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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oblastí zpracování vnitropodnikových směrnic ve 

společnosti quick-mix k.s. V teoretické části vysvětluji pojem a obecný význam 

vnitropodnikových směrnic, dále požadavky na vypracování konkrétních 

vnitropodnikových směrnic. Cílem diplomové práce je zrevidovat a navrhnout 

aktualizaci stávajících vnitropodnikových směrnic a vypracovat chybějící směrnice 

týkající se oběhu účetních dokladů, oblasti cestovních výdajů a postupu při sestavení 

účetní závěrky. 

 

Klíčová slova 

vnitropodnikové směrnice, oběh účetních dokladů, odpovědnost, cestovní výdaje, účetní 

závěrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on processing intercompany directions in company 

quick-mix k.s. In theoretical part of thesis the term and general meaning of 

intercompany directions is explained as well as requirements for the development of 

specific intercompany directions. The aim of thesis is to revise current intercompany 

directions and suggest update of them, furthermore I aim to develop missing directions 

related to circulation of bookkeeping documents, travel expenses and the process of 

closing accounts. 

 

Keywords 

intercompany directions, circulation of bookkeeping documents, responsibility, travel 

expenses, final accounts 
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Úvod 

Oblast účetnictví ve firmě představuje z převládající části doklady a jejich zaúčtování. 

Velmi důležitou, nicméně často opomíjenou součástí je i vypracování 

vnitropodnikových směrnic.  

 

Správně vypracované vnitropodnikové směrnice by měly korespondovat s typem a 

činností konkrétní firmy, měly by popisovat specifika typická právě pro tuto konkrétní 

firmu. A to jak v návaznosti na zákonné předpisy, tak i z hlediska kontrolních 

mechanismů správnosti účetnictví či hospodárnosti vynaložených prostředků. Mohou 

být také účinným nástrojem pro řízení vnitropodnikových procesů a nákladů. 

 

Firmy ve většině případů nevěnují patřičnou pozornost vypracování vnitropodnikových 

směrnic. Některé disponují mnohastránkovými soubory vnitropodnikových směrnic 

přepsanými podle různých publikací, které obsahují přiložená CD se vzory. Ovšem tyto 

vzory se sestávají často z dlouhých statí opsaných ze zákona, které není třeba do 

vnitropodnikových směrnic uvádět. Naproti tomu existují firmy, které je nemají vůbec, 

jiné napíší vnitropodnikové směrnice při svém vzniku a dále je neaktualizují. 

Nedostatečně zpracované vnitropodnikové směrnice jsou problémem i ve společnosti, 

kde zpracovávám svoji diplomovou práci. 
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1   Vymezení problému a cíle práce 

 

Téma této diplomové práce jsem si vybrala ze dvou důvodů. První je, že ve vybrané 

společnosti quick-mix k.s. pracuji na oddělení účtárny, proto je mi tato oblast blízká. A 

druhý je, že v každoroční zprávě auditorů pro vedení společnosti se opakuje výrok, že 

společnost nemá vypracovány kompletní vnitropodnikové směrnice upravující 

jednotlivé oblasti účtování. Auditorská společnost doporučuje zpracovat kompletní 

soubor vnitropodnikových směrnic. 

 

Společnost quick-mix k.s. si je vědoma tohoto nedostatku. Dojde-li k napravení této 

situace, zjednoduší se kontrola účetnictví a daňové prokazatelnosti nákladů ze strany 

auditorů a daňového poradce a také se minimalizují negativní dopady případné kontroly 

provedené finančním úřadem. Bude-li společnost quick-mix k.s. respektovat doporučení 

auditorské společnosti, bude schopna díky kvalitně vypracovaným vnitropodnikovým 

směrnicím vymezit odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, což od letošního roku 

nabývá na důležitosti účinností nového občanského zákoníku
1
 a zákona o obchodních 

korporacích
2
. 

 

Cílem diplomové práce je zrevidovat a navrhnout aktualizaci stávajících 

vnitropodnikových směrnic a vypracovat chybějící vnitropodnikové směrnice týkající se 

oběhu dokladů, oblasti cestovních náhrad a účetní závěrky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 



11 

 

2   Teoretická východiska práce  

 

2.1 Vnitropodnikové směrnice 

 

Vnitropodnikové směrnice (dále jen směrnice) můžeme díky jejich charakteru chápat 

jako závazné normy, které stanoví pravidla, organizaci, povinnosti, odpovědnosti a 

pravomoci. Jsou součástí podnikové kultury, a měly by být aktivně využívaným 

nástrojem, který usnadní zaměstnancům i externím uživatelům orientaci v operativních 

činnostech účetní jednotky.
3
 

 

Neexistují předepsané a závazné postupy pro tvorbu směrnic, pouze je nutné mít na 

paměti, že nesmí být v rozporu se zákonnými předpisy.  Smyslem směrnic je pokrýt ty 

oblasti, které zákonné předpisy přesně nevymezují nebo nechávají v určitých případech 

účetním jednotkám možnost volby, a stanovit konkrétní podmínky a postupy pro danou 

účetní jednotku. Tedy upravují postup jednotlivých činností a stanovují kdo, co, kdy a 

jak bude vykonávat. Proto je nutné, aby směrnice nebyly zpracovány příliš složitě a 

nepřehledně, aby byly srozumitelné a korespondovaly s praxí dané účetní jednotky. 

Důležitá je aktuálnost směrnic, ať již s ohledem na změnu v legislativě, tak i na 

případné změny uvnitř účetní jednotky, což přispívá k efektivnějšímu chodu účetní 

jednotky. Směrnice se pak mohou stát nástrojem zkvalitnění řízení a následně zajistit 

zdárný výsledek případné interní či externí kontroly.
4
 

 

V případě vnitropodnikových účetních směrnic (dále jen účetní směrnice) je smyslem 

sjednocení metodických postupů při zachycování jednotlivých hospodářských operací. 

Účetní směrnice pak stanovují konkrétní pravidla a postupy účtování, což zpřehlední 

chod účetnictví v účetní jednotce. V případě potřeby zastupitelnosti pracovníků na 

účtárně zajistí stejný postup při zpracování konkrétního případu.
5
  

 

 

                                                 
3
 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 1. 

4
 tamtéž 

5
 tamtéž 
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2.1.1 Vnitropodnikové směrnice a legislativa 

Vzhledem k častým změnám v oblasti legislativy v České republice je nutné účetní 

směrnice pravidelně aktualizovat v návaznosti na nové předpisy či zákonem stanovené 

novely právních předpisů. 

 

Zde uvádím pro podnikatelskou sféru vybrané předpisy – zákony, vyhlášky, standardy - 

(myšleno ve znění pozdějších novel), kterými se účetní jednotky řídí při zpracování 

různých vnitropodnikových směrnic:  

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

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

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

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

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

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

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 

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

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb. atd.
6
 

 

Zákon o účetnictví
7
 přímo neukládá povinnost tvorby účetních směrnic. Z některých 

jeho ustanovení se dá odvodit, že účetní směrnice na danou oblast by měla být v účetní 

jednotce vytvořena a tuto oblast by měla popsat s ohledem na své konkrétní podmínky.
8
 

Nepřímo to vyplývá z definice předmětu účetnictví, tedy mimo jiné poskytovat úplné, 

správné a průkazné informace o majetku a závazcích, vlastním kapitálu, nákladech, 

                                                 
6
 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 2. 

7
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

8
 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 1. 
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výnosech a hospodářském výsledku.
9
 Znamená to, že účetní jednotky používají způsoby 

oceňování, odpisování, tvorby opravných položek a rezerv a další účetní metody dané 

zákonem o účetnictví, Českými účetními standardy, případně souvisejícími vyhláškami. 

Pokud účetní jednotka může volit mezi několika možnostmi v použití účetní metody, 

zvolí tu metodu, která nejlépe vyjádří skutečnost. Tuto odchylku od předepsané metody 

musí uvést v příloze účetní závěrky (§ 7 odst. 2 a §  36 odst. 1 zákona o účetnictví) a je 

vhodné ji uvést i do vnitropodnikové účetní směrnice.
10

 

 

Odkaz na vnitřní předpis se vyskytuje např. i v zákoně o daních z příjmů, konkrétně § 6 

odst. 8: „Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. 

b) až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu 

stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve 

vnitřním předpise zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše 

paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných 

výdajů.“
11

 Nebo také § 24 odst. 2, písm. j) bod 5., který vyjmenovává náklady 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, zde konkrétně „výdaje 

(náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy…“.
12

 Možnost 

dohodnout si individuálně některé pracovněprávní nároky zaměstnanců v pracovní či 

jiné smlouvě, tedy i ve vnitřním předpisu, je zakotvena v zákoníku práce (zákon č. 

262/2006 Sb.) s účinností od 1.1.2007.
13

  

 

2.1.2 Význam a účel vnitropodnikových směrnic  

Kvalitně vytvořené a do praxe implementované směrnice: 

- zajišťují administrativně-organizační fungování účetní jednotky, tzn. jsou 

nástrojem vnitřního řízení účetní jednotky a přispívají k lepší orientaci nových 

pracovníků,  

                                                 
9
 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 3. 

10
 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 2014. s. 30 – 31.  

11
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. ÚZ. s. 15.  

12
 tamtéž, s. 53. 

13 PELC, V. PELECH, P. Daně z příjmů: s komentářem. 2012. s. 459. 
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- sjednocují metodickými pokyny účetní postupy, 

- stanovují odpovědnost, pravomoci a povinnosti osob, 

- rozpracovávají požadavky zákonných předpisů, tzn. pokud zákonný předpis 

stanovuje více možností, tak vnitřním předpisem vybereme konkrétní možnost 

(např. u zásob způsob účtování a oceňování), 

- slouží jako jeden z důkazních prostředků v daňovém řízení, 

- upravují dle interních požadavků oběh dokladů a písemností – jedná se o účetní, 

ale i jiné doklady, protože i jiné doklady slouží následně k prokazování (např. 

fotodokumentace, objednávky atd.), 

- jejich prostřednictvím jsou kontrolovány finanční toky, tedy zohledňuje se 

hledisko úspornosti – pracovník, který odsouhlasí po věcné stránce doklad, 

odpovídá za to, že jednal s péčí řádného hospodáře, 

- jsou účinným prostředkem vnitřního kontrolního systému
14

 

- slouží finančním manažerům k propojení druhového i účelového členění 

nákladových, výnosových i rozvahových položek.
15

 

 

2.1.3 Rozdělení vnitropodnikových směrnic 

Každá účetní jednotka má své specifické procesy a postupy, proto i interní předpisy jsou 

pro každou účetní jednotku zcela specifické. Není nutné tedy vypracovávat směrnice na 

všechny teoreticky existující oblasti, ale pouze na ty, pro které má subjekt náplň. 

V případě, že dojde např. k rozšíření podnikatelské činnosti, aktuálně se tomu jednotlivé 

směrnice přizpůsobí, a to aktualizací nebo vytvořením zcela nové směrnice. 

 

Účetní směrnice lze z hlediska správného účtování i následných kontrol rozdělit na: 

- povinné podle účetních předpisů (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, účetní 

standardy), 

- vyplývající z jiných právních předpisů (zákoník práce, zákon o daních z příjmů 

atd.), 

- doporučené, které navazující na organizaci a fungování účetní jednotky.
16

 

                                                 
14 NOVOTNÁ, K. Vnitřní směrnice pro účetní jednotky v roce 2014. Přednáška. s. 1. 
15

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice 2006. Předmluva. 
16

 PILÁTOVÁ, J. Vnitřní kontrolní systém a odpovědi na dotazy. s. 13.  
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Sotona ve své publikaci používá následující rozdělení směrnic na povinné a ostatní: 

„Povinné směrnice - vnitropodnikové směrnice vyplývají z legislativy:  

- systém zpracování účetnictví, 

- účtový rozvrh, 

- podpisové záznamy, podpisové vzory, 

- dlouhodobý majetek, odpisový plán, 

- zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů, 

- kurzové rozdíly, cizí měny, 

- zásoby, 

- deriváty, 

- konsolidační pravidla, 

- rozpouštění nákladů, popř. odchylek.“
17

 

 

„Ostatní směrnice:  

- oběh účetních dokladů, 

- inventarizace, 

- zásady pro tvorbu a použití rezerv, 

- zásady pro tvorbu a použití opravných položek, odpis pohledávek, 

- zásady pro použití dohadných položek, 

- vnitropodnikové účetnictví, 

- úschova účetních písemností a záznamů na technických nosičích, 

- harmonogram účetní závěrky, 

- pracovní cesty, 

- používání podnikových motorových vozidel, 

- poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, 

- pokladna, 

- odložená daňová povinnost, 

- reklamační řízení.“
18

 

 

 

 

                                                 
17

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice 2006. s. 5. 
18

 tamtéž 
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2.1.4 Odpovědnost 

Určení odpovědnosti, pravomocí a povinností vychází z organizační struktury (nebo-li 

odpovědnostního řádu) účetní jednotky. Odpovědnostní řád není povinnou směrnicí dle 

legislativy, ale je nepostradatelný při řízení společnosti. Tyto vazby pak lze využít při 

tvorbě směrnice týkající se oběhu účetních dokladů ve firmě.
19

 

 

2.1.4.1 Odpovědnost za vedení účetnictví 

Odpovědnost za vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky, její zveřejnění a za 

plnění dalších povinností, které ukládá zákon o účetnictví, nese účetní jednotka 

prostřednictvím statutárního orgánu (u právnických osob) nebo podnikatel fyzická 

osoba. A to i v případě, že účetní jednotka pověří vedením účetnictví jinou právnickou 

či fyzickou osobu. Případné pokuty za např. nevedení účetnictví, nesestavení či 

nezveřejnění účetní závěrky, uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslujících údajů atd. 

stanovuje zákon o účetnictví v § 37, § 37a, § 37aa, § 37ab.
20

 

 

2.1.4.2 Odpovědnost v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva 

Od 1.1.2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový 

občanský zákoník) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(dále jen zákon o obchodních korporacích). Soukromé právo nyní směřuje svou úpravu 

především k běžnému člověku.
21

 Tím pádem se mění i pohled na odpovědnost. To 

vyplývá již z § 4 a § 5 nového občanského zákoníku: 

„§ 4 (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i 

schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku 

důvodně očekávat. 

§ 4 (2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli 

vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí 

musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý 

následek s existencí pochybnosti. 

                                                 
19

 PILÁTOVÁ, J. Vnitřní kontrolní systém a odpovědi na dotazy. s. 14. 
20

 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 2014. s. 38 – 39. 
21

 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. s. 66. 
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§ 5 (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se 

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této 

odborné péče, jde to k jeho tíži. 

