
 

    



 

    



 

    



 

    



 

    

ABSTRAKT 

 

Při vytváření vnitropodnikových směrnic není důležité, jak účetní jednotka sestaví 

směrnice, jakou mají grafickou úpravu, ale důležitý je obsah. Velmi důležitým 

faktorem je, aby si všichni pracovníci vydané směrnice přečetli a řídili se jimi, jinak 

nemají žádný význam i ty sebelepší vytvořené vnitropodnikové směrnice. 
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ABSTRACT 

 

When creating internal directives is not important how the entity compile directive, 

what is their layout, but the content is important. A very important factor is that all 

personnel are issued directive read and to follow them, otherwise they have no 

meaning and no matter how good you created internal guidelines. 
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1.        Úvod 

 

      Hlavním smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu 

při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních 

útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je 

potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce 

jako celku. Velmi důležitý důvod pro tvorbu směrnic je vytvoření určitého nástroje pro 

vnitřní řízení účetní jednotky. Pokud bude mít účetní jednotka příslušné směrnice 

vytvořené, tak se minimalizuje riziko, že by docházelo k porušování právních 

předpisů. Správně vytvořené směrnice pro zaměstnance, umožňuji snadnější plnění 

pracovních povinností. 

 

      Dalším důvodem, proč mít dobře vytvořené vnitřní směrnice, je mnohem 

snadnější a jednodušší postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky 

finančního úřadu. Když jsou při kontrole předloženy směrnice, probíhá kontrola 

rychleji.  

 

      Povinností každé účetní jednotky je vytvořit pro vedení svého účetnictví vnitřní 

směrnice, ale i přesto se setkáváme s tím, že v mnoha účetních jednotkách směrnice 

chybí nebo jsou vytvořené v malém počtu. V účetních jednotkách by se na tvorbě 

směrnic měli podílet jak účetní, která vytvoří základ, tak i další odborníci, nebo také 

auditor, daňový poradce, hlavní ekonom, výrobní technik, šéf výzkumného oddělení, 

majitelé firem.[1]  

 

      Diplomová práce je zaměřena na zabezpečování pracovně – právní a 

ekonomické legislativy vnitropodnikovými předpisy a směrnicemi v průmyslovém 

podniku PIRES s.r.o. Cílem diplomové práce je provézt kritickou analýzu 

informačních systému, integrity jejich prvků a úrovně databáze. V diplomové práci je 

provedena analýza vnitropodnikových směrnic, které souvisí s personalistikou, 

zdravotními, bezpečnostními normami a podnikatelskou ekonomikou účetnictví. 
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2.  Obecné vymezení vnitropodnikových směrnic 

 

2.1  Význam vnitropodnikových směrnic 

      Není důležité, jak účetní jednotka sestaví směrnice, jakou budou mít grafickou 

úpravu, ale důležitý je obsah. Velmi důležitým faktorem je, aby si pracovníci vydané 

směrnice přečetli a řídili se jimi, jinak nemají žádný význam. 

 

2.2  Základní názvy vnitropodnikových směrnic 

• metodické směrnice 

• organizační směrnice 

• vnitřní směrnice 

• pokyny 

• oběžníky 

• dopisy 

• rozhodnutí 

• nařízení 

• příkazy 

• pokyny generálního ředitele 

 

 

Přehled základních předpisů k tvorbě směrnic: 

 

1. Zákon o účetnictví, č.563/1991 Sb. 

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

3. Zákon o daních z příjmu, č.586/1992 Sb. 

4. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, č.593/1992 Sb. 
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5. Zákon o dani silniční, č.16/1993 Sb. 

6. Zákoník práce, č.262/2006 Sb. 

7. Obchodní zákoník, č.513/1991 Sb. 

8. Občanský zákoník, č.40/1964 Sb. 

9. Devizový zákon, č.219/1995 Sb. 

10. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
č.499/2004 Sb. 

11. Daňový řád, č.280/2009 Sb. 

12. Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění vyhlášky č.472/2003 

 

2.3  Mzdové a pracovněprávní předpisy 

 

      Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 
činnosti. Odměňování zaměstnanců za výkon práce v pracovněprávních vztazích je 
upraveno zákoníkem práce. Za výkon práce v pracovním poměru přísluší 
zaměstnancům mzda nebo plat.[2]  

Mzdu definuje zákoník práce a podmínky pro poskytování mezd lze upravit 
ujednáním v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě. Zaměstnavatel 
může vnitřním předpisem určit výši mzdy nebo mzdový výměr. Vnitřní předpis musí 
být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy a nesmí být vydán se 
zpětnou účinností, jinak je neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydává se vnitřní 
předpis na dobu určitou, nejméně však na dobu jednoho roku. Pouze vnitřní předpis 
upravující vnitřní mzdové poměry u zaměstnavatele může být vydán i na kratší dobu, 
než je jeden rok.[2] 

Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, že určuje začátky a konce směn. 

Většinou ji rozvrhuje do pěti dnů v týdnu. Při rozvržení pracovní doby je 

zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení nebylo v rozporu s hledisky 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
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Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a 

seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě 

konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba 

rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. 

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, je zaměstnavatel povinen 

rozvržení pracovní doby s ní projednat (protože jde o opatření, které se týká většího 

počtu zaměstnanců). Rozvržení pracovní doby může být sjednáno v kolektivní 

smlouvě nebo zahrnuto v pracovním řádu. Pracovní doby patří mezi základní okruh 

pracovních podmínek, o nichž musí zaměstnavatel jednat a informovat o nich radu 

zaměstnanců. 

 

2.4  Směna 

 

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Směnou se rozumí část týdenní 

pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě 

předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Je-li směna členěna do 

více částí, je začátkem této směny začátek první části a koncem této směny konec 

poslední části směny. 

Zaměstnanec je povinen být na začátku směny (nebo její části) na svém pracovišti a 

odcházet z něho až po skončení směny (nebo její části). Do pracovní doby nelze 

započítat dobu, kterou zaměstnanec stráví již v rámci areálu zaměstnavatele, když 

jde na své pracoviště, ani dobu převlékání nebo jiné přípravy k výkonu práce. 

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel do: 

• jednosměnného pracovního režimu, 

• dvousměnného pracovního režimu, který je režimem práce, v němž se 

zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích, nebo 
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• třísměnného pracovního režimu, který je režimem práce, v němž se 

zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích, nebo 

• nepřetržitého pracovního režimu, který je režimem práce, v němž se 

zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu 

zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; nepřetržitým provozem 

je provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. 

Pravidla o dvousměnném, třísměnném a nepřetržitém provozním režimu platí i v 

případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému 

výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny. 

 

2.5  Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. 

Rozvržení pracovní doby, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny 

stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu je rovnoměrným 

rozvržením pracovní doby. 

Rozvržení pracovní doby, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje stanovenou 

týdenní pracovní dobu rovnoměrně, popřípadě kratší stanovenou týdenní pracovní 

dobu na jednotlivé týdny, je nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. Za 

nerovnoměrné rozvržení je tedy v tomto smyslu nutné považovat jakékoliv odchýlení 

od rozpisu počtu hodin stanovené týdenní pracovní doby na jeden týden (například 

pouze o jednu hodinu). Vyrovnávací období, za které nesmí průměrná týdenní 

pracovní doba přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší 

pracovní dobu, činí nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva 

může toto vyrovnávací období prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích. 
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2.6  Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní 

 

Specifickým způsobem rozvržení pracovní doby je pružné rozvržení pracovní doby. 

Jeho specifičnost tkví v tom, že zahrnuje časové úseky (může jich být více než jeden) 

základní pracovní doby, po kterou musí být zaměstnanec na pracovišti, a 

volitelné pracovní doby, v jejímž rámci si zaměstnanec sám volí začátek a konec 

pracovní doby tak, aby odpracoval stanovenou týdenní pracovní dobu. Začátek a 

konec základní pracovní doby a rámce volitelné pracovní doby určuje zaměstnavatel. 

