, sídlící 

v Německém Oberderdingenu. V letech 1994 aţ 1996 byla činnost společnosti zahájena 

v pronajatých prostorách ve Frýdku-Místku výrobou velkokuchyňských dřezů a van, přičemţ 

později přibyly i výrobky pro vybavení gastronomických provozů. Patří zde zejména 

nerezové stoly, regály, police, servírovací vozíky a podobně.
39

 K 31. 12. 1994 výrobní 

program společnosti realizovalo 11 dělníků, 2 zaměstnanci byli v řídících funkcích a 4 ve 

správních funkcích.  

 V roce 1995 bylo rozhodnuto o zakoupení vlastních výrobních prostor. V polovině 

roku 1996 se proto firma kompletně přestěhovala do vlastní výrobní haly ve Starém Městě u 

Frýdku-Místku. Její sortiment byl rozšířen o produkty pro vybavení a zařízení nemocnic a 

zdravotnických zařízení. Jedná se především o rozšíření vybavení na operačních sálech a 

předsálích. Je zde tedy moţno zahrnout nejrůznější instrumentační a přístrojové stolky, 

staniční vozíky a stojany. Rovněţ došlo i rozšíření výrobního programu výroby zařízení pro 

gastronomii.
40

 

 Dne 1. ledna 2004 otevřela společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. svou praţskou 

prodejní kancelář. Ta se zabývá odbytem produkce na českém a slovenském trhu. Od roku 

2004 je tedy v České republice rozdělen odbyt se stanovištěm v Praze a výroba ve Frýdku-

                                                 
39

 JANOŠCOVÁ Jana, JUŘÁK Petr. Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku. 1. vyd. Ţehušice: 

Městské knihy s.r.o., 2005. 247 s. ISBN 80-86699-30-7. 
40

 JANOŠCOVÁ Jana, JUŘÁK Petr. Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku. 1. vyd. Ţehušice: 

Městské knihy s.r.o., 2005. 247 s. ISBN 80-86699-30-7. 



 

- 24 - 

 

Místku do dvou na sobě nezávislých společností s ručením omezeným. Od roku 2002 je 

výroba rozdělena na odvětví společného stravování, medicínskou a kuchyňskou techniku. 

Dosavadní technika pro domácnost byla přejmenována na kuchyňskou techniku. 

 Dalším významným datem je 1. březen 2005, kdy se firma přestěhovala do svého 

nového sídla v Průmyslové zóně v Chlebovicích. Z kapacitních důvodů bylo nutno postavit 

novou halu, která si vyţádala investici 3 miliony Euro. V původním sídle totiţ nebylo 

společnosti umoţněno rozšiřovat se dle záměru. Dalším důvodem se stalo také přestěhování 

části výroby z Německa do České republiky.
41

 

 Tato společnost zpočátku zaměstnávala čtyři pracovníky. V roce 2005 jich měla jiţ 83, 

přičemţ do dělnických profesí a do konstrukce stále přijímala další. V současné době se počet 

zaměstnanců pohybuje okolo 120 osob. Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. kooperuje 

s řadou menších firem v okolí, které se specializují na činnosti typu elektrolytického leštění či 

laserového řezání. Významně se podílí na sponzorování zdravotnických, tělovýchovných i 

sociálních institucí. 

3.3 Současné cíle společnosti BLANCO CS CZ, spol. 

s r.o.
42

 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o. je exportně orientovaný podnik, který se orientuje na 

měnící se potřeby světového trhu. Vyvíjí a ztělesňuje atraktivní práci ulehčující řešení pro 

pracovní místa v kuchyni, v domácnosti, ve společném stravování a medicínských oborech. 

Cílem je vytvořit inovativní a flexibilní řešení, která jsou vedoucími v designu, funkčnosti, 

kvalitě a servisu. To vše pomocí pokrokové a k ţivotnímu prostředí ohleduplné technologie. 

Smyslem toho všeho je být vţdy kupředu a světově nejatraktivnějším poskytovatelem.  

 O budoucnosti firmy rozhodují především její zákazníci, jejichţ spokojenost a nadšení 

je měřítkem jednání firmy. Spokojenosti se snaţí firma dosáhnout zejména pomocí partnerské 

a důvěryhodné spolupráce, přátelské pomoci, spolehlivého a bezchybného dodávání, 

kompletního servisního zajištění apod.  

 Nejdůleţitějším elementem podnikatelského úspěchu společnosti je kompetence, 

angaţmá a integrace všech spolupracovníků, kterým je umoţněno zlepšit jejich schopnost 

                                                 
41

 JANOŠCOVÁ Jana, JUŘÁK Petr. Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku. 1. vyd. Ţehušice: 

Městské knihy s.r.o., 2005. 247 s. ISBN 80-86699-30-7. 
42

 http://www.blanco.cz 



 

- 25 - 

 

dalším vzděláváním. Zároveň je kladen důraz na jejich patřičné ohodnocení s ohledem na 

výkon. Na druhou stranu je ale pracovníky nutno motivovat a to pomocí spravedlivého 

jednání a naslouchání jim, poţadováním jejich pracovního vývoje, tolerancí vůči chybám, 

vyhýbáním se diskriminaci, vytvářením přátelského provozního klima.  

 Výrobky a sluţby by měly probudit a splnit přání zákazníka, uspokojit vysoké 

estetické poţadavky a vyvolat pozitivní emoce, nabízet výhody zákazníkům, ulehčovat práci, 

být schopné soutěţit a být vţdy krok vepředu před konkurencí. Především se sází na 

technický pokrok, jistotu a ohled na ţivotní prostředí. Cílem je také získat spokojené 

zákazníky, kteří se mohou spolehnout na kvalitu. Kvalitou z pohledu firmy se rozumí 

především inovativní výrobky, jistotu pouţívání, dlouhou ţivotnost, funkčnost, estetiku a 

v neposlední řadě také zaměření na servis. Co se týče konkurence, ta je pro společnost výzvou 

a pobídkou k podání nejvyššího výkonu. Zároveň se ale společnost snaţí soutěţit férově.  

V neposlední řadě je třeba se zmínit také o úsilí firmy, jeţ směřuje k ohleduplnosti 

k ţivotnímu prostředí a šetrnosti ke zdrojům z hlediska produktů a způsobu výroby. Cílem je 

především aktivně přispívat k ochraně a zlepšení ţivotního prostředí. BLANCO CS CZ, spol. 

s r.o. poţaduje otevřené a zodpovědné vztahy k veřejnosti, podporuje mír, různorodost a 

sociální integraci lidí, respektuje jiné kultury. Dále také napomáhá mládeţi a místním 

sportovním spolkům. Vztahy mezi dodavateli a poskytovateli úvěrů jsou zaloţeny na 

vzájemném respektu a důvěře. Je zde rovněţ usilováno o zodpovědné dlouhodobé vztahy. 

Nákupní trh společnosti je světový a dodavatelé jsou zapojování včas do vývoje produktů a 

řešení problémů. Cílem je také omezit se na méně finančních partnerů a s těmito 

důvěryhodně, otevřeně a partnersky spolupracovat.  

3.4 Výrobní činnost společnosti BLANCO CS CZ, spol. 

s r.o. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, BLANCO CS CZ, spol. s r.o. vykonává výrobní činnost v České 

republice prostřednictvím provozovny v Chlebovicích. Firma je tedy jediným produkčním 

závodem mateřské firmy v České republice. Kromě stěţejních oborů gastronomie a 

zdravotnictví je třeba se zmínit i o třetím pilíři činnosti společnosti a tím je tzv. výroba pro 

ostatní oblasti. Touto výrobou rozumíme především výrobky pro potravinářský, chemický či 

automobilový průmysl. Tedy pro ty, kteří potřebují zakázkové produkty z nerezu, na který se 
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BLANCO CS CZ specializuje. Ve všech třech vyjmenovaných oblastech specializace je 

kladen důraz na dodrţování hygienických norem a na vysokou kvalitu. 

 Mezi hlavní zákazníky této společnosti patří především nemocnice, jídelny, laboratoře, 

školy, domovy důchodů a nejrůznější průmyslové podniky. Cílem firmy je uspokojit potřeby 

všech zákazníků, proto se kromě nabídky produktů z katalogů zaměřuje hlavně na 

zakázkovou výrobu. Výrobky jsou zde zhotoveny dle zákazníkem dodané dokumentace, 

podle návrhu či skicu. Díky vlastní konstrukční kanceláři se klientovi dostane servisu od 

zpracování projektu, přes konstrukci aţ po výrobu poţadovaného produktu. Základním 

materiálem pro výrobu je nerezový plech. Ten se dále zpracovává na speciálních strojích, 

svařuje, brousí a následně montuje aţ do finální podoby. 

3.5 Obchodní odvětví firmy BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 

 BLANCO CS CZ, spol. s r.o. se specializuje se svými třemi obchodními odvětvími na 

poţadavky profesionálních cílových skupin, tedy pomocí Catering Systému, Medical Care 

Systému a Industrial Components. 

 Cateringový systém: jedná se o promyšlené systémy, díky nimţ přichází jídlo 

k hostovi chutné a čerstvé, zejména tedy v hotelnictví, gastronomii, společném 

stravování a velkokuchyni. Tento systém umoţňuje efektivní a kvalitní kuchyňský 

stravovací management. 

 Medical Care Systeme: pomocí tohoto systému jsou poskytována systémová řešení 

pro medicínské obory na klinikách, nemocnicích a ambulancích. Za výrobky tohoto 

systému jsou povaţovány především nejrůznější pojízdné skříně, účelové vozíky, 

pojízdný nábytek na operační sály a další. 