§ 5 (2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního 

jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo 

komu je činnost zakázána.“
22

 

Z těchto paragrafů lze vyvodit, že nyní každá osoba musí vědět, zda určitou činnost 

může vykonávat či ne. Měla by vědět, zda na tuto určitou činnost má dostatečnou 

kvalifikaci nebo ne. Osoba či firma, pro kterou tuto činnost bude jiná osoba vykonávat, 

může důvodně očekávat od této osoby kvalitu. Např. společnost si vybere účetní, tak 

sice za tu účetní nese odpovědnost, protože za účetnictví odpovídá účetní jednotka 

(prostřednictvím statutárního orgánu), ale může po té účetní vyžadovat náhradu škody 

soudní cestou. A to proto, že účetní si při nabízení své činnosti měla být vědoma toho, 

zda tuto práci může zvládnout nebo ne. Při přijetí do zaměstnání jí měly být známy 

všechny okolnosti, nelze říci, že např. nevěděla. Z pozice své kvalifikace si měla být 

vědoma toho, co všechno dané pracovní zařazení obnáší.
23

 To je převratná věc, která 

vstoupila prostřednictvím nového občanského zákoníku v účinnost. 

 

V § 154 nového občanského zákoníku je stanoveno: „Je-li členem voleného orgánu 

právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.“  I tento 

paragraf kopíruje § 4 odst. 1 nového občanského zákoníku, a to tím, že právnická osoba 

právě nemá ten rozum průměrného člověka, proto vždy právnickou osobu musí 

zastupovat nějaká fyzická osoba.
24

 

 

§ 156 odst. 1 nového občanského zákoníku řeší rozhodování kolektivního orgánu a to 

schopnost usnášet se za přítomnosti většiny členů. § 156 odst. 2 pak říká: „Je-li 

působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení 

odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, 

                                                 
22

 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. s. 66. 
23

 tamtéž, s. 66 - 67. 
24

 NOVOTNÁ, K. Vnitřní směrnice pro účetní jednotky v roce 2014. Přednáška. s. 5. 
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jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.“  Tento paragraf lze vysvětlit na 

situaci, kdy jsou např. ve stavební firmě dva jednatelé, jeden je stavební inženýr a druhý 

inženýr ekonomie – tímto zastoupením dvou oborů je odpovědnost jednoznačně 

rozdělena, protože ekonom nerozumí technickým záležitostem stavebnictví a naopak. 

Zde nese odpovědnost každý ve svém oboru. Ale rozdělení působnosti nezbavuje další 

členy orgánu povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány. 

Z toho důvodu je důležité nastavit kontrolní systém ve společnosti.
25

 

 

Odpovědnost na sebe bere člen voleného orgánu přijetím této funkce. Ustanovení § 159, 

odst. 1: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 

s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná 

nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí 

funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ Při přijetí funkce 

např. statutárního orgánu by měla každá osoba zvážit, zda vykonávání této funkce 

zvládne. I pokud během vykonávání této funkce zjistí, že není schopna ji vykonávat 

s péčí řádného hospodáře, měla by z toho vyvodit pro sebe důsledky.
26

 

 

S termínem péče řádného hospodáře se setkáme v zákoně o obchodních korporacích v § 

34, 46, 49, 51, 52, 53, 65, 68, 81 nebo 255.
27

 Ustanovení § 46 odst. 3: „Zástupce 

právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky 

a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu a 

újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou 

osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti 

pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.“ Pokud členem orgánu 

obchodní korporace je právnická osoba a zastupuje ji nějaká fyzická osoba, tak 

způsobenou újmu hradí zastupující fyzická osoba spolu s právnickou osobou společně a 

nerozdílně. Tzn. vždy to je funkce spojená s odpovědností pro fyzickou osobu.
28

 

 

                                                 
25

 NOVOTNÁ, K. Vnitřní směrnice pro účetní jednotky v roce 2014. Přednáška. s. 5. 
26

 tamtéž,. s. 6. 
27

 HAVEL, B. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. s. 273. 
28

 NOVOTNÁ, K. Vnitřní směrnice pro účetní jednotky v roce 2014. Přednáška. s. 7. 
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Péče řádného hospodáře při jednání členů orgánů v § 52 odst. 1 se posuzuje s ohledem 

k péči, „kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li 

v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.“ § 52 odst. 2 pojednává o 

posouzení jednání člena orgánu obchodní korporace před soudem s ohledem na péči 

řádného hospodáře: „důkazní břemeno nese tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po 

něm nelze spravedlivě požadovat.“ Problém může být právě v pojmu péče řádného 

hospodáře, protože jeho definice není v legislativě přesně stanovena, prozatím není 

k dispozici žádná judikatura a názory jednotlivých soudců na tuto záležitost se mohou 

lišit.
29

 

 

2.1.5 Směrnice pro oběh účetních dokladů 

Vnitřní předpis týkající se vystavování, zpracování a oběhu účetních dokladů patří sice 

mezi ostatní (nepovinné) vnitřní předpisy, ale u společností, které mají rozvětvenou 

organizační strukturu a významný počet zaměstnanců má své opodstatnění. Zde je již 

třeba rozdělit kompetence jednotlivých odpovědných osob a určit, kdo je oprávněný 

vystavovat účetní či daňové doklady.
30

  

 

Zákon o účetnictví v § 33a odst. 10 říká: „Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem 

oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v této účetní jednotce, vztahující se 

k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu, a to takovým 

způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za 

obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny.“
31

 Celý § 33a je 

nazvaný průkaznost účetního záznamu. V odstavci 4 je řešen podpisový záznam, který 

může být ve formě vlastnoručního podpisu, zaručeného elektronického podpisu nebo 

jiného průkazného účetního záznamu v technické formě. § 33 a odst. 10 pak dává 

povinnost upravit podpisové záznamy vnitřním předpisem.
32

 

 

                                                 
29

 NOVOTNÁ, K. Vnitřní směrnice pro účetní jednotky v roce 2014. Přednáška. s. 8. 
30

 PILÁTOVÁ, J. Vnitřní kontrolní systém a odpovědi na dotazy. s. 13 - 14. 
31

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ÚZ. s. 25. 
32

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví: jednoduchý průvodce v každodenní praxi. s. 119 – 120. 
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Vnitřním předpisem si firma určí, jaké druhy a formu účetních dokladů bude používat. 

Účetní doklady jsou vymezeny v zákoně o účetnictví v § 11: „Účetní doklady jsou 

průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písmene d), 

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a 

podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.“
33

 

 

Účetní doklady představují vstupy do účetnictví zachycující jednotlivé hospodářské 

operace. Splnění výše uvedených skutečností mimo jiné zajistí správné a průkazné 

účetnictví. Prvotní doklady, např. dodavatelské faktury, paragony atd., nejsou účetními 

doklady, ale pouze podklady pro vytvoření účetního dokladu.
34

  

 

Vnitřní směrnicí účetní jednotka vymezí skutečnosti účetního dokladu dle svých potřeb: 

- označení účetního dokladu: vyjmenovat druhy používaných účetních dokladů, 

způsob jejich označení případně číslování (v návaznosti na účetní software), 

- obsah účetního případu a jeho účastníci: zde je vhodné uvést stručný popis 

účetního operace a vymezit podklady, na základě kterých dojde k zaúčtování 

(např. u opravných účetních dokladů odkaz na původní doklad, u interního 

účetního dokladu pro zaúčtování mezd přiložení mzdové rekapitulace, u 

rozúčtování spotřeby PHM přiložení seznamu tankování v daném měsíci atd.), 

- okamžik vyhotovení účetního dokladu: časový údaj dokončení účetního případu 

nebo vystavení účetního dokladu a to konkrétní den, měsíc a rok. Tento okamžik 

musí být zaznamenán podle § 35 zákona o účetnictví s takovou přesností, aby 

nebylo možné zpochybnit jistotu v určení obsahu účetního případu (obzvláště 

v případě oprav účetních záznamů).
35

 

                                                 
33

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví: jednoduchý průvodce v každodenní praxi. s. 43. 
34

 tamtéž, s. 44. 
35

 tamtéž, s. 45. 
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Důležité je také přezkušování správnosti účetních dokladů. Účetní doklady nevznikají 

pouze na účtárně, ale i na dalších úrovních v rámci organizační struktury účetní 

jednotky. Je nutné zabezpečit nejen správnost a včasnost vystavení dokladů, ale před 

jejich zaúčtováním i přezkušování z hlediska: 

a) věcného, tj. správnosti údajů obsažených v účetních dokladech – k této činnosti 

jsou určeni pracovníci, kteří tyto účetní doklady vyhotovují nebo se podílejí na 

jejich zpracování a zaúčtování nebo případy zachycené v těchto dokladech 

nařídili nebo jsou za ně osobně odpovědni. Do vnitřního předpisu je vhodné 

uvést, že pokud zjistí přezkušující pracovník nepřípustnost ověřované operace, 

uvědomí o tom pracovníka, který operaci schválil. Mezi tyto kontrolní činnosti 

patří např. kontrola množství a kvality dodaného materiálu, oprávněnost pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku nebo zda služba byla skutečně a v patřičné 

kvalitě vykonána. 

b) formálního, tj. oprávněnosti pracovníků nařídit či schválit hospodářské operace a 

úplnosti předepsaných skutečností účetních dokladů – tato kontrola je 

v kompetenci pouze pracovníků účtárny.
 36

  

 

Účetní směrnicí se vymezí, kdo má přezkoušení provádět a v jakém rozsahu. 

K přezkušování účetních dokladů lze využít i prostředky výpočetní techniky a 

sofistikované programy. Cílem oběhu účetních dokladů je zabezpečit včasnost účtování 

a tím zajistit, aby účetnictví bylo správné, úplné, průkazné a včasné.
37

  

  

Zjednodušeně se dá oběh účetních dokladů vyjádřit následujícím schématem: 

 

Obr. 2: Oběh účetních dokladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle SCHIFFER, V. Vnitřní kontrolní systém.
38

 

                                                 
36

 SCHIFFER, V. Vnitřní kontrolní systém. s. 72 – 73. 
37

 tamtéž, s. 73. 
38

 tamtéž, s. 73. 
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Zaúčtování je provedeno buď automatickou operací (kdy pracovník použije 

přednastavenou transakci, která má kontaci předdefinovanou) nebo manuálně (dojde 

přímo k výběru účtu). Je třeba stanovit osoby odpovědné za zaúčtování jednotlivých 

operací. Správnost zaúčtování dokladu je stvrzena podpisem osoby odpovědné za 

zaúčtování. K případným opravám či mazáním účetních záznamů by měly být 

oprávněny pouze příslušné osoby.
39

  

 

Oběh účetních dokladů je metodický návod, který stanoví postup od momentu, kdy 

doklad v účetní jednotce vznikne nebo do ní přijde až po jeho skartaci. Tato směrnice 

může navazovat na směrnici stanovující odpovědnosti a kompetence nebo může být její 

součástí. Tato směrnice je jedním z nejobtížněji sestavitelných vnitřních předpisů, 

protože popisuje veškeré možné vazby při pohybu účetních dokladů. Důkladná znalost 

prostředí účetní jednotky je nezbytná.
40

  

 

2.1.6 Archivace a skartace 

Účetní jednotky jsou povinny respektovat při uchování záznamů dobu stanovenou 

v zákonných předpisech: 

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

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

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
41

 

 

V účetní jednotce záznamy představují především písemnosti (písemné či jiné 

záznamy), které v účetní jednotce z její činnosti vznikají nebo do ní přicházejí. Jsou to 

především pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury, dále písemnosti vztahující se 

ke mzdové či skladové evidenci, účetní závěrka, výroční zpráva, inventurní soupisy, 

vnitřní směrnice, daňová přiznání atd.
 42

 

 

                                                 
39

 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví 2014. s. 15 - 16. 
40

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice 2006. s. 35. 
41

 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013 včetně přílohy CD-ROM. s. 270. 
42

 tamtéž, s. 270. 
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V § 3 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě je pro účetní jednotky (obchodní 

společnosti a družstva) stanovenu povinnost uchovávat dokumenty vyjmenované 

v příloze č. 1 tohoto zákona a umožnit z nich výběr archiválií. „Archiválie jsou takové 

dokumenty, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a 

trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, 

vědeckým nebo informačním významem vybrány ve veřejném zájmu k trvalému 

uchování a byly vzaty do evidence archiválií.“
43

 Jedná se např. o dokumenty o vzniku, 

přeměně a zániku účetní jednotky, zakladatelské dokumenty, zápisy z valných hromad, 

výroční zprávy, zprávy z auditu, účetní závěrky, dokumentace výrobků či ocenění 

výrobků.
44

 Možnost vybrání některého z dokumentů uvedeného v příloze č. 1 zákona o 

archivnictví přichází v úvahu spíše u účetních jednotek typu ČEZ. 

 

Zákon o účetnictví stanoví v § 31 odst. 1, že účetní jednotky mají povinnost uchovávat 

účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v § 31 odst. 2: „Účetní 

záznamy se uchovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak, 

a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let, 

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 

přehledy po dobu 5 let, 

c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33 odst. 

2), po dobu 5 let.“
45

 

 

Zákon o účetnictví stanoví v § 32 i další lhůty pro archivaci, např. odstavec 1, kdy 

účetní jednotka použije účetní záznamy pro jiný účel než je uvedený v § 31 odst.1 (např. 

pro účely trestního, správního, daňového řízení, výběru archiválií nebo pro účely 

sociálního či veřejného zdravotního pojištění atd.) nebo v odstavci 3 s přihlédnutím 

k záručním lhůtám nebo reklamačnímu řízení.
46

 

 

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 35 odst. 2 stanoví: „Daňové doklady se uchovávají 

po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.“
47

 

                                                 
43

 KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2012. s. 38.   
44

 http://www.archivace-dokumentu.cz/zakon/priloha-c-1 [online]. [cit. 2014-05-23] 
45

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví: jednoduchý průvodce v každodenní praxi. s. 112. 
46

 tamtéž, s. 114. 
47

 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013 včetně přílohy CD-ROM. s. 280. 

http://www.archivace-dokumentu.cz/zakon/priloha-c-1


24 

 

Znamená to, že pokud je účetní doklad např. faktura vydaná zároveň daňovým 

dokladem, není možné jej skartovat po 5 letech, pro účely zákona o DPH je nutné jej 

archivovat 10 let. A to i v případě, že uplyne lhůta pro doměření daně (dle daňového 

řádu je obecná lhůta 3 roky stanovena v § 148), není účetní jednotka oprávněna doklad 

skartovat dříve, než uplyne zákonem daná lhůta pro skartaci. Zákon o dani z přidané 

hodnoty v § 35a umožňuje uchovávat daňový doklad i elektronicky za předpokladu 

zachování věrohodnosti jeho původu a neporušenosti jeho obsahu.
48

 

 

Specifická pro archivaci je oblast mzdového účetnictví, kde jsou lhůty stanoveny pro 

uchování evidenčních listů (3 roky) nebo mzdových listů (30 roků).
49

 Z interního 

hlediska si může účetní jednotka stanovit i další lhůty dle vlastní potřeby (např. 

objednávky 2 roky) nebo s ohledem na věcný obsah dokladu, např. nabývací doklady 

k nemovitostem či jinému dlouhodobému majetku, jehož životnost přesahuje lhůtu pro 

archivaci stanovenou zákonným předpisem – zde je vhodné tyto doklady archivovat po 

dobu životnosti majetku. Účetní závěrky se neskartují, uchovávají se po celou dobu 

existence účetní jednotky.  