Celková délka směny při pružném rozvržení pracovní doby nemůže činit více než 12 

hodin. 

Vyrovnávací období, během něhož musí být naplněna průměrná týdenní pracovní 

doba, určuje zaměstnavatel. Vyrovnávací období však může při pružném rozvržení 

pracovní doby činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích a jen v kolektivní smlouvě lze 

toto vyrovnávací období sjednat až na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní 

• při pracovní cestě zaměstnance, 

• při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž 

začátek a konec je pevně stanoven, 

• brání-li uplatnění pružné pracovní doby provozní důvody,  

• v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší 

náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 

nebo dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a 

• v dalších případech určených zaměstnavatelem. 

V těchto případech, ve kterých se u zaměstnance nebude uplatňovat pružné 

rozvržení pracovní doby, platí pro zaměstnance rozvržení týdenní pracovní doby do 

směn. Rozvržení pracovní doby do směn je zaměstnavatel povinen pro tento účel 

předem určit. 

 



 

  - 7 -  

2.7  Překážky v práci při pružném rozvržení pracovní doby (§ 97 ZP) 

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se 

posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní 

pracovní doby. To neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se 

zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo platu. 

Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, 

vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci 

pracovní volno, nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, se posuzuje jako 

výkon práce celá tato doba. 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se 

posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý 

jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny. 

Za dobu 1 dne se považuje pro účely posuzování překážek v práci při pružném 

rozvržení pracovní doba odpovídající průměrné délce směny vyplývající ze 

stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby. 

Konto pracovní doby (§ 86, 87 ZP) 

Specifickým způsobem rozvržení pracovní doby je konto pracovní doby. To bylo do 

zákoníku práce zapracováno na základě kladných zkušeností z jiných zemí EU. 

Tento způsob rozvržení je určen zejména zaměstnavatelům se zvýšenými nároky na 

využívání pracovního potenciálu svých zaměstnanců v návaznosti na obchodní a 

provozní situaci u zaměstnavatele. Konto pracovní doby by mělo vytvářet výrazně 

příznivější podmínky pro pružnou organizaci práce zaměstnanců a nové možnosti 

pro poskytování mezd při jejich uplatňování. Konto pracovní doby je však tématem 

na samostatné zpracování. 
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3. Představení společnosti PIRES s.r.o. 

 

Firma PIRES s.r.o. se sídlem Třinec, Kanada, Míru 45 byla založena v roce 

2005 jako společnost s ručením omezeným, fyzickou osobou Josefem Pixou, který je 

také jejím jediným vlastníkem a jednatelem. Na českém trhu působí od roku 1990 

jako firma PIRES. Od počátku své činnosti se firma zaměřila na poskytování služeb 

pro průmysl, a v soukromém sektoru se věnovala pouze plynofikaci rodinných 

domků. Od roku 1996 se firma zaměřila pouze na průmyslové odvětví a specializuje 

se na hořákové a topné systémy průmyslových pecí Její další činností jsou dodávky 

a montáže regulačních zařízení topných a technických plynů. 

 

Hlavním předmětem podnikání je montáž a servis vyhrazených plynových 

zařízení na základě oprávnění č. 5062/7/05/Pz. Dále poskytuje a zajišťuje 

konzultační činnost před realizací zakázek a zajišťuje obchodní činnost v oblasti 

dodávek náhradních dílů vybraných zahraničních a tuzemských firem (např. 

Kromschröder, Stasto, Armatury Kravaře aj.). Největšími zákazníky jsou Třinecké 

železárny a.s. a jejich dceřiné společnosti, a další firmy s potřebou montáže 

regulačních stanic a revize vyhrazených plynových zařízení. V oblasti 

kyslíkopalivových hořáků probíhá úzká spolupráce se společností Linde Technoplyn 

a.s.. V posledních letech firma Pires s.r.o., získala nového odběratele ArcelorMittal 

Ostrava a.s., kde se podílela např. na zakázce, ,,Karuselová a článková pec“.  

Předmětem činnosti jsou: návrh, nabídka, vlastní realizace a závěrečné 

odzkoušení, vypracování technické dokumentace ke konečnému předání díla včetně 

záručního a pozáručního servisu. Samostatnou činností může být i odborné 

poradenství k hlavnímu předmětu podnikání.  

 

Produkty společnosti: 

 Dodávky, montáže, opravy a revize regulačních zařízení topných a technických 

plynů 
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 Dodávky a montáže hořákových systémů pro přímé a nepřímé ohřevy 

průmyslových plynových pecí 

 Dodávky a montáže průmyslových ohřevů kyslíko-palivovými hořáky (např. 

ohřevy lících pánví 

 Servis na zařízení Kromschröder, po celé České i Slovenské republice 

 

Firma PIRES s.r.o. poskytuje tyto služby a komplexní zakázky v oblasti servisu a 

montáže vyhrazených plynových zařízení: 

 

 návrh zpracování projektu pro externí projekci 

 realizace a montáž  

 uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 

 zpracování realizační a technické dokumentace 

 záruční a pozáruční servis, servis k dodávkám 

 modernizace a úpravy cizích systémů plynových zařízení dle 

 požadavků zákazníka 

 údržba a opravy cizích plynových zařízení 

 odstraňování poruch dle požadavků zákazníků 

 provádění kontrol plynových zařízení 

 

Firma v současné době zaměstnává 21 zaměstnanců – vysoce kvalifikovaných 

dělníků, administrativních pracovníků a podle potřeby několik pracovníků dle dohody. 

Pires s.r.o. má vybudované kompletní technické zázemí, čili dílny, garáže a sklady. 

Vlastní také veškerá oprávnění a osvědčení pro danou činnost. Velkou předností je 

certifikát jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2000, udělený 8. 7. 2001 Zurich. 

 

Pro názornou ukázku přikládám obrázek č.1, kde je zobrazena žíhací pec, na které 

firma PIRES s.r.o., provedla kompletní rekonstrukci hořákových a řídících systémů. 

Na obrázku č.2, je zobrazení regulačního zařízení ve firmě Rockwoll. 
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Obrázek č.1 
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Obrázek č.2 
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3.1  Informační systémy a databáze ve firmě PIRES s.r.o. 

 

Vedení účetnictví v České republice je stanoveno zákonem o účetnictví. Tento 

zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví 

a požadavky na jeho průkaznost. Povinnosti podle zákona o účetnictví je vést 

účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo 

skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Informační systémy finančního účetnictví, 

musí splňovat všechny požadavky stanovené tímto zákonem. V dnešní době je na 

trhu velká nabídka informačních systému pro vedení účetnictví nebo zpracování 

mzdové agendy.  

Firma Pires s.r.o. používá tyto informační systémy: 

 ............ MONEY S3 

 ............ OK MZDY pro Windows 

 ............ Internetové bankovnictví České spořitelny 

 ............ Datová schránka 

 ............ Internetové stránky www.pires.cz 

 

 

MONEY S3 

 

Účetní program Money S3 od společnosti CÍGLER SOFWARE, a.s. patří mezi 

nejrozšířenější ekonomické systémy pro malé a střední firmy. Obsahuje všechny 

potřebné moduly, účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, mzdy, 

objednávky, homebanking, propojení s pokladními systémy nebo dalšími aplikacemi. 

