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Účetní jednotka vede účetnictví dle platné legislativy. 

Účetní rozvrh pro příslušný rok je obsažen v příloze pro dané období.  

 

Jsou stanoveny tyto řady účetních dokladů: 

 

Vydané faktury – číselné označení je 9 místné. První tři označují číselnou řadu, následující 

dva poslední dvojčíslí letopočtu a poslední čtyři pořadové číslo. 

řada  

201 – zálohové faktury 

202 – zálohová faktura zahraniční 

220 – obrábění 

221 – VZV 

222 – karty CCS , České spořitelny a provize za prodej dálničních známek 

230 – montáže a komatsu 

240 – oleje sklad č. 2 

243 –  E - shop 

244 – oleje sklad č. 1 

250 – doprava  

251 – doprava v EUR 

253 – doprava zákaznický servis 

260 – ČS č. 1 

263 – prodej PHM z cisterny 

270 – ČS č. 2 

290 – obrábění CNC 

299 – dobropisy 

 

Došlé faktury – číselné označení je 9 místné. První tři označují číselnou řadu, následující dva 

poslední dvojčíslí letopočtu a poslední čtyři pořadové číslo. 

řada  

001 -  běžné došlé faktury 

002 – došlé faktury v EUR 

003 – kupní smlouvy 

007 – leasingy 

012 – karty CCS , České spořitelny a ostatní katry 

013 – zálohové došlé faktury  

 

Pokladní doklady -  číselné označení je 6 místné. Jsou to pořadová čísla jdoucí za sebou. 

Jednotlivým pokladnám začínají číselné řady takto: 

                                                  příjem      výdej 

pokladna VO č. 2 700000     710000   

pokladna doprava 500000     510000 

pokladna ČS č. 2 200000      210000 

pokladna VO č. 1 700000      710000 

pokladna ČS č. 1  600000      610000 

pokladna EUR 700000      710000 

pokladna PLN 700000      710000 

pokladna HUF 700000      710000 

pokladna GBP 700000      710000 

pokladna DIN 900000      910000   

pokladna správa 100000      110000 
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Zásoby jsou účtovány způsobem B.  

Po celý účetní rok jsou veškeré zásoby účtovány na nákladových účtech. Při závěrkových 

operacích jsou na základě provedených fyzických inventur převedeny zůstatky materiálu, 

rozpracované výroby a zboží na účty třídy 1 – zásoby. Jsou proúčtovány interním zápisem 

tř.1 na straně MD oproti tř.5 na straně D. Při zahájení následujícího roku jsou dány zásoby 

zpět do nákladů opačným zápisem. 

Za zásoby materiálu se považuje materiál, který je opracován do podoby finálního výrobku  

a je prodán jako zboží. Nástroje, nářadí a obdobné pomůcky jsou účtovány jako provozní 

režie popř. jako majetek. Rozpracovaná výroba je materiál, který je vyskladněný, ale není 

dohotovený a vyfakturovaný. Za zboží je považováno vše, co je nakupováno a prodáno  

v nezměněném stavu. 

Inventarizace zásob je prováděna vždy k poslednímu dni v měsíci a povinně k 31. 12. daného 

roku. O inventuře je proveden zápis. 

 

 

Účtování v cizích měnách 

Při účtování faktur v cizích měnách se používá poslední platný denní kurz ČNB. Kurzovní 

lístek je stahován denně.  

Účtování v cizí měně při hotovostních platbách je převedeno v kursu směny, která byla 

provedena za účelem této platby. Nebyla-li provedena směna, použije se aktuální kurzovní 

lístek ČNB. 

 

Kurzové rozdíly jsou dopočítány k uhrazeným fakturám v cizí měně. Jsou proúčtovány 

interním dokladem na účty 563 – kurzová ztráta nebo účet 663 – kurzový zisk.  

 

Proúčtování avizovaných plateb platebními kartami a kartami CCS 

V průběhu celého měsíce přicházejí na bankovní účet platby z prodeje přes platební karty  

a karty CCS. Tyto položky jsou účtovány na účet k tomuto účelu vytvořený 324007. Na 

základě uzavřeného měsíčního přehledu tržeb, který je srovnán s došlým avízem, je 

vystavena VF v číselné řadě 222. Jednotlivé platby jsou poté na bankovním účtu přeúčtovány 

na úhradu této VF. 

 

Do nákladů příštích období účet 381001 zahrnujeme zejména podíly nákladů nebo celé 

náklady týkající se příštích období, které byly dokladovány v běžném účetním období. Týká 

se to zejména pojištění, dlouhodobých nájmů atp. 