 

Po uplynutí výše uvedených lhůt sestaví účetní jednotka skartační seznam písemností na 

vyřazení s uplynulou skartační lhůtou a dle skartačního řádu (upravuje postup při 

skartaci) tyto písemnosti skartuje.
50

 Existují také externí firmy, které smluvně provádí 

archivaci a skartaci. 

 

Účetní jednotky často považují archivaci záznamů za zbytečnou. Mezi časté nedostatky 

v archivaci patří: 

- účetní doklady, knihy i výkazy z dřívějších let se nacházejí volně přístupné 

v místnostech účtáren, dokonce i kancelářích jiných oddělení, 

- účetní záznamy uložené v archivu nemají povinné skutečnosti, čímž se mohou 

po čase stát nekontrolovatelné (např. pokud účetní jednotka z nějakého důvodu 

změní analytickou evidenci v účetním rozvrhu a nepřiloží k účetním záznamům 

kontace s popisem jednotlivých účtů), 

                                                 
48

 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013 včetně přílohy CD-ROM. s. 280. 
49

 tamtéž, s. 282 - 283. 
50

 tamtéž, s. 272 - 273. 
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- archivační knihy nemají patřičné náležitosti nebo nejsou vedeny vůbec, 

- není stanovena odpovědná osoba za archiv, 

- doklady jsou archivované v nevhodných prostorách,  

- archivované doklady se vypůjčují bez záznamu do archivační knihy, 

- nejsou dodržovány minimální lhůty pro archivaci.
51

 

 

2.1.7 Tvorba vnitropodnikových směrnic 

Tvorba směrnic vzniká napříč organizační strukturou podniku, která stanovuje 

kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků za dané hospodářské operace. 

Účetní směrnice mohou být zpracovány na oddělení účtárny nebo na ekonomickém 

oddělení, nezbytná je i spolupráce s ostatními odděleními účetní jednotky. Není 

vyloučeno ani externí vypracování účetních směrnic přímo na míru.
52

  

 

Při tvorbě vnitropodnikových směrnic je vhodné dodržovat tyto zásady: 

- logičnost, přehlednost, stručnost, srozumitelnost a jednoznačnost, 

- soulad s právními předpisy, 

- vytvořit jednu společnou směrnici se stejnou tématikou místo opakování se 

v několika dílčích směrnicích.
53

 

 

Důležitým předpokladem pro tvorbu účetních směrnic je znalost: 

- organizační struktury podniku,  

- systému řízení podniku, 

- účetní a daňové problematiky.
54

 

 

2.1.7.1 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

Při tvorbě směrnice je vhodné dodržovat z důvodu přehlednosti a uživatelské 

přívětivosti jednotný styl.  

 

                                                 
51

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví. s. 266 – 267. 
52

 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 3 - 4. 
53

 tamtéž, s. 3. 
54

 tamtéž, s. 3. 
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V záhlaví se uvede: 

- název a sídlo účetní jednotky, 

- název vlastní směrnice včetně číselného označení, 

- informace o schválení dané směrnice osobou, která disponuje pravomocí 

rozhodnout o dané problematice - např. jednatelem, ředitelem, hlavní účetní 

apod. 

- další informace typu: 

o revize – udává informaci, o kolikátou aktualizaci v pořadí se jedná, 

o účinnost – nutno zkontrolovat, zda koresponduje s účinností novel 

zákonných předpisů, 

o rozdělovník – informace, kdo směrnici obdrží, 

o vydal – kompetentní osoba k řešení případných nejasností. Tato osoba je 

povinná sledovat vývoj legislativy příslušné oblasti i interních procesů a 

iniciuje aktualizaci směrnice., 

o přílohy.
55

 

 

Vlastní text se člení na: 

- úvodní ustanovení – uvedou se odkazy na související předpisy, 

- popis konkrétní problematiky, 

- závěrečná ustanovení – obsahuje informaci, pro koho je směrnice závazná nebo 

informaci o dokumentech, které se nově vytvořenou či aktualizovanou směrnicí 

mění či ruší.
56

  

 

Zápatí obsahuje: 

- datum a místo vydání – musí se shodovat s datem účinnosti směrnice, 

- počet stran.
57
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 OTRUSINOVÁ, M., ŠTĚKER, K. Účetnictví v praxi. 2007, č. 9, příloha časopisu Účetnictví v praxi. s. 4. 
56

 tamtéž, s. 5. 
57

 tamtéž, s. 5. 



27 

 

2.1.7.2 Chyby při tvorbě vnitropodnikových směrnic 

Pokud pomineme skutečnost, že existují účetní jednotky, které nedisponují žádnými 

vnitropodnikovými směrnicemi, lze vypozorovat při tvorbě směrnic tyto nedostatky: 

- nedostatečná aktualizace interních předpisů – nedostatečná aktualizace 

v návaznosti na změny v zákonných předpisech či vnitropodnikových 

činnostech,  

- nesystematičnost a nelogičnost, 

- gramatické chyby, 

- chybí obsahové náležitosti, např. účinnost, 

- není určena osoba zodpovědná za tvorbu a aktualizace, 

- použití zkratek bez jejich bližšího vysvětlení, 

- ocitované či opsané paragrafy zákonných předpisů, často bez konkrétního určení 

vybrané alternativy, 

- nedostatečně popsaný systém archivace dokladů.
58

 

 

 

 

 

2.2 Problematika cestovních náhrad 

2.2.1 Cestovní náhrady a legislativa obecně 

Účetní jednotky jsou povinny při stanovení cestovních náhrad zohlednit především 

tyto zákonné předpisy ve znění pozdějších předpisů: 

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

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

- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
59

 

- vyhlášky Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.
60
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 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013 včetně přílohy CD-ROM. s. 188. 
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Cestovní náhrady jsou od 1.1.2007 včleněny do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

ve znění pozdějších předpisů. V § 4 je řečeno: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto 

zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu 

se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“
61

 Jedná se např. o § 629 nového 

občanského zákoníku, který stanovuje subjektivní promlčecí lhůtu 3 roky.
62

 

 

Zákoník práce v § 3 vymezuje: „Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto 

zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.“
63

 Tímto by ovšem nebyla pokryta celá reálná situace, protože 

existují i další skupiny osob mimo pracovněprávní vztahy, které také vykonávají 

pracovní cesty, např. osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé).
64

 Tato situace je 

řešena v zákoně o daních z příjmů v § 24 odst. 2, písmeno k), který stanoví, že výdaji 

(náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou také: 

„výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 

spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností a 

komplementářů komanditních společností…..“
65

 Zde jsou v bodech 1 – 4 stanoveny 

odchylky, které platí právě pro ty osoby, ve srovnání se zaměstnanci.
66

  

 

Další skupinou mimo pracovněprávní vztahy jsou orgány obchodních korporací 

(společníci, jednatelé, členové kolektivních správních orgánů) a tyto by měly výdaje 

spojené s pracovní cestou upravit ve smlouvě o výkonu funkce (§ 59 a 60 zákona o 

obchodních korporacích). V případě dalších blíže nespecifikovaných skupin osob, 

kterým bude firma přiznávat náhrady cestovních výdajů, lze uplatnit § 1724 odst. 1 

nového občanského zákoníku v rámci tzv. smluvní volnosti:
67

 „Smlouvou projevují 

strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.“
68
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2.2.2 Konkrétní ustanovení zákoníku práce 

Cestovní náhrady jsou upraveny v sedmé části zákoníku práce (§ 151 – 190). Ta je 

rozdělena do pěti hlav a tyto hlavy ještě na díly. Tato úprava je postavena na tom, že 

jestliže vyšle zaměstnavatel zaměstnance při plnění pracovních úkolů někam jinam, než 

je jeho sjednané místo výkonu práce v pracovní smlouvě a tomu zaměstnanci 

v souvislosti s tímto výkonem práce vzniknou nějaké zvýšené výdaje, tak je 

zaměstnavatel povinen tyto zvýšené výdaje zaměstnanci uhradit v rozsahu a za 

podmínek stanovených v této sedmé části zákoníku práce. Výdaje jsou stanoveny zvlášť 

pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (podnikatelská 

sféra) a pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (státní správa 

neboli rozpočtová sféra).
69

 

 

§ 151 stanovuje: „Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, není-li v tomto 

zákoně dále stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti 

s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v této části.“
70

  

 

§ 152 pokračuje definicí cestovních výdajů a pokračuje taxativním výčtem právních 

úkonů, při kterých budeme tyto výdaje formou cestovních náhrad zaměstnancům 

proplácet:
71

 „Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní 

náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při 

a) pracovní cestě (§ 42),  

b) cestě mimo pravidelné pracoviště,  

c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,  

d) přeložení (§ 43),  

e) dočasném přidělení (§ 43a), 

f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, výkonu práce v zahraničí.“
72
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Obecná definice pracovní cesty je v § 42 odst. 1: „Pracovní cestou se rozumí časově 

omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo 

výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na 

pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci 

podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.“
73

 Na základě 

této definice je třeba se zamyslet nad stanovením místa výkonu práce v pracovní 

smlouvě. Některé firmy z důvodu úspory nákladů dohadují se zaměstnanci toto místo 

v co nejširším rozsahu, např. celé území České republiky.
74

 Je třeba ale zohlednit i § 

34a, který stanoví: „Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro 

účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce 

sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než 

jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty 

zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních 

náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.“
75

 Tzn. pokud by v pracovní smlouvě 

bylo místo výkonu práce sjednáno jako území celé České republiky a nic jiného, nebylo 

by jasné, odkud nejčastěji začínají pracovní cesty, proto je vhodné do pracovní smlouvy 

sjednat současně i pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad, a to 

bude muset být formulováno vždy maximálně jako území jedné celé obce nebo 

specifikováno jednou přesnou adresou.
76

  

 

V § 153 odst. 1 je stanoveno, že podmínky pracovní cesty zaměstnancům určuje 

písemně zaměstnavatel a v odst. 2 je řečeno, že pokud jsou práva zaměstnance 

nezpochybnitelná, není písemná forma určení podmínek nutná. Protože nelze nikdy 

dopředu vědět, zda práva nebudou nezpochybnitelná, je vhodné písemnou formu určení 

podmínek pracovní cesty uplatňovat. Problém může nastat např. při použití 

zaměstnancova vlastního automobilu v rámci pracovní cesty, když dojde k nehodě a 

není k dispozici písemný souhlas zaměstnavatele, kterým stanovil zaměstnanci jako 

způsob dopravy vlastní automobil.
77
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V § 154 je definice zahraniční pracovní cesty a stanovuje: „Dobou rozhodnou pro vznik 

práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní 

hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu 

z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.“
78

 Zde se nejedná 

pouze o hranici České republiky ale i ostatní hraniční přechody mezi státy, které přímo 

s Českou republikou nesousedí.
79

  

 

Taxativní výčet základních cestovních náhrad je stanoven v § 156 odst. 1: 

a) jízdní výdaje, 

b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, 

c) výdaje za ubytování, 

d) zvýšené stravovací výdaje (dále jen „stravné“), 

e) nutné vedlejší výdaje.
80

 

 

2.2.2.1 Náhrada jízdních výdajů 

Náhradu jízdních výdajů řeší § 157 až 160: 

- § 157 odst. 1 – náhrada za použití určeného hromadného dopravního prostředku 

dálkové přepravy a taxislužby v prokazatelné výši, 

- § 157 odst. 2 – umožňuje zaměstnavateli předem: 

o určit zaměstnanci jako způsob dopravy silniční motorové vozidlo za 

náhradu jízdného ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného 

dopravního prostředku dálkové přepravy nebo 

o určit zaměstnanci jeden hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy 

za náhradu jízdného odpovídající ceně jiného dopravního prostředku, 

- § 157 odst. 3 – při použití vlastního silničního motorového vozidla zaměstnance 

přísluší zaměstnanci za každý 1 km jízdy: 

o základní náhrada – je stanovena v § 157 odst. 4 v minimální výši u: 

 jednostopých vozidel 1,- Kč, 

 osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
81

 

o náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, 

Při použití přívěsu se zvýší tato náhrada nejméně o 15%.
82
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Uvedené sazby základní náhrady jsou platné pro rok 2014 (jsou stanoveny vyhláškou č. 

435/2013 Sb.). Pro každý rok ministerstvo práce a sociálních věcí vydává novou 

vyhlášku.
83

  

 

Jak je uvedeno v § 157 odst. 4, jedná se o sazby v minimální výši. Stejně tak tomu bude 

i dále např. u stanovení výše stravného. Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může 

libovolně navyšovat tyto sazby základní náhrady ve vnitřním předpisu (na rozdíl od 

rozpočtové sféry, kde § 175 stanoví, že sazby základní náhrady stanovené pro 

podnikatelskou sféru jsou pro zaměstnavatele v rozpočtové sféře závazné a není možné 

je sjednat odchylně).
84

 Zvýšené náhrady v podnikatelské sféře jsou pro zaměstnavatele 

daňově uznatelným výdajem (§ 24 odst. 2, písmeno zh)) a pro zaměstnance se tyto 

nadlimitní náhrady stávají předmětem daně (§ 6 odst. 7, písmeno a)). Dále ještě tyto 

nadlimitní náhrady podléhají platbě sociálního a zdravotního pojištění.
85

 

 

- § 158 odst. 1 – pokud není jiná výše sazby základní náhrady sjednána nebo 

určena, použije se sazba základní náhrady dle § 157 odst. 4, 

- § 158 odst. 2 – náhrada za spotřebované pohonné hmoty se určí násobkem 

množství spotřebované pohonné hmoty a její ceny dle § 158 odst. 3: 

o prokázané zaměstnancem dokladem o nákupu pohonných hmot, který 

souvisí s pracovní cestou, 

o stanovené vyhláškou č. 435/2013 Sb. (pro rok 2014), 

- § 158 odst. 4 – spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se 

vypočte z údajů pro kombinovaný provoz dle norem Evropské unie uvedených 

v technickém průkazu použitého vozidla, který je zaměstnanec povinen 

předložit.
86

 

 

V souvislosti s použitím osobního silničního motorového vozidla na žádost 

zaměstnavatele je vhodné stanovit vnitřním předpisem, aby toto vozidlo bylo minimálně 

na dobu trvání pracovní cesty havarijně pojištěno. Pokud tomu tak nebude a dojde 
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v době trvání pracovní cesty ke škodě na tomto vozidle, tak tuto škodu uhradí v plné 

výši zaměstnavatel
87

 (§ 265 odst. 1 zákoníku práce „Zaměstnavatel odpovídá 

zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů….“
88

). Pouze 

pokud by zaměstnanec použil toto vozidlo bez předchozího souhlasu zaměstnavatele, 

mohl by se zaměstnavatel z této povinnosti vyvinit dle § 265 odst. 3 zákoníku práce.
89

 

Pokud bude mít zaměstnanec zaplacené havarijní pojištění ke svému osobnímu 

silničnímu vozidlu na celý rok, uhradí mu zaměstnavatel odpovídající část dle počtu 

kalendářních dnů trvání pracovní cesty. Podobně postupujeme i v případě náhrady za 

dálniční známku.
90

  

 

V § 159 se stanoví náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy. Zde 

nemusí zaměstnanec výdaje prokazovat. Může použít svoji vlastní měsíční nebo roční 

předplacenou jízdenku a jako náhradu jízdních výdajů dostane částku odpovídající ceně 

jízdného platného v době konání pracovní cesty (tedy tolik, kolik by stála jednotlivá 

jízdenka za konkrétní cestu v době trvání pracovní cesty).
91

  

 

2.2.2.2 Náhrada výdajů za ubytování 

Náhrady výdajů za ubytování řeší § 162 a úprava je shodná jak pro tuzemské, tak i pro 

zahraniční pracovní cesty (§ 169). Jedná se opět o náhradu výdajů v prokazatelné výši. 