Ve firmě Pires s.r.o. je účetní program Money S3 využíván především ke zpracování 

těchto modulů: 

• účetnictví – bankovní, pokladní doklady, zpracování DPH  

• objednávky 
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• zakázky  

• fakturace 

• adresář 

• skladová evidence 

• evidence majetku 

• kniha jízd 

 

OK MZDY pro windows 

 

Používá firma k výpočtu mezd zaměstnanců a ke kompletnímu zpracování 

mzdové agendy. OK mzdy provádí všechny složité akce a výpočty automaticky, bez 

požadavků na odborné znalosti uživatele. Mzdová účetní řídí program pomocí 

příkazů, které zadává pomocí soustav nabídek. Vstupní informace vyplňuje do 

formulářů zobrazených na obrazovce počítače. Každý údaj je okamžitě při zadávání 

programem kontrolován. Všechny výpočty mezd jsou po zadání potřebných informací 

zobrazeny na obrazovce. Výpočty mezd se vždy provádějí v rámci jednoho 

počítaného měsíce. Po kontrole zadání všech dat se provede vyúčtování, při kterém 

se uzavře měsíc, a vytvoří se všechny podklady pro mzdovou agendu a mzdový 

systém přejde do nového měsíce.  

 

Servis 24 Internetbanking-internetové bankovnictví České spořitelny 

 

Slouží k ovládání běžného podnikatelského účtu. Umožňuje nepřetržitý přehled 

došlých plateb, převod peněz, zahraniční platby, hromadné příkazy k úhradě, tisk 

elektronických bankovních výpisu, zřizování a nastavování služeb. Mnoho funkcí a 

základních vlastností běžného účtu můžeme nastavit jednoduše ve zmíněném 

programu internetového bankovnictví, a již nemusíme navštěvovat banku osobně. 

Tato služba je vysoce zabezpečená proti zneužití, protože přihlášení se provádí 

pomocí:  
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1. Klientského certifikátu – vyžaduje vložit čipovou kartu s klientským 

certifikátem do čtečky a stisknout tlačítko "Přihlásit".  

2.  Po zobrazení přihlašovacího dialogu se vyplní PIN k čipové kartě. 

Při provádění příkazu k úhradě, program vždy vyžaduje potvrzení každé transakce 

zadáním PIN. 

 

Datová schránka 

 

Datová schránka umožňuje komunikaci mezi úřady a společnostmi, dokumenty 

jsou totiž zasílány v elektronické podobě. Úřady tak ušetří na zasílání klasických 

listovních zásilek. Zřizovatelem a správcem projektu je ministerstvo vnitra. Provoz 

systému zařizuje Česká pošta. Podnikatelé za provoz schránky nic neplatí. Přijaté 

dokumenty obsahují elektronické podpisy. Doručení dokumentu má stejné právní 

účinky jako doručení do vlastních rukou. 

 

 

3.1.1  Zhodnocení informačních systému firmy PIRES s.r.o. 

 

Pires s.r.o. má velmi dobře zpracované veškeré doklady, které jsou nezbytnou 

součástí k zajištění chodu firmy a dosažení nejlepších hospodářských výsledků, 

které zpracovává pomocí programů Money S3 a OK mzdy. V programu Money S3, 

firma využívá pouze základní verzi knihy jízd, která pouze eviduje trasy jízd, bez 

výpočtu spotřeby pohonných hmot. 

Tímto bych chtěla firmě Pires s.r.o. doporučit zakoupení licence modulu pro 

pokročilé vedení knihy jízd a evidenci cestovních náhrad. Tento modul by usnadnil 

složité vedení knihy jízd. Při zadání pracovní cesty, času a způsoby dopravy, dokáže 

rychle vystavit pracovní příkazy pro zaměstnance. Dále program vypočítá náhrady 

služební cesty a přenese je do účetnictví. 
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V programu Money S3 chybí také agenda pro zpracování silniční daně, která je 

nezbytnou součástí, každého účetnictví, jestliže firma má v majetku firmy vozidla, 

která slouží k podnikatelské činnosti. Zakoupením již výše zmiňovaného programu 

knihy jízd, by firma získala také zpracování silniční daně. 

Mzdový program OKmzdy slouží k prohlížení osobních údajů zaměstnanců, 

zjištění nároku na dovolenou, údajů o pracovních poměrech, o pracovním režimu a 

úvazku nebo můžeme pracovat s jeho mzdovými údaji, kterými jsou složky mzdy, 

náhrady a dávky, daň, zálohy a srážky. Nevýhodou programu je, že nelze po 

uzávěrce zpětně opravovat chyby. Přes archivaci dat se musí složitým způsobem 

chyby opravovat. Další nevýhodou programu OK mzdy je vyplňování tiskových 

formulářů pro správu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojištění. 

Prostřednictvím datové schránky firma PIRES s.r.o- dostává úřední dopisy od 

státních institucí, např. od finančního úřadu, Okresní správy sociálního zabezpečení 

nebo zdravotních pojišťoven.  

Nejčastěji tuto službu využívá k podání elektronických tiskopisů přiznání k dph 

finančnímu úřadu:  

o Souhrnné hlášení 

o Výpis z evidence dodavatele 

o Výpis z evidence odběratele 

 

 

3.2  Personální a mzdová agenda firmy PIRES s.r.o. 

 

3.2.1  Pracovní smlouva 

 

Kromě základních údajů, které musí mít pracovní smlouva, podle platného zákoníku 

práce, má firma vnitřním předpisem stanoveny tyto směrnice: 
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• Zaměstnanec bude vykonávat práci 40 hod. týdně. Povinná přestávka v délce 

30 min. se do pracovní doby nezapočítává. 

• Mzdové náležitosti zaměstnance jsou v souladu s právními předpisy platnými 

pro podnikatelskou sféru. Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za 

vykonanou práci mzdu v tarifním stupni 4, ve výši   70    Kč/hod. 

• Vedle tarifní mzdy bude zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat v případě, že 

na ně vznikne zákonný nárok, příplatky za práci ve ztíženém nebo zdraví 

škodlivém pracovním prostředí, příplatky za práci v noci, za práci odpoledne a 

za práci přesčas. Za práci přesčas lze poskytnout náhradní volno. 

• Zaměstnanci za nadprůměrný výkon a dobré výsledky lze přiznat prémie až do 

výše   20  % hod. sazby. 

• Zaměstnanec souhlasí s tím, aby mu byla mzda zasílána na účet u českého 

peněžního ústavu a zavazuje se, že číslo tohoto účtu a adresu peněžního 

ústavu zaměstnavateli sdělí do 7 dnů když ho o to zaměstnavatel požádá. 

Mzda se vyplácí bezhotovostně na účet nebo hotovostně vždy 10 den 

následujícího měsíce, za který mzda zaměstnanci náleží. 

• Zaměstnanec souhlasí s tím, aby podle potřeb zaměstnavatele byl vysílán na 

pracovní cesty. 

• Zaměstnanec podle § 42 ZP souhlasí s tím, aby podle pracovních potřeb 

zaměstnavatele byl přeložen k plnění úkolů do firmy nebo pracoviště, kde 

zaměstnavatel plní sjednané zakázky a to na dobu až 3 měsíců. 

• Při splnění podmínky dle § 211 až 223 ZP má nárok na dovolenou v délce 4 

týdnu, dle ustanovení ZP.  

• Zaměstnanec se podle § 29a odst. 1 ZP zavazuje, že po dobu 6 měsíců ode 

dne skončení tohoto pracovního poměru nebude vykonávat pro jiného 

zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která je předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo ani jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči 

podnikání zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že poruší-li tento 

závazek, zaplatí zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku průměrné 

mzdy ke dni skončení pracovního poměru k zaměstnavateli. 
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interní zdroj Pires s.r.o. 

 

3.2.2  Záznamy o výcviku 

 

Základním záznamem o výcviku každého zaměstnance je Kvalifikační karta 

zaměstnance – KKZ. V této kartě jsou evidovány kromě obecných osobních údajů a 

údajů o dosavadní kvalifikaci a praxi i veškerá již absolvovaná školení včetně údajů o 

délce platnosti. KKZ je součástí osobního spisu zaměstnance. Základní údaje o 

zaměstnanci ukládá personalista a mzdová účetní do databáze osobní evidence. 

