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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic  

ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové 

směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se zabývá charakteristikou 

společnosti Slévárna Kuřim a.s. a významem a využitím vhodných směrnic, které budou 

splňovat požadavky společnosti při běžné každodenní činnosti. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

účetní jednotka, účetnictví, vnitropodnikové směrnice 

ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on creating internal guidelines for the Slévárna Kuřim a.s. 

company. Theoretical part focuses in general at internal guidelines and their creation. 

The second, practical, part deals with characteristics of the Slévárna Kuřim a.s. 

company and the meaning and application of the suitable guidelines that are used  

on daily basis.  
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ÚVOD  

Vnitropodnikové směrnice jsou důležitým nástrojem řízení interních procesů každé 

společnosti. Obecně je lze charakterizovat jako stanovení pravidel, organizace, 

podmínek, povinností, odpovědnosti a pravomocí v určité pracovní činnosti. Jejich 

úkolem je definovat jednak zachycení skutečností a procesů v rámci zákona,  

kdy se účetní jednotka může rozhodnout, jakým způsobem budou jednotlivé transakce 

oceněny a zachyceny v účetnictví. Vnitropodnikové směrnice jsou, nebo by spíše měly 

být, součástí vnitropodnikové kultury. Jejich základním posláním by mělo být návodem 

pro všechny zaměstnance, jak postupovat v jednotlivých interních procesech, aby byl 

zachován stejný postup, stejné řešení obdobných situací v různých účetních obdobích. 

Soubor vnitropodnikových směrnic by v každé společnosti měl být nejen materiálem 

poskytujícím metodickou podporu jednotlivým pracovníkům, ale také závazným 

dokumentem, jak v daných činnostech postupovat, aby byly vykonávány konzistentně 

bez prvků osobní kreativity, díky které mohou jednotlivé transakce obsahovat 

přirozenou chybovost, které se při zpracování dat nelze stoprocentně vyhnout. Z tohoto 

důvodu by měla být další a jistě neposlední funkcí vnitropodnikových směrnic 

společnosti definice kontrolního systému, který bude schopen toto přirozené riziko 

eliminovat. Kontrolní systém obsahuje popis jednotlivých postupů a povinností 

odpovědných pracovníků při prověřování správnosti jednotlivých transakcí tak, aby 

byla v maximální míře zabezpečena jednotnost provádění daných činností  

a konzistentního ocenění a zachycení finančních hodnot. V některých společnostech  

je oblast vypracování vnitřních směrnic oblastí opomíjenou, mnohdy považovanou  

za zbytečnou. Někdy vnitropodnikové směrnice neexistují vůbec, nebo jsou zpracovány 

formálně, jsou zastaralé a pro vlastní život účetní jednotky prakticky nepoužitelné. 

Kvalitně zpracované vnitropodnikové směrnice přispívají k efektivnímu fungování 

účetní jednotky, jsou nástrojem zkvalitnění řízení společnosti a implementaci vnitřního 

kontrolního systému. Jak již bylo v úvodu řečeno, je základním předpokladem, že jsou 

vnitropodnikové směrnice vypracovány v souladu s platnými zákony a předpisy. Musí 

tedy být průběžně aktualizovány a upravovány tak, aby mohly plnit svoji funkci.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je v první fázi shrnutí teoretických východisek pro tvorbu a užití 

vnitropodnikových směrnic účetní jednotkou. Tato fáze zahrnuje podrobné seznámení 

se se základními pravidly a požadavky naší legislativy na proces tvorby a následně užití 

vnitropodnikových směrnic v podnikatelské sféře. Budou zde zachyceny výchozí 

požadavky zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 

Sb. v platném znění, Českých účetních standardů pro podnikatele a dalších zákonů.  

Tato část bakalářské práce bude tvořit základ pro další vyhodnocení skutečného stavu 

vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. 

Následně bude popsán a vyhodnocen stávající stav vnitropodnikových směrnic  

ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. kde mi byl umožněn přístup k systému jejich 

vnitropodnikových směrnic společnosti. Po prostudování jednotlivých dokumentů bude 

provedeno jejich vyhodnocení.  

Dalším krokem bakalářské práce bude na základě vyhodnocení navrhnout doplnění  

a zlepšení vnitropodnikových směrnic v dané společnosti tak, aby přispívaly k věrnému 

a pravdivému zobrazení aktiv a pasiv a výsledku hospodaření dané společnosti. Návrhy 

a doporučení budou vytvořeny tak, aby mohly být zařazeny do systému 

vnitropodnikových směrnic společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Společnost Slévárna Kuřim a.s. je společností s dlouhou historií a systém 

vnitropodnikových směrnic zde má svoje nezaměnitelné místo a popisuje všechny 

oblasti vnitřních procesů. Vzhledem k mému studijnímu oboru se budu  

ve své bakalářské práci zabývat pouze směrnicemi vztahujícími se k vedení účetnictví. 

Nebudu se zabývat směrnicemi popisující ve výrobě řešící problémy a postupy,  

které upravují různé normy ISO.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Účetnictví 

V §1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví najdeme ustanovenou povinnost pro účetní 

jednotky (osoby, které podléhají zákonu o účetnictví) vést účetnictví 

(Ryneš, 2012, s. 24). 

V každé společnosti je vedení účetnictví velmi důležitou součástí. Jeho výstupy jsou 

potřebné jak pro evidenci příjmů a výdajů, nákladů a výnosů a podkladů pro daňová 

přiznání, ale také pro vedení společnosti, které z něj čerpá např. při rozhodování  

o investicích (Sotona, 2005, s. 2). 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená  

na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci 

účetní jednotky. To je věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu,  

o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření (Ryneš, 2012, s. 26). 

 

2.2  Vnitropodnikové směrnice 

Je povinností, která vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, každé účetní 

jednotky, vytvořit pro vedení svého účetnictví vnitropodnikové směrnice 

(Kovalíková, 2011, s. 6).   

Na tvorbě těchto směrnic by se měli v účetních jednotkách podílet jak účetní, který 

vytvoří základ, nebo daňový poradce tak i další odborníci, hlavní ekonom, výrobní 

technik, šéf výzkumného oddělení apod. na základě příkazu majitelů firem. Při tvorbě 

směrnic záleží na hospodářské činnosti a náplni každé účetní jednotky, a proto je obsah 

směrnic nutné podle toho také upravit (Kovalíková, 2011, s. 6,7). 

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. Při řešení stejných operací je potřebný jednotný postup 
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pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku 

(Kovalíková, 2011, s. 7). 

Velmi důležitý důvod pro tvorbu vnitropodnikových 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 (Kovalíková, 2011, s. 7). 

Další důvod, pro tvorbu dobrých vnitropodnikových směrnic, je snadnější a jednodušší 

postup při kontrole účetnictví prováděné pracovníky státní správy. Ti mají totiž 

k dispozici potřebné informace a nemusí se tak často dotazovat na určité postupy  

a operace účetních pracovníků., případné odpovědných osob v účetní jednotce 

(Kovalíková, 2011, s. 7). 

Směrnice mohou být vytvářeny samostatně, nebo je lze uspořádat do jednoho uceleného 

souboru. Vzhledem k tomu, že každoročně dochází k legislativním změnám, je nutné  

při těchto legislativních změnách směrnice kontrolovat a provádět změny těchto 

směrnic, kterých se změny v zákonech týkají (Kovalíková, 2011, s. 7). 

Pravidla a postupy stanovené vnitřními směrnicemi jsou pro všechny zaměstnance 

účetní jednotky závazné a dávají tím pravomoci odpovědným pracovníkům. Nedodržení 

těchto pravidel a postupů může být považováno za závažné porušení pracovní kázně. 

Proto je nutné zabezpečit v dané účetní jednotce seznámení příslušných pracovníků 

s vydanými směrnicemi (Kovalíková, 2011, s. 8). 

Obsah a uvedení pravidel a postupů do praxe je důležitější než formální stránka 

směrnic. V účetní jednotce se mohou současně vyskytovat různé typy směrnic.  

 

Směrnice mohou být vydávány jako: 

• metodické směrnice, 

• organizační směrnice, 

• vnitřní směrnice, 

• pokyny, 
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• oběžníky, 

• dopisy, 

• rozhodnutí, 

• nařízení, 

• příkazy, 

• pokyny generálního ředitele (Kovalíková, 2011, s. 8). 

 

Tvorba směrnic vyplývá z: 

• zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

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

• vyhlášky 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 

pozdějších předpisů, 

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• jiných právních předpisů vztahujících se k účetnictví dané účetní jednotky 

(Kovalíková, 2011, s. 14). 

 

Vnit řní směrnice můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. vnitřní předpisy povinné podle účetních předpisů (dané zákonem o účetnictví, 

provádějící vyhláškou nebo účetními standardy), 

2. vnitřní předpisy vyplývající z jiných právních předpisů (např. zákoník práce, 

zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, atd.), 

3. vnitřní předpisy doporučené, jejichž obsah i rozsah je dán strukturou, velikostí  

i předmětem činnosti dané společnosti (např. vnitřní předpis upravující vnitřní 

organizační strukturu společnosti, vnitřní předpis upravující zpracování a oběh 

účetních dokladů, atd.) (Kovalíková, 2011, s. 14). 

 



15 
 

Povinné vnitřní směrnice: 

• účtový rozvrh, 

• odpisový plán, 

• podpisové záznamy, 

• stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby, 

• rozpouštění nákladů, popř. oceňovacích odchylek, 

• časové rozlišení nákladů a výnosů, 

• používání cizích měn, kursové rozdíly, 

• deriváty, 

• poskytování cestovních náhrad, 

• konsolidační pravidla. 

Některé tyto směrnice nemusí být samostatně zpracované, ale mohou být součástí jiné 

směrnice, ke které lze tuto určitou problematiku zařadit (Kovalíková, 2011, s. 15). 

I když jsou tyto výše uvedené směrnice povinné, bude účetní jednotka vytvářet  

jen ty, pro které má náplň (Kovalíková, 2011, s. 15). 

 

Nepovinné vnitropodnikové směrnice: 

• organizační řád, 

• pracovní řád, 

• zpracování kalkulací, 

• přehled o peněžních tocích, způsob zpracování, 

• pracovněprávní nároky zaměstnanců, 

• reklamace – reklamační řízení a vyřizování reklamací, 

• kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• požární předpisy, 

• náhrady škod, 

• výpočet odložené daňové povinnosti 

• popis používaného softwaru – projekčně programová dokumentace 
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• stanovení norem přirozených úbytků zásob, 

• poskytování půjček zaměstnancům, 

• školení zaměstnanců (Kovalíková, 2011, s. 16). 

 

Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

Vnitropodnikové směrnice, jako každý dokument, mají své náležitosti, které je potřeba 

dodržet. Zamezíme tím pochybnostem například o platnosti nebo datu účinnosti 

vnitropodnikové směrnice a o identifikaci popisované problematiky, měly by mít 

vnitropodnikové směrnice tyto údaje (Sotona, 2005, s.4): 

- Název účetní jednotky. 

Musí být jednoznačně určeno, které účetní jednotky se vnitropodniková směrnice týká. 

- Název dokumentu včetně jednoznačného označení. 

Označování směrnic je v kompetenci účetní jednotky. Směrnice může být označována 

číslem revize nebo je možné vydat novou směrnici, která původní nahradí. 

- Název směrnice. 

Název by měl být jednoznačný, výstižná a stručný. 

- Datum vydání. 

- Datum účinnosti. 

Musí být jednoznačně určeno, od kterého období je směrnice platná. 

- Vypracoval. 

- Kontroloval. 

- Schválil. 

- Rozdělovník. 

Seznam pracovníků, kteří směrnici obdrží (Sotona, 2005, s.4). 
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Forma směrnic 

Směrnice by měly mít kromě náležitostí i určitou formu, která se ovšem může  

u jednotlivých směrnic lišit. Je to způsobeno tím, že jsou směrnice vždy tvořeny  

pro určitou účetní jednotku, která má svá specifika a také tím, že je vytvářejí různí lidé. 

Vzory směrnic se sice dají získat od různých autorů, ale účetní jednotky si je musí 

většinou upravit na konkrétní podmínky vlastního podnikání (Sotona, 2005, s. 1). 