Je vhodné upravit ve vnitřní směrnici případy, kdy na jednu pracovní cestu vyšleme 

více zaměstnanců. Pokud se např. 3 zaměstnanci ubytují společně v třílůžkovém pokoji, 

může tyto výdaje za ubytování jedním souhrnným dokladem vyúčtovat jeden 

zaměstnanec. V případě, že se každý ubytuje zvlášť na jednolůžkovém pokoji, je 

vhodné, aby ubytovací zařízení vystavilo tři doklady a každý zaměstnanec si uhradil své 

výdaje zvlášť a v rámci vyúčtování pracovní cesty si je i každý sám vyúčtoval.
92
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2.2.2.3 Náhrada nutných vedlejších výdajů 

Náhrada nutných vedlejších výdajů je stanovena v § 164 a stejně tak jako výdaje za 

ubytování je společná pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty. Zde se také hradí 

výdaje v prokázané výši. Ale je zde ustanoveno: „Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů 

prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě 

konání pracovní cesty.“
93

 Jedná se pouze o situace, kdyby zaměstnanec nebyl 

z objektivních důvodů schopen výdaj prokázat, ale ne vlastní vinou. Nejedná se o 

případy, kdy zaměstnanec prohlásí, že doklad ztratil nebo si je zapomněl u 

poskytovatele služby vzít.
94

  

 

Pokud se výjimečně stane, že zaměstnanec např. ztratí jízdenku, není třeba psát čestné 

prohlášení. Ve společných ustanoveních o cestovních náhradách v § 185 je stanoveno: 

„Požaduje-li se pro poskytnutí cestovních náhrad prokázání příslušných výdajů, a 

zaměstnanec je neprokáže, může mu zaměstnavatel poskytnout tuto náhradu v jím 

uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 

158 odst. 3 – stanovení ceny pohonných hmot v případě neprokázání lze alternativně 

stanovit cenou z vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí).“
95

 Slovo „může“ 

znamená, že nemusí, proto je vhodné, aby zaměstnavatel i přes toto ustanovení 

vyžadoval prokazování cestovních výdajů.
96

 

 

2.2.2.4 Stravné 

Stravné je v zákoníku práce pro podnikatelskou sféru upraveno v § 163 pro tuzemské 

pracovní cesty a v § 170 pro zahraniční pracovní cesty. 

 

V § 163 odst. 1 jsou stanoveny minimální výše stravného, které v podnikatelské sféře 

přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty:  

a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin,  

c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
97
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Výše stravného je pro rok 2014 stanovena vyhláškou č. 435/2013 Sb. Protože se jedná o 

minimální sazby stravného, určí si zaměstnavatel z podnikatelské sféry vnitřním 

předpisem, v jaké výši bude svým zaměstnancům stravné poskytovat. Pro 

zaměstnavatele – stejně jako tomu bylo u náhrady základní sazby pro použití osobního 

silniční vozidla – je jakákoliv nadlimitní výše stravného daňově uznatelným výdajem (§ 

24 odst. 2, písmeno zh)) a pro zaměstnance se tyto nadlimitní náhrady stávají 

předmětem daně (§ 6 odst. 7, písmeno a)) a to z rozdílu mezi zaměstnavatelem 

stanovenou výší náhrady, která převyšuje horní hranici zákonem stanovené sazby pro 

rozpočtovou sféru (stanoveno v § 176 odst. 1). Dále ještě tyto nadlimitní náhrady 

podléhají platbě sociálního a zdravotního pojištění.
98

 

 

Pro rozpočtovou sféru je dáno pevné rozpětí v § 176 odst.1:  „Zaměstnanci přísluší za 

každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši 

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin, 

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
99

 

 

Zákoník práce počítá se situací, že zaměstnanci mohou v průběhu pracovní cesty dostat 

bezplatné jídlo a pak dochází ke krácení stravného. V § 163 odst. 2 je uvedeno: „Bylo-li 

zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda 

nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), 

přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
100

 

U tohoto procentního krácení je důležité „až o hodnotu“ – to platí pro podnikatelskou 

sféru, u rozpočtové sféry je v § 176 odst. 3 stanovena konkrétní hodnota a není zde 

možnost krátit menším procentem.
101

 Dle § 163 odst. 3 se stanoví, že pokud 

zaměstnavatel v podnikatelské sféře nestanoví nižší hodnotu snížení stravného, přísluší 

zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu z § 163 odst. 2.
102
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Dále § 176 odst. 4 stanoví: „Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní 

cesty, která trvá 

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
103

  

 

Pokud by v podnikatelské sféře zaměstnavatel rozhodnul o nižším procentním krácení 

stravného, např. v časovém pásmu 5 až 12 hodin by při poskytnutí jednoho bezplatného 

jídla krátil o 25 %, tak by platila stejná pravidla jako u nadlimitního poskytnutí 

stravného, tzn. rozdíl mezi 25 % a 70 % bude u zaměstnavatele daňově uznatelný, pro 

zaměstnance se stane součástí základu daně ze závislé činnosti a stane se součástí 

základu pro výpočet pojistného.
104

 

 

Základní sazby pro stanovení výše zahraničního stravného jsou uvedeny ve vyhlášce č. 

354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. 

Např. pro Slovensko 35,- Eur, Německo 45,- Eur nebo Maďarsko 35,- Eur.
105

 

Zaměstnavatel má možnost dle § 170 odst. 2 snížit tuto základní sazbu až o 25 %. 

Pokud si to zaměstnavatel v podnikatelské sféře takto stanoví, pak se tato snížená sazba 

pro něj stane základní sazbou zahraničního stravného, ze které se bude počítat případné 

krácení o bezplatně poskytnutá jídla nebo kapesné. Způsob krácení je shodný 

s krácením stanoveným pro tuzemské pracovní cesty.
106

 

 

V §  170 odst. 3 jsou nyní stanoveny 4 skupiny zahraničních pracovních cest dle jejich 

délky – trvá-li zahraniční pracovní cesta: 

1. déle než 18 hodin v kalendářním dni – přísluší základní sazba zahraničního 

stravného v plné výši, 

2. déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin – přísluší zahraniční stravné ve výši 

2/3 základní sazby, 

3. „12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud 

zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo“ na tuzemské stravné  - 

zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby, 
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4. méně než 1 hodinu – zahraniční stravné se neposkytuje – ale dle § 170 odst. 4 

druhá věta „Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, 

se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle § 163“ tj. 

k době pro přiznání tuzemského stravného.
107

  

 

2.2.2.5 Ostatní a společná ustanovení 

V § 163 odst. 4 je stanovena možnost při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních 

dnů, upustit od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v jednotlivých 

kalendářních dnech a je-li to pro zaměstnance výhodnější, tak tyto doby sečíst.
108

 

 

§ 180 dává zaměstnavateli možnost poskytnout zaměstnanci kapesné do výše 40 % 

zahraničního stravného. Kapesné se počítá ze základní sazby stanovené 

zaměstnavatelem nekrácené o bezplatně poskytnuté jídlo.
109

 

 

V § 183 odst. 1 je stanovena povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci zálohu, 

pokud se navzájem nedohodnou, že záloha poskytnuta nebude. V odst. 2 je stanovena 

možnost poskytnout zálohu na zahraniční stravné i v české měně. Pro přepočet této 

zálohy ze zahraniční měny na českou se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou 

platný v den vyplacení zálohy.
110

   

 

Lhůty na uplatnění cestovních náhrad jsou následující:  

- obecná promlčecí lhůta 3 roky (§ 629 odst. 1 nový občanský zákoník), 

- 10 pracovních dnů na vyúčtování – tato lhůta platí jak pro zaměstnavatele, tak 

pro zaměstnance (§ 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce). Jedná se o lhůtu zásadní, 

tzn. že tato lhůta 10 pracovních dnů platí pouze tehdy, pokud si zaměstnavatel se 

zaměstnanci nedohodne dobu jinou.
111
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2.2.3 Vnitřní předpisy pro oblast cestovních výdajů 

Náplní vnitřního předpisu pro oblast cestovních náhrad by mělo být: 

- způsob, jakým budou zaměstnavatelem stanoveny podmínky před služební 

cestou, 

- náhrada cestovních výdajů v návaznosti na prokazatelnost, 

- výše cenových limitů za ubytování, 

- poskytování cestovních výdajů v souvislosti s použitím osobního silničního 

vozidla, 

- tuzemské stravné, 

- zahraniční stravné, 

- poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách, 

- krácení stravného v případě poskytnutí bezplatného stravování, 

- formuláře pro vyúčtování tuzemských pracovních cest, 

- formuláře pro vyúčtování zahraničních pracovních cest, 

- postup při poskytování záloh a termíny pro jejich vyúčtování, 

- postup při použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely, 

- způsob vedení knih jízd.
112
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2.3 Účetní závěrka 

 

2.3.1 Pojem účetní závěrka, výchozí ustanovení 

Zákon o účetnictví v § 18 odst. 1 vymezuje, co tvoří účetní závěrku – je to rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, příloha. Dále může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo 

přehled o změnách vlastního kapitálu.
113

 Řádnou účetní závěrku sestavuje účetní 

jednotka k rozvahovému dni.
114

 Rozvahový den je posledním dnem účetního období, 

což může být kalendářní rok nebo hospodářský rok. Ale než dojde k finální kompletaci 

výkazů, předchází tomu nespočet činností, které musí pracovníci účtárny provést. Tyto 

veškeré činnosti v rámci účetní závěrky musí být provedeny co nejsvědomitěji, 

s náležitou pozorností, aby informace obsažené ve výkazech „byly správné, úplné a 

nezpochybnitelné“ a mohli z nich čerpat informace akcionáři nebo obchodní partneři.
115

 

 

Problematikou otevírání a uzavírání účetních knih se zabývá český účetní standard pro 

podnikatele č. 002, jehož cílem je „stanovit základní postupy při otevírání a uzavírání 

účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními 

jednotkami.“
116

 Bod 2.1.1. tohoto standardu říká, že k uzavírání účetních knih slouží 

účtová skupina 70-Účty rozvažné (konkrétně konečný účet rozvažný). V bodě 2.2.2. 

standard stanoví, že konečné stavy účtů nákladů a výnosů se přeúčtují prostřednictvím 

účtové skupiny 71-Účet zisků a ztrát, výsledný zůstatek tohoto účtu pak na konečný 

účet rozvažný, stejně tak i konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů (bod 2.2.3.).
117

 

 

2.3.2 Inventarizace 

 

2.3.2.1 Vymezení pojmu inventarizace 

Inventarizací majetku a závazků se zabývá § 29 a 30 zákona o účetnictví. Účetní 

jednotka v rámci inventury zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a poté ověří, zda 
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skutečný stav odpovídá stavu zavedenému v účetnictví. Posoudí možné důvody a rizika, 

které by vedly ke snížení hodnoty inventarizovaných položek, a případně rozhodne o 

opravných položkách (§ 25 odst. 3 zákona o účetnictví). Porovnáním stavu skutečného 

s evidenčním zjistí účetní jednotka případné rozdíly (manko, přebytek). Pro účely 

inventarizace vydalo ministerstvo financí vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků. Tato vyhláška obsahuje požadavky na způsob provedení 

inventarizace a požadavky na organizační zajištění inventarizace. Vymezuje základní 

pojmy jako např. prvotní inventura, inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, 

inventurní zápis, inventarizační zpráva nebo zúčtovatelný rozdíl. Mezi specifikované 

inventarizační činnosti patří např. sestavení plánu inventur, zřízení inventarizační 

komise nebo stanovení rozsahu pravomocí a činností členů komise a další.
118

 V rámci 

inventarizace se skutečné stavy majetku a závazků zjišťují: 

- fyzickou inventurou – skutečné přepočítání hmotného a nehmotného majetku, 

zásob, hotovostních prostředků a cenin. Fyzická inventura nemusí být provedena 

k rozvahovému dni, lze ji uskutečnit v průběhu čtyř měsíců před koncem 

účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období (pak je 

nutné zohlednit pohyby do konce nebo od konce účetního období). 