 Industrial Components: vyrábějí samostatně zhotovené kusy z ušlechtilé oceli, 

hliníku a uměleckých látek pro průmysl.
43

 

3.6 Obecné údaje o společnosti platné k 31. 12. 201144 

Vznik: 19. 11. 1993 zápisem do obchodního rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě. 
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 http://www.blanco.cz 
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 JUSTICE: Sbírka listin Blanco CS CZ, spol. s r.o. [online]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a162632&klic=%2fL124v4g9npIGVveJ9Yj9g%3d%3d 
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Právní forma:    společnost s ručením omezeným. 

Základní kapitál:   27 000 000 Kč (splacen v plné výši). 

Statutární orgán:   jednatel, pan Justin Gregor. 

Společník: BLANCO CS GmbH + Co. KG se sídlem 

v Oberderdingenu v SRN. 

Průměrný počet zaměstnanců:  okolo 120 zaměstnanců. Řídící pracovníci jsou tři. 

 

Rozhodující předměty činnosti: 

- výroba předmětů a zařízení z nerezové oceli pro 

potravinářské a hygienické účely, 

- koupě zboţí za účelem dalšího prodeje, 

- prodej. 

Ostatní předměty činnosti: 

- výroba a hutní zpracování nerezových kovů, 

- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a 

kontejnerů, 

- výroba kovového spotřebního zboţí, 

- příprava a vypracování technických návrhů.  

3.7 Výrobky dané společnosti BLANCO CS CZ, spol. 

s r.o. 

Mezi základní výrobky společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. můţeme zařadit 

zejména
45

: 

 Nábytek pro hotely, restaurace, jídelny a bary: nejrůznější vybavení a nábytek do 

kuchyní, bufetů a jídelen, kuchyňské pracovní stoly z nerezu a samoobsluţné pulty. 

 Nábytek a zařízení pro nemocnice, veterináře a zubaře: křesla, ţidle a servisní vozíky 

do operačních sálů, nemocniční skříně, regály a stojany, podnosy na jídlo a na 

podávání jídla na nemocničním lůţku, nejrůznější drţáky zdravotnických přístrojů. 

 Nábytek a zařízení pro průmysl, laboratoře, do prodejen, obchodních domů a 

výstavní nábytek: police a regály, zařízení pro řeznictví a pulty na potraviny. 

                                                 
45

KOMPASS: Blanco CS CZ, spol. s r.o., Chlebovice [online]. Dostupné z: http://cz.kompass.com/live/cs/CZ007390/blanco-

cs-cz-spol-s-r-o.html 
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 Kovové zásobníky na ručníky, koupací vany a umyvadla, výlevky. 

 Vybavení pro gastronomii a veřejné stravování: vytápěné vozíky a skříně na jídlo, 

vytápěné nádoby, podnosy na teplá jídla a zařízení pro výdej šálků či talířů, 

servírovací vozíky nebo stoly a ohřívače jídla. 

 Kuchyňské dřezy. 

3.8  Přehled vybraných ekonomických ukazatelů v letech 

2001 – 2011 

 Je důleţité se zmínit také o ekonomické situaci firmy. K tomu jsou pouţity tři základní 

ekonomické ukazatele, jimiţ jsou výsledek hospodaření, bilanční suma a čistý obrat. Jejich 

výši za jednotlivá léta je moţno jednoduše zjistit z  výročních zpráv, které firma kaţdoročně 

sestavuje a zveřejňuje ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Jelikoţ společnost začala 

sestavovat a zveřejňovat tyto výroční zprávy aţ od roku 2001, sestavila jsem alespoň pro 

orientaci přehled vývoje jednotlivých veličin za posledních jedenáct let počínaje právě rokem 

2001.  

3.8.1 Výsledek hospodaření 

 Neţ bude nahlédnuto na jednotlivé výše výsledků hospodaření v letech 2001 aţ 2011, 

je třeba dodat, ţe byly srovnávány výsledky hospodaření za jednotlivá účetní období, čímţ 

rozumíme kalendářní rok. Údaje byly čerpány z výsledovek, jeţ byly sestaveny pro rok 2001 

aţ 2011. Pokládám za důleţité si termín výsledek hospodaření blíţe definovat a přiblíţit. 

Sečteme-li výsledky za provozní a finanční činnost, dostaneme výsledek za běţnou 

činnost, který se následně zdaňuje daní ze zisku. Zbývající část výsledku hospodaření za 

období představuje mimořádný výsledek, rovněţ po zdanění. Součtem zdaněného výsledku za 

běţnou činnost a zdaněného mimořádného zjistíme výsledek hospodaření za účetní období. Je 

jím buď disponibilní zisk, jenţ je určen k rozdělení, nebo ztráta, o jejíţ případné úhradě je 

nutno následně rozhodnout.
46

 Jedná se tedy o úhrnný výsledek po zdanění. Tuto poloţku 

vykazujeme v rozvaze v řádku Výsledek hospodaření běţného účetního období. 
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 KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2009. 

205 s. ISBN 978-80-248-2149-8. 
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Výše výsledku hospodaření v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.1.1 – Výše výsledku hospodaření v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě jednotlivých výročních zpráv 

Dle grafu je patrné, ţe v roce 2003 došlo ke vzniku záporného výsledku hospodaření. 

Tento ztrátový výsledek hospodaření byl ovlivněn sníţením trţní ceny výrobních hal v sídle 

společnosti, které bylo zjištěno znaleckým posudkem. Na jeho základě byla následně 

vytvořena opravná poloţka k majetku ve výši 13 500 tis. Kč. V případě, ţe by k přecenění 

nedošlo, společnost by vykazovala zisk a to ve výši 9 146 tis. Kč.  

 Naopak v roce 2007 si můţeme povšimnout nejvyššího výsledku hospodaření za 

posledních jedenáct let, kdy firma dosáhla zisku 12 885 tis. Kč. Příčinou bylo především 

rozšíření výrobního programu o výrobky pro nové zákazníky, které se firmě podařilo získat a 

rovněţ také o výrobky dle poţadavků dosavadních zákazníků. Vedle toho došlo také k nárůstu 

výroby výrobků pro mateřskou společnost.  

Meziroční změna výsledku hospodaření v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.1.2 – Meziroční změna výsledku hospodaření v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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Záporný výsledek hospodaření, jeţ byl zaznamenán v roce 2003, znamenal rovněţ 

největší pokles tohoto výsledku a to o 6 708 tis. Kč oproti předchozímu roku a to díky jiţ 

dříve zmíněným skutečnostem. 

 Naopak v roce 2004 došlo k největšímu nárůstu výsledku hospodaření oproti 

předcházejícímu roku, jeţ se od roku 2003 zvýšil o 10 079 tis. Kč. Během roku 2004 tedy 

došlo k nárůstu ze ztrátových 4 354 tis. Kč na 5 725 tis. Kč. V roce 2004 totiţ došlo 

k rozšíření stávajícího výrobního programu o výrobky pro potravinářský průmysl a o sanitární 

výrobky, coţ mělo za následek výrazné zvýšení trţeb.  

3.8.2 Čistý obrat 

 Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví můţeme roční úhrn čistého obratu definovat 

jako výši výnosů, která je sníţená o prodejní slevy a dělenou počtem započatých měsíců, po 

které trvalo účetní období, a následně tuto výši vynásobenou dvanácti.
47

 V praxi se tedy jedná 

o úhrn částek zúčtovaných na účtech účtové třídy číslo 6. 

Pro osoby, které vedou účetnictví, je definován obrat dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. V §6 tohoto zákona je obrat definován jako výnosy za uskutečněná 

zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. 

 Obrat je tedy z hlediska účetní a daňové praxe definován dvěma zákony, kde se jeho 

definice poněkud liší. V této práci jsou srovnávány výše čistých obratů v jednotlivých letech 

vyplývající z definice obratu podle zákona o účetnictví. 

Výše čistého obratu v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.2.1 -  Výše čistého obratu v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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 Nejvyššího ročního čistého obratu si lze povšimnout v roce 2007, jehoţ hodnota činila 

225 152 tis. Kč. Tak jako u předchozí podkapitoly o výsledku hospodaření, kde v tomto roce 

firma dosáhla nejvyššího zisku, i zde byla nejvyšší hodnota obratu zapříčiněna především 

rozšířením výroby pro nové zákazníky, o výrobky dle poţadavků dosavadních zákazníků a 

nárůstem výroby výrobků určených mateřské společnosti.  

Meziroční změna čistého obratu v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.2.2 – Meziroční změna čistého obratu v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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 Roku 2007, kdy firma dosáhla nejvyššího obratu, došlo zároveň k největšímu 

meziročnímu nárůstu hodnoty obratu oproti roku 2006. Obrat se tedy zvýšil o 37 687 tis. Kč 

oproti předcházejícímu roku. Důvody vysokého nárůstu v tomto roce byly jiţ zmíněny výše. 

 Největšího meziročního poklesu hodnoty obratu si můţeme všimnout v rozmezí let 

2008 a 2009, kdy oproti roku 2008 poklesl obrat v roce 2009 o 37 409 tis. Kč o cca 12%. Toto 

sníţení bylo převáţně zapříčiněno celosvětovou hospodářskou krizí, na kterou firma musela 

reagovat a přizpůsobit tak během roku její výrobní kapacity.  

3.8.3 Bilanční suma 

Bilanci popř. bilanční sumu můţeme nazvat také rozvahou. Podstatou bilance neboli 

rozvahy je podávat souhrnně přehled o stavu majetku, a to jak z pohledu jeho sloţek, tak 

z pohledu zdrojů krytí a to k rozvahovému dni.
48

 Bilanční sumou potom rozumíme součet 

jednotlivých aktiv nebo součet jednotlivých pasiv. Vţdy ale musí platit bilanční rovnice, kdy 

součet aktiv čili majetku se rovná součtu pasiv neboli zdrojům financování. 
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Údaje, na jejichţ základě je sestaven přehled bilanční sumy v jednotlivých letech, byly 

čerpány z  účetních závěrek sestavených firmou k 31. 12. jednotlivých let. 