Pokud si podnik tyto vzorové směrnice neupraví, tak směrnice nenaplní svůj účel,  

ani když splňují poslední platnou právní úpravu. Směrnice musí být vytvářeny,  

aby splnily určitý účel. Pro svůj účel není významné, zda směrnice bude vydána  

jako příkaz vedoucího pracovníka, metodická směrnice, pokyn, oběžník, dopis  

či jakákoliv jiná forma (Louša, 2008, s. 8,9.).  

 

2.3  Inventarizace 

Informace o majetku a závazcích společnosti získává každá řídící pracovník účetní 

jednotky z účetnictví. Obecně se předpokládá, že informace v účetnictví jsou správné, 

ale přestože mají účetní jednotky řadu kontrolních nástrojů k zabezpečení správného 

vedení účetnictví, může dojít k chybám. Potom informace uváděné v účetnictví 

neodpovídají reálnému ekonomickému stavu účetní jednotky (Strouhal, 2011, s. 26-28). 

K zabezpečení souladu účetnictví se skutečností slouží provádění inventur. Podle  

§6 odst. (3), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny 

inventarizovat majetek a závazky (Kovalíková, 2011, s. 200). 

Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků  

a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví (Ryneš, 2012, s. 63). 

Zjišťují se zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (zásoby a dlouhodobý hmotný 

majetek), zůstatky rozvahových účtů s nehmotnou povahou (pohledávky, stavy účtů 

časového rozlišení, rezerv, dohadných účtů) Podle těchto dvou skupin rozvahových účtů 

rozdělujeme inventury na fyzické a dokladové. Stavy inventarizovaného majetku  

a závazků se zaznamenávají na inventurních soupisech. Inventarizace se rozlišují podle 

toho, kdy se provádějí. Pokud se provádí inventarizace k okamžiku, ke kterému  



18 
 

se sestavuje účetní závěrka (k rozvahovému dni) považujeme ji za periodickou. Pokud 

se inventarizace provádí v průběhu celého účetního období, provádí se průběžné 

inventarizace (Ryneš, 2012, s.63). 

 

2.3.1 Fyzické inventury  

Skutečné stavy u fyzických inventur zjišťujeme přepočítáváním, převážením, 

přeměřením, odborným odhadem (např. sypké materiály). Při inventurách nedokončené 

výroby či polotovarů vlastní výroby a nehmotného dlouhodobého majetku mohou 

vzniknout specifické problémy. U inventarizace polotovarů a nedokončené výroby  

je nutné sepisovat nedokončenou výrobu podle jednotlivých stupňů dokončenosti  

a porovnávat je s vnitropodnikovým účetnictvím. Při inventuře dlouhodobého 

nehmotného majetku je potřeba prokázat existenci, právní vlastnictví a správnost 

ocenění tohoto majetku (Ryneš, 2012, s.63).  

 

2.3.2 Dokladové inventury 

Při dokladových inventurách se podnik soustředí především na ověření existence 

příslušného aktiva, nebo oprávnění k existenci. Týká se zejména nehmotných 

rozvahových položek, zejména pohledávek, závazků, rezerv a časového rozlišení. 

Správně ocenění rozvahové položky je důležitou součástí inventarizačních prací,  

např. přiměřenost a oprávněnost tvorby rezervy a poskytnutí podkladů pro eventuální 

změnu ocenění rozvahové položky (Ryneš, 2012, s.64). 

 

2.3.3 Inventurní soupisy 

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, do kterých jsou zaznamenány stavy 

majetku inventurní komisí. Inventurní soupisy jsou následně srovnávány s účetními 

stavy a vzniklé rozdíly musí být doloženy a vypořádány (Ryneš, 2012, s.65).  
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Inventurní soupisy musí obsahovat: 

a) jednoznačné určení inventarizovaného majetku a závazků včetně jeho množství, 

b) podpisový záznam odpovědné osoby, která zjišťovala stav inventarizovaného 

majetku a závazků, 

c) podpisový záznam odpovědné osoby za provedení inventarizace majetku  

a závazků, 

d) způsob zjišťování skutečných stavů (např. přepočítání, zvážení atd.), 

e) ocenění majetku a závazků k okamžiku dokončení inventury v účetních cenách  

a dále pro účely použití opravných položek, rezerv, či mimořádného odpisu, 

f) den (okamžik) zahájení a dokončení inventarizace (Ryneš, 2012, s.65). 

 

2.3.4 Inventarizační rozdíly 

Rozdíly mezi skutečným (fyzickým) stavem zjištěným při inventarizaci a stavem 

v účetnictví je inventarizační rozdíl. Rozdíly mohou mít různý charakter a důvody.  

Pro rozdíly způsobené přirozenými příčinami (sesychání materiálu, vypařování tekutin 

atd.), nebo vyplývají z činnosti účetní jednotky a nelze se jim bránit, je vhodné  

mít sestavenou vnitropodnikovou normu, která určuje, zde lze zjištěný úbytek 

považovat za úbytek do normy, nebo nad normu. Vnitropodniková směrnice by měla 

vycházet z minulých zkušeností (statistika), z fyzikálních zákonitostí (u vypařování 

kapalin atd.) a zejména z předpokladu, že účetní jednotka bude při případné kontrole 

finančního úřadu schopna doložit způsob tvorby a výši norem při posuzování manka  

do normy a nad normu. Inventarizační rozdíly účetní jednotky vyúčtují do účetního 

období, za které se inventarizace provádí. Postup při inventarizacích je v zákoně  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví velmi stručně upraven, proto je nutné ho pečlivě upravit 

prostřednictvím vnitropodnikové směrnice (Ryneš, 2012, s. 66).  

 

2.4 Opravné položky 

Opravné položky se vytvářejí v případech přechodného snížení ocenění majetku 

prokázaném v účetnictví na základě inventarizace majetku. V Případě trvalého snížení 
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hodnoty, např. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se používají odpisy 

k majetku (Abeceda účetnictví pro podnikatele, 2011, s. 330).   

Opravné položky se vytvářejí k těmto složkám majetku: 

- k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, 

- k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek, 

- k zásobám, 

- ke krátkodobému finančnímu majetku, 

- k pohledávkám (Abeceda účetnictví pro podnikatele, 2011, s. 330). 

 

2.4.1 Opravné položky k zásobám 

Opravné položky k zásobám se tvoří především u zásob nízko nebo pomalu 

obrátkových, zásob poškozených nebo zásob výroby, která už byla v účetní jednotce 

zrušena (Abeceda pro podnikatele, 2011, s. 168).  

 

2.4.2 Opravné položky k pohledávkám 

Dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákona o rezervách), upravuje pro poplatníky daně 

z příjmů možnost vytvářet dva typy opravných položek na vrub daňově uznatelných 

nákladů: 

1. opravná položka k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a opravná 

položka k pohledávkám za dlužníky v zahraničí, 

2. opravná položka k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, 

a. opravná položka k nepromlčeným pohledávkám v nominální hodnotě  

do 30 tis. Kč (§ 8c zákona o rezervách), 

b. opravná položka k nepromlčeným pohledávkám v rozvahové hodnotě  

do 200 tis. Kč (§ 8a odst. 1 a odst. 2 zákona o rezervách), 

c. opravná položka k nepromlčeným pohledávkám v rozvahové hodnotě  

nad 200 tis. Kč (§ 8a odst. 3 zákona o rezervách), (Ryneš, 2012, s. 164). 
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Opravné položky, jejichž tvorba může být považována za daňově uznatelný náklad,  

se rozumí opravné položky vymezené zákonem o rezervách, vytvořené k rozvahové 

hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a řádně 

zaúčtovaných v účetnictví podle účetních předpisů. Podle zákona o rezervách  

se rozvahovou hodnotou pohledávky rozumí její jmenovitá hodnota nebo pořizovací 

cena zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka (Ryneš, 2012, s. 164). 

Opravné položky se nemohou vytvářet k pohledávkám: 

- vzniklým z titulu cenných papírů, ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, 

ručení, záloh, smluvních pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí  

ze závazkových vztahů, 

- o kterých se neúčtovalo ve výnosech podle účetních předpisů při jejich vzniku,  

a tyto výnosy nebyly zahrnuty do základů daně z příjmu, 

- vzniklým při plnění ve prospěch vlastního kapitálu a při úhradě ztráty 

společnosti, 

- odepsaným již na vrub hospodářského výsledku, 

- nabytým bezúplatně, 

- vytvářejícím soubor pohledávek (Ryneš, 2012, 164).  

Opravné položky k pohledávkám není možno tvořit v případě, že věřitel  

má k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede jejich vzájemný zápočet, pokud 

tento zápočet je podle právních předpisů možný (Ryneš, 2012, s. 164). 

Opravné položky může tvořit postupník při nabytí pohledávky postoupením 

k rozvahové ceně pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu (Ryneš, 2012, s. 164). 

Opravné položky se tvoří k účelům a způsobem stanoveným zákonem o rezervách  

a uplatňují se obvykle za zdaňovací období, možná je i v souladu se zákonem o daních 

z příjmů tvorba jednorázové opravné položky i v průběhu zdaňovacího období  

a to z důvodu blížícího se promlčení pohledávky (Ryneš, 2012, s. 164). 

Tvorba opravných položek uplatněná v základu daně z příjmů musí být vždy zaúčtována 

podle účetních předpisů (Ryneš, 2012, s. 165). 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

3.1 Charakteristika zvoleného podniku 

Společnost, kterou jsem si vybral pro spolupráci na své bakalářské práci  

o vnitropodnikových směrnicích, je Slévárna Kuřim, a.s.  

 

3.1.1 Identifikace společnosti 

Název: Slévárna Kuřim, a.s. 

Sídlo: Kuřim, Blanenská 157, PSČ: 664 34 

IČ: 292 91 721 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- obráběčství, 

- slévárenství, modelářství, 

- podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady, 

- technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Statutární orgán – představenstvo:  

- Ing. Miloš Hovorka - předseda představenstva, 

- Ing. Václav Ševčík – člen představenstva, 

- Ing. Alois Tejkal – místopředseda představenstva. 

Dozorčí rada: 

- Václav Lomitzki – předseda dozorčí rady, 

- Ing. et Mgr. Radim Vojkovský – místopředseda dozorčí rady, 

- Ivan Vykypěl – člen dozorčí rady. 
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Jediný akcionář  

- Ing. Miloš Hovorka. 

Akcie:  

- 677 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

100 000,- Kč 

Základní kapitál: 67 000 000,- Kč, splaceno 100% 

Ostatní skutečnosti:  

Na společnost Foundry Kuřim s.r.o., se sídlem v Brně, Příkop 6, PSČ 604 06, 

identifikační číslo 29291721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, v oddílu C, vložce 71518, přešlo jmění zanikající společnosti Slévárna 

Kuřim, a.s., se sídlem v Kuřimi, Blanenská 157, PSČ 664 34, identifikační číslo 

46347607, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, 

v oddílu B, vložce 794, v důsledku převodu jmění na společníka podle Projektu převodu 

jmění na společníka ze dne 17.5.2012. 

 

3.1.2 Historie společnosti 

Kuřimská slévárna byla vystavěna podle projektu firmy LESTER B. KNIGHT 

ASOCIATES - CHICAGO v místě původní strojírenské haly brněnské Zbrojovky. 

Výstavba byla započata v roce 1949. Nová slévárna stejně jako celý závod v Kuřimi 

byla v té době součástí nově vzniklých "Spojených továren na obráběcí stroje Praha n.p. 

K 1.1.1950 vzniká samostatný podnik TOS KUŘIM n.p. Výrobní zařízení bylo z části 

dodáno dle původního projektu americkými dodavateli, po zastavení dodávek v roce 

1949 byla zbývající část dodána tuzemskými výrobci. První odpich se uskutečnil 

26.10.1951, pravidelná výroba však byla zahájena až v roce 1953. 

Do slévárny byla převedena výroba odlitků pro obráběcí stroje ze známé brněnské 

VAŇKOVKY s dlouholetou tradicí slévárenské výroby. Společně s výrobou byla  

do Kuřimi přeložena i nemalá část kvalifikovaných slévačů, modelářů a techniků, čímž 
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byly vytvořeny předpoklady pro zachování vysoké odborné úrovně výroby v nové 

slévárně.Do roku 1960 vzrostla výroba na 16000t / rok. 

V roce 1992, v rámci privatizace, došlo k osamostatnění slévárny a vzniku samostatné 

společnosti Slévárna Kuřim, a.s." (Historie společnosti. Slévárna Kuřim a.s. 