 

Na dohadných účtech účtujeme nákladové nebo výnosové položky, jejichž vznik věcně  

a časově patří do běžného účetního období, ale firma ještě neobdržela doklad, který by tyto 

údaje přesně specifikoval. Proto je na základě známých skutečností (smluv, srovnání  

s minulým obdobím, pevnými tarify) vytvořen dohad, který je zaúčtován do nákladů nebo 

výnosů. V následujícím účetním období je na základě účetního dokladu zaúčtován na 

dohadném účtu a případný rozdíl zaúčtován do příjmů nebo výdajů.  
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Účtová osnova pro rok 2012 – použité účty                                                            Příloha 2012 

 

            Účet             Název účtu  

 013001 Software    

 021001 Budovy, stavby, zhodnocení pozemku    

 022001 Ostatní    

 022002 Obráběcí stroje    

 022003 Ostatní stroje a zařízení    

 022005 Tahače, návěsy, nákladní vozidla    

 022006 Osobní vozidla    

 022007 Drobný majetek    

 022008 VZV a Multicary 

            022009           Ukončené leasingy    

 031001 Pozemky, parcely    

 041001 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku    

 042001 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku    

 052001 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    

 073001 Oprávky k softwaru    

 081001 Oprávky k budovám, stavbám, zhodnocení pozemku  

 082001 Oprávky k ostatním    

 082002 Oprávky k obráběcím strojům    

 082003 Oprávky k ostatním strojům a zařízením    

 082005 Oprávky k tahačům, návěsům a nákladním vozidlům  

 082006 Oprávky k osobním vozidlům    

 082007 Oprávky k drobnému majetku    

 082008 Oprávky k VZV a Multicaram 

            082009           Oprávky k ukončeným leasingům  

 111001            Režijní materiál na skladě – pořízení 

            111101            Pořízení materiálu VN 

            112001            Režijní materiál na skladě     

 112021 Sklad materiálu obrábění    

 112022 Sklad rozpracovanosti obrábění 

            112101            Režijní materiál na skladě VN 

            119001            Materiál na cestě 

            119101     Materiál na cestě – související náklady 

            131001            Sklad zboží PHM - pořízení   

 132001 Sklad zboží ČS č. 1  

 132002 Sklad zboží oleje    

 132003 Sklad zboží ČS č. 2    

 132008 Sklad zboží VZV    

 211001 Pokladna správa    

 211002 Pokladny VO sklad č. 2    

 211003 Pokladna doprava    

 211004 Pokladna ČS č. 2    

 211005 Pokladna VO sklad č. 1    

 211006 Pokladna ČS č. 1    

 211081 Pokladna EUR       

 211083 Pokladna PLN    

 211084 Pokladna HUF       

 211086 Pokladna GBP    
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 221001 KB Bohumín    

 221002 EUR KB Bohumín    

 221003 GBP KB Bohumín    

 261001 Peníze na cestě Kč 

 261071 Peníze na cestě Sazka  

 261081 Peníze na cestě EUR      

 261083 Peníze na cestě PLN    

 261084 Peníze na cestě HUF    

 261086 Peníze na cestě GBP    

 261331 Peníze na cestě   

 311001 Pohledávky z obchodních vztahů    

 311006 Odběratelé 2006              

 314001 Ostatní zálohy    

 314002 Poskytnuté zálohy - daňový doklad    

 314077 Akontace leasing 

 315001 Ostatní pohledávky  

 321001 Závazky z obchodních vztahů    

 321006 Dodavatelé 2006    

 321007 Leasing 2007  

            324001           Přijaté zálohy – avízo, úhrada   

 324002 Přijaté provozní zálohy - vystavení daň. dokladu    

 325001 Ostatní závazky Kooperativa  

 325002 Ostatní závazky 

 331001 Zaměstnanci    

 335001 Pohledávky za zaměstnanci 

 336006            SP a ZP v řešení      

 336009 Nemocenská náhrada   

 336010 OSSZ zaměstnanci    

 336021 VZP zaměstnanci    

 336022 HZP zaměstnanci    

 336023 RBP zaměstnanci    

 336024 ZP MV zaměstnanci    

 336025 VOZP zaměstnanci    

            336028            Oborová ZP 

            336029 ZP Média  

 341008            Daň z příjmu     

 342016 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti roční zúčtování  

 342017 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti     

 342027 Srážková daň    

 343007 Platby DPH na FÚ    

 343210 DPH výstup; plnění v tuzemsku; 19% 

            343211            DPH výstup: plnění v tuzemsku 20%   

            343218            DPH výstup: plnění v tuzemsku  14 %   

 343220 DPH výstup; pořízení zboží z EU; SV; 19%   

            343221            DPH výstup: pořízení zboží z EU: SV: 20%   

 343222            DPH výstup: pořízení nový dopravní prostředek z EU SV 20% 

 343230 DPH výstup; služba od osoby  reg. v EU; SV; 19%  

 343231            DPH výstup: služba od osoby reg. v EU: SV:20%  

            343249            DPH výstup: přenesení daň. povinnosti 20% 

 343310 DPH vstup; plnění v tuzemsku; 19%   
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            343312            DPH vstup: plnění v tuzemsku 20%    