Výše bilanční sumy v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.3.1 – Výše bilanční sumy v jednotlivých letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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Největší hodnoty aktiv a pasiv bylo dosaţeno v roce 2010 a následně v roce 2011, kdy 

hodnota bilanční sumy byla vyčíslena na 186 208 tis. Kč. V letech 2010 a 2011 bylo totiţ 

investováno do nových strojů, vybavení pracovišť a zefektivnění výroby. Byly nakoupeny 

zejména nové svářecí stroje Boki a přípravky na zeštíhlení výroby. Naopak v roce 2003 firma 

dosáhla nejniţší hodnoty bilanční sumy a to ve výši 71 455 tis. Kč.  

Meziroční změna bilanční sumy v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 

Obr. 3.8.3.2 – Meziroční změna bilanční sumy v letech 2001 – 2011 v tis. Kč 
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V roce 2004 bylo dosaţeno největšího nárůstu aktiv a pasiv oproti roku 2003, kdy 

v roce 2004 činila hodnota bilanční sumy o 78 124 tis. Kč více, neţ v roce předcházejícím. 

V roce 2004 byla vydána příslušnými úřady všechna rozhodnutí a povolení pro stavbu nového 

závodu v Průmyslové zóně Chlebovice, čímţ byla stavba zahájena, avšak k samotnému 
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přestěhování došlo aţ k 1. 3. 2005. Během roku došlo také k rozšíření výrobního programu 

firmy a to o výrobky pro potravinářský průmysl a sanitární výrobky. Dále bylo investováno 

do strojního vybavení ve výši cca 1 400 tis. Kč a to především nákupem svařovacích 

automatů, vybavením svařovacích pracovišť a vysokozdviţných vozíků. Dalších cca 250 tis. 

Kč se investovalo do kancelářských strojů, tedy kopírek, počítačů apod. 

 Největší pokles sumy aktiv a pasiv můţeme zaznamenat oproti předchozímu roku 

v roce 2008 a to ve výši 12 177 tis. Kč. V tomto roce došlo také k poklesu obratu o cca 5%. 

Důvodem toho všeho bylo především sniţování prodejních cen firmy a pokles příjmu 

zakázek. I přesto se výrobní program nadále rozšířil o výrobky pro nové zákazníky a o 

výrobky dle poţadavků dosavadních zákazníků a rovněţ bylo investováno do vybavení 

výrobních pracovišť, nových strojů a zefektivnění výroby. Z důvodu neustále se zvyšujícího 

počtu zaměstnanců musela firma v tomto roce investovat také do jejich zaškolení a 

zapracování. Další peníze byly investovány i do zaškolení manaţerských pracovníků, 

vedoucích zaměstnanců, či na týmovou práci a manaţerské techniky a dovednosti. 
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4. Analýza a návrh účetních směrnic pro danou 

společnost 

4.1 Analýza účetních směrnic společnosti BLANCO CS 

CZ, spol. s r.o. 

Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. má pro své vnitřní řízení v současné době 

sestaven komplex účetních směrnic, který se skládá z jednotlivých směrnic. Byl vytvořen 

k 10. lednu 2008 externí daňovou poradkyní ve spolupráci s vedoucí účtárny a následně 

schválen jednatelem společnosti. Jeho cílem je popsat systém účetnictví a pouţívané účetní 

zásady ve společnosti BLANCO CS CZ. Směrnice jsou závazné pro všechny zaměstnance 

společnosti. 

4.1.1 Komplex účetních směrnic společnosti BLANCO CS CZ, 

spol. s r.o. 

 V současné době má společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. sestaveny tyto účetní 

směrnice: 

 Systém vedení účetnictví, 

 Obecné účetní zásady a pravidla, 

 Účetní doklad, 

 Okamžik uskutečnění účetního případu, 

 Účetní závěrka, 

 Inventarizace majetku, závazků a pohledávek, 

 Způsob oceňování, 

 Dlouhodobý majetek, 

 Zásoby, 

 Peníze v hotovosti, 

 Opravné položky, 

 Rezervy, 

 Časové rozlišení a dohadné položky, 

 Odložená daň, 
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 Podrozvahová evidence, 

 Pokladna – pokladní operace, 

 Bankovní výpisy, 

 Dodavatelské faktury, 

 Faktury vystavené, 

 Poskytování cestovních náhrad, 

 Podpisový záznam, 

 Úschova účetních záznamů. 

4.1.2 Charakteristika účetních směrnic společnosti BLANCO CS 

CZ, spol. s r.o. 

 Aby bylo moţno přiblíţit si jednotlivé směrnice společnosti, je nutno tuto kapitolu 

věnovat jejich stručné charakteristice.  

Systém vedení účetnictví 

 Firma vede účetnictví v účetním softwaru Orsoft, do něhoţ vstupují data z Or-systému 

tedy z výrobního, obchodního a skladového softwaru. Systémy jsou vzájemně propojeny 

s manaţerským systémem Cognos, vyuţívaným k vnitřním zprávám managementu o 

hospodaření společnosti. Účetní software je aktualizován a zajišťuje kompletní přehled o 

účetnictví firmy. 

Obecné účetní zásady a pravidla 

Společnost musí vést účetnictví v podvojné soustavě a to v souladu s účetními 

předpisy platnými v České republice a Českými účetními standardy. Je zde vymezeno účetní 

období představováno kalendářním rokem. Co se týče rozvahy a výsledovky, ty jsou dle 

Českých účetních standardů předdefinovány v systému Orsoft. 

 Směrnice popisuje také účtový rozvrh. Číslování a posloupnosti jeho syntetických účtů 

musejí vycházet ze směrného účtového rozvrhu podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Firma 

pouţívá šestimístné účty v členění na syntetiku a analytiku. 

 Firma si touto směrnicí dále stanovila povinnost evidovat dodavatelské a odběratelské 

faktury v systému Orsoft a po formální kontrole je převést k zaúčtování. Úhrada faktur pak 

probíhá prostřednictvím bankovních výpisů, pokladny nebo interních dokladů (zápočty). 
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 V poslední části je rozdělen majetek firmy na dlouhodobý hmotný a nehmotný a na 

operativní evidenci, přičemţ dlouhodobý majetek je nutno evidovat na inventární kartě. 

Účetní doklad 

Firma zde definuje účetní doklad jako průkazný účetní záznam, který splňuje 

předepsané náleţitosti dle zákona o účetnictví, popř. dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

jedná-li se o daňový doklad. Podstatou dokladu je jednoznačná identifikace účetního případu. 

Okamžik uskutečnění účetního případu 

Firma tímto okamţikem povaţuje den, ve kterém je splněna dodávka, zaplacen 

závazek, inkasována pohledávka, postoupena pohledávka, vloţena pohledávka, poskytnuta či 

přijata záloha, převzat dluh, zjištěno manko, schodek, přebytek či škoda. 

 Při oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni vzniku je tímto 

okamţikem u dodavatele - den vystavení faktury či obdobného dokladu, u odběratele - den 

přijetí faktury či obdobného dokladu. 

Účetní závěrka 

 Směrnice ukládá, ţe společnost zpracovává jen jednu účetní závěrku a to řádnou. 

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek 

 Firma pomocí inventarizace zjišťuje skutečný stav majetku, závazků a pohledávek a 

následně ověřuje, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví a zda nejsou dány 

důvody pro účtování o opravných poloţkách. 

 Směrnice ukládá společnosti povinnost provádět jak fyzickou, tak dokladovou 

inventuru. Fyzická inventura je prováděna u hmotného a nehmotného majetku, zásob a 

finančního majetku, zatímco dokladová inventura se týká závazků firmy, pohledávek, 

opravných poloţek a rezerv. 

Způsob oceňování 

  Směrnice je zaměřena za způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nakoupených zásob, hotových výrobků, polotovarů, nedokončené výroby a 

pohledávek.  

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, zatímco 

majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady. Pokud je pořizovací cena hmotného 
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majetku niţší neţ 40 000 Kč, účtuje se přímo do nákladů. Rozumí se tím drobný hmotný 

majetek, jiný hmotný majetek a soubor movitých věcí s dobou pouţitelnosti delší jak rok. 

 Nakoupené zásoby - materiál, zboţí a vzorky, jsou oceňovány pořizovací cenou 

zahrnující i náklady související s jejich pořízením. Zásoby se evidují v průměrných cenách, 

naopak úbytky koupených zásob pomocí váţeného aritmetického průměru. Hotové výrobky, 

polotovary a nedokončená výroba jsou oceněny přímými náklady, tedy hodnotou materiálu i 

ostatními přímými náklady. Pohledávky firma oceňuje jmenovitou hodnotou sníţenou o 

opravnou poloţku k nim. 

 Směrnice uvádí povinnost tvořit opravné poloţky k hotovým výrobkům, materiálu, 

zboţí a vzorkům a to na základě tabulky z mateřské společnosti. Týká se to pomalu 

obrátkových nebo znehodnocených zásob.  

Dlouhodobý majetek 

 Jelikoţ společnost vlastní dlouhodobý majetek, stanovila si touto směrnicí způsob jeho 

odpisování. Na základě doby ţivotnosti a způsobu pouţívání majetku jsou sestaveny odpisové 

plány. Účetní odpisy majetku jsou rovnoměrné, o kterých se kaţdý měsíc účtuje. Doba 

odpisování vychází z vnitřní směrnice mateřské společnosti. 

 Ve druhé části směrnice je řešena problematika majetku, jeţ nedosáhne ocenění pro 

zařazení do dlouhodobého majetku. Hmotný majetek pořízen za cenu niţší neţ 40 000 Kč je 

účtován přímo do nákladů. V případě pořízení majetku za 1 000 Kč aţ 39 999 Kč, je evidován 

operativně a podléhá inventarizaci vyjma majetku s dobou pouţitelnosti kratší neţ 1 rok a 

cenou niţší neţ 10 000 Kč. 