[online].[cit. 2013-05-03]. Url: <http://www.slevarna-kurim.cz/spolecnost/historie-

spolecnosti/>.) 

Výrobní program 

Výrobní program společnosti lze rozdělit do 3 základních oblastí, a to: 

- výroba modelů, 

- výroba odlitků, 

- obrábění odlitků (Výrobní program. Slévárna Kuřim, a.s. [online].[cit. 2013-05-

03]. Url: < http://www.slevarna-kurim.cz/vyrobni-program/vyroba-modelu/>). 

 

 

Kvalita 

Kvalita produktů společnosti Slévárna Kuřim a.s. se řídí technicko - dodacími 

podmínky dle ČSN EN 1559-1,3, DIN EN 1559-1,3. Požadované zajištění kvality 

odlitků je dosaženo na základě: 

- systému řízení jakosti dle ISO 9001 : 2008 / EN ISO 9001 : 2008, 

- písková a metalografická laboratoř, 

- spektrální chemická analýza na přístroji Spektrolab, 

- ultrazvuk, 

- rozměrová kontrola (Kvalita. Slévárna Kuřim, a.s. [online].][cit. 2013-05-03]. 

Url:<http://www.slevarna-kurim.cz/kvalita/>). 

 

 

 

 



25 
 

3.2 Stávající směrnice ve společnosti Slévárna Kuřim, a.s. 

Analýzu současného stavu jsem provedl na základě zapůjčených podkladů a osobních 

rozhovorů s představiteli vedení společnosti, a to s Ing. Václavem Ševčíkem, finančním 

ředitelem a panem Václavem Lomitzkim, vedoucím controllingu společnosti, a paní 

Janou Žateckou, hlavní účetní společnosti. 

Výsledkem této etapy zpracování bakalářské práce bylo seznámení se se systémem 

vnitřních směrnic společnosti Slévárna Kuřim a.s. Byl mi předložen dokument 

obsahující všechny existující směrnice společnosti. Tyto vnitřní směrnice jsou dle svého 

zaměření a obsahu členěny do následujících kategorií: 

- Statutární dokumentace, 

- Organizační směrnice zařazené v Systému managementu kvality (dále  

jen „SMK“), 

- Pracovní pokyny zařazené v SMK, 

- Podnikové normy zařazené v SMK, 

- Kontrolní postupy zařazené v SMK, 

- Pracovní postupy zařazené v SMK, 

- Technologické postupy zařazené v SMK, 

- Číselníky zařazené v SMK, 

- Skladové řády zařazené v SMK, 

- Ostatní dokumentace zařazená v SMK, 

- Organizační směrnice nezařazené v SMK, 

- Pracovní pokyny nezařazené v SMK, 

- Technologické předpisy nezařazené v SMK, 

- Provozně bezpečnostní předpisy nezařazené v SMK, 

- PBP – řízení provozu jeřábů a zdvihadel nezařazené v SMK, 

- Provozní řády nezařazené v SMK, 

- Provozně bezpečnostní předpisy nezařazené v SMK. 

Z předložené množiny vnitřních předpisů jsem se soustředil na směrnice, které mají 

přímý vztah k vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů, podpisovým vzorům a dalším 

aktivitám souvisejících s finančními procesy společnosti. Pro svoji bakalářskou práci 

jsem tedy vybral následující vnitřní směrnice: 
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- OS-10/02 – Systém vedení účetnictví, 

- OS-05/03 – Používání informačních technologií, 

- OSQ-6.3.B/06 – Výpočetní technika, 

- OSQ-4.2./05 – Řízení dokumentace, 

- SD – 03/08 – Podpisový řád, 

- PP-0701/06 – Používání osobních služebních vozidel, 

- PPQ-0505/03 – Řízení tiskopisů, 

- PP-0201/04 – Likvidace DHM a DDHM, 

- PP-0801/04 – Náhrady cestovních nákladů, 

- PP-1006/02 – Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období a roční 

účetní závěrky, 

- PP-1007/03 – Účetní doklady, jejich náležitosti a oběh, 

- PP-1008/02 – Evidence, účtování a odepisování majetku, operativní evidence. 

 

3.2.1 Směrnice OS-10/02 Systém vedení účetnictví 

Směrnice Systému vedení účetnictví byla vydána s účinností od 1.10.2009, k datu 

vypracování bakalářské práce není evidována žádná změna této směrnice.  

Cílem této směrnice je zajistit, aby účetnictví společnosti bylo úplné a vedeno 

průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo stav a strukturu majetku, 

čisté obchodní jmění, výsledek hospodaření a finanční situace.  

Touto organizační směrnicí se musí řídit všichni pracovníci Slévárny Kuřim, a.s.,  

kteří se podílí na vedení účetnictví.  

Jedná se o rozsáhlý dokument, který upravuje způsoby aplikace jednotlivých požadavků 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

v platném znění a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění. 

Směrnice obecně pokrývá všechny důležité oblasti vedení účetnictví společnosti.  

V prvních třech bodech směrnice je obecně řešen účel této směrnice, rozsah  

její platnosti a použité zkratky.  
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Systém vedení účetnictví je popsán v bodě 5.0 této směrnice. Tento bod je členěn  

na jednotlivé podkapitoly. V bodě 5.1 se směrnice zabývá účetními doklady, jejich 

náležitostmi a oběhem. Popis náležitostí účetních dokladů je veden v obecné rovině  

a bez bližší specifikace definuje, jaké musí mít účetní doklady náležitosti, aniž by bylo 

řešeno, pro jaké konkrétní druhy dokladů patří. Dále jsou obecně popsány procesy 

přezkušování dokladů z hlediska věcné správnosti, přezkoušení věcné přípustnosti 

operací a přezkušování z hlediska formální správnosti. Tyto procesy jsou opět popsány 

v obecné rovině. Proces oběhu dokumentů a podpisových oprávnění je potom dále 

popsán ve vnitropodnikových předpisech PP-1007/03 účetní doklady, jejich náležitosti  

a oběh a SD – 03/08 podpisový řád. Těmito vnitropodnikovými předpisy se budu 

zabývat v další části své bakalářské práce. V další části tohoto bodu se směrnice zabývá 

zevrubným popisem jednotlivých druhů dokladů a jejich číselnými řadami. 

Vnitropodniková směrnice zde definuje strukturu číselných řad dokladů užívaných  

ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

V bodě 5.2 této směrnice se vnitropodniková směrnice zabývá jednotlivými účetními 

knihami. Zde lze nalézt pojmy jako například deník, hlavní kniha a knihy analytické 

evidence.  

 Bod 5.3 je vyhrazen obecnému popisu sestavování účtového rozvrhu, který odráží 

potřeby společnosti Slévárna Kuřim a.s. při zachycení jednotlivých finančních 

ukazatelů. 

Bod 5.4 obecně popisuje proces a náležitosti roční a měsíční účetní závěrky. V tomto 

vnitřním předpisu je tento proces popsán v obecné rovině. Podrobnější popis tohoto 

procesu je zachycen v prováděcím pokynu PP-1006/02 s názvem Harmonogram 

účetních závěrek v průběhu účetního období a roční účetní závěrky. Obsah tohoto 

pokynu bude analyzován v další části mojí bakalářské práce.  

Inventarizace majetku a závazků je popsána v bodě 5.5, kde opět nalezneme obecné 

konstatování o tom, že skutečné stavy majetku a závazků se zjistí inventurou fyzickou  

u majetku hmotné povahy, nebo dokladovou u závazků a ostatních složek majetku,  

u nichž nelze provést fyzickou inventuru. V tomto bodě jsou stanoveny termíny,  

ke kterým se provádí řádná inventarizace majetku a závazků. Dle této směrnice se řádná 
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inventarizace provádí k rozvahovému dni tj. k 31.12. příslušného roku, u peněžních 

prostředků navíc k 31.3., 30.6. a 30.9. příslušného roku. V tomto materiálu není popsán 

závazný proces provádění inventarizací ani vyhodnocování inventurních rozdílů. 

V tomto bodě je stanoveno, že organizace každoročně upraví zvláštním firemním 

předpisem proces inventarizace majetku společnosti. Dle informace je tímto předpisem 

příkaz vedení společnosti k provedení inventarizace majetku společnosti, ve kterém jsou 

stanoveny termíny provádění inventur a odpovědní pracovníci. Dle mého názoru  

by si tato oblast zasloužila vzhledem ke svému významu konkrétnější popis, zejména 

popis procesů a pravidel vlastního provádění fyzických inventur majetku společnosti 

tak, aby byl tento proces maximálně standardizován.  

Bod 5.6 se stručně na dvou řádcích zmiňuje o kalkulacích. Je zde odvolávka  

na prováděcí pokyn PP-0901, který se má zabývat bližší metodikou stanovení 

jednotlivých složek kalkulačního vzorce.  

Bod 5.7 dlouhodobý majetek a odpisování je obecným shrnutím pravidel definovaných 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jsou zde uvedeny konkrétní sazby  

pro odepisování hmotného investičního majetku buď rovnoměrným, nebo zrychleným 

způsobem. Oblast účetních odpisů v tomto bodě je popsaná stručně a shrnuje zkušenosti 

účetní jednotky s reálnou dobou životnosti jednotlivých druhů dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, dle rychlosti amortizace konkrétního majetku je vedle 

rovnoměrného odepisování i možnost zrychleného odepisování majetku. Zvláštní  

a pro společnost Slévárna Kuřim a.s. velmi významnou kategorií majetku jsou 

formovací rámy. Odpisová doba formovacích rámů je dle této směrnice pět let.  

Tento bod tedy řeší jak daňové odpisy majetku společnosti, tak účetní odpisy.  

V oblasti účetních odpisů dává tento bod dostatečné vodítko pro stanovení doby 

odepisování majetku a způsob jeho amortizace, aby byla hodnota tohoto majetku věrně 

zobrazena ve finančních výkazech společnosti. Na tento bod potom navazuje prováděcí 

pokyn PP-1008/02 evidence, účtování a odepisování majetku, operativní evidence. 

 Bod 5.8 se zabývá oceňováním majetku a závazků. V souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění  

je v tomto bodě popsáno oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

materiálových zásob, nedokončené výroby, výrobků, zboží atd. Velká část tohoto bodu 
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se zabývá oceněním nedokončené výroby. V závěru tohoto bodu je popsána 

problematika tvorby opravných položek. Jasně je zde definován požadavek na funkci 

opravných položek a jsou vyjmenovány opravné položky, které pro charakter podnikání 

společnosti Slévárna Kuřim a.s. význam. Nejsou zde stanovena žádná konkrétní 

pravidla pro tvorbu opravných položek například k pohledávkám, skladovým zásobám 

atd. Právě existence těchto konkrétních pravidel pro tvorbu opravných položek  

je dle mého názoru nezbytná z důvodu zachování kontinuity oceňování majetku  

a srovnatelnosti hodnot v jednotlivých účetních obdobích. V tomto bodě vidím prostor 

pro vylepšení systému vnitropodnikových směrnic společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Bod 5.9 časové rozlišení popisuje obecné zásady účtování o nákladech příštích období, 

výdajů příštích období, výnosů příštích období, příjmů příštích období  

a dohadných účtů, a to jak aktivních, tak pasivních. Do tohoto bodu je zahrnuta 

problematika tvorby opravných položek k pohledávkám. Je zde řešena problematika 

daňových opravných položek k pohledávkám. Není zde zmínka o případné tvorbě 

účetních opravných položek pro případ, kdy daňová opravná položka ke konkrétní 

pohledávce svojí výší zcela nepokryje riziko hrozící z případného rizika odpisu této 

pohledávky jako nedobytné. V tomto bodě opět vidím prostor pro doplnění 

vnitropodnikových směrnic společnosti Slévárna Kuřim a.s. Dle mého názoru by bylo 

přínosem rozpracovat způsob tvorby opravných položek k pohledávkám ve zvláštním 

prováděcím pokynu, který by zajistil kontinuitu ocenění pohledávek společnosti  

a porovnatelnost v různých účetních obdobích. Tato pravidla pro tvorbu opravných 

položek k pohledávkám by měla být založena na době prodlení dlužníka po splatnosti, 

nebo jiného vyhodnocení bonity klienta tak, aby hodnota pohledávek věrně a poctivě 

zobrazovala stav majetku vykazovaném v rozvaze. V závěru tohoto bodu je dále řešena 

problematika rezerv. Je zde vcelku rozsáhle popsáno, pro jaké účely je možné jednotlivé 

druhy rezerv tvořit. Z rezerv vyjmenovaných v tomto bodě, dle informací které jsem  

od pracovníků společnosti získal, je tvořena pouze zákonná rezerva na opravu 

hmotného majetku. O jiných rezervách je účtováno výjimečně.  