- dokladovou inventurou – závazky, pohledávky a ostatní složky majetku, u nichž 

nelze provést inventuru fyzicky.
119

 

 

2.3.2.2 Nesprávnosti vzniklé při inventarizaci 

Při provádění inventarizace je třeba věnovat pozornost těmto možným nesprávnostem: 

- dlouhodobý majetek 

o majetek je účetně zaevidovaný, ale fyzicky ještě nebyl dodán, 

o nesprávné ocenění majetku (neobsahuje vedlejší pořizovací náklady), 

o nebylo provedeno zaúčtování k vyřazení majetku, 

o k majetku jsou účtovány odpisy, i když ještě není zařazen do používání, 

o nesprávný výpočet odpisů a neodpovídající zůstatková účetní hodnota, 

o nezohlednění přechodného snížení hodnoty majetku, 

o účetní jednotka nemá pojištěný majetek, pojistné krytí není dostatečné, 
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- zásoby 

o zásoby jsou zaúčtované, ale fyzický příjem se uskutečnil až 

v následujícím účetním období, 

o inventura nebyla provedena s důslednou pečlivostí, 

o nesprávné vyhodnocení inventurních rozdílů, 

o nezohlednění neprodejných zásob, dočasného snížení jejich hodnoty, 

- pohledávky 

o zaúčtovaná pohledávka, ale k dodání zboží nebo služby ještě nedošlo, 

o zaúčtován opravný daňový doklad k dodávce zboží, ale zboží nebylo 

naskladněno zpět do evidence nebo naopak, 

o vyúčtovaný prodej není ve správné výši, nezohledňuje slevy, 

o konfirmace vykazují nesrovnalosti, které nejsou promítnuty v účetnictví, 

o k pohledávkám, u kterých je riziko snížené likvidity, nebyly vytvořeny 

opravné položky, 

o chybí přecenění pohledávek v cizí měně k rozvahovému dni, 

o nesprávné rozdělení pohledávek na krátkodobé a dlouhodobé, 

- finanční majetek 

o chybí přecenění zůstatků u finančního majetku v cizí měně 

k rozvahovému dni, 

o peníze jsou nahrazeny úpisy či jinými nepřípustnými doklady, 

o nedostatečná inventarizace zůstatku na účtu peníze na cestě, 

- závazky 

o pořízené zboží či služby byly převzaty, ale závazek nebyl zaúčtován, 

o chybí přecenění závazků v cizí měně k rozvahovému dni, 

o konfirmace vykazují nesrovnalosti, které nejsou promítnuty v účetnictví, 

o nesprávné rozdělení závazků na krátkodobé a dlouhodobé, 

- rezervy 

o nedostatečné odůvodnění a doložení tvorby rezerv a jejich čerpání, 

o rezerva nebyla vytvořena, i když jsou zřejmá rizika, 

- ostatní aktiva a pasiva 

o nedostatečná inventarizace účtů časového rozlišení 

o ostatní pohledávky a závazky nejsou dostatečně podloženy.
120
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2.3.3 Kontrolní vazby v účetnictví 

Samotná fyzická a dokladová inventarizace není jedinou kontrolní činností, kterou by 

měla účetní jednotka provést, aby účetnictví bylo správné, úplné a průkazné. Pomocí 

různých kontrolních vazeb se dá při uzavírání účetních knih přijít včas na chyby a 

předejít tak případným sankcím ze strany kontrolního orgánu. Zde jsou popsány 

vybrané oblasti účetnictví: 

 

Předvaha (obratová předvaha):  

- pravděpodobnost zůstatků - podívat se, zda zůstatky na první pohled jsou 

„pravděpodobné“ (může se stát, že faktura je omylem zaúčtována v Eur místo 

v Kč 30.12. - např. při kurzu 27,- Kč/Eur je na první pohled vidět podstatný 

rozdíl 100.000,- Kč vs. 2.700.000,- Kč.), 

- zůstatky jsou na správných stranách, 

- nulové zůstatky účtů, 

- zůstatky na celé koruny, pokud to charakter účtu vyžaduje, 

- nezměněné zůstatky za celé období.
121

 

 

Dlouhodobý majetek: 

- skupina účtu 01
122

 až 03 – vždy aktivní zůstatek
123

 + vazba na fyzickou 

inventuru, 

- skupina účtu 04 – vždy aktivní zůstatek (v případě, že dojde k zařazení do 

používání k rozvahovému dni a daný majetek nebyl vyfakturován, je třeba o 

pořízení účtovat přes dohadné položky 383, 389), 

- skupina účtu 05 – vždy aktivní zůstatek (záloha nemůže být přečerpána), 

- skupina účtu 07, 08, 09 – oprávky a opravné položky k majetku - vždy pasivní 

zůstatek (oprávky nemohou převýšit hodnotu majetku).
124
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Zásoby: 

- skupina účtu 11 až 15 – vždy aktivní zůstatek + vazba na fyzickou inventuru 

(pokud by nastala situace, že zboží bude naskladněno a chybí faktura, lze to řešit 

přes dohadné položky 383, 389), 

- skupina účtu 19 – vždy pasivní zůstatek, 

- prověřit ocenění zásob, 

- prověřit dobu obratu zásob.
125

 

 

Finanční účty: 

- skupina účtu 21, 25 – vždy aktivní zůstatek, 

- skupina účtu 22 – může být i pasivní zůstatek v případě kontokorentního účtu 

(ve výkazech nutno zadat jako pasivum – skupina účtu 23 krátkodobé bankovní 

úvěry), 

- skupina účtu 26 – převody mezi finančními účty – aktivní zůstatek, 

- skupina účtu 23, 24, 29 – vždy pasivní zůstatek.
126

 

 

Pohledávky a závazky: 

- účty 31x, 335, 35x, 371, 373, 374, 375, 376, 378 – pohledávky – vždy aktivní 

zůstatek, 

- účty 32x, 331, 333, 36x, 372, 377, 379 – závazky – vždy pasivní zůstatek, 

- v průběhu roku mohou vznikat na těchto účtech i opačné zůstatky z důvodu 

zaúčtování opravného daňového dokladu, duplicitní platby či přeplatku. Pokud i 

k rozvahovému dni zůstávají nevyrovnané, je třeba je dle charakteru přeúčtovat 

na pohledávku či závazek nebo tuto skutečnost zohlednit ve výkazech (s 

přihlédnutím k významnosti hodnoty položky).
127

 

 

Další zúčtovací vztahy: 

- účty 336, 34x – aktivní i pasivní zůstatek (pohledávka i závazek) – sčítají se na 

úrovni syntetického účtu a výsledek se zapíše do výkazu (rozvahy) dle 

charakteru jako aktivum nebo pasivum, 
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- účty skupiny 39 – vždy pasivní zůstatek, 

- účty 381, 382, 385, 388 – vždy aktivní zůstatek + kontrola, zda jsou všechny 

položky vztahující se k inventarizovanému období zúčtované, 

- účty 383, 384, 389 – vždy pasivní zůstatek + kontrola, zda jsou všechny položky 

vztahující se k inventarizovanému období zúčtované (při zúčtování dohadných 

položek je třeba správně posoudit, zda se nejedná o opravy minulých období, 

které se neúčtují na výsledkové účty následujícího období, ale přes účet 426 – 

Jiný výsledek hospodaření minulých let).
128

 

 

Kapitálové účty: 

- účet 429 – vždy záporné číslo, 

- účet 431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – valná hromada 

schválí účetní závěrku a rozhodne o hospodářském výsledku ve schvalovacím 

řízení – pak je konečný stav nulový.
129

 

 

Náklady a výnosy: 

- konečný stav nákladů aktivní, výnosů pasivní, kromě výjimek: 

o rozpuštění vyšší dohadné položky, 

o rozpouštění rezerv a opravných položek.
130

 

 

Nulové zůstatky: 

- účty 111, 131 – pořízení zásob (případné zůstatky se přeúčtují na dohadné účty 

nebo na zásoby na cestě), 

- účty 395 a 398 – vnitřní zúčtování a spojovací účet při společnosti, 

- účet 431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, 

- účty třídy 7 – součet podrozvahových účtů (např. cizí majetek, který máme 

právo používat, zástavní práva atd.).
131

 

 

 

                                                 
128

 BERÁNEK, P. Kontrolní vazby před uzavřením účetnictví. s. 3. 
129

 tamtéž. s. 4. 
130

 tamtéž 
131

 tamtéž 



45 

 

Zaokrouhlené zůstatky na celé koruny: 

- pokladna v měně Kč – neexistuje menší jednotka než 1,- Kč, 

- daňové účty – daně se zaokrouhlují na celé Kč.
132

 

 

Nezměněné zůstatky: 

- účty v cizí měně – i kdyby tam nebyl žádný pohyb např. úhrada, musí se 

k rozvahovému dni tyto zůstatky přepočítat aktuálním kurzem České národní 

banky a vzniknou kurzové rozdíly,   

- časové rozlišení – zkontrolovat, zda na těchto účtech nejsou zaevidované částky, 

které měly být v daném roce rozpuštěny, 

- skupiny účtu 04, 05, 12 a účty 119, 139, 151, 261, 314.
133

 

 

Majetkové účty: 

- kontrola návazností mezi účty dlouhodobého majetku, pořízení, oprávek, odpisů, 

zůstatkové ceny prodaného majetku, případně dary nebo manka a škody.
134

 

 

Prodej zboží: 

- porovnat účet 604 vs. účet 504 - rozdíl představuje marže, která by měla být 

každý měsíc obdobná (při zohlednění např. mimořádných slev).
135

 

 

Mzdové náklady: 

- účet 524 – zda zdravotní a sociální pojištění odpovídá aktuální procentní sazbě 

poměrem k účtu 521 a 522 - případné rozdíly mohou vznikat např. dosažením 

stropu pro platbu sociálního pojištění u vysokých příjmů,
136

 

- kontrola na roční mzdovou rekapitulaci. 

 

Opravné položky a rezervy – musí se shodovat: 

- tvorba a rozpuštění (účty 558 a 559) a změna stavu (skupiny účtu 09, 19, 39), 

- tvorba a rozpuštění (účty 552 a 554) a změna stavu (účty 451 a 459).
137
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2.3.4 Harmonogram účetní závěrky 

Každá účetní jednotka má své vlastní postupy, kterými se řídí při zpracování účetní 

závěrky. Záleží to na velikosti účetní jednotky, na počtu pracovníků na účtárně, na tom, 

zda je účetnictví zpracováno přímo v účetní jednotce nebo externě. Ve všech těchto 

případech by účetní jednotka měla mít ve svých vnitropodnikových předpisech 

harmonogram účetní závěrky, který by obsahoval termíny a postup jednotlivých 

činností a vymezoval odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Zamezí se tím případným 

problémům v procesu zpracování účetní závěrky. 

 

Při zpracování účetní závěrky je nutno respektovat: 

- legislativní požadavky, 

- vnitropodnikové postupy, 

- požadavky auditora a daňového poradce, 

- požadavky vlastníků, popř. mateřské společnosti.
138

 

 

Zjednodušeně lze harmonogram rozdělit do těchto částí: 

- „zajištění potřebných dokladů a podkladů, 

- příprava pro uzávěrkové práce – kontrola účetnictví, 

- uzávěrkové práce, 

- uzavření účetnictví – účetní závěrka, 

- sestavení závěrky a další povinnosti.“
139
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3   Analýza problému a současné situace  

 

3.1 Charakteristika společnosti 

 

Tématem vnitropodnikové směrnice jsem se zabývala ve společnosti quick-mix k.s. Zde 

pracuji jako hlavní účetní. Tuto společnost jsem popisovala i ve své diplomové práci 

v roce 2011. Základní údaje o společnosti jsou neměnné, proto budou převzaty. 

 

3.1.1 Základní údaje o společnosti  

  

 
 

Obchodní firma:       quick – mix k.s. 

Sídlo:                        Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno-Černovice 

IČ:                             255 22 523
140

 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25.3.1998. Je zapsána do 

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod oddílem A, vložka 9416. 

Právní forma společnosti je komanditní společnost. Předmětem činnosti je velkoobchod, 

specializovaný maloobchod, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků.
141

 

Statutárním orgánem je komplementář - společnost quick-mix CZ s.r.o. Komplementář 

jako statutární orgán jedná a podepisuje za společnost quick-mix k.s. Jednatelem 

komplementáře společnosti quick-mix CZ s.r.o. je Ing. Petr Koutník. Komplementář 

quick-mix CZ s.r.o. je jedním ze společníků a nemá ve společnosti žádný vklad ani 

hlasovací právo. Druhým společníkem je komanditista – společnost quick – mix 

Gesellschaft für Auslandsbeteiligungen mbH se sídlem v německém Osnabrücku. 

                                                 
140

 KOUBKOVÁ, M. Reporting vybrané firmy. Diplomová práce. s. 35. 
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 QUICK-MIX. Příloha k účetní závěrce za účetní období 2013. s. 1. 
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Komanditista se podílí 100 % na základním kapitálu, který činí 90 milionů Kč. Dle 

společenské smlouvy je komanditista oprávněn sám hlasovat na valné hromadě 

společnosti. Dále dle ustanovení společenské smlouvy se převádí na komplementáře 2% 

zisku quick-mix k.s., maximálně však do výše 85.000,- Kč. Ztrátu společnosti podle 

společenské smlouvy hradí komanditista.
142

 

 

3.1.2 Historie společnosti a současnost 

Jak uvádí výroční zpráva za rok 2012: „firma quick-mix k.s. byla roku 1998 založena 

společností Sievert AG & Co. KG v německém Osnabrücku, jejíž zakladatel, pan Sievert 

přinesl po válce z USA do Evropy myšlenku balených malt. V roce 2006 došlo ke změně 

v majetkovém uspořádání, firma však i nadále zůstává součástí skupiny Sievert. Od 

svého vzniku patří firma quick-mix v Německu k průkopníkům v oblasti vývoje suchých 

maltových směsí, i v České republice je cílem společnosti být významným distributorem 

kvalitních moderních suchých maltových směsí.“
143

 

 

Výroba suchých omítkových a maltových směsí v Brně byla zahájena v roce 2000 

prostřednictvím nákupu výrobního zařízení, nemovitostí, práv k ochranné známce a 

seznamu odběratelů společnosti Maltop. V roce 2004 společnost poprvé dosahuje zisku. 

V roce 2008 quick-mix výrazně rozšiřuje výrobní kapacity, aby bylo možné uspokojit 

narůstající poptávku a to nejenom v tuzemsku, ale i na Slovensku. V roce 2010 se český 

quick-mix podílí na výstavbě závodu slovenské sesterské firmy.
144

  

 

Společnost díky vysoké technologické úrovni ve vývoji výrobků stále patří k důležitým 

hráčům na trhu se stavebními materiály. „Jako první nabídla řešení požadavku 

stavebních firem na racionální způsob práce a spolehlivé zabezpečení konstantního 

složení, a tím i standardní kvality suchých maltových směsí. Úspěšný recept je vyjádřen 

sloganem „… vodu do toho a je hotovo“. To je optimální předpoklad pro dosažení 

krátkých časů na provedení stavby, který účinně doplňují sladěné výrobkové 

systémy.“
145
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3.1.3 Předmět podnikání 

Společnost quick-mix k.s. patří do holdingu Sievert AG & Co. KG, který funguje jako 

holdingová a správní společnost pro účasti v následujících odvětvích stavebnictví: 

   suché maltové směsi a stavební chemie (quick-mix)    

   speciální stavební chemie (hahne) 

   logistika (sievert handel transporte) 

   stavební prvky (sievert above concrete precast elements).
146

 

 
Holdingová větev quick-mix vyrábí a prodává své výrobky kromě České republiky i 

v Německu, na Slovensku, v Rusku, Polsku, Lucembursku nebo v Číně.
147

 

 

Široký sortiment suchých maltových směsí a stavební chemie společnosti quick-mix k.s. 

pokrývá potřeby moderního stavitelství a zahrnuje především produkty:  

   malty, lepidla (vyrovnávací hmoty, obkladový a lepicí systém, sanační malty...) 

   lícové zdivo (zdicí malty, malty pro dodatečné spárování, malty pro lepení...)  

   stavební chemie (utěsňovací systémy, speciální stavební chemie...) 

   zahrada (malty pro pokládku a spárování přírodního kamene, betonové směsi...) 

   zateplení (lepicí a armovací malty, nátěrové systémy, pastovité omítky...).
148

 

 

Nově se společnost specializuje na výrobkovou řadu Tubag, která obsahuje speciální 

řadu produktů pro restaurování a sanace. Tento sortiment je vhodný a vysoce šetrný 

k použití na většině památkových objektů.
149
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3.1.4 Organizační struktura 

Společnost quick-mix řídí jednatel společnosti. Jednateli společnosti podléhají oddělení 

výroby, obchodu, marketingu a finanční oddělení. Logistika je součástí oddělení 

obchodu. 