            343318            DPH vstup: plnění v tuzemsku 10%  

 343320  DPH vstup; pořízení zboží z EU; SV; 19% 19 

            343321            DPH vstup: pořízení zboží z EU SV 20%   

            343322            DPH vstup: pořízení nový dopravní prostředek z EU SV 20% 

            343323            DPH vstup: plnění v tuzemsku 14%          

 343330 DPH vstup; služba od osoby  reg. v EU; SV; 19%  

 343331 DPH vstup: služba od osoby reg.v EU: SV: 20% 

            343349            DPH vstup: přenesení daň. povinnosti 20%      

            345001            Ostatní daně a poplatky 

            346001            Dotace ze státního rozpočtu 

            379030 Srážky zaměstnanců 2010  

 379031            Srážky zaměstnanců 2011 

            379032            Srážky zaměstnanců 2012     

 381001 Náklady příštích období    

 389001 Dohadné účty pasivní  

            391001           Opravná položka k pohledávkám 

            391002 Daňová opravná položka k pohledávkám  

 395001 Vnitřní zúčtování DPH soukromé jízdy 

            395002            Vnitřní zúčtování vlastní srážky   

            395003            Vnitřní zúčtování mzdové složky     

            431000            Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

            481001            Odložený daňový závazek a pohledávka     

 491001 Účet individuálního podnikatele    

 501001 Spotřeba materiálu k výrobě 

            501002           Spotřeba materiálu nástroje  

            501003           Nákup ND zákaz. servis    

 501004 Nákup pneu    

 501005 Režijní materiál k spotřebě 

            501006           Režijní materiál nedaňově    

 501007 Nákup režijní PHM    

 501008  Majetek do 8.000,- Kč 

            501013            Reklamní předměty 

            501048 Majetek od 8.000 do 40.000,-Kč   

 502001 Spotřeba el. energie    

 502002 Spotřeba plynu       

 504001 Nákup  zboží PHM    

 504002 Nákup zboží ostatní    

 504003 Nákup zboží potravin a cigaret    

 504004 Nákup hutní zboží 

            504005           Nákup zboží zákaz. servis      

 511001 Opravy a udržování    

 512001 Cestovné   

 518001 Poštovné    

 518002 Doprava    

 518003 Telefonní poplatky    

 518004 Leasing    

 518005 Ostatní služby    

 518006 Pneuservis 

            518008            Drobný nehmotný majetek    
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 518010 Nájemné    

 518026 Nedaňové ostatní služby 

            518033            Služby zákaz. servis     

 518052 Trajekt doprava     

 521001 Mzdové náklady - hlavní PP    

 524001 OSSZ zaměstnavatel    

 524002 ZP zaměstnavatel    

 526001 OSSZ podnikatel    

 526002 ZP podnikatel    

 527001 Zákonné sociální náklady - Kooperativa    

            527002           Zák. soc. náklady nemocenská náhrada  

 531001 Daň silniční    

 532001 Daň z nemovitostí    

 538001 Zákonné pojištění vozidel    

 538005 Poplatky    

 538010 Bankovní poplatky    

 538050 Mýto ČR    

 538051 Mýto zahraničí    

541001 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku  

543001 Dary 

            544001            Smluvní pokuty a úroky z prodlení    

 545001 Ostatní pokuty a penále 

            546001            Odpis pohledávky 

            546002 Odpis pohledávky - nedaňový   

 548001 Pojištění - provozní náklady 

            548002            Reklamace – provozní náklady     

 548005 Zaokrouhlovací rozdíly 

            549001            Manka a škody z provozní činnosti    

 551001 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

            558001            Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek  

            559001            Tvorba a zúčtování opravných položek   

 563001 Kursové ztráty 

            568001            Bankovní poplatky    

 582001 Škody    

 591001 Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná    

 592001            Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 

            601001            Tržby za vlastní výrobky 

            602001            Služby opracování 

 602002 Služby obrábění    

 602003 Služby montáže 

            602004            Služby opravy      

 602006 Služby pumpa    

 602007 Pronájmy    

 602008 Školení       

 602010 Ostatní služby  

            602013           Služby Komatsu 

            602025           Služby KOI vozíku 