Bod 5.10 se opět obecně zabývá archivací účetních písemností. Je definována doba,  

po jakou dobu je povinnost jednotlivé druhy písemností uchovávat. Zde chybí konkrétní 
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popis procesu archivace ve společnosti, místo archivace dokladů a skartační řád  

pro písemnosti, jejichž doba povinného uchovávání vypršela.  

Podpisovými vzory se zabývá bod 5.11, který velmi stručně popisuje roli finančního 

ředitele, hlavní účetní a dalších pracovníků ekonomického útvaru při schvalování  

a ověřování věcné správnosti účetních dokladů. Jak již bylo zmíněno, problematikou 

podpisových vzorů se dále zabývá vnitřní předpis SD – 03/08 – podpisový řád. 

Dle informace v bodě 9.0 tato směrnice nemá žádné další přílohy.  

V návaznosti na tento dokument tvoří společnost Slévárna Kuřim a.s. prováděcí 

pokyny, jejichž cílem by mělo být konkrétní rozvedení jednotlivých obecně pojatých 

bodů tak, aby popisovaly konkrétní procesy uvnitř společnosti Slévárna Kuřim a.s.  

tak, aby jejích dodržováním byla zajištěna konzistence účetního výkaznictví.  

Tato organizační směrnice je základním dokumentem upravujícím základní zásady 

vedení účetnictví a ocenění jednotlivých položek majetku společnosti. Na základě 

analýzy tohoto dokumentu a prováděcích na něj navazujících vidím prostor  

pro doplnění právě v oblasti podrobnějšího popisu inventarizace majetku společnosti  

a v oblasti tvorby opravných položek.  

 

3.2.2 Směrnice OS-05/03 – Používání informačních technologií 

Tato směrnice sice nemá přímý vztah k účetnictví, ale vzhledem k tomu, že účetnictví 

společnosti Slévárna Kuřim a.s. je zpracováno pomocí výpočetní techniky, je zde 

z tohoto titulu s touto směrnicí souvislost.  

Tato směrnice v bodě 4 definuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců 

vztahující se k této oblasti. Významnou částí této směrnice je bod 5.3 řešící ochranu 

informací. Dle této směrnice se ochranou informací rozumí takové zabezpečení,  

aby nemohlo dojít k: 

- ztrátě informací neopatrností, nedbalostí nebo havárií informační technologie, 

- zneužití osobních a identifikačních údajů, 

- zneužití informací v kategorii interního chodu firmy, 
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- zneužití informací v oblasti externí – tj. např.: obchodní, technické a ekonomické 

informace. 

Z hlediska obsahu a formy nemám k této směrnici žádné další připomínky. 

 

3.2.3 Směrnice OSQ-6.3.B/06 – Výpočetní technika 

Touto směrnicí jsem se zabýval z podobného důvodu jako se směrnicí předcházející. 

Tato směrnice obsahuje v bodě 5.1 popis informačního systému, který společnost 

Slévárna Kuřim a.s. používá pro svoje podnikání.  

Pro mě je velmi významný bod 5.2 zabývající se pravidly zálohování dat společnosti. 

V tomto bodě jsou definována závazná pravidla zálohování dat jednotlivých skupin 

uživatelů.  

Dalším významným bodem je dle mého názoru bod 5.5, který upravuje oblast 

přístupových práv jednotlivých uživatelů. Z hlediska zabezpečení a důvěryhodnosti  

je tato oblast dle mého názoru velmi důležitá.  

Z hlediska obsahu a formy nemám k této směrnici žádné další připomínky.  

 

3.2.4 Směrnice OSQ-4.2./05 – Řízení dokumentace 

Tato směrnice byla pro mě osobně mimořádně důležitá z hlediska pochopení vlastního 

systému organizace vnitřních předpisů aplikovaných ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

V bodě 5.0 jsou popisovány následující oblasti: 

- struktura dokumentace, 

- věcný obsah dokumentace, 

- formální uspořádání, 

způsob řízení dokumentace, 

- zásady pro používání dokumentace, 

- změnové řízení, 

- řízení údajů. 
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Součástí směrnice jsou i přílohy vztahující se k jednotlivým bodům, které zajišťují 

jednotnost při aplikování zásad definovaných touto směrnicí. 

Z hlediska obsahu a formy nemám k této směrnici žádné další připomínky.  

3.2.5 SD – 03/08 – Podpisový řád 

Z hlediska vazby na účetnictví považuji tento dokument za jeden z nejdůležitějších. 

V bodě 5.1 tento dokument popisuje podpisová oprávnění vybraných písemností  

a dokladů, které jsou členěny v tomto dokumentu do následujících oblastí: 

- dokumenty statutární povahy, 

- řídící opatření a.s., 

- interní zprávy, informace, 

- perspektivní dokumenty, plány, 

- služební cesty, 

- platové a osobní záležitosti, 

- ostatní. 

Pro tyto oblasti jsou definovány kompetentní osoby, které mohou schvalovat příslušné 

dokumenty. Jsou to:  

- předseda představenstva, 

- ředitel akciové společnosti, 

- odborný ředitel, 

- vedoucí útvaru. 

V bodě 5.2 jsou definovány konkrétní podpisová oprávnění pro ekonomickou a finanční 

oblast, kdy ke každému druhu dokladu je jednoznačně definováno příslušné podpisové 

oprávnění. 

Doklad Podpisové oprávnění 

1. Bankovní dispoziční oprávnění (šeky, 

převodní příkazy apod.) 

Zaměstnanci dle bankovních podpisových vzorů 

(dva podpisy) 

2. Dispoziční oprávnění pro výdaje v rámci 

sociálního programu 

PP 

3. Dispoziční oprávnění pro limitované 

výdaje (fondy ředitelů) 

ŘAS, Odborní ředitelé 
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4. Pokladní doklady FŘ 

5. Doklady nákupu za hotové Odborní ředitelé 

6. Evidenční list o době zaměstnání a 

výdělku 

Mzdová účetní 

7. Likvidace dávek nemocenského pojištění Mzdová účetní 

8. Inventurní soupisy a ostatní inventurní 

doklady 

Předseda a členové inventarizační komise (dle 

příkazu ŘAS) 

9. Protokol o výsledku inventarizace PP, předseda, členové inventarizační komise 

10. Návrhy na prodej a likvidaci DHM a 

DNM 

ŘAS, Odborní ředitelé, likvidační komise 

11. Likvidace a odprodej DHM, DNM PP 

12. Souhrnné účetní a statistické výkazy PP, ŘAS, FŘ, EHP, hlavní účetní 

13. Výdejky na odběr materiálu Odborní ředitelé, respektive zaměstnanci pověření 

příslušným odborným ředitelem podle 

podpisových vzorů, přejímající zaměstnanec (2 

podpisy), kontroluje a podepisuje pověřený 

pracovník FÚ 

14. Přejímací listy, dodací listy Objednatel, pracovník nákupu, ŘŘKK 

15. Zápis o převzetí strojů a zařízení TŘ, vedoucí TOV, vedoucí příslušných útvarů 

16. Převody DHM a DNM TŘ, Odborný ředitel příslušného úseku, vedoucí 

TOV, vedoucí příslušných útvarů, FÚ 

17. Požadavek na objednání nákupu DHM, 

DNM 

ŘAS, Odborní ředitelé 

18. Schválení nákupu DHM, DNM PP 

19. Požadavek na objednání DDHM, DDNM Odborní ředitelé ŘAS 

20. Schválení objednávek DDHM, DDNM PP 

21. Požadavek na objednání ostatních nákupů Odborní ředitelé 

22. Schválení objednávek ostatních nákupů 

- Pro výrobu 

- Ostatní 

Odborní ředitelé – do 1 000,- Kč jednorázově 

ŘAS do 500 000,- Kč 

PP nad 500 000,- Kč 

23. Vystavení objednávek dle bodu 18 až 22 

a objednání materiálů plánovaných dle 

prelimináře 

Vedoucí nákupu, nákupčí, ekonomický referent 

nákupu 

24. Schválení prelimináře ŘAS 

25. Faktury vydané OŘ, fakturantka 

26. Likvidace došlých faktur ŘAS, odborní ředitelé, vedoucí nákupu, eventuálně 

pověřený pracovník 

Tabulka 1: Podpisové oprávnění společnosti Slévárna Kuřim a.s. 
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V bodě 5.3 je potom dále definováno vlastní užití těchto podpisových vzorů. Důležitou 

součástí této interní směrnice jsou přílohy: 

- č.1: Podpisové vzory společnosti Slévárna Kuřim a.s., 

- č.2: Zaměstnanci oprávnění l vystavení a schválení výdejek na odběr materiálu, 

- č.3: Evidence interních razítek, 

- č.4: Evidence firemních razítek, 

- č.5: Podpisové vzory představenstva společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Na základě konzultace tohoto dokumentu s představiteli vedení společnosti jsem dospěl 

k závěru, že daná oblast je popsána vyčerpávajícím způsobem. Podpisové vzory jsou 

průběžně aktualizovány a dodržování této směrnice je kontrolováno finančním 

ředitelem.  

K této směrnici nemám z hlediska formálního a obsahového žádné další připomínky. 

 

3.2.6 PP-0701/06 – Používání osobních služebních vozidel 

Daný prováděcí pokyn upravuje oblast užívání služebních vozidel společnosti Slévárna 

Kuřim a.s. Jsou zde vyčerpávajícím způsobem definovány povinnosti provozovatele 

v bodě 4.1 a povinnosti uživatele definované v bodě 4.2.  

V bodě 5 této směrnice je popsán celý proces užívání služebních vozidel společnosti 

Slévárna Kuřim a.s. a to v členění: 

- vyžádání vozidla, 

- převzetí vozidla, 

- záznam o provozu vozidla, 

- čerpání pohonných hmot, 

- používání přívěsného vozíku, 

- používání služebních vozidel k soukromým účelům. 

Součástí tohoto prováděcího pokynu jsou přílohy: 

- č.1: Seznam zaměstnanců oprávněných k řízení služebního vozidla, 
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- č.2: Žádanka o přepravu, 

- č.3: Záznam o provozu vozidla. 

Z hlediska obsahového a formálního nemám dalších připomínek. 

 

3.2.7 PPQ-0505/03 – Řízení tiskopisů 

Význam tohoto prováděcího pokynu spatřuji především v zajištění jednotnosti 

používaných tiskopisů v rámci jednotlivých procesů ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Prováděcí pokyn definuje: 

- náležitosti tiskopisů, 

- řízení tiskopisů, 

- evidenci tiskopisů, 

- změny tiskopisů, 

- zrušení tiskopisů. 

Tato oblast je tímto prováděcím pokynem popsána dostatečně srozumitelně, nemám 

další připomínky z hlediska obsahu a formy.  

 

3.2.8  Prováděcí pokyn PP-0201/03 Likvidace DHM a DDHM 

Daný prováděcí pokyn definuje oblast majetku, kterého se týká a následně popisuje 

vlastní postup při likvidaci majetku. Návrh na vyřazení z evidence předkládá příslušný 

vedoucí střediska, který daný předmět obhospodařuje a má ho v inventuře. Vlastní 

návrh na vyřazení má dle tohoto prováděcího pokynu formu interního sdělení, jehož 

příjemcem je výrobně-technický ředitel a povinnými položkami jsou: 

- identifikace předmětu, 

- důvod vyřazení, 

- návrh způsobu vyřazení, 

- pořizovací cenu a zůstatkovou hodnotu, 

- místo kde je předmět v současnosti uložen, 

- podpis a vyjádření příslušného odborného ředitele. 
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Na základě tohoto interního sdělení svolá ředitel akciové společnosti 1-4 krát ročně 

likvidační komisi, která předložené návrhy projedná a prověří možnost využití v jiných 

střediscích slévárny. Je-li konkrétní předmět identifikován jako nepoužitelný, 

výsledkem je předložení návrhu na vyřazení poradě vedení. V návrhu na vyřazení  

je uveden i způsob dalšího postupu, a to buď vyřazení bez dalšího využití – likvidace, 

nebo uskladnění s návrhem kde a na jak dlouhou dobu se uskladní, nebo případně další 

využití v rámci společnosti. Návrh likvidační komise je potom schvalován vedením 

společnosti. 