 

Výroba a hlavní sklad materiálu, zboží a vlastních výrobků jsou umístěny v Brně. 

V Praze se nachází sklad zboží a vlastních výrobků. Prodej zboží a výrobků zajišťují 

obchodní zástupci po celém území České republiky.
150

  

 

Zjednodušený model organizační struktury poslouží k tvorbě směrnice oběhu účetních 

dokladů pro stanovení odpovědností a povinností. 

 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti quick-mix k.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 QUICK-MIX. Příloha k účetní závěrce za účetní období 2013. s. 1. 
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3.2 Analýza problému 

3.2.1 Vedení účetnictví ve společnosti 

Zpracování účetnictví ve společnosti quick-mix k.s. je zajištěno na ekonomickém 

oddělení. Mezi hlavní činnosti jednotlivých pracovníků patří: 

- finanční controller: 

o plánování, řízení a kontrola v oblasti controllingu a účetnictví, 

o reporting, 

- specialista řízení pohledávek: 

o management pohledávek, 

o zpracování bankovních výpisů, 

- hlavní účetní: 

o kompletní zpracování účetnictví a daní, 

o účetní závěrka, 

- mzdová účetní: 

o mzdová agenda, personalistika, 

o likvidace přijatých faktur, 

o administrativní činnosti. 

 

Obr. 3: Organizační struktura ekonomického oddělení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na pořizování vstupů do účetnictví se podílí prostřednictvím přednastavených transakcí 

i pracovníci ostatních oddělení, např. logistika, výroba (skladové hospodářství). 
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Zákon o účetnictví v § 20 stanoví podmínky, dle kterých je povinnost ověřovat účetní 

závěrku auditorem. Společnost quick-mix přesahuje všechna tři kritéria, proto zde 

probíhá povinný audit. Auditorskou firmu určuje mateřská společnost. 

 

Tab. 1: Kritéria povinného auditu 

 

aktiva brutto 
roční úhrn 

čistého obratu 

průměrný 
přepočtený stav 

zaměstnanců 

zákonné podmínky151 40 000 tis. Kč 80 000 tis. Kč 50 

quick-mix 2013152 296 462 tis. Kč 176 622 tis. Kč 53 

quick-mix 2012153 304 130 tis. Kč 189 400 tis. Kč 52 

ANO/NE ANO ANO ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Účetní operace jsou pořizovány do programu SAP, který používá celý holding. Údržba 

a úpravy tohoto programu probíhají v mateřské firmě v Německu, což občas způsobuje 

problémy při implementaci či zpřístupnění nových transakcí, zakládání nových 

daňových kódů nebo zakládání analytických účtů. 

 

Obr. 4: Hlavní menu SAP 
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 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 2014. s. 315. 
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 QUICK-MIX. Účetní závěrka za účetní období 2013. 
153

 QUICK-MIX. Účetní závěrka za účetní období 2012. 
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Společnost při zpracování účetnictví využívá i další programy: 

- účetní program Money – zde se jedná pouze o vystavování faktur bez 

zaúčtování. V programu SAP je fakturace zpřístupněna pouze v modulu 

logistiky, proto ostatní typy odběratelských faktur musí být vystaveny mimo 

SAP. Jedná se především o přefakturace, vystavení faktur za služby atd., 

- mzdový program MRP, 

- archivační program infinity. 

 

3.2.2 Druhy dokladových řad 

Dokladové řady používané ve společnosti obsahově odpovídají běžně používaným 

typům dokladů. Zvláštnosti jsou pouze v jejich číselném označení: 

- dokladová řada RV slouží k automatickému účtování prodeje zboží a výrobků, 

vystavování opravných daňových dokladů a bonusů. Zde existuje jedna číselná 

řada pro všechny společnosti v rámci holdingu, např. číslo 122817894 je 

přiřazeno faktuře vystavené v českém quick-mix, číslo 122817895 faktuře 

vystavené ve slovenském quick-mix, číslo 122817896 faktuře vystavené 

v quick-mix Lipsko atd. Tato číselná řada nezačíná na začátku roku od čísla 0 

nebo 1, ale nepřetržitě pokračuje dále.,      

- dokladové řady DR, DS, CL - faktury vystavované v Money, které se následně 

manuálně účtují do SAP – nezačínají na začátku roku od čísla 0 nebo 1, ale 

nepřetržitě pokračuje dále., 

- ostatní typy dokladů – náleží jim v každém roce stejné číselné řady, neliší se 

např. označením roku v číselné řadě. 

 

3.2.3 Účtový rozvrh 

Účtový rozvrh ve společnosti vyhází ze směrné účtové osnovy (příloha č. 4 vyhlášky č. 

500/2002 Sb.). Analytické účty jsou ve společnosti vytvářeny především s ohledem na: 

- vnitropodnikové požadavky řízení, 

- rozdělení nákladů na daňové a nedaňové, 

- zákonné požadavky (např. členění na českou a cizí měnu), 
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- přehlednost při zpracování účetní závěrky, např. členění u pohledávek a závazků 

usnadňuje zpracování závěrkových operací (při přepočtu pohledávek a závazků 

v cizí měně), kdy je členěno na tuzemské a zahraniční a dále ještě na položky 

v rámci holdingu quick-mix a mimo holding). 

 

Výjimku tvoří účty v oblasti majetku, které jsou navázány přímo na zpracování 

konsolidace u mateřské společnosti. Tyto mají přidané číslo „2“ před syntetický účet. 

V obratové předvaze se pak řadí až nakonec (za výnosy) a ne např. u odpisů přímo mezi 

náklady, což neznalé osobě znesnadní orientaci. 

  

Obr. 5: Specifika účtového rozvrhu 
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3.2.4 Vnitropodniková směrnice pro vedení účetnictví 

Stěžejním interním předpisem ve společnosti je Směrnice pro vedení účetnictví č. 

U1/2002
154

 platná od 1.1.2002. Směrnice je rozdělena do následujících částí: 

1. úvodní ustanovení 

2. účetnictví společnosti 

- předpisy platné pro vedení účetnictví společnosti, 

- ověřování roční účetní závěrky, 

- oceňování hospodářských prostředků společnosti a provádění změn, 

- druhy a řady účetních dokladů, 

- účetní knihy, 

- archivace a skartace účetních dokladů, 

- účtový rozvrh společnosti, 

- podpisové vzory 

3. dlouhodobý majetek společnosti 

- daňové odpisy, 

- účetní odpisy a odpisový plán, 

- drobný dlouhodobý hmotný majetek a jeho odpisování, 

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a jeho odpisování, 

- finanční investice, 

4. zásoby 

- vymezení zásob, 

- účtování o zásobách, 

- oceňování zásob, 

- evidence zásob, 

- normy přirozených úbytků zásob, 

5. náklady a výnosy nezahrnované do základu daně z příjmu právnických osob 

6. tvorba a používání rezerv, opravných položek 

7. časové rozlišení nákladů a výnosů 

8. inventarizace majetku a závazků 

9. vnitropodnikové účetnictví 

10. přílohy směrnice 
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3.2.5 Pravidla pro oběh účetních dokladů 

Při každodenní činnosti v rámci každého oddělení dochází ve společnosti k tvorbě nebo 

pohybu dokladů. Je třeba v návaznosti na organizační strukturu zajistit, aby veškeré 

doklady byly správné, úplné a průkazné a aby byla stanovena odpovědnost příslušných 

pracovníků společnosti při kontrole a zpracování dokladů. Nyní popíši systém, který je 

v rámci oběhu dokladů ve společnosti uplatňován. 

 

3.2.5.1 Třídění doručených dokladů 

Veškerou poštu, kterou společnost obdrží, zpracuje v sídle společnosti asistentka 

marketingového oddělení následujícím způsobem: 

- roztřídění pošty, 

- zapsání doporučených zásilek do knihy doporučené pošty, 

- veškeré dokumenty opatří datumovým záznamem, 

- neprodleně předá dle charakteru dokumentu na příslušná oddělení pro další 

zpracování: 

o faktury přijaté – materiál a zboží – oddělení logistiky, 

o faktury přijaté – doprava – oddělení logistiky, 

o faktury přijaté – služby ostatní – účtárna, 

o bankovní výpisy – specialista řízení pohledávek, 

o zápočty – mzdová účetní, 

o ostatní dokumenty – mzdová účetní, která zhodnotí jejich příslušnost. 

 

3.2.5.2 Schvalovací proces u faktur přijatých 

Podstatnou část dokladů ve firmě tvoří faktury přijaté. V návaznosti na druhy číselných 

řad jsou rozděleny na: 

- faktury přijaté za materiál a zboží – tuzemské, 

- faktury přijaté za materiál a zboží – zahraniční, 

- faktury přijaté za služby – tuzemské, 

- faktury přijaté za služby – zahraniční, 

- zálohové faktury. 

Rozdělení faktur na tuzemské a zahraniční je z pohledu sídla dodavatele bez návaznosti 

na fakturovanou měnu. Tzn. v řadě faktur přijatých za služby – tuzemské – lze zadat 

fakturu v měně EUR od tuzemského dodavatele. 
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Pro schvalování faktur společnost využívá archivační program. Tento program mají 

k dispozici vybraní pracovníci společnosti, jejichž náplň práce zakládá odpovědnost 

věcně či formálně ověřovat správnost dokladů nebo tyto doklady do archivačního 

programu zadávat. Výhodou programu je i možnost zpětného vyhledávání dle různých 

filtrů, např. seznam faktur od určitého dodavatele, za určité časové období, dle částky, 

dle střediska, pro které jsou služby určeny atd. 

 

Základní rozdělení agend v archivačním programu je dle jejich charakteru na: 

- faktury za služby, 

- faktury za zboží a materiál, 

- pokladní doklady, 

- smlouvy dodavatelské. 

 

Podrobné rozdělení je patrné z následujícího obrázku. Každý pracovník si může pro své 

oprávnění vyfiltrovat dle typu dokladu a stupně rozpracovanosti potřebné dokumenty. 

Při výběru řádku „mé faktury ke schválení“ se pracovníkovi zobrazí veškeré doklady, 

ke kterým má povinnost se vyjádřit. Tento program slouží současně i pro sesterskou 

slovenskou společnost.  

 

Obr. 6: Základní menu archivačního programu 
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Konkrétní postup oběhu dokladu popíši na přijaté faktuře za materiál: 

 

Obr. 7: Pohled faktury přijaté 

 

 

1. pracovník výroby přijme dodané množství materiálu do systému – příjemka je 

vytvořena za ceny zadané v systému podle smluvených dodacích podmínek 

2. fakturu z doručené pošty předá asistentka marketingu pracovnici na logistiku 

3. pracovnice logistiky věcně zkontroluje příslušnou fakturu: 

o dodané množství materiálu (viz příjemka a dodací list), 

o cena na faktuře musí souhlasit s cenou na příjemce, 

4. pracovnice logistiky přiloží k faktuře dodací listy a celou dokumentaci 

naskenuje do archivační složky 

5. pracovnice logistiky v archivačním programu dle charakteru vybere zadání nové 

položky a vyplní evidenční údaje: 

o číslo faktury (variabilní symbol), 

o datum vystavení (uvedené na faktuře), 

o čísla k úhradě a měna dokladu, 
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o okruh a středisko, 

o období, 

o dodavatel (zde vybere pouze název z přehledu dodavatelů a veškeré další 

údaje dodavatele se sami doplní), 

o z nabídky vybere osobu odpovědnou za věcnou správnost, 

o osoba odpovědná za „proplacení“ je vždy pracovník controllingu nebo 

jednatel – podle výše částky se automaticky natáhne osoba odpovědná za 

proplacení, 

o v kolonce „zaúčtoval“ je osoba odpovědná za formální správnost – 

jméno se automaticky natáhne dle zpracovávaného okruhu, 

o z archivační složky připojí přílohu, 

o fakturu pomocí „další krok“ pošle do procesu dalšího schvalování. 

6. pracovnice logistiky potvrdí věcnou správnost v archivačním programu a předá 

doklady na účtárnu 

7. mzdová účetní, která je dle náplně práce mimo jiné odpovědná za likvidaci 

faktur, provede následující činnosti: 

- po formální stránce zkontroluje veškeré náležitosti dokladu (účetní, daňové), 

- zkontroluje, zda jsou přiloženy potřebné přílohy, 

- v archivačním programu zkontroluje, zda je faktura po věcné stránce 

odsouhlasena a zda neobsahuje nějaké další poznámky, které jsou potřebné 

k zaúčtování, 

- v případě, že faktura neobsahuje žádné nedostatky, zaúčtuje ji do příslušné 

dokladové řady – program SAP vygeneruje číslo materiálového dokladu a číslo 

faktury. Tyto dva údaje zadá do evidenční obrazovky a postoupí doklad dále ke 

schválení proplacení, 

- originál dokladu zařadí do příslušného šanonu, 

8. pracovník odpovědný za proplacení se vyjádří ke schválení dokladu 

9. mzdová účetní uloží doklad v archivačním programu do archivace, v případě, že 

veškeré předchozí kroky jsou v pořádku. 

 

Mzdová účetní může po provedené archivaci dodatečně přidávat k jednotlivým 

dokladům další přílohy nebo dopisovat poznámky. Ostatní údaje jsou již nezměnitelné. 
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Každý záznam v tomto programu nese prokazatelnou časovou stopu. V případě, že by 

v některé fázi nebylo možné doklad odsouhlasit (např. nepřípustnost operace po věcné 

stránce), lze v archivačním programu doklad „zamítnout“. Po odstranění nedostatků lze 

v procesu dále pokračovat. 

 

Obr. 8: Archivační program - ikony 

 

 

3.2.5.3 Evidence pokladny 

Vedením pokladny ve společnosti jsou pověřeni pracovníci, kteří mají uzavřenou 

dohodu o hmotné odpovědnosti. Pokladna je k dispozici v následujícím rozdělení: 

- Brno – asistentka marketingu – měna CZK, EUR, HUF 

- Brno – pracovnice logistiky – měna CZK 

- Praha – sklad – měna CZK. 

 

Pokladní vyhotovuje: 

- příjmové pokladní doklady a tyto musí obsahovat: 

o označení firmy razítkem, 

o částku a měnu, 

o podpis pokladníka. 

- výdajové pokladní doklady a tyto musí obsahovat: 

o označení firmy razítkem, 

o údaje o příjemci hotovosti, 

o účel výplaty hotovosti,  

o částku a měnu, 

o podpis příjemce hotovosti, 

o podpis pokladníka, 

o přílohu, která představuje účel výplaty hotovosti. 
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Tyto příjmy a výdeje hotovosti se evidují prostřednictvím archivačního programu. 

 

Obr. 9: Pohled pokladního dokladu 

 

 

Nejprve dojde k vyplnění evidenční obrazovky (viz obrázek č. 9) následujícími údaji: 

- druh pohybu hotovosti (příjem nebo výdej), 

- účetní okruh, 

- dokladová řada (zde jsou na výběr všechny typy pokladních knih, které 

společnost používá), 

- datum vystavení dokladu, 

- jméno osoby nebo firmy, která hotovost přijala či vydala, 

- účel platby, 

- částka. 