Zásoby 

Společnost si zde vymezila účtování jednotlivých druhů zásob. Zásoby firma 

uskladňuje na skladě materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků ve F-M, hotových 

výrobků v prodejní kanceláři Praha a skladě zboţí v prodejní kanceláři Praha. Skladové karty 

materiálu a zásob jsou vedeny způsobem A v ocenění pořizovacích cen i s náklady 

s pořízením související. Skladové ceny materiálu a zboţí jsou zjišťovány aritmetickým 

průměrem. 

 Společnosti účtuje zásoby také způsobem B, kdy je materiál účtován přímo do 

spotřeby. To se týká kancelářských potřeb, přípravků a drobných nástrojů, nářadí, čistících a 

hygienických prostředků a ostatního reţijního či provozního materiálu v malém mnoţství. 
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Účtují se na analytice účtu 501 – spotřeba materiálu. O hotových výrobcích je účtováno na 

základě poslední operace ve výrobě - vyskladnění. O nedokončené výrobě se účtuje 

k poslednímu dni v měsíci na základě seznamu rozpracovanosti. 

Normy přirozených úbytku zásob nejsou pro společnost BLANCO CS CZ stanoveny.  

Peníze v hotovosti 

 Zde je uvedeno, jaké pokladny má společnost zřízeny a jaký je jejich minimální 

peněţní limit. Firma vede dvě hlavní pokladny a tři vedlejší – hlavní pokladna (CZK), hlavní 

pokladna (EUR), vedlejší pokladna sklad (CZK), vedlejší pokladna Praha (CZK), vedlejší 

pokladna Praha (EUR). 

Opravné položky 

 Společnost zachycuje opravné poloţky na účtech 558 – Zákonné opravné poloţky, 559 

– Tvorba opravných poloţek. Pro účely zjištění daňového základu jsou rozlišovány na 

zákonné opravné poloţky, jeţ jsou daňově uznatelné a na účetní opravné poloţky, které 

daňově uznatelné nejsou. Opravné poloţky jsou tvořeny k dlouhodobému majetku, finančním 

investicím, zásobám a k pohledávkám a vyjadřují dočasné sníţení hodnoty aktiv. 

 Směrnice se zabývá zejména opravnými poloţkami k pohledávkám, jeţ jsou tvořeny 

jednou ročně. Firma tvoří zákonné i účetní opravné poloţky. Zákonné opravné poloţky jsou 

tvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách. Účetní opravné poloţky jsou 

tvořeny nad hodnotu zákonných opravných poloţek k pohledávkám do celkové výše hodnoty 

pohledávky. K určitým pohledávkám firma opravné poloţky neuplatňuje vůbec. Patří sem 

pohledávky za společníky či akcionáři a osobami ekonomicky propojenými, pohledávky za 

subjekty, ke kterým společnost eviduje závazek ve stejné výši a pohledávky, které neovlivnily 

VH. 

Rezervy 

 Firma při své ekonomické činnosti počítá s případnými riziky či ztrátami souvisejícím 

s podnikáním, proto si vytvořila směrnici zabývající se tvorbou rezerv. Zůstatky 

nevyčerpaných rezerv jsou převáděny do následujícího účetního obodbí.  

 V rámci zákonných rezerv tvoří společnost rezervy na opravu jejího hmotného 

majetku, je-li jeho doba odpisování pět let a více. Týká se to veškerého majetku, který 

společnost vlastní či je jeho nájemce na základě smlouvy o nájmu podniku. Naopak u 

majetku, jeţ je určen k likvidaci, nebo jde u něj o opravu v důsledku škody či opravu 
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pravidelně se opakující, nejsou rezervy tvořeny. Výše rezervy ve zdaňovacím období je 

vypočítá jako podíl rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou 

od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Firma nesmí tuto 

rezervu tvořit jen jedno zdaňovací období. 

 Na základně potřeb společnosti, individuální kalkulace nebo poţadavků mateřské 

společnosti tvoří firma také ostatní rezervy, jeţ jsou daňově neuznatelným výdajem. Jsou jimi 

rezervy na daň z příjmů a rezervy na provozní rizika, jeţ jsou spojena s podnikáním či 

odhadem nákladů souvisejících se zajištěním provozuschopnosti či konkurenceschopnosti. 

Časové rozlišení a dohadné položky 

 Tuto směrnici si společnost vytvořila pro časové rozlišení nákladů a výnosů v případě, 

kdy časově nesouvisejí s účetním obdobím, v němţ jsou zaúčtovány. Časové rozlišení se 

netýká pokuty, penále, manka či škody. Taktéţ je tomu v případě nevýznamné částky či 

pravidelně opakujících se výdajů a příjmů. 

 Náklady příštích období  -  náklady na zařazení většího rozsahu drobného 

nehmotného nebo hmotného majetku do pouţívání, nájemné placené předem a 

předplatné.  

 Komplexní náklady příštích období - náklady na dlouhodobou propagaci, na 

předzásobení (skladování), na přípravu a záběh výkonů. Zaúčtují se nejpozději do 4 let 

od zaúčtování na účet účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv s výjimkou 

případů, jeţ vyplývají se smluv. 

 Výdaje příštích období - nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po 

uplynutí roku. 

 Výnosy příštích období - nájemné přijatém předem či o přijatém předplatném. 

 Příjmy příštích období - provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a sluţby. 

Směrnice byla vytvořena také proto, aby společnost věděla, jakým způsobem by měla 

odhadnout výši opravné poloţky. Ve společnosti vznikají dohadné poloţky aktivní i pasivní. 

 Dohadné účty aktivní - pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí 

v případě, kdy nebyla ještě poskytnuta náhrada a pojišťovna ke konci rozvahového 

dne nepotvrdila konečnou výši náhrady. Patří sem také odhad výše výnosových úroků, 

jeţ nebyly zahrnuty do bankovních vyúčtování. 
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 Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky, náhrada za nevybranou 

dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. 

Odložená daň 

 Jelikoţ společnosti vznikají přechodné rozdíly z rozdílného účetního a daňového 

pohledu na poloţky zachycené v účetnictví (mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou 

odpisovaného majetku) a dalších rozdíly (opravné poloţky k zásobám a pohledávkám, 

rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů), musela si proto vytvořit směrnici na 

odloţenou daň. 

 Pokud firmě vznikne daňový závazek, rozumí se jím částka daně z příjmů k úhradě 

v budoucích obdobích za titulu rozdílů. V případě pohledávky jde o částku daně z příjmů, 

která bude uplatněna v příštích obdobích. 

Podrozvahová evidence 

 Společnost si stanovila, ţe na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 aţ 79 

bude sledovat převody hotových výrobků mezi výrobou F-M a prodejní kanceláří v Praze, 

zálohy a odepsané pohledávky.  

Pokladna – pokladní operace 

 Výkon pokladní činnosti je ve společnosti zajišťován prostřednictvím pokladen, jeţ 

jsou zřízeny v sídle společnosti a prodejní kanceláři v Praze. Proto firma nemohla 

zapomenout ani na vytvoření této směrnice. V rámci ní společnost stanovila povinnosti 

pokladníka a podmínky pro manipulaci, úschovu a přepravu hotovosti. Dále jsou zde 

vymezeny podmínky pro ověřování totoţnosti oprávněných příjemců vyplácených peněz a 

určena pravidla pro poskytování provozních záloh – jednorázových i trvalých. 

Bankovní výpisy 

 Společnost vyuţívá internetové bankovnictví Profibanka u Komerční banky a 

Multicash u Unicreditbanky. Bankovní výpisy jsou denně elektronicky převáděny 

z bankovního do účetního software. Odpovědná osoba musí zaúčtovat jednotlivé poloţky a 

párovat úhrady pohledávek a závazků. Nepřiřazené poloţky musí účetní došetřit a doúčtovat. 

Originály bankovních výpisů firma archivuje. 

 

 



 

- 41 - 

 

Dodavatelské faktury 

 Směrnice se zabývá došlými a vystavenými fakturami. Všechny došlé faktury je nutno 

schválit odpovědnými pracovníky, neţ dojde k jejich zaúčtování a zaplacení. Lhůta splatnosti 

daňových dokladů je stanovena na minimálně 14 dní, v případě plateb v cizí měně na 30 dní a 

to od doručení daňového dokladu či faktury. Firma vystavuje faktury v programu OR-systém 

v prodeji. 

Poskytování cestovních náhrad 

 Tato směrnice popisuje nárok zaměstnanců společnosti na cestovní náhrady při 

schválených pracovních cestách, při změnách místa výkonu práce a při přidělení z výkonu 

práce v souladu se zákoníkem práce. Pracovní cesty můţou zaměstnanci uskutečňovat po 

schválení nadřízeným pracovníkem na základě vystaveného cestovního příkazu, díky němuţ 

mají nárok na náhradu výdajů jako jsou prokázané jízdní výdaje, prokázané výdaje za 

ubytování, stravné a prokázané nutné vedlejší výdaje. Směrnice je v její další části zaloţena 

především na charakteristice těchto jednotlivých výdajů. 

Podpisový záznam 

 Firma jej vymezuje jako seznam pracovníků opatřený podpisem, kteří podepisují 

účetní doklady jako osoby odpovědné za věcnou nebo formální správnost. 

Úschova účetních záznamů 

 Společnost má na provozovně Chlebovice zřízenu spisovnu, coţ je místnost určena pro 

archivaci účetních záznamů. Směrnice ukládá vklad do spisovny jednou za rok a to v měsíci 

dubnu na základě předacích protokolů. Dokumenty firma označuje skartačním znakem: A – 

dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navrţen k vybrání jako archiválie, 

S – dokument bez trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navrţen ke zničení, V – 

dokument, který bude ve skartačním řízení navrţen k vybrání za archiválii nebo ke zničení.  