Tento prováděcí pokyn obsahuje i přílohy: 

-  č.1: Návrh na vyřazení DHM a DDHM,  

- č.2: Protokol o vyřazení DHM a DDHM. 

Dle mého názoru tento prováděcí pokyn popisuje vyčerpávajícím způsobem proces 

vyřazování a likvidace majetku společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Tento prováděcí pokyn nahrazuje pokyn PP-0201/02 ze dne 7.3.2005 a je účinný  

od 13.10.2008.  

Z hlediska obsahového a formálního nemám k tomuto prováděcímu předpisu další 

připomínky. 

 

3.2.9 Prováděcí pokyn PP-0801/04 Náhrady cestovních nákladů 

Tento prováděcí pokyn je účinný od 1.6.2012 a nahrazuje pokyn PP-0801/03.  

Tento prováděcí pokyn řeší aktuální pravidla pro poskytování cestovních náhrad  

pro zaměstnance všech útvarů společnosti Slévárna Kuřim, a.s.  

Vzhledem k tomu, že se pravidla v oblasti cestovních náhrad zaměstnanců průběžně 

vyvíjí, je prováděcí pokyn pro oblast cestovních náhrad zaměstnanců pravidelně 

aktualizován tak, aby vyplácení těchto náhrad plně odpovídalo platné legislativě. 

V tomto pokynu je v bodě 5.2 popsán proces poskytování záloh na pracovní cestu 

včetně přepočtu zálohy poskytnuté v cizí měně. Dále jsou v bodě 5.3 definovány 

základní zásady pro vyúčtování nákladu pracovní cesty. Bod 5.4 popisuje náhrady  
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za jednotlivé výdaje, které zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu náleží.  

V tomto případě jsou řešeny: 

-  náhrady prokázaných jízdních výdajů,  

- náhrady prokázaných výdajů na ubytování, 

- stravné, 

- náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů, 

- kapesné (poskytované jen při zahraničních pracovních cestách). 

Výše uvedené náhrady jsou dále rozpracovány pro tuzemské a zahraniční pracovní 

cesty. 

Tento pracovní pokyn obsahuje následující přílohy: 

- č.1: Vyúčtování pracovní cesty, 

- č.2: Cestovní příkaz, 

- č.3: Sazby základní náhrady při použití soukromého vozidla,  

- č.4: Stravné při tuzemských pracovních cestách, 

- č.5: Záloha na zahraniční pracovní cestu, 

- č.6: Limity na ubytování, 

- č.7: Cestovní zpráva. 

Vzhledem k tomu, že tento pracovní pokyn je průběžně upravován v souladu s platnou 

legislativou a obsahuje dostatečně konkrétní data, je dle mého názoru tato oblast řešena 

dostatečně a nevyžaduje další zlepšení. 

 

3.2.10 Prováděcí pokyn PP-1006/02 Harmonogram účetních závěrek v průběhu 

účetního období a roční účetní závěrky 

Prováděcí pokyn v tomto znění je účinný od 14.5.2009 a jeho cílem je popis 

jednotlivých kroků při sestavení měsíčních závěr a ročních závěrek společnosti.  

Jsou zde definovány povinnosti jednotlivých pracovníku a závazné termíny  

pro poskytnutí součinnosti v tomto procesu.  
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Společnost používá k financování svých podnikatelských aktivit mimo jiné i externí 

zdroje – bankovní úvěry. Dle informace získané od pracovníků vedení společnosti  

má společnost povinnost na základě uzavřené smlouvy poskytovat bance informaci  

o výsledcích svého hospodaření. Mimo to jsou výsledky hospodaření společnosti  

jako celku a v návaznosti výsledky hospodaření jednotlivých hospodářských středisek 

společnosti pravidelně vyhodnocovány na měsíční bázi. Proto je procesu sestavení 

měsíčních závěrek věnována významná část tohoto prováděcího pokynu s podrobným 

rozpisem jednotlivých podkladů významných pro sestavení měsíční závěrky, jejich 

zpracováním a termínem předání.  

Oblast zpracování roční závěrky zachycená v bodě 5.2 tohoto prováděcího pokynu 

potom doplňuje proces měsíčních závěrek o kroky specifické pro roční závěrku.  

Pro dozorčí radu společnosti jsou dle tohoto prováděcího pokynu sestavovány 

zjednodušené čtvrtletní bilance, které poskytují základní informace o aktuální 

majetkové a finanční situaci společnosti a efektivnosti hospodaření v uplynulém 

kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období.  

Tato směrnice nemá žádné další přílohy. 

Jednotlivé procesy sestavení měsíčních závěrek a sestavení roční účetní závěrky  

jsou popsány odpovídajícím způsobem. Z hlediska obsahového a formálního nemám 

k tomuto prováděcímu pokynu další připomínky. 

 

3.2.11 Prováděcí pokyn PP-1007/02 Účetní doklady, jejich náležitosti a oběh 

Tento prováděcí pokyn zpřesňuje některá ustanovení směrnice OS-10/02 Systému 

vedení účetnictví a definuje náležitosti účetních dokladů, číselné řady a obecně řeší 

proces přezkušování účetních dokladů. Pokyn je platný od 14.5.2009. 

V bodě 5.1 tohoto prováděcího pokynu jsou popsány náležitosti účetních dokladů, a to: 

- označení účetního dokladu, 

- popis obsahu operace, 
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- peněžní částka, nebo údaj o množství, popř. zboží dle povahy operace a způsobu 

účtování, 

- datum vyhotovení účetního dokladu, 

- datum uskutečnění účetního případu, 

- podpis pracovníka, který operaci nařídil, nebo schválil a odpovídá za ni, 

- podpisy pracovníků, kteří operaci uskutečnili (pořizovali do systému účetnictví, 

účtovali), 

- podpisy pracovníků, kteří přezkoušeli účetní doklad, 

- označení účastníků operace, vyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo. 

Tyto náležitosti nemají vazbu na konkrétní druhy dokladů, které se ve společnosti 

Slévárna Kuřim a.s. vyskytují. Dle mého názoru se budou lišit požadavky na náležitosti 

účetního dokladu u faktury přijaté, interního dokladu, nebo platby prováděné 

prostřednictvím bankovního účtu. 

V bodě 5.2 tohoto prováděcího pokynu je popsán proces přezkušování účetních 

dokladů. Toto přezkušování se děje z hlediska: 

- věcné správnosti, 

- přípustnosti operací, 

- formální správnosti. 

Tento pokyn ovšem neobsahuje konkrétní pracovníky, kteří jsou k tomuto přezkušování 

kompetentní. Tato pravidla, tedy stanovení odpovědnosti jednotlivých pracovníků, 

jejich pravomoci a podpisové vzory by měly být obsaženy ve zvláštním dokumentu.  

V bodě 5.3 prováděcího pokynu jsou definovány skupiny účetních dokladů a to: 

- doklady na vstupu do společnosti (faktury za materiál, faktury za práce a služby, 

faktury za dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pokladní doklady výdajové), 

- doklady na výstupu ze společnosti (příjmové pokladní doklady, faktury  

za výrobky a služby), 

- vnitřní účetní doklady (odpisy, uvedení a vyřazení majetku, materiál – příjem, 

potřeba, odprodej, mzdy, atd.) 



40 
 

Bod 5.4 řeší kategorii sběrných účetních dokladů, jejichž hlavní funkcí by mělo být 

snížení počtu účetních zápisů. 

Bod 5.5 tohoto prováděcího pokynu upravuje povinné informace obsažené  

na likvidačních listech, jako jsou: 

- účetní období, do něhož se musí doklady zaúčtovat, 

- účtovací předpis, který slouží k vyjádření spojitosti účetních dokladů s účetními 

zápisy. Číslo střediska uvede na doklad odpovědný pracovník, který operaci 

nařídil. 

Bod 5.6 řeší číselné řady účetních dokladů na vstupu i výstupu do společnosti.  

Toto už je řešené v bodě 5.0 organizační směrnice OS-10/02, ale údaje obsažené 

v prováděcím pokynu nejsou totožné s údaji v organizační směrnici. Do budoucna bych 

doporučoval řešit tuto problematiku pouze na jednom místě, aby nemohlo dojít 

k záměně těchto údajů.  

Tento prováděcí pokyn nemá žádné další přílohy.  

Z hlediska obsahového a formálního nemám k tomuto prováděcímu pokynu žádné další 

připomínky. 

 

3.2.12 Prováděcí pokyn PP-1008/02 Evidence, účtování a odepisování majetku, 

operativní evidence 

Tento prováděcí pokyn navazuje na bod 5.7 organizační směrnice OS-OS-10/02. 

V bodě 3.1 definuje základní pojmy v oblasti klasifikace hmotného a nehmotného 

majetku dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 

dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný 

majetek. Z hlediska nakládání s drobným dlouhodobým hmotným a nehmotným 

majetkem jsou v tomto bodu definována důležitá pravidla, od jaké hranice je drobný 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazován do operativní evidence  

a od jakých hodnot je sledován na majetkových účtech 013 (nehmotný majetek)  

nebo 022 (hmotný majetek). Pro společnost významnou kategorií je ostatní hmotný 

majetek, do kterého spadají formovací rámy ze šedé litiny, ocelolitiny a hliníku  
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a modely u nichž se předpokládá doba použitelnosti delší než jeden rok a jejich ocenění 

je vyšší než 40.000,- Kč. Zásady pro stanovení účetních odpisů jsou formulovány 

v bodě 5.1 této směrnice a jako podpůrnou informaci pro stanovení doby účetního 

odepisování majetku jsou použita pravidla ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

kdy, je doba odepisování majetku stanovena následovně: 

 

Odpisová skupina Doba odepisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Tabulka 2: Odpisový plán DHM společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

 

Velký význam pro společnost má stanovení pravidel pro odepisování drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku  

a technického zhodnocení. Toto je v prováděcím pokynu řešeno v bodě 5.2. Důsledné 

dodržování v tomto bodě definovaných pravidel odepisování tohoto majetku zajišťuje 

kontinuitu účtování a srovnatelnost hodnot v různých obdobích. Účetní odpisy ostatního 

hmotného majetku jsou popsány v bodě 5.3 tohoto prováděcího pokynu. Jak již bylo 

výše řečeno, jedná se především o formovací rámy, které se odepisují  

po předpokládanou dobu životnosti. Na základě zkušeností byla stanovena tato doba 

životnosti pro formovací rámy na dobu 5 let.  

Tento prováděcí pokyn popisuje přiměřeně způsob nakládání s dlouhodobým hmotným 

a nehmotným majetkem společnosti, dále s dlouhodobým drobným hmotným  

a nehmotným majetkem a ostatním hmotným majetkem společnosti. Tento pokyn  

je účinný od 14. 5. 2009. 

Z hlediska obsahového a formálního nemám k tomuto prováděcímu pokynu další 

připomínky ani náměty na doplnění. 
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3.2.13 Ostatní dokumenty 

Mimo výše identifikované existující směrnice a prováděcí pokyny společnosti Slévárna 

Kuřim, a.s. jsou k dispozici i další dokumenty upravující interní postupy při zachycení  

a majetku společnosti a jeho ocenění v účetnictví.  

Je to například dokument upravující postupy nastavení systému pro automatizovaný 

dopočet materiálové přirážky v odbytových dokumentech a při kalkulaci,  

dále dokument zabývající se oceněním nedokončené výroby a dokument popisující 

postupy při ocenění skladu hotové výroby.  

 

3.3 Vyhodnocení současného stavu 

Na základě analyzování oblasti povinných směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim, a.s. 

upravujících postupy účtování a zachycení majetku společnosti a jeho ocenění lze říci, 

že společnost splňuje požadavky na tvorbu směrnic. Prostor pro případné dílčí vylepšení 

vidím v oblasti zpracování směrnice upravující konkrétní kroky při provádění 

inventarizace majetku společnosti. Jak již bylo zmíněno, tato pravidla ve společnosti 

sice existují, ale nejsou formálně zachycené v systému interních směrnic  

ani prováděcích pokynů.  