            602033           Prodej služeb zákaz. servis   

 602051 Služby doprava    
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 602052 Mezinárodní doprava 

            602071            Provize Sazka loterie 

            602072            Provize Sazka služby           

 604001 Prodej PHM    

 604002 Prodej ostatní    

 604003 Prodej potravin a cigaret    

 604004 Prodej hutního zboží    

 604005 Prodej zboží obrábění    

 604006 Prodej výkovků 

            604033            Prodej zboží zákaz. servis    

 641001 Tržby z prodeje DHNM 

            642001            Tržby z prodeje materiálu 

            644001            Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

 648001 Ostatní provozní výnosy    

 648005 Zaokrouhlení    

 662001 Úroky    

 663001 Kursové zisky    

 701001 Počáteční účet rozvážný    

 702001 Konečný účet rozvážný    

 710001 Účet zisků a ztrát    

  

Používání analytických účtů je dáno organizační strukturou organizace. 
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Příloha č. 2: Vnitřní interní směrnice: Organizační struktura firmy 
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Sídlo firmy se nachází v okrese Karviná. Tato adresa je používána pro korespondenci a 

ostatní komunikaci s obchodními partnery, státními úřady a jinými organizacemi. Vzhledem 

k tomu, že právní formou naší firmy je fyzická osoba, ve výjimečných případech dochází k 

zasílání dokumentů (soud, OSSZ) na místo bydliště majitele. 

 

Středisko č.1 – Ekonomika a správa 

Do střediska ekonomiky a správy spadá ekonomický úsek, sekretariát majitele a projektový 

manažer firmy. Z pohledu účetnictví zde spadají příjmy a výdaje určené pro toto středisko, 

výdaje spojené s majitelem firmy a další, které nelze zařadit do jiného střediska, nebo se 

týkají firmy komplexně. 

 

Středisko č.2 – Výroba (stará dílna) 

Do střediska výroby spadají prostory a vybavení „staré“ haly a zaměstnanci, kteří v těchto 

prostorách pracují. Toto středisko se zabývá zejména výrobou a obráběním výkovků  

a nástrojů. Vede evidenci skladových zásob materiálu, rozpracované výroby a hotových 

výrobků. Umístění celého střediska je v prostorách sídla firmy (viz přiložený výpis  

z katastru). 

 

Středisko č.3 – Montáže 

Do střediska montáže spadají zaměstnanci, kteří pracují v prostorách firmy Bonatrans Group,  

a.s. Na tomto pracovišti provádějí zaměstnanci manipulaci a dokončovací práce. Tyto práce 

jsou prováděny dle „Rámcové smlouvy“ a jejich dodatků. 

 

Středisko č.4 – Oleje a maziva 

Středisko olejů a maziv se zabývá zejména nákupem a prodejem olejů, maziv a ostatních 

výrobků obdobného charakteru. Spadá tam i prodej nebo příp. nájem obalů (kontejnery). Toto 

středisko působí na více místech. Jednak má skladové prostory v sídle firmy  

a také v bývalém skladu Benziny rovněž v okrese Karviná. Na obou místech jsou 

zaměstnanci obhospodařující daný sklad. V tomto středisku jsou také vedeny konsignační 

sklady. Zboží je dodáváno na základě smlouvy do skladů obchodních partnerů a až po jeho 

prodeji je provedeno vyúčtování. Konsignáty: firma Dagen s.r.o., Autocentrum Zmuda, spol. 

s r.o., Arcelor Mittal a.s., Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

 

Středisko č.5 – Doprava 

Středisko dopravy se zabývá mezinárodní a tuzemskou kamiónovou dopravou.  

K provozování této činnosti jsou využívána vozidla v majetku firmy nebo vozidla pořizována 

na leasing. Dispečeři, kteří operativně řídí chod tohoto střediska, pracují v sídle firmy. 

 

Středisko č.6 – ČS č. 1 

Čerpací stanice č. 1 nakupuje a prodává pohonné hmoty, příslušenství k automobilům  

a omezený sortiment potravinářského zboží. Dle uzavřených smluv, ročních objednávek 

popř. telefonické dohody probíhá rozvoz pohonných hmot. 
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Středisko č.7 – ČS č. 2 

Čerpací stanice č. 2 se obdobně jako ČS č. 1 zabývá nákupem a prodejem pohonných hmot. 

Její sortiment je rozšířen o prodej tisku. Nezabývá se rozvozem PHM. 

 

Středisko č.8 - VZV  

Na středisku vysokozdvižných vozíků (dále jen VZV) pronajímají VZV, opravují se VZV na 

zakázku, popř. se školí a vydávají průkazy na obsluhu VZV. Zaměstnanci tohoto střediska 

působí v areálu sídla firmy. 
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