 Dle směrnice je moţno vyřazovat dokumenty jen v rámci skartačního řízení, kdy 

jsou odděleny nepotřebné písemnosti od písemností s trvalou dokumentární hodnotou. Toto 

řízení probíhá jednou ročně v červenci sestavením skartačního návrhu, jeţ schvaluje statutární 

orgán potvrzením návrhu na skartaci. 

Směrnicí jsou stanoveny lhůty pro archivaci - zpravidla 10 let. V případě hlavní účetní 

knihy, roční závěrky, hlavní knihy inventur, auditu a investic se jedná o archiválii.  
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4.1.3 Chyby a nedostatky v účetních směrnicích ve firmě 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 

 Přestoţe má firma sestaveno větší mnoţství účetních směrnic, které se staly oporou 

zaměstnanců, vyskytují se v nich drobné nedostatky. Jejich odstraněním by bylo moţno 

zkvalitnit vnitřní řízení. Správná tvorba směrnic se následně promítne také do usnadnění a 

zjednodušení při externí kontrole účetnictví a zajistí efektivnější postup při řešení stejných 

operací.  

 Jeden z nedostatků směrnic firmy spatřuji především v jejich špatném uspořádání, jeţ 

se zdá být někdy poněkud chaotické a nepřehledné. Důvodem je především umístění několika 

směrnic v rámci jednoho listu papíru, přičemţ jednotlivé směrnice zcela postrádají hlavičku a 

záhlaví se základními údaji. Tím je zhoršena orientace v celém komplexu. Dle mého názoru 

by bylo přínosné evidovat jednotlivé směrnice samostatně a vytvořit jim jednotnou hlavičku a 

zápatí s patřičnými údaji.  

 Jelikoţ byly směrnice sestaveny v roce 2008, je pravděpodobné, ţe od té doby došlo 

k legislativním změnám či změnám uvnitř účetní jednotky a tudíţ mohou být některé 

směrnice poněkud zastaralé. Proto bych doporučovala firmě kaţdý rok své směrnice 

aktualizovat. 

 Směrnice ve firmě BLANCO CS CZ by si zaslouţily větší pozornost.  

4.2  Návrh účetních směrnic pro danou společnost 

Ačkoliv má společnost v současné době vypracované nemalé mnoţství účetních 

směrnic, několik z nich stále postrádá. Týká se to především některých povinných směrnic, 

jeţ vyplývají z legislativy a které dosud nebyly zpracovány. Proto je potřeba po zjištění 

současných směrnic společnosti některé další navrhnout, které by našly ve firmě opodstatnění 

a náplň. Díky nim by bylo moţno přispět k lepšímu a efektivnějšímu řízení firmy a jsou to: 

 Práce s workflow, 

 Přepočet cizích měn a kurzové rozdíly, 

 Inventarizace pokladen a cenin, 

 Harmonogram účetní závěrky, 

 Účtový rozvrh. 
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4.2.1 Práce s workflow 

 Jak jiţ bylo dříve zmíněno, firma BLANCO CS CZ, spol. s r.o. vyuţívá při vedení 

svého účetnictví ekonomický účetní software Orsoft, dodán od společnosti Ortex spol. s r.o. 

Pracovníci jej ve firmě vyuţívají mimo jiné i ke schvalování došlých faktur v elektronickém 

oběhu faktur neboli workflow. Jelikoţ se firma vůbec touto problematikou ve svých vnitřních 

směrnicích dosud nezabývá, rozhodla jsem se ji vytvořit. Firma tak bude mít vymezen postup 

při práci s workflow a zejména přehled o střediscích a osobách, jeţ jsou za schválení 

jednotlivých faktur odpovědné. 

 Ve firmě není všem pracovníkům při schvalování došlých faktur Orsoft zpřístupněn. 

Proto je při práci s workflow vyuţíván také Orsoft web, jeţ umoţňuje pouţívat určité funkce 

elektronického schvalování i těmto pracovníkům. 

 Práce s elektronickým oběhem faktur firmě umoţňuje nejen ušetřit výdaje, ale i mnoho 

nepříjemností, co se týče ztracených faktur a promarněných termínů vypořádání. Pracovníci 

totiţ při nesplnění schválení v termínu dostávají na svůj e-mail upomínku. Pomocí tohoto 

nástroje je urychlen a zjednodušen schvalovací proces. Výhodou je bezesporu také to, ţe 

faktury jsou v systému Orsoft k nahlédnutí, aniţ by musely být v papírové podobě k dispozici. 

Účetní směrnice - Práce s workflow 

SMĚRNICE      BLANCO 

Číslo: XXXX      Změna: datum 

       Platnost od: datum 

       Zpracoval: jméno, příjmení účetní 

       Schválil: jméno, příjmení jednatele 

 

Zpracování přijatých faktur má ve společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. na starost 

asistentka jednatele. Její povinností je faktury naskenovat (pokud nemají elektronickou 

podobu) a současně je zaevidovat do systému Orsoft spolu s přiloţením elektronického 

obrazu faktury ve formátu PDF. Následně jsou faktury předány do workflow - elektronického 

oběhu faktur. 

Faktury jsou do oběhu vloţeny pomocí čtyřmístného číselného klíče, jehoţ první číslo 

vyjadřuje typ faktury a poslední trojčíslí vyjadřuje kód daného střediska (viz příloha č. 2). 

Číselný klíč je stanoven v Tab. 4.2.1.1 následovně: 
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Tab. 4.2.1.1 - Oběh faktur  

klíč přijaté faktury 
středisko popř. odpovědný 

pracovník 

1000 Materiál (základní, pomocný, polotovary, kooperační 

díly, ochranné pracovní pomůcky, kancelářské 

potřeby, hygienické potřeby, ostatní materiál) 

nákup, sklad 

2110 Služby třetích osob sekretariát 

2120 Služby třetích osob personální 

2130 Služby třetích osob účtárna 

2140 Služby třetích osob IT 

2210 Služby třetích osob prodej 

2220 Služby třetích osob kalkulace 

2300 Služby třetích osob nákup 

2400 Služby třetích osob konstrukce 

2500 Služby třetích osob výroba 

2600 Služby třetích osob Praha 

2700 Služby třetích osob správa budov 

2800 Služby třetích osob kvalita 

3110 Investice sekretariát 

3120 Investice personální 

3130 Investice účtárna 

3140 Investice IT 

3210 Investice prodej 

3220 Investice kalkulace 

3300 Investice nákup 

3400 Investice konstrukce 

3500 Investice výroba 

3600 Investice Praha 

3700 Investice správa budov 

3800 Investice kvalita 

4110 Nářadí a drobný neevidovaný majetek sekretariát 

4120 Nářadí a drobný neevidovaný majetek personální 

4130 Nářadí a drobný neevidovaný majetek účtárna 

4140 Nářadí a drobný neevidovaný majetek IT 

4210 Nářadí a drobný neevidovaný majetek prodej 

4220 Nářadí a drobný neevidovaný majetek kalkulace 



 

- 45 - 

 

4300 Nářadí a drobný neevidovaný majetek nákup 

4400 Nářadí a drobný neevidovaný majetek konstrukce 

4500 Nářadí a drobný neevidovaný majetek výroba 

4600 Nářadí a drobný neevidovaný majetek Praha 

4700 Nářadí a drobný neevidovaný majetek správa budov 

4800 Nářadí a drobný neevidovaný majetek kvalita 

5000 Prodejní kancelář Praha vedoucí prodeje Praha 

6110 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

sekretariát 

6120 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

personální 

6130 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

účtárna 

6140 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

IT 

6210 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

prodej 

6220 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

kalkulace 

6300 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

nákup 

6400 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

konstrukce 

6500 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

výroba 

6600 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

Praha 

6700 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

správa budov 

6800 Služby 3. osob (rámcové smlouvy, opakující se 

služby) 

kvalita 

7211 Expedice (vývoz výrobků) expedice 

7513 Expedice + Nákup (vývoz výrobků + vývoz 

reklamovaného materiálu) 

expedice + nákup 

7514 Expedice + Kvalita (vývoz výrobků + dovoz 

reklamovaných výrobků) 

expedice + kvalita 

7900 Nákup + vedoucí výroby nákup + vedoucí výroby 

8190 Projektové řízení projektové řízení 

8300 Metrologie (měřidla, kalibrace) vedoucí kvality 
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9999 Jednatel  jednatel  

 

 Osobou odpovědnou za akceptaci faktury je vedoucí pracovník příslušného střediska.  

Dokument má zobrazen ve worklistu nebo v e-mailu s odkazem na něj. Povinností pracovníka 

je ověřit správnost faktury a schválit ji podpisem. Schvalující pracovník je také povinen do 

poznámky workflow uvést nákladové středisko (nejedná-li se o materiál na sklad) a blíţe 

specifikovat předmět fakturace, například: přímá spotřeba materiálu do výrobku, oprava 

stroje, náhradní díly, hygienické potřeby, nářadí, evidovaný majetek, kancelářské potřeby, 

údrţba budovy, dlouhodobý hmotný majetek, doprava materiálu a jiné. V případě, ţe se 

schvalovací proces netýká daného oddělení nebo z jiného důvodu nelze schválit, pracovník 

vrátí fakturu zpět a uvede do poznámky důvod. 