Další oblastí, která by mohla být doplněna, je oblast tvorby opravných položek 

k majetku společnosti.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě vyhodnocení skutečností zjištěných analýzou situace ve společnosti 

Slévárna Kuřim a.s. se budu následně zabývat těmito směrnicemi: 

- Interní směrnice pro inventarizaci majetku společnosti a zachycení příslušných 

inventurních rozdílů v účetnictví, 

- pro tvorbu opravných položek k majetku společnosti. 

Na základě zavedené struktury vnitropodnikových směrnic budou tyto dokumenty 

navrženy jako prováděcí pokyny, které budou doplňovat a zpřesňovat procesy popsané 

v již existující směrnici OS-10/02 – Systém vedení účetnictví.  

4.1 Prováděcí pokyn pro inventarizaci majetku společnosti 

Jak již bylo zmíněno v bodě 2.3, kde se zabývám teoretickými východisky inventarizace 

majetku společnosti, doporučuji koncipovat nový prováděcí pokyn dle následujícího 

schématu. 

1) popis procesu vydání příkazu vydání k provedení fyzických a dokladových 

inventur majetku společnosti 

2) stanovení inventarizačních komisí a jmenování předsedy 

3) určení termínu k provádění jednotlivých inventur majetku společnosti 

4) definice oblastí, kde bude provedena fyzická a dokladová inventarizace  

5) způsob provádění jednotlivých inventur, závazný pro všechny odpovědné 

pracovníky zainteresované v tomto procesu 

6) vyhodnocení zjištěných inventurních rozdílů, proces schválení vedením 

společnosti, rozhodnutí o případných sankcích vůči osobám s podepsanou 

odpovědností za svěřený majetek. 

 

4.1.1 Vydání příkazu vedení k provedení fyzických a dokladových inventur 

majetku společnosti 

Tento příkaz bude vydáván generálním ředitelem společnosti Slévárna Kuřim a.s.,  

a to pravidelně každý rok, vždy nejpozději do poloviny října příslušného roku. Nedílnou 

součástí tohoto příkazu budou vždy uvedeny odpovědné osoby, které budou vybrány 
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podle útvarů, kterých se inventarizace bude týkat a termíny, kdy se bude inventarizace 

majetku provádět. 

  

4.1.2 Stanovení inventarizačních komisí a jmenování předsedy 

Jak je již uvedeno v bodě 4.1.1., tyto osoby budou jmenovány na základě příkazu 

vedení k provedení fyzických a dokladových inventur majetku společnosti. 

Struktura jednotlivých komisí bude následující: 

- centrální inventarizační komise vedená předsedou 

- dílčí inventarizační komise.  

Klíčovou osobou v tomto procesu bude předseda inventarizační komise,  

který zodpovídá vedení společnosti za hladký průběh procesu provedení inventarizace 

majetku a závazků společnosti. V tomto ho budou podporovat minimálně další  

dva členové centrální inventarizační komise. Předsedou inventarizační komise bude 

jmenován některý z vedoucích útvarů společnosti Slévárna Kuřim a.s., další  

dva členové centrální inventarizační komise pak budou vybráni dle rozhodnutí vedení 

společnosti z řad zaměstnanců společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

Centrální inventarizační komise v čele se svým předsedou bude odpovědná za instrukci 

jednotlivých vedoucích inventarizační komise a to v rozsahu jakým způsobem se bude 

inventarizovat, co se bude inventarizovat a kde se bude inventarizovat, včetně stanovení 

závazného termínu dokončení inventarizací, včetně vyčíslení jednotlivých 

inventarizačních rozdílů a návrhů na vypořádání inventarizačních rozdílů. 

Jednotliví vedoucí dílčích inventarizačních komisí budou odpovídat za provedení 

dílčích inventur majetku a závazků přesně dle instrukcí předaných centrální 

inventarizační komisí.  

 

4.1.3 Určení termínu provádění inventarizací 

Aby byla inventarizace platná pro účetní závěrku, je nutné, se při jejím provádění 

pohybovat v termínu uvedeným v §30 zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví  



45 
 

a to čtyři měsíce před a dva měsíce po rozvahovém dni. Toto rozpětí je pro vedení 

společnosti závazné, proto musí vydat pokyn tak, aby vlastní provedení inventarizací 

bylo zrealizováno v tomto časovém intervalu.  

Vedení společnosti při rozhodování o termínu provedení inventarizací přihlédne 

k plánovanému harmonogramu výroby tak, aby proces inventarizací neomezil výrobu  

a nedošlo ke snížení tržeb v daném období. 

Některé inventury, například inventura zásob vytvořených vlastních činností, především 

hotových výrobků, by měly být prováděny v době pracovního klidu, nebo celozávodní 

dovolené, aby nedošlo k výpadku tržeb z titulu zastavení expedice prodaných výrobků 

zákazníkům. Takto by mělo být postupováno i za cenu toho, že příslušným 

pracovníkům bude vyplacena odpovídající finanční kompenzace. 

 

4.1.4 Definice oblastí kde bude prováděna fyzická a dokladová inventarizace 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v §30 jasně definuje, kdy jsou prováděny fyzické 

inventury majetku a kdy dokladové inventury. 

Fyzické inventury se provádí u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci.  

Dokladová inventarizace se provádí u majetku a závazků, u kterého nelze vizuálně 

zjistit jeho existenci a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných 

v knize podrozvahových účtů. 

Fyzická inventura bude prováděna tedy u: 

- dlouhodobého hmotného majetku společnosti, 

- zásob materiálu, 

- zásob vytvořených vlastní činností, 

- zásob zboží, 

- majetku vedeného v operativní evidenci společnosti, 

- pokladní hotovosti a jejich dalších cenin. 
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Dokladová inventarizace bude prováděna například u: 

- dlouhodobého nehmotného majetku, 

- nemovitého majetku – porovnání s katastrem nemovitostí, 

- pohledávek společnosti vůči jednotlivým obchodním partnerům, 

- závazků společnosti z obchodního styku, 

- zůstatků bankovních účtů, 

- jiných položek aktiv a pasiv. 

 

4.1.5 Způsob provádění jednotlivých inventur, závazný pro všechny odpovědné 

pracovníky zainteresované v tomto procesu 

Skutečný stav majetku při provádění fyzických inventur bude zjištěn počítáním, 

měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby.  

Podkladem pro zachycení skutečného stavu zjištěného fyzickou inventurou budou 

v případě inventury skladových zásob sestavy obsahující položky, které se mohou 

vyskytovat na příslušném skladu bez udání očekávaného fyzického stavu. Zjištěné stavy 

musí být doplněny do těchto sestav průkazným způsobem a vlastní výsledek inventury 

musí být potvrzen vlastnoručními podpisy všech členů inventarizační komise.  

Na základě tohoto skutečného zjištěného stavu bude následně vyčíslen inventarizační 

rozdíl a to buď manko, nebo přebytek. 

Před finálním vyčíslením manka, nebo přebytku na daném skladě zásob materiálu, 

výrobků, nebo zboží by měly být zohledněny i případné záměny podobných položek. 

V praxi k těmto záměnám velmi často dochází a bylo by pro účetní jednotku velmi 

nevýhodné prezentovat manko, nebo přebytek bez zohlednění těchto záměn neboť 

manko je pro společnost nákladem daňově neuznatelný, naopak přebytek je položka 

zvyšující základ daně. 

V případě fyzických inventur dlouhodobého majetku budou tyto inventury prováděny 

na základě sestav majetku svěřeného do užívání jednotlivým útvarům. Členové 

inventurních komisí potom svým podpisem stvrdí existenci tohoto majetku. Součástí 

tohoto procesu musí být i kontrola použitelnosti v případě využívání inventarizovaného 
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majetku. V případě, že členové komise identifikují majetek, který je poškozen, nebo 

který je zastaralý a není již využíván k podnikatelské činnosti, navrhnou vedení 

společnosti jeho vyřazení. Případně pokud tento majetek ještě nebyl plně odepsán, 

navrhnou vytvoření odpovídající opravné položky. 

Stejný postup bude aplikován i při inventarizaci drobného dlouhodobého majetku 

vedeném v operativní evidenci.  

4.1.6 Vyhodnocení zjištěných inventurních rozdílů, proces schválení vedením 

společnosti, rozhodnutí o případných sankcích vůči osobám s podepsanou 

odpovědností za svěřený majetek. 

Na základě výsledků fyzických inventur bude tento stav porovnán s účetní evidencí  

a porovnáním těchto stavů bude vyčíslen inventurní rozdíl.  

V souvislosti s mankem by vedení společnosti mělo zvážit i míru zavinění jednotlivých 

osob, které podepsaly hmotnou odpovědnost za svěřený majetek a v případě zjištění 

osobní odpovědnosti za způsobené manko rozhodnout o způsobu náhrady této škody 

způsobené společnosti.  

Tento proces je z hlediska praxe nezbytný především z důvodu zákona o dani z přidané 

hodnoty a v této souvislosti uplatněných odpočtů daně z přidané hodnoty u chybějícího 

materiálu, zboží, nebo zásob vytvořených vlastní činností. V případě, kdy není uplatněn 

nárok na náhradu škody za způsobené manko konkrétním pracovníkem nebo skupinou 

pracovníků, kteří podepsali hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty, musí vedení 

ekonomického úseku dobře zvážit, zda nebude nutné přistoupit k vrácení uplatněných 

odpočtů daně z přidané hodnoty při pořízení chybějícího majetku.  

 

4.1.7 Návrh vlastní podoby prováděcího pokynu 

V následující tabulce uvádím návrh směrnice pro provádění inventarizací. Jak bylo 

v úvodu této kapitoly zmíněno, tato interní směrnice je navržena formou prováděcího 

pokynu, který navazuje na směrnici OS-10/02 – Systém vedení účetnictví. 

 



48 
 

 

IDENTIFIKACE PROVÁD ĚCÍHO POKYNU 

Název: Provádění inventarizací 

Číselné označení: PP-XX/XX 

 

ÚČEL 

Účelem tohoto prováděcího pokynu je stanovit postup pro provádění inventarizace 

majetku společnosti. 

 

ROZSAH PLATNOSTI 

Tento prováděcí pokyn platí ve všech útvarech společnosti Slévána Kuřim a.s. 

 

POJMY  

Inventarizace majetku a závazků je proces, při kterém účetní jednotka zjišťuje skutečný 

stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný stav odpovídá stavu majetku 

a závazků v účetnictví. 

Fyzická inventura je zjišťování stavu majetku, u kterého lze vizuálně zjistit  

jeho existenci. 

Dokladová inventura je zjišťování stavu majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho 

existenci. 

Příkaz vedení společnosti pro provedení inventarizací je dokument upravující postupy  

a termíny pro provádění inventarizací. 

Centrální inventarizační komise je řídící a kontrolní orgán při provádění inventarizací. 

Dílčí inventarizační komise jsou výkonné orgány určené ke zjištění skutečného stavu 

majetku. 

Inventurní manko vzniká, když je skutečný stav nižší než účetní. 

Inventurní přebytek vzniká, když je skutečný stav vyšší než účetní. 

 

PRAVOMOCI A ODPOV ĚDNOSTI 

Pravomoci a odpovědnosti jsou podrobně popsány v jednotlivých bodech kapitoly 

Postup inventarizace. 
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POSTUP INVENTARIZACE 

 

VYDÁNÍ PŘÍKAZU K PROVEDENÍ FYZICKÝCH A DOKLADOVÝCH 

INVENTUR 

(1) Příkaz k provedení inventarizace vydává generální ředitel společnosti. 

(2) Tento příkaz je vydáván nejpozději do 15. října příslušného roku 

(3) Určení termínu provádění inventur musí být v souladu s ustanoveními 

uvedenými v § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to čtyři měsíce před  

a dva měsíce po rozvahovém dni.  

(4) Příkaz musí obsahovat jmenování Centrální inventarizační komise a Dílčích 

inventarizačních komisí. 

- Předsedou centrální inventarizační komise bude jmenována osoba 

vybraná z členů vedení jednotlivých útvarů společnosti.  

- Centrální inventarizační komise musí mít minimálně 3 členy. 

- Dílčí inventarizační komise budou sestaveny tak, že vedoucí dílčí 

inventarizační komise bude osoba příslušného útvaru a jedním z členů 

musí být nezávislá osoba zařazená mimo tento útvar. 