 

Ve složce zaměstnance jsou následující doklady: 

• hlášení zdravotním pojišťovnám o nástupu a ukončení pracovního poměru 

zaměstnance 

• evidenční list důchodového pojišťění 

• pracovní smlouva 

• žádost o nástupní lékařkou prohlídku 

• potvrzení při změně zaměstnání při ukončení trvalého pracovního poměru 

• výstupní list 

 

Personální doklady, které při nástupu zajišťuje zaměstnanec: 

• osobní dotazník 

• výpis z rejstříku trestů 

• prohlášení poplatníka. daně z příjmů fyzických. osob u trvalého pracovního 

poměru 

• potvrzení při změně zaměstnání – zápočtový list u trvalého pracovního 

poměru 

• doklady o odborné kvalifikaci, výcviku a praxi 

• doklady o způsobilosti v oblasti řízení a zabezpečování jakosti 

 

Doklady o školeních při nástupu a v průběhu zaměstnání: 
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• BOZP 

• PO 

• základní školení systému jakosti firmy PIRES s.r.o. 

• osvědčení o speciální odborné způsobilosti 

 

3.2.3  Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci 

 

Firma poskytuje služební vozidlo zaměstnancům ke služebním i soukromým jízdám 

na základě uzavřené smlouvy o používání služebního vozidla mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. 

 

,,Smlouva o používání služebního vozidla“ 

 

 Vozidlo:  Mercedes-Benz 180A  CDI SPZ:   2T8 8908 

 Pořizovací cena (včetně veškerého vybavení) :  269 000,00 Kč 

 Vozidlo v majetku: PIRES s.r.o., Míru 45, 739 61 Třinec 

 

I. Vlastnická práva 

I.1. Vozidlo, které Pires s.r.o. přiděluje touto smlouvou svému pracovníkovi 

(dále uživateli) jako služební, zůstává i nadále ve vlastnictví Pires s.r.o. 

nebo leasingové společnosti se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 

I.2. Při ukončení pracovního poměru v Pires s.r.o. nebo kdykoliv, když k tomu 

Pires s.r.o. uživatele vyzve, je tento povinen vozidlo vrátit. 

I.3. Uživatel vozidla je povinen přistavit vozidlo k předem nahlášeným 

kontrolám v Pires s.r.o. nebo v leasingové společnosti. 

II. Obecně 

II.1. Používání vozidla dle této smlouvy je spojeno s daňovou povinností 

vyplývající z platného zákona o daních z příjmů. 
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II.2. Uživatel vozidla přebírá za vozidlo plnou odpovědnost. Za tím účelem je 

povinen parkovat vozidlo na dostatečně chráněném místě, dbát o jeho 

řádné uzamčení a zajištění proti vniknutí nepovolaných osob. 

II.3. Uživatel vozidla je povinen přidělené vozidlo udržovat v řádném technickém 

stavu, jedině v takovém stavu smí vozidlo provozovat a dbát na to, aby na 

vozidle byly prováděny kontroly předepsané výrobcem a v předepsaných 

termínech kontroly technické a emisní zkoušky. 

II.4. Uživatel tímto vozidlem reprezentuje firmu a je proto povinen dbát na 

vzhled vozidla. 

II.5. Dočasné řízení vozidla jiným zaměstnancem Pires s.r.o. je dovoleno pouze 

tehdy, splňuje-li tento zaměstnanec zákonné podmínky pro řízení daného 

motorového vozidla. 

II.6. Dočasné řízení vozidla osobou, která není zaměstnancem Pires s.r.o. je 

povoleno pouze výjimečně, např. při nevolnosti apod., ale pouze za 

přítomnosti zaměstnance, kterému je vozidlo přiděleno. 

II.7. Pokud uživatel vozidlo nepoužívá (dovolená, pracovní neschopnost atp.), je 

povinen vozidlo odstavit na chráněném místě v objektu Pires s.r.o. a klíče a 

doklady předat nadřízenému pracovníkovi 

III. Náklady na provoz vozidla 

III.1. Provozní náklady při použití vozidla hradí Pires s.r.o., při soukromém 

použití platí pravidla v bodě 4. 

III.2. Pojištění (včetně havarijního se „zelenou kartou“ pro evropské státy) 

zajišťuje Pires s.r.o. v souladu s platnou legislativou. 

III.3. Uživatel vede průkaznou evidenci o používání vozidla. 

III.4. Soukromé použití 

III.4.1. Pokud přidělené vozidlo není zapotřebí pro zajišťování úkolů Pires 

s.r.o., může jej uživatel použít na území / mimo území ČR i pro 

soukromé účely. I při takovém použití vozidla podléhají náklady na 

provoz vykázané uživatelem zdanění. 

III.4.2. Při použití vozidla mimo území ČR nad 5 000 km / rok hradí uživatel 

sám veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady nepodléhají dalšímu 

řízení (zdanění).  

III.4.3. Pro cesty do zahraničí, do zemí, kde neplatí zelená karta, je uživatel 

vozidla povinen zajistit pro vozidlo odpovídající pojištění. 
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Vykazování soukromých cest jako služebních je protiprávní! 

interní zdroj Pires s.r.o. 

Zaměstnanec, který uzavřel tuto smlouvu musí pravidelně každý měsíc předložit 

mzdové účetní výkaz o spotřebě pohonných hmot. V tabulce č.1 je zobrazen výkaz o 

spotřebě pohonných hmot. 

Tabulka č.1 Výkaz o spotřebě pohonných hmot 

SPZ: 2T8 8908 Měsíc/rok:   3/2012 

Mercedes Benz A180 Druh PHM:   Nafta  

1. Počáteční stav tachometru  (km) 33 386 

2. Konečný stav tachometru (km) 35 350 

3. Celkem ujeto (km)   1 964 

4. Počáteční stav nádrže 
(litr)   8 

5. Konečný stav nádrže 
(litr)   38 

6. Čerpání PHM - tuzemsko karty Benzina   

  ostatní   

6.1. Čerpání PHM - 
zahraničí     

7. Čerpání PHM - celkem (litr)      159,34 

8. Průměrná spotřeba (litr/100 km) 6,59 

       SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT PRO SOUKROMÉ ÚČELY 

9. Ujeto soukromě (km) v ČR 680 

9.1 Ujeto soukromě (km) mimo ČR   

10. Průměrná cena PHM (Kč) *)                 29,20 

11.  Částka ke zdanění (Kč) 
       (za PHM k soukromé. účely)                 1 307,62 
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3.2.4  Vnitropodniková úprava poskytnutí příspěvku na stravování 

 

o Pro zaměstnance Pires s.r.o. zajišťuje stravování formou nákupu stravenek. 

o Hodnota jedné stravenky je 35 Kč. 

o Příspěvek na stravování je poskytnut ve výši 15 Kč, vždy za jednu 

odpracovanou směnu. 

o Zaměstnanec uhradí 20 Kč za stravné, které mu bude sraženo ze mzdy. 

o Příspěvek nebude poskytnutý těm zaměstnancům, kteří mají nárok na stravné 

v souvislosti z pracovní cestou.  

3.2.5  Vnitropodniková úprava stravného při pracovní cestě 

 

o Zaměstnanec obdrží za každou pracovní cestu stravné ve výši uvedené 

v tabulce č.2 - Tuzemská pracovní cesta. Stravné nebude kráceno. 

o Zaměstnanec obdrží za každou zahraniční pracovní cestu stravné ve výši 

uvedené v tabulce č.3 - Zahraniční pracovní cesta. Stravné nebude kráceno. 

