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PŘÍLOHA Č. 1 – OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ VE SPOLEČNOSTI BAŤA, A.S. 

 

 

    OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

 

 

  Schvalování všech probíhajících hospodářských operací se řídí pravidly 

 stanovenými v dokumentu „Chart of authorities BATA a.s.“.  

 

 

A. Investiční faktury 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna fakturu zaeviduje /přidělí zúčtovací košilku v odpovídající číselné 

řadě, opatří datem převzetí/ a předá pracovníku odpovědnému za schválení věcné 

správnosti, 

- pracovník odpovědný za schválení věcné správnosti a oprávněnosti faktury tuto 

posoudí, doplní objednávkou, smlouvou, protokoly o převzetí díla, svým podpisem, 

datem schválení a spolu s pokyny k zúčtování /středisko, technické zhodnocení,  zda 

se práce týkají bytových jednotek apod./ předá finanční účtárně v termínu 

do splatnosti, 

- pracovnice finanční účtárny fakturu zaúčtuje a předá ke sválení formální správnost 

a následně pak k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny 

ve spolupráci s příslušným kolegou zajistí její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 
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B. Faktury za energie, telefony, opravy a údržbu 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna faktur zaeviduje /přidělí zúčtovací košilku v odpovídající číselné řadě, 

opatří datem převzetí/ a předá pracovníku odpovědnému za schválení věcné 

správnosti, 

- pracovník odpovědný za schválení věcné správnosti a oprávněnosti faktury tuto 

posoudí v souvislosti s uzavřenými smlouvami, doplní pokyny pro zúčtování a schválí 

svým podpisem s datem a v termínu do splatnosti předá finanční účtárně, 

- pracovnice finanční účtárny fakturu zaúčtuje, zajistí její formální schválení a předá 

k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny 

ve spolupráci s příslušným referentem zajistí její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

C. Faktury za nájemné 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna fakturu zaeviduje v odpovídající číselné řadě, je-li faktura v souladu 

s uzavřenými smlouvami je zaúčtována a následně předána odpovědnému 

pracovníkovi ke schválení věcné správnosti, 

- pracovník odpovědný za schválení věcné správnosti a oprávněnosti faktury tuto 

posoudí  a v termínu do splatnosti schválí a předá finanční účtárně, 

- pracovnice finanční účtárny zajistí schválení formální schválení faktury a předá ji 

k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 
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- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny zajistí 

ve spolupráci s příslušným odborný útvarem její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

D. Režijní faktury – školení, poštovné, marketing, provozní náklady prodejen, 

dopravné 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna fakturu zaeviduje v odpovídající číselné řadě, je-li faktura včetně 

platné objednávky nebo v souladu s uzavřenými smlouvami je zaúčtována a následně 

předána odpovědnému pracovníkovi ke schválení věcné správnosti, pracovník 

odpovědný za schválení věcné správnosti a oprávněnosti faktury tuto posoudí  

a v termínu do splatnosti schválí a předá finanční účtárně, 

- pracovnice finanční účtárny zajistí schválení formální schválení faktury a předá ji 

k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny zajistí 

ve spolupráci s příslušným odborný útvarem její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

E. Zahraniční režijní faktury 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna faktur zaeviduje /přidělí zúčtovací košilku v odpovídající číselné řadě, 

opatří datem převzetí/ a předá pracovníku odpovědnému za schválení věcné 

správnosti, 
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- pracovník odpovědný za schválení věcné správnosti a oprávněnosti faktury tuto 

posoudí v souvislosti s uzavřenými smlouvami, doplní pokyny pro zúčtování a schválí 

svým podpisem s datem a v termínu do splatnosti předá finanční účtárně, 

- pracovnice finanční účtárny fakturu zaúčtuje, zajistí její formální schválení a předá 

k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny 

ve spolupráci s příslušným referentem zajistí její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

F. Tuzemské faktury za zboží a materiál 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 

- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna fakturu zaeviduje v odpovídající číselné řadě a zaúčtuje /zboží na 

cestě, dodavatel/ a předá ji obchodnímu oddělení k doplnění objednávek, přejímacích 

listů IBM , případně reklamačních protokolů, 

- je-li faktura odsouhlasena co do množství, ceny a oprávněnosti  provede pověřený 

pracovník její věcné schválení a v termínu do splatnosti ji předá finančnímu oddělení, 

- pracovnice finanční účtárny zaúčtuje příjem zboží a zajistí formální schválení faktury 

a předá ji k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny zajistí 

ve spolupráci s příslušným odborný útvarem její doplnění požadovanými doklady a 

opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

G. Zahraniční faktury za zboží a materiál 

- faktura je přijata poštovním oddělením a je na ni zaznamenáno datum přijetí do firmy 

/zelené razítko/ a je předána finančnímu oddělení, 
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- v případě, že faktura je zaslána přímo na některého pracovníka, je tento povinen ji 

bezprostředně odevzdat finančnímu oddělení, 

- finanční účtárna fakturu zaeviduje v odpovídající číselné řadě a zaúčtuje /zboží na 

cestě, dodavatel/ a předá ji obchodnímu oddělení k doplnění objednávek, přejímacích 

listů IBM , případně reklamačních protokolů, 

- je-li faktura odsouhlasena co do množství, ceny a oprávněnosti  provede pověřený 

pracovník její věcné schválení a v termínu do splatnosti ji předá finančnímu oddělení, 

- pracovnice finanční účtárny zaúčtuje příjem zboží, účtuje o DPH a zajistí formální 

schválení faktury a předá ji k proplacení, 

- na faktury jsou vystavovány platební příkazy v termínu jejich splatnosti, 

- před úhradou je provedeno jejich schvalování pověřenými pracovníky, pokud je 

z nějakého důvodu úhrada faktury pozastavena, pracovnice finanční účtárny zajistí 

ve spolupráci s příslušným odborný útvarem její doplnění požadovanými doklady 

a opětovně předá ke schválení před proplacením, 

- po proplacení se faktura včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

H. Jednotné správní doklady (JSD) 

- doklady přiváží z celnice kurýrní služba na DC, tam jsou zahrnuty do podpůrné 

evidence, předány  obchodnímu a následně pak finančnímu oddělení, 

- JSD jsou  zaevidovány a předány k okamžitému zaplacení, po zaplacení je provedeno 

formální schválení dokladů, 

- za věcně schválený se JSD považuje v okamžiku věcného schválení příslušné faktury a  

současně je i účtováno o nároku na odpočet DPH a clu, 

- po zaúčtování se JSD včetně doplňujících dokladů archivuje. 

 

I. Výpisy z účtů 

- výpisy z bankovních účtů jsou pořizovány jak v elektronické, tak i v papírové podobě, 

- za formální schválení se považuje bankovní výpis zaúčtováním, 

- věcné schválení položek placených probíhá před odesláním platebních příkazů, 

- v případě plateb za položky a úroky jsou tyto odsouhlasovány s uzavřenou smlouvou. 

 

J. Účetní závěrky prodejen 

- doklady se považují za věcně schválené v okamžiku zpracování podkladů pro dekádní 

účetní závěrku podpisem vedoucího prodejny, 
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- pokud se vyskytne při zúčtování závěrky prodejny doklad, jehož věcné schválení 

nebylo provedeno dle stanovených pravidel, zajistí finanční účtárna doplnění 

schválení před zaúčtováním, 

- pracovnice finanční účtárny doklady zaúčtují a vedoucí účetní skupiny účtování 

po kontrole formálně schválí svým podpisem. 

 