- Dílčí inventarizační komise musí mít minimálně 3 členy. 

 

POVINNOSTI ČLENŮ INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ 

(1) Předseda centrální inventarizační komise odpovídá vedení společnosti za řádné 

provedení fyzických a dokladových inventur majetku společnosti. 

(2) Centrální inventarizační komise odpovídá za předání pokynů pro provedení 

fyzických a dokladových inventur dílčí inventarizační komisi. 

(3) Vedoucí dílčí inventarizační komise odpovídá předsedovi centrální 

inventarizační komise za provedení fyzických a dokladových inventur majetku 

společnosti dle předaných pokynů. 

(4) Centrální inventarizační komise vyhodnocuje výsledky jednotlivých dílčích 

inventur a případné zjištěné rozdíly včetně návrhů na řešení předkládá  

ke schválení vedení společnosti. 
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PROVÁDĚNÍ DOKLADOVÝCH INVENTUR 

(1) Dokladová inventura se provádí u majetku a závazků, u kterého nelze vizuálně 

zjistit jeho existenci a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností 

účtovaných v knize podrozvahových účtů. 

(2) Za provedení dokladových inventur odpovídá hlavní účetní společnosti.  

(3) V případě vyhodnocení inventurních rozdílů nebo identifikace pochybných 

aktiv, jako např. pohledávky po splatnosti navrhne předseda této dílčí 

inventarizační komise vedení společnosti odpis zjištěných rozdílů, případně 

navrhne tvorbu opravných položek k zjištěným pochybným aktivům tak,  

aby jejich prezentace v rozvaze dávala poctivý a věrný obraz. 

(4) O provedení dokladových inventur musí být sepsán protokol, který bude 

podepsaný všemi členy inventarizační komise.  

 

PROVÁDĚNÍ FYZICKÝCH INVENTUR 

(1) Fyzická inventura se provádí u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho 

existenci. 

(2) Skutečný stav majetku při provádění fyzických inventur bude zjištěn počítáním, 

vážením a dalšími obdobnými způsoby.  

(3) Podkladem pro zachycení skutečného stavu zjištěného fyzickou inventurou 

budou v případě inventury skladových zásob sestavy obsahující položky, které 

se mohou vyskytovat na příslušném skladu bez udání očekávaného fyzického 

stavu.  

(4) Zjištěné stavy musí být doplněny do těchto sestav průkazným způsobem. 

(5) Porovnáním zjištěného fyzického stavu se stavem v operativní evidenci  

se zjišťuje inventarizační rozdíl, a to buď manko, nebo přebytek. 

(6) Před konečným vyčíslením manka nebo přebytku na daném skladě zásob 

materiálu, výrobků, nebo zboží by měly být zohledněny i případné záměny 

podobných položek. 

(7) Dílčí inventarizační komise musí ověřit, zda ocenění v účetnictví odpovídá 

tržním cenám. 

(8) Nedílnou součástí provádění fyzických inventur je i identifikace majetku  

se sníženou hodnotou a v případě zásob identifikace takových zásob, navrhne 
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předseda dílčí inventarizační komise vedení společnosti vytvoření příslušné 

opravné položky, která bude tvořena dle zvláštní směrnice pro tyto účely 

vytvořené. Nepotřebný majetek bude navržen na vyřazení. 

(9) Za provedení fyzických inventur je odpovědný předseda příslušné dílčí 

inventarizační komise. 

(10) Vlastní výsledek inventury musí být potvrzen vlastnoručními podpisy 

všech členů inventarizační komise. 

 

VYHODNOCENÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ A NÁVRH OPATŘENÍ 

(1) Na základě výsledků fyzických inventur a porovnáním tohoto stavu s účetní 

evidencí je vyčíslen případný rozdíl. 

(2) Předseda centrální inventarizační komise předkládá vedení společnosti výsledek 

provedených dokladových a fyzických inventur majetku a závazků a rozdíly, 

které byly na základě tohoto procesu vyčísleny. Součástí je i návrh na řešení 

zjištěných rozdílů v návaznosti na hmotnou odpovědnost jednotlivých 

pracovníků, u kterých bylo na jim svěřeném majetku zjištěno manko.  

(3) Schválený dokument opatřený o podpisy vedení společnosti bude předán hlavní 

účetní společnosti, která provede zaúčtování identifikovaných rozdílů. 

 

PROVÁDĚNÍ FYZICKÝCH INVENTARIZACÍ MAJETKU V PRŮBĚHU ROKU 

(1) V průběhu roku může být zjišťován průběžný stav zásob materiálu, 

nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků a zboží a průběžný stav 

pokladní hotovosti.  

(2) Je v kompetenci jednotlivých vedoucí útvarů, aby rozhodli o takové 

inventarizaci. 

(3) každé takové dílčí inventuře majetku musí být sepsán písemný záznam. 

(4) V případě identifikace rozdílů musí být toto oznámeno vedení společnosti 

 

DOKUMENTACE 

Tento prováděcí pokyn upřesňuje bod 5.5 organizační směrnice číslo 0S-10/02  

a podléhá péči o dokumentaci stanovené v této OSQ-4.2. Za uložení originálu odpovídá 

vedoucí ekonomického úseku společnosti.  
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

OSQ-4.2. „Řízení dokumentace“ 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ustanovení zákona o účetnictví 

Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

 

ZMĚNY 

(1) Systémovou zodpovědnost za změny týkající se tohoto prováděcího předpisu 

nese vedoucí ekonomického úseku. 

(2) Odpovědnost za vlastní provedení změn nese ředitel společnosti. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Každý zaměstnanec podniku je povinen upozornit zpracovatele na nedostatky  

v tomto prováděcím pokynu a může vznášet návrhy na změny. 

(2) Metodický dohled nad uplatňováním tohoto prováděcího pokynu vykonává 

ředitel akciové společnosti. 

(3) Za dodržování tohoto prováděcího pokynu odpovídají vedoucí na všech 

organizačních stupních 

 

PŘÍLOHY 

Nejsou 

 

Tabulka 3: Návrh prováděcího pokynu pro provádění inventarizaci 

 

4.2 Směrnice pro tvorbu opravných položek k majetku společnosti 

Vzhledem k charakteru podnikání a struktuře majetku společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

je vhodné zahrnout do směrnice upravující tuto oblast následující druhy opravných 

položek: 
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Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Tato opravná položka bude použita v případě, kdy bude ve společnosti identifikován 

majetek s výrazně nižší hodnotou, než je jeho hodnota prezentovaná v rozvaze. Opravná 

položka k dlouhodobému majetku se vytváří v případě rozdílů, které mají dočasný 

charakter. Bude se jednat především o majetek, který společnost nevyužívá pro svoji 

podnikatelskou činnosti, tudíž pro ni z tohoto pohledu nemá žádnou hodnotu a tento 

majetek je obtížně zpeněžitelný, nebo zpeněžitelný za částku výrazně nižší, než je jeho 

účetní hodnota. Tato opravná položka bude vždy daňově neutrální. 

 

Opravné položky k zásobám 

Společnost účtuje o zásobách materiálu, zásobách vytvořených vlastní činností 

(nedokončená výroba, polotovary a výrobky) a o zásobách zboží. V případě zásob 

materiálu je nezbytné zavedení procedury vyhodnocování obrátkovosti jednotlivých 

zásob a u nepohyblivých nebo nízkoobrátkových zásob vždy zvážit jejich využitelnost 

pro výrobu a na základě výsledků v případě, že tyto zásoby budou identifikovány jako 

obtížně využitelné a rozhodnout o tvorbě opravné položky k těmto zásobám.  

Tato opravná položka bude vždy daňově neutrální. Její význam je především ve věrném 

zobrazení hodnoty skladových zásob materiálu v rozvaze k rozvahovému dni. Pokud 

vedení rozhodne o fyzické likvidaci těchto nízkoobrátkových nebo nepohyblivých zásob 

bude tato opravná položka rozpuštěna opět s neutrálním vlivem na daňovou povinnost 

společnosti a hodnota zlikvidovaných zásob bude v daném období daňovým nákladem.  

V případě výrobků bude aplikován podobný postup jako v případě zásob materiálu. 

Zároveň by mělo být ověřeno, že skladová cena výrobků minimálně odpovídá ceně,  

za kterou budou tyto výrobky realizovány. V případě, že by skladová cena hotových 

výrobků byla vyšší, než je cena prodejní, společnost musí vytvořit opravnou položku 

k výrobkům v takové výši, která by zohlednila budoucí ztráty z prodeje těchto hotových 

výrobků. V případě výrobků, které budou identifikovány jako neprodejné, je třeba 

vytvořit opravnou položku v plné výši jejich hodnoty. 
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V případě zboží bude postupováno podobně jako v předchozích dvou případech,  

tedy vyhodnocení nízko, nebo neobrátkových zásob zboží a bude rovněž ověřeno,  

že skladová cena jednotlivých položek nepřesahuje možnou prodejní cenu.  

Vždy záleží na rozhodnutí vedení společnosti, jaká pravidla pro tvorbu opravných 

položek k zásobám budou nastavena. V každém případě ale musí být brán ohled  

na hledisko opatrnosti. Výše opravných položek by měla být tvořena tak, aby hodnota 

zásob v rozvaze dávala věrný a poctivý obraz. 

Hodnota opravné položky k zásobám bude vstupovat do výpočtu odložené daně 

společnosti.  

 

Opravné položky k pohledávkám 

Pro tvorbu opravných položek k pohledávkám je na rozdíl od výše zmíněných případů, 

kdy opravné položky byly vždy daňově neutrální, možnost rozdělit tvorbu opravných 

položek na opravné položky daňové a účetní.  

Pravidla pro tvorbu daňových opravných položek k pohledávkám upravuje zákon 

č.593/1992 sb., o rezervách pro zjištění základu daně v platném znění. Tato pravidla 

jsou shrnuta v §8 – 8c jak je již výše popsáno v bodě 2.5 této bakalářské práce.  

Daňové opravné položky budou vždy vzhledem k tomu, že snižují základ daně prioritní. 

Jejich doplňkem potom jsou účetní opravné položky k pohledávkám, které dotváří 

celkovou opravnou položku k pochybné pohledávce v takové výši, aby její prezentace 

v rozvaze dávala věrný a poctivý obraz. Vedení společnosti má opět možnost 

rozhodnout o pravidlech tvorby této opravné položky. Základem musí být opět hledisko 

opatrnosti. V dané směrnici budou tyto pravidla vyjmenována.  

Základním pohledem na pohledávky je doba, která uplynula od jejich splatnosti.  

V této interní směrnici bude stanoveno, jak se budou jednotlivé pohledávky posuzovat  

a vytvářet příslušné opravné položky. 
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Například: 

- k pohledávkám, které jsou po lhůtě splatnosti déle jak 180 dnů, budou vytvořeny 

opravné položky ve výši 50%, 

- k pohledávkám, které jsou po splatnosti déle jak jeden rok, budou vytvořeny 

opravné položky ve výši 100%. 

Výše uvedený příklad je ilustrativní a vždy záleží na konkrétní účetní jednotce,  

jaká pravidla pro tvorbu opravných položek stanoví.  

 

4.2.1 Návrh vlastní podoby prováděcího pokynu 

V následující tabulce uvádím návrh směrnice pro provádění inventarizací. Jak bylo 

v úvodu této kapitoly zmíněno, tato interní směrnice je navržena formou prováděcího 

pokynu, který navazuje na směrnici OS-10/02 – Systém vedení účetnictví. 

 

IDENTIFIKACE PROVÁD ĚCÍHO POKYNU 

Název: Tvorba opravných položek 

Číselné označení: PP-XX/XX 

 

ÚČEL 

Účelem tohoto prováděcího pokynu je stanovení postupu pro tvorbu opravných 

položek k jednotlivým druhům majetku společnosti Slévárna Kuřim a.s.  

 

ROZSAH PLATNOSTI 

Tento prováděcí pokyn platí ve všech útvarech společnosti Slévárna Kuřim a.s. 

 

POJMY 

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší  

než 40.000,- Kč a doba použitelnosti je delší jak 1rok. Odepisuje se dle zařazení  

do příslušné odpisové skupiny. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší  

než 60.000,- Kč  
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Zásoby materiálu jsou nespotřebovaným materiálem vedeným v operativní evidenci  

na jednotlivých skladech materiálu.  