 

Tabulka č.2 Tuzemská pracovní cesta 

číslo Doba pracovní cesty Stravné v Kč 

1. Pracovní cesta 5 až 12 hodin 69 

2. Pracovní cesta 12 až 18 hodin 106 

3. Pracovní cesta nad 18 hodin 165 

 

Tabulka č.3 Zahraniční pracovní cesta 

číslo Doba pracovní cesty Stravné v Kč 

1. Pracovní cesta 5 až 12 hodin 1/3 základní sazby 
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2. Pracovní cesta 12 až 18 hodin 2/3 základní sazby  

3. Pracovní cesta nad 18 hodin plná základní sazba 

 

Pro názornost uvádím praktický příklad výpočtu zahraniční cesty. Kurz se použije ze 
dne započetí pracovní cesty 

Příklad 1 

Zahraniční stravné- Německo 21.8.-24.8.2012 

 

21.8. 3,30h z Třinec, 4,00h-Polsko hranice, Německo hranice 

          24,00-4,00=20h…………45eur-11,25eur ( krácení snídaně 25%) = 33,75eur 

22.8. Německo 24h 

          45eur – 11,25eur (krácení snídaně 25%) = 33,75eur 

23.8.. Německo 24h 

          45eur – 11,25eur (krácení snídaně 25%) = 33,75eur 

24.8. Polsko hranice 18,30h, Třinec 19,00h 

         18,30-00,00=18,30h………                                     45eur  

 

Celkem                                                                          146,25 EUR 

 

Kurz ze dne 21.8.2012, první den pracovní cesty,    1EUR = 25,17CZK 

 

Celkem                                                               146,25x25,17 = 3 681,00 CZK 

 

 

3.2.6  Vnitropodniková úprava o poskytování příspěvku na životní pojištění 

 



 

  - 23 -  

o Příspěvek na životní pojištění se poskytuje zaměstnancům společnosti 

v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších 

předpisů. 

o Výše příspěvku zaměstnanci činí 300 Kč měsíčně. 

o Nárok na poskytnutí příspěvku má zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu 

neurčitou a po uplynutí zkušební doby. Současně na základě sjednané 

smlouvy o životním pojištění s pojišťovací společnosti s uvedeným příspěvkem 

zaměstnavatele. 

o Poskytování příspěvku končí s rozvázáním pracovního poměru, naposledy  

           je poskytnut za měsíc, v kterém pracovní poměr končí. 

o Za vedení agendy a dokladů k tomuto pojištění odpovídá účetní společnosti. 

 

3.2.7  Odměna za odpracovanou dobu ve formě 13.platu 

 

o Na konci daného roku vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci jeden plat navíc,  

           jako odměnu za celoroční práci  

 

Dle výše uvedených vnitropodnikových směrnic firmy PIRES s.r.o. uvádím praktický 
příklad výpočtu mzdy zaměstnance v příkladu 2.  

Příklad 2 

 

Mzda  

1%služební auto 2690 Daň zálohová z 26 874 4035 

Mzda 168hx75 jednicová 12600 Sleva na dani  -2070 

Práce přesčas 2hx75 150 Daň 1965 

Příplatek za práci přesčas 25% 65 

Sociální pojištění z20 055 

(6,5%) 1304 
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Prémie  2000 

Zdravotní poj. z 20 055 

(4,5%)    903 

Prémie 20% jednicová (12600) 2520  Příspěvek životní poj.    300 

Prémie 20% přesčas (150) 30  Stravné 21ks    420 

   Srážka phm    1308 

Hrubá mzda  20 055 Čistá mzda    14 155  

Sociální pojištění zaměstnavatel 

25% 5014    

Zdravotní pojištění 

zaměstnavatel9% 1805 

Náklady 

zaměstnavatele    6819  

 

 

3.3  Organizační řád firmy PIRES s.r.o. 

Tento organizační řád stanoví organizační strukturu a základní principy vnitřní 

organizace firmy. Současně konkretizuje požadavky norem ČSN EN ISIO 9002 v 

oblasti odpovědnosti zaměstnanců firmy za udržování a rozvoj systému jakosti.  

1.Organizační řád obsahuje:  

o organizační strukturu firmy a principy vnitřní organizace  

o podpisová oprávnění  

o kompetence, tj. odpovědnost a pravomoci zaměstnanců jako 

východisko pro rozpracování dělby práce, případně jako podklad pro 

řešení sporů mezi zaměstnanci  

o jakékoliv změny v působnosti a kompetencích musejí být promítnuty do 

tohoto organizačního řádu  

2.Oblast platnosti  

OŘ je závazný pro všechny zaměstnance firmy Josef Pixa – PIRES s.r.o. a současně 

slouží jako podklad pro zpracování pracovně kvalifikačních charakteristik 

zaměstnanců firmy.  
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3. Organizace a řízení firmy.  

Základním strategickým dokumentem firmy je živnostenský list, který vytyčuje směr 

podnikatelských aktivit firmy a na jehož základě jsou přijímána rozhodnutí při tvorbě 

ročních plánů, programování peněžních toků firmy a cílů jakosti firmy. Rozpracování 

strategických cílů je shrnuto do ročního plánu činnosti.  

Řízení firmy se realizuje prostřednictvím:  

Směrů podnikatelských aktivit  

o Ročním plánem  

o Požadavky norem pro jakost (řady ISO 90021:2008)  

o Požadavky na bezpečnost plynových zařízení  

o Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

o Požadavky na požární ochranu  

o Obecně závaznými právními předpisy  

Výsledkem procesu řízení za účelem efektivního naplnění cílů firmy je organizační 

struktura. Organizační schéma vyjadřuje dělbu práce firmy, vztahy nadřízenosti, 

podřízenosti a vzájemné spolupráce.  

Základním organizačním prvkem je pracovní místo. V organizační struktuře jsou 

uplatněny tyto pojmy: pracovní místo, tým, předák. Pro zabezpečení efektivního 

řešení zadaných cílů a úkolů se uplatňují běžné zásady týmové práce.  

4. Struktura řízení ve firmě  

Pro racionální stanovení působení a kompetenci vedoucích pracovníků i všech 

zaměstnanců firmy je vydán jen tento organizační řád, který zahrnuje všechny 

úrovně řízení. Vedoucí pracovníci firmy se vzájemně informují a plní bez prodlení 

dohodnuté úkoly. Povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví vyplývají z obecných legislativních norem a školení zaznamenaných v 

protokolech nebo zápisnících bezpečnosti práce.  

5. Podepisování písemností.  
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Rozsah písemných oprávnění je daný touto organizační směrnicí a vyplývá ze 

živnostenského listu majitele firmy. Za firmu jedná majitel firmy a podpisová 

oprávnění jednotlivých pracovníků firmy vyplývají z jejich odborné způsobilosti a jsou 

vymezené v popisovém řádu v další části OŘ.  

6. Odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců firmy.  

Všeobecné povinnosti vedoucích zaměstnanců firmy jsou dané obecně platnými 

právními předpisy.  