Po akceptaci faktury vedoucím pracovníkem je nutno ji dále předat k odsouhlasení 

jednatelem společnosti a to v případě, ţe se jedná o: 

 faktury za služby třetích osob nad 25 000 CZK (s výjimkou klíčů začínajících 6xxx, 

jedná se o opakující se sluţby na základě dlouhodobých smluv, tudíţ uţ nemusí 

schvalovat jednatel), 

 faktury za investice a evidovaný majetek, 

 faktury za neevidovaný drobný majetek, nářadí, nástroje a ostatní 

(neskladovatelné položky) nad 25 000 CZK, 

 faktury za zboží a služby třetích osob Prodejní kancelář Praha nad 50 000 CZK, 

 faktury týkající se potřeb jednatele společnosti. 

Schválené faktury jsou pomocí elektronického oběhu poslány do finanční účtárny, kde 

dojde k jejich zaúčtování a vystavení platebního příkazu. 

V Chlebovicích dne: …………….. 

Zpracovala: ………………………..    Schválil: …………………………. 

     (podpis účetní)        (podpis jednatele) 

4.2.2 Přepočet cizích měn a kurzové rozdíly 

 Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. je zahraniční firmou. Velká část její 

produkce putuje především k německým zákazníkům. Naopak z Německa je dováţen materiál 

pro potřeby výroby. Firma se tak často setkává s doklady vystavenými v cizí měně a má 

zřízenou valutovou pokladnu v EUR. Jelikoţ firma tuto směrnici ve svých vnitřních 
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předpisech postrádá, bylo nutno ji vytvořit. Ve společnosti by tak mělo být vymezeno, podle 

jakého kurzu bude měna přepočítána a jak se budou účtovat kurzové rozdíly. 

Účetní směrnice - Přepočet cizích měn a kurzové rozdíly 

SMĚRNICE      BLANCO 

Číslo: XXXX      Změna: datum 

       Platnost od: datum 

       Zpracoval: jméno, příjmení účetní 

       Schválil: jméno, příjmení jednatele 

Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. pouţívá při přepočtu údajů v cizích měnách 

na českou měnu pevný kurs vyhlašovaný Českou národní bankou platný k 1. dni kaţdého 

čtvrtletí.  

Jelikoţ kurzy jsou ČNB vyhlašovány pro daný den aţ v odpoledních hodinách, bude 

se pro kaţdé nové čtvrtletí pouţívat známý kurz posledního dne z předchozího měsíce. 

Rozhodné dny pro stanovení kurzu pro rok 2012 jsou následující: 

Tab. 4.2.2.1 - Den pro stanovení kurzu  

Období Určený den pro zjištění platného kurzu 

Kurz pro 1. čtvrtletí 2012 31. 12. 2011 

Kurz pro 2. čtvrtletí 2012 1. 4. 2012 

Kurz pro 3. čtvrtletí 2012 1. 7. 2012 

Kurz pro 4. čtvrtletí 2012 1. 10. 2012 

V případě, ţe určený den pro zjištění platného kurzu připadne na víkend či svátek, 

kurz se určí podle nejbliţšího předcházejícího pracovního dne. 

V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Ty vznikají během účetního období při úhradě pohledávek nebo závazků, popř. přesunech cizí 

měny mezi pokladnou a bankovním účtem. Realizované kurzové rozdíly se účtují výsledkově. 

Pouţívají se účty 563 - Kurzová ztráta a 663 - Kurzový zisk. Kurzové rozdíly se účtují ke dni 

uskutečnění účetního případu. U pohledávky a závazku se tímto dnem povaţuje v případě 

přijaté faktury den přijetí faktury a v případě vystavené faktury den vystavení faktury.  

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 

devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou.  
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K rozvahovému dni vznikají nerealizované kurzové rozdíly a to z rozdílu kurzu v 

účetnictví a kurzu ČNB díky povinnému přepočtu. Zachycují se ve výsledku hospodaření.  

V Chlebovicích dne: …………….. 

Zpracovala: ………………………..    Schválil: …………………………. 

     (podpis účetní)        (podpis jednatele) 

4.2.3 Inventarizace pokladen a cenin 

 V současné době má firma zřízeno pět pokladen, které vede v CZK a EUR. Co se týče 

cenin, nakupuje kolky a stravenky. Hodnota jedné stravenky činí 50 Kč, přičemţ firma 

poskytuje příspěvek na stravování ve výši 50%, tj. 25 Kč za jednu odpracovanou dobu. Aby 

bylo moţno zjistit skutečný stav pokladní hotovosti a cenin a následně jej porovnat se stavem 

v účetnictví, je třeba provést inventarizaci. Proto bylo potřeba vytvořit tuto směrnici, která 

popisuje postup a stanovuje termíny pro její provedení. 

Účetní směrnice - Inventarizace pokladen a cenin 

SMĚRNICE      BLANCO 

Číslo: XXXX      Změna: datum 

       Platnost od: datum 

       Zpracoval: jméno, příjmení účetní 

       Schválil: jméno, příjmení jednatele 

 

Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. bude provádět inventarizaci: 

 
Tab. 4.2.3.1 - Předmět inventarizace  

Pořadové 

číslo 
Předmět inventarizace Účet 

1         Pokladna - CZK FM 211.001 

2         Pokladna - EUR FM 211.002 

3         Pokladna - EUR Praha 211.003 

4         Pokladna - CZK FM Sklad 211.101 

5         Pokladna - CZK Praha 211.300 

6         Ceniny - kolky 213.001 

7         Ceniny - stravenky 213.002 
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 Firma jmenuje inventarizační komisi, která je dvoučlenná. Jejími účastníky jsou 

předseda komise - vedoucí účtárny a člen komise, kteří jsou zodpovědní za provedení 

inventarizace. 

Inventarizace se provádí: 

 fyzická - u pokladny se zjistí skutečná pokladní hotovost jejím přepočítáním, u 

cenin se zjistí jmenovitá hodnota a počet kusů, 

 dokladová - porovná se účetní stav s pokladními doklady, 

 řádná, 

 mimořádná. 

Za peněţní prostředky v pokladně je hmotně odpovědný pokladník, který vede 

pokladní knihu. Do ní účtuje podle výdajových a příjmových pokladních dokladů.  Po 

skončení pokladních hodin zjistí skutečnou hotovost pokladny. Provede tak fyzickou 

inventuru. Za ceniny a jejich inventuru je zodpovědný pracovník personálního útvaru.  

Fyzická inventura pokladny a cenin se provádí čtyřikrát ročně a to ke konci kaţdého 

čtvrtletí, tedy k 31. 3. 2012, 30. 6. 2012, 31. 9. 2012 a 31. 12. 2012. 

Peněţní prostředky a ceniny zjištěné fyzickou inventurou zaznamená inventarizační 

komise do inventurního soupisu jakoţto průkazného účetního záznamu. Ten musí obsahovat 

určité náleţitosti:označení účetní jednotky, skutečný stav pokladní hotovosti či cenin, číslo a 

název účtu, který je inventarizován, podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění 

skutečností, podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjištění 

skutečných stavů, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, vyčíslení případných 

inventarizačních rozdílů a důvod jejich vzniku, návrh na vypořádání inventarizačního rozdílu, 

přílohy, kterými se dokládají skutečnosti uvedené v inventurních soupisech. 

Za inventarizační rozdíl, tj, rozdíl mezi pokladní hotovostí evidovanou v pokladní 

knize a skutečným stavem v pokladně zjištěným inventarizací se povaţuje: 

 Pokladní schodek - skutečný stav peněz v pokladně je niţší neţ stav zapsaný v 

pokladní knize, 

 pokladní přebytek - skutečný stav peněz v pokladně je vyšší neţ stav zapsaný v 

pokladní knize. 

Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se 

inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Případný pokladní schodek je povinen 
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pokladník vyrovnat a to buď sráţkou ze mzdy, nebo vkladem rozdílu do pokladny ve 

stanoveném termínu. Způsob vyrovnání inventarizačního rozdílu je zaznamenán do 

inventurního soupisu.  

Společnost má povinnost prokázat provedení inventarizace u všech pokladen a cenin 

po dobu 5 let po jejím provedení. 

Pro jednotlivé pokladny jsou stanoveny pokladní limity, které nemohou být 

překročeny a to následovně: 

 

Tab. 4.2.3.2 – Pokladní limit 

Pokladna Pokladní limit 

Hlavní pokladna CZK 200 000 CZK 

Hlavní pokladna EUR 5 000 EUR 

Vedlejší pokladna sklad CZK 30 000 CZK 

Vedlejší pokladna Praha CZK 100 000 CZK 

Vedlejší pokladna Praha EUR 2 000 EUR 

 

V Chlebovicích dne: …………….. 

Zpracovala: ………………………..    Schválil: …………………………. 

     (podpis účetní)        (podpis jednatele) 

4.2.4 Harmonogram účetní závěrky 

Jako další účetní směrnici je potřeba sestavit harmonogram účetní závěrky. Pro řádný 

průběh uzavření účetního období je přínosem stanovit si pravidla této činnosti. Především by 

mělo být jasné, kdo má za co zodpovědnost a jaký má termín pro splnění svých povinností, 

aby mohla být následně sestavena řádná účetní závěrka.  

Účetní směrnice – Harmonogram účetní závěrky 

SMĚRNICE      BLANCO 

Číslo: XXXX      Změna: datum 

       Platnost od: datum 

       Zpracoval: jméno, příjmení účetní 

       Schválil: jméno, příjmení jednatele 
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Účetní závěrka firmy BLANCO CS CZ, spol. s r.o. se sestavuje zaměstnanci 

finančního oddělení ve spolupráci s daňovým poradcem a to k 31. 12. Za její následnou 

kontrolu odpovídá auditorská firma KPMG Česká republika, s.r.o. Firma sestavuje řádnou 

účetní závěrku v plném rozsahu.  

Účetní závěrka je rozdělena do následujících etap: 

 zajištění potřebných dokladů a podkladů, 

 příprava pro uzávěrkové práce – kontrola účetnictví, 

 uzávěrkové operace, 

 uzavření účetnictví – účetní závěrka, 

 sestavení závěrky a další povinnosti. 