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou nedokončená výroba, polotovary a hotové 

výrobky. 

Pohledávky z obchodního styku jsou neuhrazené odběratelské faktury. 

 

POUŽITÉ ZKRATKY 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

OP – opravné položky 

 

PRAVOMOCI A ODPOV ĚDNOSTI 

Pravomoci a odpovědnosti jsou podrobně popsány v jednotlivých bodech kapitoly 

Tvorba opravných položek k jednotlivým druhům majetku. 

 

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK K JEDNOTLIVÝM DRUH ŮM MAJETKU  

 

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK KE SKLADOVÝM ZÁSOBÁM 

Tvorba opravných položek ke skladovým zásobám materiálu 

(1) Podkladem pro tvorbu opravné položky ke skladovým zásobám materiálu  

je vyhodnocení obrátkovosti těchto skladových zásob prováděný každé čtvrtletí, 

a to k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 

(2) Za provedení tohoto vyhodnocení odpovídají příslušní vedoucí jednotlivých 

úseků mající odpovědnost za dané zásoby materiálu.  

(3) Návrh na tvorbu opravné položky má formu interního sdělení adresovanému 

finančnímu řediteli společnosti. 

(4) Výše tvorby opravně položky k nepohyblivým zásobám materiálu je tvořena 

dle následujících kritérií: 

- Nepohyblivé zásoby (zásoby bez pohybu více jak 365 dní) – opravná 

položka ve výši 100% skladové hodnoty 

- Nízkoobrátkové zásoby  

• Zásoby bez pohybu více jak 90 dní – opravná položka ve výši 
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30% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 180 dní – opravná položka ve výši 

50% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 270 dní – opravná položka ve výši 

80% skladové hodnoty 

 

Tvorba opravných položek k zásobám vytvořených vlastní činností 

(1) Podkladem pro tvorbu opravné položky k zásobám vytvořených vlastní činností 

je vyhodnocení obrátkovosti těchto skladových zásob prováděný každé čtvrtletí, 

a to k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 

(2) Za provedení tohoto vyhodnocení odpovídají příslušní vedoucí jednotlivých 

úseků mající odpovědnost za dané zásoby vytvořené vlastní činností.  

(3) Návrh na tvorbu opravné položky má formu interního sdělení adresovanému 

finančnímu řediteli společnosti. 

(4) Výše tvorby opravně položky k nepohyblivým zásobám vytvořených vlastní 

činností je tvořena dle následujících kritérií: 

- Nepohyblivé zásoby (zásoby bez pohybu více jak 365 dní) – opravná 

položka ve výši 100% skladové hodnoty 

- Nízkoobrátkové zásoby  

• Zásoby bez pohybu více jak 90 dní – opravná položka ve výši 

30% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 180 dní – opravná položka ve výši 

50% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 270 dní – opravná položka ve výši 

80% skladové hodnoty. 

(5) V případě zásob hotových výrobků musí být nejméně jedenkrát ročně 

prověřeno, zda hodnota skladových zásob nepřevyšuje realizovatelnou prodejní 

cenu. Pokud skladová cena konkrétních položek zásob hotových výrobků 

přesahuje možnou dosažitelnou prodejní cenu, bude vytvořena opravná položka 

ve výši očekávané budoucí ztráty. Toto vyhodnocení bude provedeno v rámci 

řádné inventarizace majetku a závazků. 
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Tvorba opravných položek k zásobám zboží 

(1) Podkladem pro tvorbu opravné položky k zásobám zboží je vyhodnocení 

obrátkovosti těchto skladových zásob prováděný každé čtvrtletí, a to k 31.3., 

30.6., 30.9. a 31.12. 

(2) Za provedení tohoto vyhodnocení odpovídají příslušní vedoucí jednotlivých 

úseků mající odpovědnost za dané zásoby zboží.  

(3) Návrh na tvorbu opravné položky má formu interního sdělení adresovanému 

finančnímu řediteli společnosti. 

(4) Výše tvorby opravně položky k zásobám zboží je tvořena dle následujících 

kritérií: 

- Nepohyblivé zásoby (zásoby bez pohybu více jak 365 dní) – opravná 

položka ve výši 100% skladové hodnoty 

- Nízkoobrátkové zásoby  

• Zásoby bez pohybu více jak 90 dní – opravná položka ve výši 

30% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 180 dní – opravná položka ve výši 

50% skladové hodnoty 

• Zásoby bez pohybu více jak 270 dní – opravná položka ve výši 

80% skladové hodnoty. 

(5) V případě zásob zboží musí být nejméně jedenkrát ročně prověřeno,  

zda hodnota skladových zásob nepřevyšuje realizovatelnou prodejní cenu. 

Pokud skladová cena konkrétních položek zásob hotových výrobků přesahuje 

možnou dosažitelnou prodejní cenu, bude vytvořena opravná položka ve výši 

očekávané budoucí ztráty. Toto vyhodnocení bude provedeno v rámci řádné 

inventarizace majetku a závazků.  

 

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM 

 

Tvorba opravných položek k pohledávkám z obchodního styku, které jsou 

výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

Inventarizační komise zpracuje dle jednotlivých kritérií přehledy pohledávek  

jako podklad pro hlavní inventarizační komisi s návrhem na tvorbu opravných položek 
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k pohledávkám respektive na odpis pohledávek.  

V souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č.593/1992 Sb. 

v platném znění jsou daňové opravné položky tvořeny následovně: 

 

Opravná položka k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení tvořená dle §8 výše 

uvedeného zákona  

(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které 

jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit 

poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty 

nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení  

do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle 

insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení 

oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. 

Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník 

věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků podle zvláštního 

právního předpisu. K pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné 

položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 

tohoto ustanovení (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu  

daně z příjmů). 

(2) Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo 

v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník  

a zvláštní právní předpis těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává  

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

(3) Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle 

tohoto ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou 

opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. 

Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a (zákon č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů). 

 

Opravná položka k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 

1994, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč  



60 
 

a jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou 

v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří 

vedou účetnictví, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy 

podle §5 a 5a, a od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než  

6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (zákon  

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

(2) Vyšší opravné položky, než je uvedeno v odstavci 1, lze vytvářet ke zde 

uvedeným pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno 

rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení, a nebo správní 

řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník daně z příjmů řádně 

účastní za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více 

než 

a) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

c) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

d) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

e) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (zákon 

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

 

(3) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 

1994, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200 000 Kč a nejsou  

k nim vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává 

daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, jen  

v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního 

právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního 

předpisu, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní za podmínky, že od konce 

sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 

a) 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

c) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

d) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

e) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
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f) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (zákon 

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

(4) Opravné položky podle odstavců 1 až 3 nelze uplatnit u pohledávek  

již odepsaných na vrub výsledku hospodaření a dále u pohledávek vzniklých 

a) za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, 

b) mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů (zákon č. 

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

(5) Opravné položky vytvořené podle odstavců 1 až 3 se zruší, pokud pominou 

důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka 

vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky 

považuje za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení 

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

z příjmů). 

 

Tvorba opravné položky k pohledávkám podle §8c 

Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může  

v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku až do výše 

100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že 

a) se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 4, 

b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

c) od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a 

d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u 

nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které  

se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč. 

O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení,  

je poplatník povinen vést samostatnou evidenci (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů). 

 

Tvorba opravných položek, které nejsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění  

a udržení příjmů 

V případě že k dané pohledávce není možné tvořit opravnou položku, nebo daňová 
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opravná položka není tvořená v dostatečné výši, bude nejpozději k rozvahovému dni 

vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám z obchodních vztahů  

dle následujícího pravidla: 

Počet dní po splatnosti Tvorba v % 

do (včetně) 30 10 

31 – 60 15 

61 – 90 20 

91 – 120 25 

121 – 150 30 

151 – 180 35 

181 – 210 40 

211 – 240 50 

241 – 270 60 

271 – 300 70 

301 – 330 80 

331 – 360 90 

Nad (včetně) 360 100 

Tabulka 4: Tvorba účetních opravných položek 
 

Tohle výše uvedené pravidlo se uplatní, pokud nebyl s odběrateli sjednán splátkový 

kalendář na dlužnou částku po splatnosti. V případě, kdy je možné provádět tvorbu 

daňově účinných OP k pohledávkám po lhůtě splatnosti, nesmí v součtu tvorba 

účetních a daňových OP přesáhnout 100 % rozvahové hodnoty příslušné pohledávky. 

V takovém případě bude provedeno snížení hodnoty účetní opravné položky tak, aby 

součet účetních a daňových OP byl ve výši maximálně 100 % rozvahové hodnoty 

pohledávky bez příslušenství. 

Pokyny pro stanovení opravných položek k pohledávkám vyjádřených v cizí měně 

Podle ustanovení §4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou účetní jednotky 

povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Stejně tak opravné 

položky k pohledávkám musí být oceněny ve stejné měně, v jaké byla oceněna 

pohledávka. Přecenění opravné položky se k rozvahovému dni provádí přepočtem 

aktuálním směnným kurzem příslušné měny platným k rozvahovému dni. Při změně 
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ocenění opravné položky nevzniká kurzový rozdíl, zvýšení hodnoty opravné položky  

se považuje za její tvorbu, snížení hodnoty opravné položky se považuje za její 

částečné použití.  

 

DOKUMENTACE 

Tento prováděcí pokyn upřesňuje bod 5.8 a 5.9 organizační směrnice číslo OS-10/02  

a podléhá péči o dokumentaci stanovené v OSQ-4.2. Za uložení originálu odpovídá 

vedoucí ekonomického úseku.  

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

OSQ-4.2. „Řízení dokumentace“ 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ustanovení zákona o účetnictví 

Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu 

 

ZMĚNY 

(1) Systémovou zodpovědnost za změny týkající se tohoto prováděcího pokynu 

nese vedoucí ekonomického úseku. 

(2) Odpovědnost za vlastní provedení změn nese hlavní účetní. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Každý zaměstnanec podniku je povinen upozornit zpracovatele na nedostatky  

v tomto prováděcím pokynu a může vznášet návrhy na změny. 

(2) Metodický dohled nad uplatňováním tohoto prováděcího pokynu vykonává 

ředitel akciové společnosti. 

(3) Za dodržování tohoto organizačního pokynu odpovídají vedoucí na všech 

organizačních stupních 

 

PŘÍLOHY 

Nejsou 

Tabulka 5: Návrh prováděcího pokynu pro tvorbu opravných položek 
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ZÁVĚR 

Tématem bakalářské práce byla tvorba a užití vnitropodnikových směrnic  

ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. Toto téma jsem si zvolil z důvodu jeho aktuálnosti   

a značného významu pro vlastní provoz podniku. Společnost Slévárna Kuřim a.s. jsem 

si vybral proto, že společnosti znám a jedná se o větší výrobní společnost s dlouhou 

historií, která má tuto oblast kvalitně zpracovanou a analýza systému 

vnitropodnikových směrnic má z hlediska načerpání zkušeností s aplikováním této 

problematiky v praxi pro moje studium velký význam.  

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav vnitropodnikových směrnic 

užívaných ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. a na základě této analýzy identifikovat 

oblasti, kde by bylo možné navrhnout doplnění, případně zlepšení směrnic používaných 

v současné době ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. Aby mohl být tento cíl práce 

naplněn, bylo mi vedením společnosti Slévárna Kuřim a.s. umožněno nahlédnout  

do systému stávajících směrnic a seznámit se s vybranými vnitropodnikovými procesy 

ve společnosti. Po prostudování odborné literatury pro tvorbu  

a užití  vnitropodnikových směrnicí a seznámení se s vybranými procesy uvnitř 

společnosti jsem identifikoval možnosti doplnění aktuálních směrnic společnosti 

Slévárna Kuřim a.s. v oblasti tvorby opravných položek k vybraným aktivům  

a k provádění fyzických a dokladových inventarizací majetku společnosti. Doporučuji, 

aby byly tyto oblasti doplněny do systému interních směrnic společnosti formou 

prováděcích pokynů. Návrhy těchto interních směrnic jsou uvedeny v kapitole  

číslo 4: Návrhy vlastního řešení. Po drobných doplněních typu číselného označení 

těchto dokumentů by mohly být směrnice ihned zahrnuty do informačního systému 

společnosti. Tím byly cíle této bakalářské práce vytýčené na začátku jejího zpracování 

splněny.  
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