Majitel (ředitel) firmy odpovídá za:  

o řízení firmy v souladu se živnostenským listem  

o strategický rozvoj firmy zejména technický, výrobní, ekonomicko-finanční, 

obchodní a personální  

o fungování, rozvoj a ověřování účinnosti a funkčnosti SJ  

o zabezpečení zaměstnaneckých práv  

o dodržování obecně závazných předpisů  

o přijímání opatření při mimořádných událostech  

o přípravu a realizaci předpisů BOZ  

Majitel firmy má tyto pravomoci:  

o přijímá a odvolává všechny zaměstnance firmy  

o schvaluje organizační strukturu a jmenuje do funkcí  

o jmenuje a odvolává představitele vedení pro SJ  

o jedná jménem firmy a pověřuje jednáním jménem firmy  

o schvaluje ceny výrobků, prací a služeb  

7. Sekretariát odpovídá za: 

o vedení administrativní agendy firmy  

o agendu osobní dopravy  

o personální evidenci a agendu  

o evidenci bezpečnostních školení a zápisníků práce  

o zakázkovou a zásobovací agendu obchodních smluv  
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8. Ekonomický zástupce ředitele odpovídá za:  

o strategický rozvoj firmy – zejména ekonomicko-finanční, obchodní a 

personální  

o fungování, rozvoj a ověřování účinnosti a funkčnosti SJ  

o dodržování obecně závazných předpisů  

o správný ekonomický chod firmy  

o jako představitel vedení pro jakost odpovídá za vše dle ČSN EN ISO:  

o koordinaci při budování, zavádění a rozvoji SJ ve firmě PIRES s.r.o.  

o pravidelné přezkoumávání SJ a přijímání opatření k nápravě a prevenci  

o zpracování návrhu Politiky jakosti a cílů jakosti a jejich realizace ve firmě  

o zavádění metod řízení jakosti, plánování a zlepšování jakosti  

o zpracování kvalifikačních charakteristik  

9. Technický zástupce ředitele odpovídá za:  

o stav, obsah, aktualizaci veškerých legislativních předpisů a ČSN v oblasti 

vybraných plynových zařízení  

o plánování a přípravu výroby ve firmě  

o koordinaci, dodávky a subdodávky materiálů a dílů pro montážní nebo 

opravárenské činnosti  

o objednávky a dodávky potřebné dokumentace  

o přípravu podkladů pro nabídkové řízení, obchodní jednání a smlouvy  

o informace a hlášení o úrazech, nehodách, haváriích v souladu s činností firmy  

o aktualizaci dokumentace vyplývající ze SJ ve firmě  

o vykonává funkci revizního technika se všemi náležitostmi vyplývajícími z 

legislativy  

o minimalizaci ztrát neshodné výroby zařízení  

o technický rozvoj firmy a zavádění moderních technologií  

Má tyto pravomoci:  

o uzavírá obchodní smlouvy na základě objednávek  

o uzavírá kupní smlouvy na materiál a náhradní díly, případně nářadí  

o sestavuje plán servisní a opravárenské činnosti  
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o schvaluje změny v projektové dokumentaci  

o posuzuje stav vyhrazených plynových zařízení včetně předepsaných 

technických prohlídek a zkoušek  

o zabezpečení výkonné metrologie  

o zpracování dat a informací o technické a revizní činnosti ve firmě na 

realizovaných plynových zařízeních  

o je zástupcem ředitele firmy  

o spolupracuje s externími laboratořemi a zkušebnami při ověřování způsobilosti  

10 Účetní odpovídá za:  

o správnost vedení účetnictví ve firmě  

o správnost výpočtu, vypořádání a placení daní  

o správnost měsíční a roční účetní uzávěrky dle platné metodiky, předpisů a 

zákonů a poskytnutí informací pro roční zprávu  

o splnění informační povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, opatření 

ministra financí a živnostenského listu  

o přípravu podkladů pro zpracování ekonomických analýz  

Má tyto pravomoci:  

o zastupuje ředitele v České spořitelně, Finančním úřadu, případně dalších 

úřadech vyplývajících z účetních předpisů  

o stanovuje závazné účetní postupy včetně uzávěrkových prací ve firmě  

o v rámci kontrol prováděných správcem daně je oprávněn předkládat doklady, 

stanoviska a vysvětlení  

o provádí výpočet příslušné daně včetně odvodu  

11. Skladník odpovídá za:  

o zpracování požadavků na nákup technických a režijních materiálů  

o evidenci materiálu ve skladu  

o kvantitativní a kvalitativní přejímku dodávek ve spolupráci s TZRŘ nebo 

určenou osobou  

o podání návrhu na reklamační řízení neshodných dodávek materiálu  

o zabezpečení základních údajů o dodávkách  
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o hospodaření s obaly  

o evidenci pracovního nářadí, včetně řádného udržování  

Má tyto pravomoci:  

o předkládá majiteli firmy návrhy na náhradu poškozených pracovních pomůcek, 

případně z nedbalosti ztracených  

o Předák č. 1 montážní skupiny odpovídá za:  

o kvalitní montáž stanovených vyhrazených plynových zařízení pro jednotlivé 

zakázky  

o realizaci a montáž stanovené zakázky dle projektové dokumentace  

o průběh montáže podle montážního listu (projektu)  

o přidělení a kontrolu práce členům svého realizačního týmu 

o dodržování předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany, předpisů o ochraně 

životního prostředí na realizovaném díle  

o vedení stavebního respektive montážního deníku  

o nářadí a všechny technické pomůcky použité k montáži  

o určuje a kontroluje práci členů realizačního týmu  

o přejímá ze skladů potřebný materiál a nářadí  

o hlásí ukončení dílenských zkoušek  

o v případě neshody na materiálu, výkresové dokumentaci nebo nedodržení 

smluvních podmínek zastaví práce na montáži a dořeší problémy s 

nadřízenými  

o kázeňsky řešit pracovníky týmu v případě narušení platných nařízení a 

informovat ŘSF  

12. Všichni zaměstnanci firmy odpovídají za:  

o dodržování bezpečnostních předpisů při práci s vyhrazenými plynovými 

zařízeními  

o dodržování BZPO  

o používání ochranných pomůcek při práci  

o řádnou péči o pracovní pomůcky, nářadí a ochranné pomůcky  

o za kvalitu a přesnost prováděných prací dle PJ – ISO 9002 platné v celé firmě  

o 2.12 Mají tyto pravomoci:  
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o obhajovat dobré jméno firmy řádným vystupováním a kvalitní prací  

interní zdroj Pires s.r.o. 

3.3.1  Infrastruktura 

 

Firma stanovila cílovou infrastrukturu potřebnou k dosahování shody s požadavky na 

svoje produkty a služby. O její postupné realizaci závislé od zdrojů rozhoduje ředitel 

firmy.  

Jedná se o : 

• vhodné pracovní prostory a prostředky v objektu firmy, který zahrnují výrobní, 

skladovací, garážovací, administrativní a sociální prostory 

• montážní a měřící přístroje  k provádění tvorby produktů, potřebné pro 

dílenskou přípravu a realizaci na jednotlivých zakázkách včetně zajištění 

legislativních ustanovení 

• podpůrné služby a ostatní služby (dopravní prostředky, zdvihací zařízení) 

 

3.3.2  Údržba 

 

Údržba výrobního zařízení, ručních nástrojů, měřících přístrojů a dopravní technika 

se provádí v legislativou stanovených termínech. Odpovědnost za dodržování zásad 

a platných postupů má technik. Vlastní drobnou údržbu zabezpečují pověření 

pracovníci, ostatní opravy jsou zajišťovány externě u autorizovaných opraven. 

Rozhodnutí o předání zařízení do opravy schvaluje ředitel firmy. 

 

3.3.3  Pracovní prostředí 

 

S ohledem na charakter činnosti firmy nejsou ve firmě speciální požadavky na 

pracovní prostředí nad rámec stanovený Zákoníkem práce. Za dodržování těchto 

podmínek odpovídá ředitel firmy a pracovníci  jednotlivých pracovišť. Ředitel firmy 

odpovídá za provádění legislativou stanovených školení BOZP.  
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3.4  Pracovní řád firmy PIRES s.r.o. 

Tento pracovní řád je nedílnou součástí pracovní smlouvy, uzavřené mezi firmou 

Josef Pixa – PIRES s.r.o. a pracovníkem. Platí pro všechny pracovníky v pracovním 

poměru firmy Josef Pixa – PIRES s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními 

Zákoníku práce. 

1.Vstupní instruktáž (ZP § 35 ods.2) pracovník je povinen dodržovat zásady 

slušného chování, vynikající plnění pracovních povinností, neupřednostňovat osobní 

prospěch před zájmy firmy a dbát o dobrý image a prospěch firmy.  