Předběţně jsou stanoveny termíny a odpovědní pracovníci pro účetní závěrku roku 

2012. Tyto údaje se v případě potřeb firmy mohou v průběhu roku změnit.  

K zajištění závěrkových prací roku 2012 je stanoven následující postup pro 

fyzické inventury, inventarizace a tvorbu podkladů: 

BOD 1 - Pokladny, ceniny 

 Nutno provést fyzickou inventuru cenin a pokladní hotovosti v české i cizí měně dle 

přiloţených vzorů, tj. peníze, stravenky. Řádně vyplněné a podepsané protokoly o provedené 

inventuře musí být předány vedoucímu pracovníku finanční účtárny nejpozději do 2. 11. 

2012.  

 K řádnému splnění tohoto úkolu je nutno vyúčtovat přijaté a poskytnuté zálohy 

v maximální moţné míře, upozornit zaměstnance provádějící průběţně drobné nákupy o 

předloţení dokladů jiţ koncem října, zajistit podklady pro vyúčtování pracovních cest, 

vyhodnotit a provést analýzu a následně inventarizaci účtů skupiny 04 – investice a 05 – 

zálohy na investice. 

Zodpovídá: 

Tab. 4.2.4.1 - Pokladny, ceniny  

Pověřený pracovník oddělení Umístění, majetek Termín 

Finanční účtárna Účtárna - pokladna CZK, EUR 31. 10. 2012 

Sklad Sklad - pokladna CZK 31. 10. 2012 

Personální oddělení Účtárna - stravenky 31. 10. 2012 

Prodejní kancelář Praha Pobočka Praha - pokladna 31. 10. 2012 
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BOD 2 – Zásoby 

 Nutno vyhodnotit a provést fyzické inventury skladů. Následně zpracovat závěrečné 

protokoly o inventuře zásob s vyhodnocením ocenění zásob, včetně návrhu na případné 

sníţení ocenění zásob, eventuálně vyřazení poškozených zásob a návrh na řešení 

inventarizačních rozdílů. Termín je do 10 dní po vyhodnocení inventury. 

Tab. 4.2.4.2 - Zásoby  

Pověřený 

pracovník 

oddělení 

Zásoby Umístění 
Termín 

zahájení 

Termín 

ukončení 

Termín 

vyhodnocení 

inventury 

Nákup 
Materiál, 

kooperace 

Sklady 1400 – 

1412 
31. 10. 2012 31. 10. 2012 31. 10. 2012 

Prodejní 

kancelář Praha 

Zboţí, hotové 

výrobky, 

vzorky 

2300, 2400, 

2402, 2403, 

2404, 2409 
30. 11. 2012 30. 11. 2012 30. 11. 2012 

Výroba 
Nedokončená 

výroba 
 21. 12. 2012 21. 12. 2012 21. 12. 2012 

Expedice 

Hotové 

výrobky, 

polotovary 

1300,1301 31. 10. 2012 31. 10. 2012 31. 10. 2012 

Kvalita 
Reklamované 

hotové výrobky 
1309 31. 10. 2012 31. 10. 2012 31. 10. 2012 

Konstrukce 
Vyrobené 

vzorky 
1302 31. 10. 2012 31. 10. 2012 31. 10. 2012 

IT 
Zajistí všechny seznamy pro fyzické inventury den před zahájením fyzických inventur a je 

přítomen u vyhodnocení fyzických inventur 

 

BOD 3 – Majetek 

 Fyzická inventura hmotného majetku (dlouhodobého i drobného) ke dni 31. 10. 2012 

je provedena v termínu 15. 11. 2012. Zodpovědné osoby jsou předsedové inventárních 

komisí. 

 Porovnání s účetním stavem a závěrečný zápis je proveden 25. 11. 2012. 

Zodpovědnou osobou je vedoucí finanční účtárny. 

BOD 4 – Reklamace 

 Úkolem je zajistit veškeré neuzavřené reklamace týkající se skladového hospodářství a 

předloţit písemné stanovisko ke kaţdému jednotlivému případu: 
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Tab. 4.2.4.3 - Reklamace  

Zodpovědný pracovník Zásoby Termín vyhodnocení 

pracovník expedice Hotové výrobky, polotovary 31. 12. 2012 

vedoucí kvality Reklamované hotové výrobky 31. 12. 2012 

vedoucí nákupu Materiál 31. 12. 2012 

vedoucí prodejní kanceláře Praha Zboţí 31. 12. 2012 

 Termín pro předloţení písemného stanoviska účtárně je 4. 1. 2013. Dle nařízení 

z Blanca OD je moţné nefakturovat, schvalovat a vymáhat tyto pohledávky a závazky vůči 

mateřské firmě nejpozději do 7. 1. 2013.  

BOD 5 – Ležáky 

 Nutno provést vyhodnocení poloţek zásob (leţáků), připravit podklady pro tvorbu 

opravných poloţek.  

Tab. 4.2.4.4 Ležáky  

Zodpovědný pracovník Zásoby Termín vyhodnocení 

pracovník expedice Hotové výrobky, polotovary 31. 12. 2012 

vedoucí kvality Reklamované hotové výrobky 31. 12. 2012 

vedoucí nákupu Materiál 31. 12. 2012 

vedoucí prodejní kanceláře Praha Zboţí, hotové výrobky 31. 12. 2012 

BOD 6 – Pohledávky, závazky 

 Nutno provést inventury a inventarizace pohledávek a závazků z obchodního styku ke 

dni 31. 12. 2012. Zodpovídá za ně vedoucí finanční účtárny a pracovníci finanční účtárny. 

Termín vyhodnocení je 25. 1. 2013. 

BOD 7 – Rezervy 

 Nutno provést inventuru a inventarizaci rezerv ke dni 31. 12. 2012, předloţit 

poţadavky pro tvorbu rezerv. Zodpovídá vedoucí výroby. Termín vyhodnocení je 25. 1. 2013. 

BOD 8 – Náklady, výnosy 

 Provést analýzu nákladů a výnosů z hlediska věcného a časového ke dni 31. 12. 2012. 

Zodpovídá za ni vedoucí finanční účtárny. 

 Zajistit vystavení odběratelské faktury za veškerá plnění poskytnutá Blanco CS CZ, 

spol. s r.o. do 31. 12. 2012. V případě, ţe z objektivních důvodů nebude moţné do uvedeného 

termínu vystavit za některá poskytnutá plnění faktury (popř. jiné účetní doklady je 

nahrazující), proúčtuje se výnos z nich prostřednictvím účtu 388 – Dohadné účty aktivní. 
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 Zaúčtovat dodavatelské faktury za veškerá plnění od dodavatelů do 31. 12. 2012. 

Pokud faktury za některá z těchto plnění neobdrţí účetní jednotka do 8. 1. 2012, vyúčtují se 

jako nevyfakturované dodávky prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní a to na 

základě patřičných písemných podkladů pro zaúčtování, předaných do účtárny příslušnými 

odpovědnými pracovníky jednotlivých úseků. To se týká rovněţ vyúčtování za plyn a 

elektřinu apod., kdy se nekryje jejich fakturace nebo obdobná forma zúčtování dodavatelem 

s kalendářním rokem. 

 Zaúčtovat výsledky všech inventarizací, tj. proúčtovat pokud byly zjištěny manka a 

škody, opravné poloţky k majetku, trvalé sníţení hodnoty majetku, popř. zvýšení hodnoty 

závazků. Zaúčtovat účetní doklady vystavené po 31. 12. 2012, pokud se týkají hospodářských 

operací roku předcházejícího. Zaúčtovat kurzovní rozdíly nákladů popř. výnosů, tvorbu 

rezerv. Dále zaúčtovat účetní případy časového rozlišování. Zajistit vyúčtování přijatých i 

vydaných záloh do 17. 12. 2012.  

BOD 9 – Ostatní 

 Provést dokladovou inventuru všech účtů hlavní knihy ke dni 31. 12. 2012. 

Zodpovědnou osobou je předseda – vedoucí finanční účtárny a členové – pracovníci finanční 

účtárny. 

BOD 10  

 Zpracovat rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce do 31. 1. 2013. 

Zodpovědnou osobou je vedoucí finanční účtárny. 

BOD 11  

 Zpracovat výroční zprávu do 31. 3. 2012. Zodpovědnou osobou je asistentka jednatele. 

 Podmínkou dokončení auditu je dodrţení výše uvedených termínů a předloţení účetní 

závěrky podepsané (schválené) oprávněnými osobami a výroční zprávy. 

V Chlebovicích dne: …………….. 

Zpracovala: ………………………..    Schválil: …………………………. 

     (podpis účetní)        (podpis jednatele) 
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4.2.5 Účtový rozvrh 

 Účtový rozvrh je k dispozici pouze v účetním programu Orsoft a dosud nebyl upraven 

samostatně v účetní směrnici. Účtový rozvrh totiţ patří mezi účetní směrnice, které by měly 

být povinně tvořeny kaţdou účetní jednotkou.  

Účetní směrnice – Účtový rozvrh 

SMĚRNICE      BLANCO 

Číslo: XXXX      Změna: datum 

       Platnost od: datum 

       Zpracoval: jméno, příjmení účetní 

       Schválil: jméno, příjmení jednatele 

Účtový rozvrh zachovává tradiční číslování a posloupnosti jednotlivých syntetických 

účtů dle směrného účtového rozvrhu uvedeného ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Čísla účtů jsou 

šestimístná. První tři místa označují číslo syntetického účtu, další tři místa označení analytiky. 

Společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. účtuje na níţe uvedených syntetických 

účtech (přes velké mnoţství analytických účtů je kompletní účtový rozvrh včetně všech 

analytických účtů obsaţen v příloze č. 1): 

Tab. 4.2.5.1 - Účtový rozvrh  

Účtový rozvrh pro rok 2012 

Syntetický účet Název účtu 

013 Software 

021 Budovy, haly a stavby 

022 Stroje, přístroje a zařízení 

031 Pozemky 

041 Pořízení DNM 

042 Pořízení DHM 

051 Poskytnuté zálohy k DNM 

052 Poskytnuté zálohy k DHM 

073 Oprávky k softwaru 

081 Oprávky ke stavbám 

082 Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením 

111 Pořízení materiálu 

112 Materiál na skladě 

119 Materiál na cestě 

121 Nedokončená výroba 

122 Polotovary vlastní výroby 

123 Výrobky 
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131 Pořízení zboţí a vzorků 

132 Zboţí na skladě a v prodejnách 

191 Opravná poloţka k materiálu 

192 Opravná poloţka k NV 

193 Opravná poloţka k polotovarům vlastní výroby 

194 Opravná poloţka k výrobkům 

196 Opravná poloţka ke zboţí 

211 Pokladna 

213 Ceniny 

221 Banka 

261 Peníze na cestě 

311 Odběratelé 

314 Poskytnuté provozní zálohy 

315 Ostatní pohledávky 

321 Dodavatelé 

324 Přijaté zálohy 

325 Ostatní závazky 

331 Zaměstnanci 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

335 Pohledávky za zaměstnanci 

336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

341 Daň z příjmů 

342 Ostatní přímé daně 

343 DPH 

345 Ostatní nepřímé daně a poplatky 

346 Dotace ze státního rozpočtu 

371 Odloţená daňová pohledávka a závazek 

376 Změna reálné hodnoty derivátu 

379 Jiné závazky 

381 Náklady příštích období 

383 Výdaje příštích období 

384 Výnosy příštích období 

385 Příjmy příštích období 

388 Dohadné účty aktivní 

389 Dohadné účty pasivní 

391 Opravná poloţka k pohledávkám 

395 Vnitřní zúčtování 

411 Základní jmění 

421 Zákonný rezervní fond 

422 Nedělitelný fond 

428 Nerozdělený zisk minulých let 

429 Neuhrazená ztráta minulých let 

431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

451 Rezervy zákonné 

459 Ostatní rezervy 
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461 Bankovní úvěry 

481 Odloţený daňový závazek a pohledávka 

500 Spotřebované nákupy 

501 Spotřeba materiálu 

502 Spotřeba energie 

504 Prodané zboţí 

511 Opravy a udrţování 

512 Cestovné 

513 Náklady na reprezentaci 

518 Ostatní sluţby 

521 Mzdové náklady 

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 

525 Ostatní sociální pojištění 

527 Zákonné sociální náklady 

531 Daň silniční 

532 Daň z nemovitosti 

538 Ostatní nepřímé daně a poplatky 

541 Zůstatková cena prodaného HIM+NIM 

542 Prodaný materiál 

543 Dary 

544 Smluvní pokuty a penále 

545 Ostatní pokuty a penále 

546 Odpis nedobytné pohledávky 

548 Ostatní provozní náklady 

551 Odpisy nehmotného a hmotného majetku 

552 Tvorba zákonných rezerv 

554 Tvorba ostatních rezerv 

558 Zákonné opravné poloţky 

559 Tvorba opravných poloţek 

562 Úroky 

563 Kurzové ztráty 

568 Ostatní finanční náklady 

591 Daň z příjmů z běţné činnosti - splatná 

592 Daň z příjmů z běţné činnosti - odloţená 

601 Trţby za vlastní výrobky 

602 Trţby z prodeje sluţeb 

604 Trţby za zboţí 

610 Změna stavu vnitropodnikových zásob 

611 Změna stavu NV 

612 Změna stavu polotovarů 

613 Změna stavu výrobků 

621 Aktivace materiálu a zboţí 

641 Trţby z prodeje hmotného a nehmotného majetku 

642 Trţby z prodeje materiálu 

644 Smluvní pokuty a penále 
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645 Ostatní pokuty a penále 

648 Ostatní provozní výnosy 

660 Finanční výnosy 

663 Kurzové zisky 

668 Ostatní finanční výnosy 

688 Ostatní mimořádné výnosy - nedaňové 

701 Počáteční účet rozvaţný 

702 Konečný účet rozvaţný 

710 Účet zisků a ztrát 

770 Zálohové faktury 

800 Vnitropodnikový náklad 

 

V případě potřeby bude účtový rozvrh rozšířen o další účty. Firma nesmí v průběhu 

účetního období rušit účty, na kterých jiţ bylo v daném období účtováno. Pokud 

v následujícím účetním obdobní nedojde k legislativním změnám či ke změně činnosti 

společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. není potřeba vytvářet nový účtový rozvrh. 

Za tvorbu účetního rozvrhu je odpovědný vedoucí pracovník finanční účtárny. 

V Chlebovicích dne: …………….. 

Zpracovala: ………………………..    Schválil: …………………………. 

     (podpis účetní)        (podpis jednatele) 

 

 

 Podstatou návrhu a vytvoření předcházejících pěti účetních směrnic pro společnost 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o. bylo alespoň trochu napravit absenci některých směrnic, které 

nebyly doposud sestaveny a napomohly by k lepší organizaci podniku. Proto byly navrţeny 

především směrnice, jeţ vyplývají z legislativy. Vedle toho nebylo moţno opomenout ani ty, 

které sice nepatří mezi doporučené účetní směrnice, ale souvisí s potřebami a činnosti dané 

společnosti a najdou v ní určitě opodstatnění. 
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5. Závěr 

Účetní směrnice slouţí především jako jeden z nejdůleţitějších nástrojů pro vnitřní 

řízení účetní jednotky. Avšak tvorba těchto směrnic bývá mnohdy zanedbávána, jsou 

zastaralé, či dokonce dosud vytvořeny nebyly. Přestoţe pro vypracování účetních směrnic 

neexistují ţádné jasné a závazné postupy, jejich tvorba by se neměla podceňovat. Neboť právě 

pomocí nich je zkvalitněno nejen vnitřní řízení účetní jednotky a její další rozvoj, ale také 

usnadněna vnitřní i vnější kontrola účetnictví. Zároveň je umoţněno posuzovat shodné účetní 

případy stejným způsobem či pomoci k orientaci a přizpůsobení nových pracovníků v případě 

výměny ekonomických pracovníků nebo účetních. Tvorba účetních směrnic je v kaţdé účetní 

jednotce odlišná, protoţe kaţdá má své směrnice přizpůsobeny její hospodářské činnosti, 

náplni a potřebám.  

Cíl bakalářské práce byl zaměřen na definici pojmu vnitropodnikových směrnic, 

charakteristice jejich významu a účelu, zdůraznění nejdůleţitější legislativy pro jejich tvorbu, 

rozdělení účetních směrnic a následném vymezení jejich náleţitostí. Cílem v další části práce 

bylo představit společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o., popsat její historii, současné cíle, 

výrobní a obchodní činnost, uvést obecné údaje týkající se firmy, vyjmenovat její výrobky a 

následně popsat ekonomickou situaci firmy. Ve čtvrté kapitole bylo cílem analyzovat a 

vytvořit účetní směrnice pro společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o.  

Přesto, ţe společnost měla mnoho účetních směrnic jiţ vytvořených, postrádala 

některé, jeţ jsou vyţadovány právním předpisem nebo takové, které by našly v dané 

společnosti opodstatnění a náplň. Proto byl pro společnost BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 

vytvořen návrh několika směrnic, jeţ se mohou stát oporou především finančnímu oddělení. 

Prvním návrhem na novou účetní směrnici je v této práci vymezena práce s workflow, 

neboť firma schvaluje faktury pomocí elektronického oběhu. Proto bylo důleţité přehledně 

vymezit postup a odpovědné osoby za schvalování faktur. Další navrhovanou směrnicí je 

přepočet cizích měn a kurzové rozdíly, protoţe firma je zahraniční firmou se zřízenými 

valutovými pokladnami, navíc tato směrnice patří mezi doporučené. Tudíţ bylo potřeba 

vymezit jak a kdy měnu přepočítat a jak postupovat v případě kurzových rozdílů. Třetí 

navrhovanou účetní směrnicí je inventarizace pokladen a cenin, jelikoţ je nutno porovnávat 

v určitých termínech jejich skutečný stav se stavem účetním a případné rozdíly vypořádat.  

V další navrhované účetní směrnici je popsán harmonogram účetní závěrky, čímţ jsou 

přehledně stanoveny jednotlivé termíny závěrkových prací a osoby za ně odpovědné.  
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Poslední vytvořenou směrnicí je účtový rozvrh, jenţ dosud vytvořen nebyl, a společnost by jej 

v rámci doporučených směrnic měla mít sestaven. V této směrnici je popsána jeho tvorba a 

vymezena odpovědnost za ní. 

 Navrhované účetní směrnice byly sestaveny v souladu s činností společnosti 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o. a jejím vnitřním řízením. Tudíţ je pravděpodobné, ţe se stanou 

pro společnost přínosem a ţe se jimi zaměstnanci začnou řídit.   
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Seznam zkratek: 

cca    circa,  

přibliţně 

CS    Catering Systeme,  

Cateringový systém   

CZ    Czech Republic,  

Česká republika 

CZK    česká koruna 

č.    číslo 

ČNB    Česká národní banka 

DPH    daň z přidané hodnoty 

EUR    Euro  

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  

společnost s ručením omezeným 

IT    Information Technology, 

Informační technologie 

Kč    koruna  

PDF  Portable Document Format,  

  přenosný formát dokumentu 

spol. s r.o.  společnost s ručením omezeným  

tj.     to je     

tis.    tisíc 

VH    výsledek hospodaření 
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Příloha č. 1:  Účtový rozvrh společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 

Příloha č. 2:  Přehled středisek ve společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r.o. 
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