Měnu není nutné vybírat, dle vybraného typu pokladní knihy je sama přiřazena. U 

každého dokladu se automaticky spočítá kumulovaný zůstatek a proto je v kterémkoliv 

okamžiku možná kontrola hotovosti. Jako osoba oprávněná ke schválení je zde určen 

pracovník controllingu. Schválení probíhá v tomto programu, proto není nutné fyzicky 

na pokladní doklady připojovat podpis osoby, která schválila pohyb hotovosti.  
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Po uložení dokladu je tímto programem přiděleno číslo pokladního dokladu, které 

pokladní na doklad fyzicky opíše. Doklady jsou fyzicky předány na účtárnu. Hlavní 

účetní provede jejich kontrolu po formální stránce, poté doklady zaúčtuje do SAP a 

čísla dokladové řady z SAP fyzicky napíše na pokladní doklady. Poté tato čísla zadá do 

archivačního programu a spustí schvalovací proces pokladního dokladu. Pracovník 

controllingu tyto pokladní doklady schválí.  

 

Na konci měsíce lze z archivačního programu vygenerovat pokladní knihu. Tuto sestavu 

pokladní vytiskne, svým podpisem schválí konečný zůstatek hotovosti a předá hlavní 

účetní. 

 

Inventarizaci pokladny společnost provádí 4x ročně. O průběhu inventarizace sepíše 

předseda inventarizační komise inventarizační zápis, výsledek schválí jednatel. 

 

3.2.5.4 Oběh ostatních druhů dokladů 

 

Faktury vydané zahrnují i vystavení opravných daňových dokladů. Osoba, která fakturu 

vystavuje, je věcně i formálně odpovědná za náležitosti na tomto dokladu. Faktury jsou 

ve společnosti vystavované: 

- na oddělení logistiky a v pražském skladu (SAP) – pracovník provede vystavení 

na základě dodacího listu. Účtování je prováděno automaticky na základě 

nastavených kontací. Faktury se archivují elektronicky. 

- na oddělení účtárny (Money) – impulsem pro vystavení jsou podklady z 

ostatních oddělení (dodací listy, smlouvy atd.). Faktury se archivují fyzicky. 

 

Zpracování bankovních transakcí je v návaznosti na vnitřní kontrolní systém rozděleno 

mezi několik pracovníků. Tito zabezpečují: 

- příkazy: 

o návrh (nearchivuje se) – vytvoří hlavní účetní, 

o výběr plateb - provede controller, 

o konečná forma příkazu (archivuje se) – vytvoří hlavní účetní, 

o schválení – provede jednatel, 
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- výpisy: 

o aktuálně z internetového bankovnictví – zaúčtuje specialista pohledávek, 

o kontrola zůstatků – controller, 

o originály výpisů – specialista pohledávek je opatří kontací a založí. 

 

Interní účetní doklady slouží k zaúčtování mezd, odpisů, rozpuštění časového rozlišení, 

oprav chyb, zaúčtování daní atd. U každého interního dokladu musí být příloha, ze které 

vyplývá podstata zaúčtování. Formální kontrolu provádí mzdová nebo hlavní účetní. 

V nestandardních případech může být vyžadován podpis pracovníka controllingu. 

 

Skladové hospodářství představuje doklady, které se účtují na základě pohybů na skladě 

v SAP v modulu logistiky a výroby. Vybraný druh pohybu je vždy navázán na 

přednastavenou účetní kontaci. Věcně odpovědný za tento případ je vždy pracovník, 

který výběrem druhu pohybu v modulu logistiky nebo výroby v programu SAP určí 

charakter následně zaúčtované operace. Jedná se především o příjem a výdej materiálu a 

zboží, příjem hotové výroby a její výdej při prodeji, inventurní pohyby atd. 

 

Evidence majetku zahrnuje: 

- dlouhodobý majetek, který je zpracováván v modulu majetku v SAP 

- drobný majetek, který společnost eviduje v pomocné evidenci. 

Zařazování se provádí na základě protokolu o převzetí majetku do užívání. Hlavní 

účetní provede formální kontrolu náležitostí a údaje přenese v případě dlouhodobého 

majetku do modulu majetku v SAP. Výběrem přednastavené transakce dojde 

k automatickému zaúčtování.  

Přidělením odpisových kódů se při spuštění transakce vypočtou odpisy a zaúčtují. 

Za jejich kontrolu je odpovědná hlavní účetní. 

K vyřazení dojde na základě protokolu o vyřazení majetku z užívání. O způsobu 

vyřazení rozhoduje odpovědná osoba (vedoucí výroby, controller nebo jednatel). 

V případě likvidace je nutné přiložit doklad prokazující fyzickou likvidaci. V případě 

prodeje je nutné přiložit kopii vystavené faktury. Hlavní účetní provede formální 

kontrolu náležitostí a údaje přenese v případě dlouhodobého majetku do modulu 

majetku v SAP. Výběrem přednastavené transakce dojde k automatickému zaúčtování.  
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3.2.6 Problematika cestovních náhrad 

V této části popíši historicky vývoj interních předpisů ve společnosti v oblasti 

cestovních náhrad.  

 

3.2.6.1 Specifika společnosti v dané oblasti  

Jak je patrné z organizační struktury, společnost zaměstnává obchodní zástupce, kteří 

zabezpečují prodej zboží a výrobků. Pro tyto je způsob vyúčtování cestovních výdajů 

mírně odlišný než pro ostatní zaměstnance společnosti. 

 

Obchodní zástupci zajišťující prodej zboží a výrobků na území České republiky mají 

sjednáno jako pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad místo bydliště. Odtud 

pravidelně každý den vyjíždí na pracovní cesty. Do tohoto místa se po ukončení 

pracovní cesty vrací. Vyúčtování se provádí vždy na konci měsíce, toto vyúčtování 

schvaluje obchodní ředitel.   

 

Ostatní zaměstnanci vykonávají pracovní služby tuzemské i zahraniční nepravidelně. 

V rámci zahraničních pracovních cest navštěvují Slovensko častěji než ostatní 

destinace. 

 

Zaměstnanci využívají v rámci pracovních cest firemní vozidla a ojediněle i vlastní 

osobní silniční vozidla. V případě poruchy firemního vozidla může dojít i k použití 

náhradního vozidla, které poskytne servisní firma. Pro úhradu nákladů za pohonné 

hmoty je využívána hotovost nebo platební karta konkrétní společnosti provozující 

benzínové stanice. Mezi ostatní způsoby dopravy v rámci služební cesty patří letadlo, 

autobus, vlak, taxi nebo městská hromadná doprava. 

 

Vyúčtování všech nákladů souvisejících s pracovní cestou a stejně tak i vyúčtování 

nákladů souvisejících s provozem firemního automobilu probíhá nejméně 1x měsíčně 

nejpozději na konci měsíce.  
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3.2.6.2 Historický vývoj interních předpisů 

První směrnice, která řeší danou problematiku, byla sepsána 1.6.2001 pod označením 

„Směrnice č. U/4/2001 Pracovní cesty
155

“. Byla velmi obecně a teoreticky sestavena a 

korespondovala se zákonným zněním platným v daném roce. Její struktura byla 

následující: 

- v základním ustanovení byl vymezen účel směrnice a vymezeny pojmy: 

pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta a pravidelné pracoviště, 

- v bodě poskytování náhrad byly vyjmenované náhrady poskytované v rámci 

tuzemské pracovní cesty, které zaměstnanci přísluší a informace, že faktury za 

ubytování se účetní jednotka rozhodla evidovat na účtu 512002 (Cestovné-

ubytování). V kapitole stravné je odkaz na vyhlášku ministerstva práce a 

sociálních věcí a způsob krácení stravného při poskytnutí bezplatného stravování 

a náhrada při použití vlastního silničního motorového vozidla.,  

- v kapitole zahraniční pracovní cesty je obecný popis přiznání zahraničního 

stravného, 

- vyúčtování pracovní cesty obsahuje sdělení, že tuzemské cesty se vyúčtují na 

formulářích firmy SEVT a zahraniční na přiloženém formuláři vytvořeném dle 

požadavku firmy. Schválení pracovní cesty provádí pracovník, který je oprávněn 

pracovní cestu nařídit a tento zároveň prověřuje, zda všechny výdaje jsou 

doloženy náležitými doklady. Poslední informací je okamžik vyúčtování 

pracovní cesty, a to do konce měsíce, ve kterém byla pracovní cesta 

uskutečněna. Hlavní účetní provede kontrolu cestovního příkazu a provede jeho 

zaúčtování. 

 

Aktualizace této směrnice byla provedena 1.1.2002 pod označením „Směrnice č. 

U/3/2002 Pracovní cesty
156

“. Změny byly v následujících bodech: 

- faktury za ubytování se účetní jednotka rozhodla evidovat místo na účtu 512002 

(Cestovné-ubytování) na účtu 518000 (Ubytování), 

- u náhrad při použití soukromého vozidla bylo doplněno, že „cena za pohonné 

hmoty bude stanovena dle dokladu o čerpání pohonné hmoty s datem před 

                                                 
155

 QUICK-MIX. Směrnice č. U/4/2001: Pracovní cesty. 
156

 QUICK-MIX. Směrnice č. U/3/2002: Pracovní cesty. 
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služební cestou. V případě, že nedoloží zaměstnanec doklad, použije se cena 

uvedená v opatření Ministerstva práce a sociálních věcí.“, 

- k vyúčtování tuzemské pracovní cesty byla doplněna informace, že na 

formulářích firmy SEVT se kromě schválení a vyúčtování provádí i povolení 

tuzemské pracovní cesty. „Nadřízený pracovník vysílající zaměstnance na 

pracovní cestu určí místo jejího nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání, 

způsob dopravy a ukončení pracovní cesty, může určit i další podmínky pracovní 

cesty.“, 

- tuzemské pracovní cesty zde byly rozděleny na: 

o pracovní cesty obchodních zástupců, 

o pracovní cesty ostatních zaměstnanců, 

- zahraniční pracovní cesty – zde byla doplněna skutečnost, že zaměstnanec, který 

je vyslán na zahraniční služební cestu, oznámí tuto skutečnost pracovníkovi 

controllingu nejpozději 2 pracovní dny před konáním zahraniční cesty. Tento 

pracovník určí výši zálohy a zajistí zahraniční měnu. Zaměstnanec si vyzvedne 

zálohu v zahraniční měně na pokladně nejpozději v den zahraniční pracovní 

cesty. Pokud zaměstnanec odjede na služební cestu bez zálohy, budou nároky 

zaměstnance přepočítány kurzem data vyúčtování., 

- vyúčtování zahraniční pracovní cesty – zaměstnanec předá podklady ke 

zpracování formuláře hlavní účetní a to následující pracovní den pro konání 

zahraniční pracovní cesty. Směrnice stanovila, že rozdíl z vyúčtování zahraniční 

pracovní cesty bude proplacen v české měně. 

 

V každém roce společnost stanoví sdělením pro všechny zaměstnance Sazby stravného 

během tuzemských služebních cest pro rok 20XX, které se odvíjí od aktuální vyhlášky 

Ministerstva práce a sociálních věcí pro daný rok.  

 

Dalším typem směrnice vztahující se k této oblasti je směrnice ze dne1.7.2001 pod 

označením „Směrnice č. U/5/2001 Evidence jízd
157

“. Stanovila povinnost: 

- evidovat veškeré jízdy služebními vozidly do knihy jízd včetně povinných 

údajů, 

                                                 
157

 QUICK-MIX. Směrnice č. U/5/2001: Evidence jízd. 
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- schválení každé cesty služebním vozidlem před jejím započetím a to nadřízeným 

pracovníkem, který pracovní cestu schválil, 

- k měsíčnímu vyúčtování přikládat kopii knihy jízd, 

- při vykazování soukromých cest služebními vozidly uvést počet kilometrů. 

 

Aktualizace této směrnice byla provedena 1.7.2007 pod označením „Dodatek ke 

směrnici č. U/5/2001 Evidence jízd
158

“. Zde vedení společnosti rozhodlo, že 

zaměstnanci mohou služební vozidla využívat pouze pro účely související s výkonem 

práce. Dále bylo upřesněno, že zaměstnanec je povinen na doklad o úhradě pohonných 

hmot uvádět státní poznávací značku vozidla. 

 

3.2.6.3 Používané formuláře 

Společnost používá: 

- pro tuzemské pracovní cesty formulář firmy SEVT, 

- pro zahraniční pracovní cesty vlastní formulář, 

- pro měsíční vyúčtování nákladů ke služebnímu vozidlu vlastní formulář, 

- pro náhradu cestovních výdajů při použití soukromého vozidla vlastní formulář. 

 

 

3.2.7 Průběh zpracování účetní závěrky 

V analýze této problematiky se soustředím na praktickou část zpracování účetní závěrky 

ve společnosti. Nebudu konkrétně vysvětlovat jednotlivá zákonná ustanovení ani 

způsoby, ze kterých jednotlivé činnosti a postupy vycházejí. Nebudou zde popsány 

podrobné postupy, jak se vyplní rozvaha, výkaz zisku a ztráty nebo sestaví příloha 

k účetní závěrce. Půjde spíše o sled činností a náplň dokladové inventury. 

 

Při zpracování účetní závěrky je třeba zohlednit časovou i obsahovou náročnost všech 

činností. Je vhodné si s předstihem připravit některé dokumenty, předepsat maily 

s požadavky, které první pracovní den následujícího roku mohou být během chvíle 

odeslány. 
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 QUICK-MIX. Dodatek ke směrnici č. U/5/2001: Evidence jízd. 
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Termín ukončení účetní závěrky určuje mateřská společnost. Pro rok 2013 byl 

harmonogram účetní závěrky stanoven následovně: 

- 12. období – ukončení 9. 1. 2014 (běžná měsíční závěrka), 

- 13. období – ukončení 16. 1. 2014 (poslední termín na zaúčtování uzávěrkových 

operací + zpracování dokladové inventury), 

- audit - 16., 17., 20. 1. 2014, 

- daňový poradce - 21. 1. 2014 (stanovení rezervy na daň z příjmů právnických 

osob), 

- kompletní zpracování výkazů účetní závěrky – 22., 23. 1. 2014, 

- předběžný report výkazů účetní závěrky mateřské společnosti – 1. 2. 2014, 

- odsouhlasená účetní závěrka auditorem – report mateřské společnosti –7.2.2014. 

 

Veškeré činnosti musí probíhat v co nejkratších časových úsecích, souběžně a přesně. 

Vyžaduje se součinnost všech pracovníků ostatních oddělení i externích pracovníků. 

Někteří obchodní partneři jsou již na tyto termíny zvyklí, proto nebývá problém se 

s nimi domluvit na doručení potřebných faktur a dalších dokladů. 