2.Pracovní úraz  

Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly 

pracovníkovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 

Postižený, pokud je schopen, nebo jiný pracovník, který je svědkem pracovního 

úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit odpovědného pracovníka 

firmy Josef Pixa – PIRES s.r.o., případně jiného pracovníka firmy, který je nejblíže 

nadřízen postiženému.  

3.Základní povinnosti zaměstnanců:  

o Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. Plnit 

pokyny majitele firmy nebo jím pověřených vedoucích pracovníků. Dodržovat 

zásadu vzájemné spolupráce s ostatními zaměstnanci firmy. Odvádět kvalitní 

práci v souladu s příručkou jakosti firmy ISO. 9002.  

o Plně využívat pracovní dobu a svěřené výrobní prostředky. Pracovní úkoly 

plnit včas podle příkazu majitele a hospodárně.  

o Pracovní doba je stanovena od 6,00 do 14,30 hodin (pokud nemá 

zaměstnanec sjednanou jinou pracovní dobu v pracovní smlouvě) a na směnu 

je zaměstnanec povinen nastoupit odpočatý, zdravý, bez známek únavy.  
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o Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané a předpisy 

vztahující se k práci jím vykonávané u cizí organizace, u které plní pracovní 

úkoly.  

o Řádně hospodařit s prostředky a majetkem svěřeným mu majitelem firmy. 

Tento majetek střežit, ochraňovat, chránit před ztrátou, zničením a zneužitím 

včetně ochranných pomůcek a ochranných zařízení.  

o Při výkonu práce jednat rozhodně, odborně, avšak zdržet se jakýchkoliv činů, 

které by mohly ohrozit důvěru zaměstnavatele a dobrou pověst firmy.  

o Zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zaměstnanec dozvěděl v 

průběhu zaměstnání u firmy, a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat 

jiným osobám.  

o V průběhu pracovního poměru u firmy je povinen dbát na svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho pracovní činnost. Dodržovat právní předpisy 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti 

technických a vyhrazených plynových zařízení, pracovní postupy a 

bezpečného chování na pracovišti.  

o Zúčastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Podrobit se případným zkouškám a lékařským 

prohlídkám stanovenými právními předpisy, školení v zájmu růstu kvalifikace a 

zvyšování kvality práce v souladu s příručkou jakosti firmy.  

o Neužívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti v pracovní 

době ani mimo obvyklou pracovní dobu, nenastupovat pod jejich vlivem do 

práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovišti.  

o Dodržovat a provádět pořádek na určeném pracovišti, kam byl vyslán k plnění 

pracovních úkolů a také ve všech prostorách firmy.  

o Porušení kteréhokoliv článku tohoto pracovního řádu může být důvodem k 

ukončení pracovního poměru.  

4.Práva zaměstnance  

Zaměstnanec má právo na:  

o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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o Informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce a na informace o opatřeních 

na ochranu před jejich působením.  

o Odmítnutí výkonu práce u níž má důvodné podezření, že bezprostředně a 

vážně ohrožuje jeho život a zdraví, případně život a zdraví jiných osob nebo 

hmotnou škodu na majetku vlastním a cizím.  

o Na ochranné pomůcky při práci a ochranné nápoje v souladu s právními 

předpisy.  

o Na mzdu za odvedenou práci v souladu s právními předpisy.  

5.Závěrečná ustanovení  

o Pracovník firmy je zavázán majiteli firmy oznámit nedostatky a závady, které 

by mohly dle jeho názoru ohrozit bezpečnost práce, zdraví nebo majetek 

firmy.  

o Pracovník firmy je zavázán majiteli firmy sdělit své návrhy a názory na 

zlepšení kvality práce, či hospodaření firmy.  

o Pracovník firmy je zavázán při práci maximálně šetřit ochranné pomůcky a 

nářadí, případně navrhnout hospodárné využití neshodných výrobků (viz. 

příručka jakosti ISO 9002).  

o Pracovník firmy je zavázán v souvislosti s výkonem zaměstnaneckého poměru 

nepřijmout dary nebo jiné požitky a výhody od cizích osob, které by poškodily 

obchodní, ekonomické, odborné nebo jiné oprávněné zájmy firmy.  

o Pracovník firmy je zavázán informovat majitele firmy o všech skutečnostech, 

které mu jsou známé a mohly by poškodit zájmy, image a ekonomiku firmy.  

interní zdroj Pires s.r.o. 

 

 

3.5  Podpisový řád firmy PIRES s.r.o. 

• Podpisové oprávnění jednotlivých pracovníků je v zásadě totožné s 

jejich věcnou odbornou náplní a působnosti.  

• Podpisové oprávnění stanovuje majitel firmy.  
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• Podepisování jménem firmy Josef Pixa – PIRES.  

• Za firmu podepisuje její majitel v souladu se živnostenským listem.  

• Podpisové oprávnění ostatních pracovníků firmy je odvozeno od 

konkrétně vykonávané funkce ve firmě a nepřesahuje vyřizování 

běžných písemností.  

• Vedoucí pracovníci jsou oprávněni schvalovat písemnosti vyplývající z 

jejich odborné způsobilosti a z obecně vykonávaných činností pro 

zabezpečení fungování firmy.  

• Konkrétní vymezení věcného rozsahu podpisového oprávnění firmy 

Josef Pixa – PIRES s.r.o. je v podpisovém regulativu.  

• Podpisová oprávnění vymezená v tomto řádu a jeho regulativu 

nemohou být dále delegována.  

• případné výjimce může písemně rozhodnout jen majitel firmy. Případné 

zrušení delegovaných podpisových oprávnění provede majitel výhradně 

písemnou formou.  

• Zásadně musí být každá písemnost podepsána. Nepodepsané 

písemnosti nelze považovat za závazné.  

• Ve firmě platí zásada jediného podpisu, i na kopiích.  

Všechny písemnosti musí být podepsány tímto způsobem:  

o podpis a externí razítko (i na odesílaných kopiích)  

o jméno, příjmení a funkce strojem  

o u písemnosti do zahraničí se název funkce uvede v příslušné jazykové mutaci  

o spisová značka  

interní zdroj Pires s.r.o. 

 

 

3.6  Odpisový plán firmy PIRES s.r.o. 

 

Odpisový plán je sestaven pro hospodářský rok 1.1.2010-30.6.2011  
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Účetní jednotky: PIRES s.r.o., Míru 45, Třinec, 739 61; IČO: 26868911  

Oceňování a odepisování majetku organizace bude probíhat v souladu se zákonem 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č.586/1992 Sb., o dani z příjmu a dalších 

obecně závazných právních předpisů v platném znění.  

Oceňování majetku  

Nakoupený majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek 

pořízen včetně nákladů na jeho pořízení. Majetek nabytý darováním se oceňuje 

reprodukční, pořizovací cenou (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy 

se o něm účtuje).  

Odepisování majetku  

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě nad 40 tisíc Kč – způsob 

odepisování: zrychlený odpis. Tento majetek bude veden na evidenčních kartách, 

jejichž prostřednictvím účetní jednotka plánuje odepisování. V účetnictví na účtě 

022000 – Samostatné movité věci a soubory mov.věcí  

Majetek do 40 tisíc Kč se bude odepisovat 100% do nákladů, při svém pořízení. 

Tento majetek se bude vést pouze evidenčně.  

Drobný hmotný majetek od 500 – 3000 Kč nebude evidován a při svém pořízení 

bude účtován do nákladů (100% odpis).  

Inventarizace majetku  

Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat jedenkrát ročně. V rámci této 

inventarizace bude porovnáván stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností.  

 

 

4. Zhodnocení a doporučení 
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Náplň obchodní společnosti PIRES s.r.o. a její hospodářská činnost je velice 

rozmanitá a tomu odpovídá řada vnitropodnikových směrnic, které má firma ucelené 

prostřednictvím organizačního, pracovního a podpisového řádu.  

V rámci kontrolní činnosti a politikou jakosti ISO 9001:2000 se provádí dostatečná 

kontrola v oblasti funkčnosti a synchronizaci jednotlivých činností a ke kontrole 

jednotlivých vnitropodnikových směrnic. 

Protože všechny vnitropodnikové směrnice jsou uvedeny ve výše zmiňovaných 

řádech, doporučuji firmě PIRES s.r.o., aby si účetní jednotka vytvořila své 

vnitropodnikové směrnice, které bude mít přehledně uspořádané a vždy po ruce. 

Tyto směrnice budou vypracovány dle organizačního, pracovního a podpisového 

řádu a budou schváleny ředitelem společnosti.  

Každá vytvořená směrnice bude obsahovat: 

 název firmy 

 číslo VPS 

 platnost 

 název 

 obsah vnitropodnikové směrnice 

 datum vystavení 

 jméno kdo směrnici vytvořil 

 podpis ředitele společnosti 

 

4.1 Návrh VPS – stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování 

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve 

     výši: ........ a)trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin, činí stravné ve výši 69 Kč 

 .................... b)trvá-li pracovní cesta 12 až 18hodin, činí stravné ve výši 106 Kč 
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 .................... c)trvá-li pracovní cesta déle než 18hodin, činí stravné ve výši 165 Kč  

2. Účetní jednotka zajišťuje pro své zaměstnance stravování formou nákupu 

     stravenek od firmy ………………… 

3. Hodnota jedné stravenky je 35 Kč. 

4. Příspěvek na stravování je poskytnut ve výši 15 Kč a poskytuje se vždy za jednu 

   odpracovanou směnu. 

5. Pověřený zaměstnanec vede evidenci stravenek. 

6. Nespotřebované stravenky zaměstnanci vrátí nejpozději do 5.ledna následujícího 

    roku. 

7. Zaměstnancům, kteří nastoupili do zaměstnání, vzniká nárok na poskytnutí 

    příspěvku na stravování po uplynutí zkušební doby. 

8. Příspěvek lze poskytnout za podmínky, že zaměstnanec odpracoval z jedné 

    směny alespoň 3 hodiny. 

9. Příspěvek nelze poskytnout těm zaměstnancům, kterým v průběhu směny  

    vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou podle zákoníku práce. 

 

4.2 Návrh VPS – evidence ujetých kilometrů 

 

1.  Zaměstnanec, který používá motorové vozidlo zaměstnavatele, je povinen 

bezprostředně po ukončení jednotlivé jízdy přesně evidovat ujeté kilometry 

v přidělené knize jízd pro dané vozidlo. Kniha jízd bude pravidelně na konci 

měsíce předkládána odpovědné osobě ke kontrole. Odpovědná osoba,která 

kontrolu knihy jízd provede, potvrdí svým podpisem provedení kontroly. 

2.  Náležitostí knihy jízd: 
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 stav tachometru na počátku účetního období, případně na počátku používání 

motorového vozidla 

 datum jízdy 

 cíl jízdy 

 účel jízdy 

 počet ujetých kilometrů 

 datum tankování pohonných hmot 

 

 

4.3 Návrh o změně poskytování stravného 

Navrhuji firmě PIRES s.r.o. projednat změnu výši poskytování stravného. Dosud 

firma přispívá zaměstnancům v hodnotě 15 Kč a zbytek hradí zaměstnanec, ve výši 

20Kč. Jestliže zaměstnavatel zvýší zaměstnanci prémie, což zvýši hrubou mzdu, 

musí zaměstnance z těchto prémii odvézt daň, sociální a zdravotní pojištění a 

zároveň se zvýší náklady zaměstnavatele. V příkladu č.3 uvádím praktický příklad 

úspory pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

 

Příklad 3 

Poskytnutí stravenky v hodnotě 94 Kč, za 21 pracovních dní v měsíci, představuje 
hodnotu stravenek 1974 Kč. Z této hodnoty přispěje zaměstnavatel 55% to je 
1086Kč, a zaměstnanec doplácí pouze 45%, to je 888 Kč měsíčně. 

 

Položka Bez stravenek Stravenky 

Úspora zaměstnavatele   

Hrubá mzda 17 000 17000 

Prémie 1086 - 

Navýšená hrubá mzda 18 086 - 
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Příspěvek na stravenky od 
zaměstnavatele 

 

- 

 

1086 

Odvody zaměstnavatele na 
pojistné 34% 

 

6149 

 

5780 

Celkové náklady na 
zaměstnance 

24 235 23 866 

 

Úspora nákladů za 
zaměstnance za měsíc 

0  

369 Kč 

 

Úspora nákladů za 
zaměstnance za rok 

  

4428 Kč 

 

Úspora zaměstnance 

  

Hrubá mzda 18 086 17 000 

Superhrubá mzda 24 235 22780 

Daň z příjmu 1575 1350 

Pojistné sociální 
6,5%,zdravotní 4,5% 

1989 1870 

Čistá mzda 14 422 13 680 

Příspěvek na stravenky - 1086 

Čistý příjem zaměstnance 14 422 14766 

 

Úspora nákladů  
zaměstnance za měsíc 

0 Kč  

344Kč 

Úspora nákladů  
zaměstnance za rok 

0 Kč 4 128 Kč 

Celková roční úspora-
rok 

0 Kč 8 556 Kč 
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5.  Závěr 

 

        Diplomová práce je zaměřena na zabezpečování pracovně – právní a 

ekonomické legislativy vnitropodnikovými předpisy a směrnicemi v průmyslovém 

podniku PIRES s.r.o. Cílem diplomové práce je provézt kritickou analýzu 

informačních systému, integrity jejich prvků a úrovně databáze. V diplomové práci je 

provedena analýza vnitropodnikových směrnic, které souvisí s personalistikou, 

zdravotními, bezpečnostními normami a podnikatelskou ekonomikou účetnictví. 

 

       Při vytváření vnitropodnikových směrnic není důležité, jak účetní jednotka 

sestaví směrnice, jakou mají grafickou úpravu, ale důležitý je obsah. Velmi důležitým 

faktorem je, aby si všichni pracovníci vydané směrnice přečetli a řídili se jimi, jinak 

nemají žádný význam i ty sebelepší vytvořené vnitropodnikové směrnice. 

 

 V diplomové práci popisuji informační systémy firmy PIRES s.r.o. a po 

zhodnocení navrhuji dokoupení licence modulu pro pokročilé vedení knihy jízd, která 

umožní zjednodušit výpočet náhrad za služební cesty, včetně přenesení do 

účetnictví. 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo provést kritickou analýzu a charakterizovat 

jednotlivé úrovně informačního systému, personalistiky, bezpečnostní normy a 

účetnictví, ve zvoleném podniku PIRES s.r.o. Vnitropodnikové směrnice firmy jsou 

velmi kvalitně sestaveny a nejsou v rozporu s platnou legislativou.  

 

 Firmě Pires s.r.o. navrhuji, aby si účetní jednotka vytvořila své vnitropodnikové 

směrnice, které bude mít přehledně uspořádané a vždy po ruce. Tyto směrnice 

budou vypracovány dle organizačního, pracovního a podpisového řádu a budou 
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schváleny ředitelem společnosti. Dalším návrhem je změna výše stravného, který by 

snížil celkové náklady za zaměstnance, a pro zaměstnance znamenají úsporu. 

  

 

. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

č  ............ číslo 

Sb  ............ sbírky 

např.  ............ například 

Pz  ............ průmyslových zařízení 

DPH  ............ daň s přidané hodnoty 

např.  ............ například 

odst.  ............ odstavec 

KKZ  ............ kvalifikační karta zaměstnance 

BOZP .......... bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  ............ požární ochrana 

phm  ............ pohonné hmoty 

poj.  ............ pojištění 

OŘ  ............ organizační řád 

s.r.o.  ............ společnost s ručením omezeným 

a.s.  ............ akciová společnost 