 

Prvotním předpokladem je, aby se na účtárnu dostaly veškeré faktury, zápočty, 

podklady k pracovním cestám, smlouvy apod. Oddělení logistiky do druhého 

pracovního dne vyfakturuje všechny prodeje a dořeší případné další skladové pohyby 

týkající se předchozího roku. Všichni pracovníci vyúčtují na pokladně provozní zálohy 

spolu se všemi doklady. Inventarizační komise dokončí fyzické inventury majetku 

společnosti a neprodleně předají hlavní účetní inventurní zápisy spolu s návrhem na 

řešení zjištěných nedostatků. 

 

Hlavní účetní provede kontrolu: 

- saldokonta u účtů hlavní knihy a provede případné opravy a spárování, 

- saldokonta na konkrétních účtech odběratelů a dodavatelů a provede případné 

opravy a spárování, 

- fakturace uskutečněných prodejů, 

- nákladů a výnosů, zda jsou zaúčtovány všechny pravidelné měsíční a čtvrtletní 

položky. Účetní chybějící faktury a podklady vyžádá. 
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Zde uvádím seznam operací, které je v rámci uzávěrkových prací třeba zaúčtovat: 

- faktury za prosinec, které mají DUZP leden – přeúčtovat náklady interním 

dokladem přes účty časového rozlišení, 

- podíl na zisku vyjádřit jako závazek vůči společníkovi, 

- dohadné položky na náklady a výnosy, které časově a věcně spadají do 

uzavíraného účetního období, zejména: 

o pojistné události – náklady za opravy a odhad náhrady od pojišťovny, 

o vyúčtování energií,  

o vyúčtování poplatků za internet a telefony, 

o bonusy množstevní (odběratelské i dodavatelské), 

- zjištěné rozdíly ze všech provedených inventur, 

- vyúčtování silniční daně, 

- zúčtování daně z přidané hodnoty za prosinec, 

- odpis pohledávek, 

- rozpuštění cenových odchylek u zboží a výrobků, 

- přepočet účtu cizích měn k 31. 12. (finanční účty, pohledávky, závazky), 

- opravné položky k zásobám dle podkladu mateřské společnosti, 

- rezervy (nevyčerpaná dovolená včetně pojištění, náklady spojené s auditem, 

rezerva na reklamace prodaných výrobků, marketingová rezerva), 

- opravné položky k pohledávkám, 

- rezerva na daň z příjmů, 

- odložená daň. 

 

V rámci roční účetní závěrky se provádí následující inventury: 

- pohonné hmoty v nádržích jednotlivých firemních automobilů k rozvahovému 

dni nespotřebované, 

- zůstatek účtu kancelářského a ostatního materiálu evidovaného mimo SAP, 

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,  

- drobný dlouhodobý majetek, 

- nedokončené investice, 

- zásoby, 

- pokladny a ceniny. 



70 

 

Oddělení účtárny vypracuje: 

- přiznání k dani silniční, 

- přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec a souhrnné hlášení, 

- oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na 

celkovém počtu zaměstnanců (Úřad práce ČR). 

 

Dále je třeba shromáždit následující potvrzení: 

- banky (stavy na účtech, stavy úvěrů, úrokové sazby, dispoziční oprávnění, 

úvěrové linky, zajištění apod.), 

- odsouhlasení zůstatků jednotlivých odběratelů a dodavatelů, 

- odsouhlasení zůstatků v rámci holdingu Sievert, 

- aktuální výpis z obchodního rejstříku, 

- aktuální výpis z katastru nemovitostí, 

- vyjádření právníka o aktuálních právních skutečnostech, 

- vyjádření daňového poradce o aktuálních daňových skutečnostech, 

- odsouhlasení stavu osobního účtu – Městská správa sociálního pojištění, 

- odsouhlasení stavu osobního účtu – zdravotní pojišťovny, 

- odsouhlasení stavu osobního účtu – finanční úřad. 

 

Nyní lze zkompletovat dokladovou inventuru, při níž používá společnost protokol (viz. 

obrázek č. 10).  

 

Obr. 10: Protokol inventarizace účtu hlavní knihy 
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Jednotlivé zůstatky dle obratové předvahy hlavní účetní zkontroluje a doloží 

potřebnými přílohami. Některé oblasti jsou na dokladování náročnější, např.: 

 

Oblast majetku – zde je třeba provést, doložit nebo zkontrolovat: 

- stav majetku k 31.12. z programu SAP z modulu investičního majetku (tříděný 

dle čísla majetku a dle třídy majetku), 

- inventarizační protokol k 31.12 dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a 

dlouhodobého drobného majetku, 

- evidence pronajatého majetku, 

- aktuální výpis z katastru nemovitostí, 

- potvrzení banky o zástavních právech, 

- kontrolní vazby – pořízení, zařazení do používání, vyřazení z používání, prodej, 

- účetní a daňové odpisy, 

- stanovení účetních a daňových zůstatkových cen. 

 

Oblast zásob – zde je třeba provést, doložit nebo zkontrolovat: 

- stav zásob z programu SAP z modulu logistiky pro sklad Brno a sklad Praha, 

- inventarizační protokol pro sklad Brno a sklad Praha, 

- vyhodnocení pomalu obrátkových, zastaralých či znehodnocených zásob, 

- kontrolní vazby. 

 

Pohledávky a závazky – zde je třeba provést, doložit nebo zkontrolovat: 

- konfirmace - jsou rozesílány k 30.11., protože vzhledem k termínu ukončení 

závěrky by nebylo možné zajistit zpětné odpovědi od dodavatelů a odběratelů. 

Stav do 31.12. se doloží knihou přijatých a vydaných faktur za měsíc prosinec., 

- odběratelům v exekučním, konkurzním řízení se konfirmace již nerozesílají, 

- přepočet cizích měn pohledávek a závazků na účtech tuzemských odběratelů a 

dodavatelů je možný, protože i tuzemský odběratel může fakturovat v cizí měně, 

- pohledávky se konzultují s daňovým poradcem, který odsouhlasí pohledávky, 

které je vhodné odepsat, 

- opravné položky k pohledávkám v celkové hodnotě stanoví controller, daňové 

posoudí daňový poradce. 
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Kromě výše uvedené dokladové inventury auditoři např. požadují: 

- účetní deník za celé kontrolované období v EXCEL, 

- obratová předvaha v analytickém členění s mezisoučty za skupiny i třídy účtů, 

- podrozvahová evidence, 

- seznam hmotně odpovědných osob a předmět jejich odpovědnosti, 

- přehled stavu zaměstnanců, 

- přehled deseti nejvýznamnějších odběratelů a dodavatelů (rámcové kupní 

smlouvy, všeobecné obchodní podmínky atd.), 

- vnitropodnikové směrnice, 

- kopie protokolů z kontrol finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a 

zdravotní pojišťovny a jiných externích orgánů, 

- organizační strukturu společnosti a podniků ve skupině, 

- kopie posledního přiznání k dani z nemovitosti, dani z příjmů právnických osob, 

- významné nově uzavřené smlouvy, 

- kopie platných ceníků, 

- kalkulační vzorce. 

 

Samotné sestavení účetní závěrky znamená, že se zpracuje: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- příloha k účetní závěrce, 

- přehled o peněžních tocích, 

- výkaz o pohybu vlastního kapitálu. 

 

Následně dojde k těmto činnostem: 

- auditor vyhotoví zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce, 

- controller vyhotoví výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami, 

- valná hromada schválí účetní závěrku, 

- dojde ke zveřejnění účetní závěrky, 

- zkompletuje se daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a včetně 

výkazů účetní závěrky se podá na finanční úřad. 
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4   Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  

 

Po provedené analýze oblasti účetnictví a vnitropodnikových předpisů jsem dospěla 

k doporučením, která vysvětluji dále. U každého doporučení popíši, jaký přínos by 

zavedení do praxe mělo. 

 

 

4.1 Vedení účetnictví ve společnosti 

4.1.1 Ekonomický software SAP 

Ekonomický software SAP neumožňuje vystavovat určité typy odběratelských faktur. 

Jedná se o prodej nakoupeného zboží, které nemá v SAP založená kmenová data, nelze 

tedy pořídit skladovou evidenci k tomuto zboží. Nyní se odebere přesně objednané 

zboží odběratelem a to se ve stejném množství ihned vyfakturuje, protože by bylo 

náročné sledovat mimo SAP skladovou evidenci těchto typů zboží. Proto je využíván 

software Money, kde se faktura vystaví. Protože tento program není s SAP propojený, 

je nutné před vystavením faktury založit do Money i kmenová data zákazníka, která 

v SAP již navedena jsou. Po vystavení faktury následuje manuální účtování do SAP. 

Vzhledem k tomu, že společnost v letošním roce zásadně navýšila obraty u tohoto typu 

zboží, doporučuji prodiskutovat tento problém v mateřské společnosti a zajistit, aby 

bylo možné tento typ fakturace provádět přímo z SAP. Přínosem bude: 

-  zefektivnění práce při fakturaci, kdy odpadne přepisování údajů o zákazníkovi 

do dalšího software, 

- zamezení chybovosti právě v souvislosti s přepisováním údajů o zákazníkovi a 

následným manuálním účtováním, 

- provázanost na hodnocení práce obchodního zástupce, kdy při manuálním 

účtování nelze do faktury zadat region obchodního zástupce, 

- přímá návaznost na výpočet ročních slev a bonusů zákazníkům, 

- úspora z titulu množstevních slev od dodavatele tohoto typu zboží. 
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4.1.2 Druhy dokladových řad 

Pro rok 2014 není vypracovaný seznam dokladových řad s jejich číselným označením. 

Doporučuji vypracovat pro rok 2014 aktuální přehled dokladových řad s jejich 

číselným označením. Tento přehled bude v příloze diplomové práce. 

 

Chronologie číselných řad zaručuje, že účetnictví je úplné a průkazné. Pokud čísla 

v dokladové řadě účetních dokladů na sebe nenavazují, může dojít k určitým 

pochybnostem ze strany kontrolního orgánu, proto doporučuji zajistit v mateřské firmě, 

aby dokladová řada RV obsahující vystavené faktury za prodej výrobků a zboží byla 

samostatná pro každý jeden subjekt v holdingu, případně byla nahrazena jinou 

samostatnou číselnou řadou. Přínosem bude na první pohled kompletní celek 

fakturace a při případné kontrole z finančního úřadu odpadne vysvětlování, proč 

z dané číselné řady máme v evidenci pouze každou padesátou fakturu. Je nutné si 

uvědomit, že tyto faktury tvoří zhruba 80 % dokladů z celého účetnictví a „dokladově“ 

představují předmět podnikání společnosti. 

 

4.1.3 Účtový rozvrh 

Dle mého názoru není nutné účtový rozvrh uvádět jako samostatnou směrnici, protože 

se dá ze systému kdykoliv vytisknout. Jediným nedostatkem v této oblasti shledávám  

uvedené označení s číslem „2“ na začátku účtu z důvodu automatického převodu 

v rámci konsolidace v mateřské firmě. Zde doporučuji zajistit při tisku obratové 

předvahy, aby tyto účty byly včleněny dle charakteru do části, kam patří – tedy odpisy 

s označením 2551xxx do oblasti nákladů a účty oprávek k dlouhodobému majetku 

s označením 207xxxx (208xxxx) za účty dlouhodobého majetku. Přínosem bude 

zlepšení orientace pro uživatele obratové předvahy a dále odpadne nutnost ručně 

dopočítávat dle obratové předvahy zůstatkovou účetní hodnotu dlouhodobého majetku 

nebo celkovou sumu nákladů.   
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4.2 Vnitropodnikové směrnice ve společnosti 

 

4.2.1 Jednotný vzhled směrnic 

Doporučuji následující jednotnou formu vnitropodnikových předpisů ve společnosti: 

- záhlaví směrnice: 

o název a sídlo společnosti, 

o název směrnice – stručný a výstižný popis, 

o číselné označení, 

o vydání (revize) - označuje, kolikáté v pořadí je vydání této směrnice, 

o počet stran dané směrnice, 

o účinnost – datum, od kdy nabývá tato směrnice účinnosti, 

o počet příloh dané směrnice, 

 

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno 

  
 

Vydání:   

Název směrnice: 

 
Počet stran:   

Číselné označení:   Účinnost od: 
 

  
Počet příloh:   

 
- vlastní text směrnice: 

o úvod – bude obsahovat související zákonné předpisy, 

o konkrétní popis problému ve společnosti, 

o závaznost – pro které osoby je směrnice závazná, 

o které předpisy se touto směrnicí ruší či mění a v jakém rozsahu, 

- zápatí směrnice: 

o seznam příloh, 

o jméno, datum a podpis osoby, která směrnici vydala a která je 

kompetentní řešit danou problematiku, 

o jméno, datum a podpis osoby, která je oprávněna směrnici schválit. 

 

Vydal:   Schválil:   

Datum:   Datum:   

Podpis:   Podpis:   

 

Přínosem bude snadná orientace uživatelů v oblasti vnitropodnikových předpisů. 
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4.2.2 Vnitropodniková směrnice pro vedení účetnictví 

V kapitole 3.2.4 jsem uvedla jednotlivé body, které jsou popsány ve směrnici pro 

vedení účetnictví v této společnosti. Tyto jsem zhodnotila a doporučuji tuto směrnici 

zaktualizovat v následujících bodech: 

- ověřování roční účetní závěrky – je uvedeno, že společnost nenaplňuje 

podmínky stanovené v § 20 zákona o účetnictví, ale v kapitole 3.2.1 jsem 

uvedla, že nyní je již splňuje, 

- archivace a skartace – tento bod neobsahuje odkaz na aktuální zákonné 

předpisy. Také je pouze uvedeno, že účetní doklady jsou ukládány 

v samostatném účetním archivu, kde jsou uspořádány dle druhů dokladu. 

Doporučuji vytvořit samostatnou směrnici týkající se archivace a skartace, ve 

které bude stanoveno: 

o konkrétní lhůty pro archivaci používané ve společnosti, 

o obsah a forma archivačních knih, 

o odpovědní pracovníci za archiv, 

o postup a způsob skartace dokumentů., 

- dlouhodobý majetek společnosti – zde doporučuji zaktualizovat odpisový plán 

– od doby sepsání směrnice byla významně zhodnocena oblast výrobních 

technologií, která zahrnuje inventární čísla, jejichž doby odepisování byly 

stanoveny individuálně na základě rozhodnutí vedení společnosti v návaznosti 

na dobu životnosti. Toto není ve směrnici popsáno., 

- zásoby – v tomto bodě jsou především uvedeny kontace pro jednotlivé skladové 

pohyby – zde doporučuji zaktualizovat možné druhy skladových pohybů 

tabulkovou formou (číslo skladového pohybu, popis, vygenerovaný doklad a 

kontace navázaná na tento skladový pohyb). Dále doporučuji popsat výjimky 

z tohoto účtování - např. u skladových karet výrobků, které mají automatické 

nastavení účtování pro oblast hotových výrobků – když se tento artikl nakoupí 

od jiné společnosti ve skupině, stává se zbožím, ale účtuje se o něm jako o 

výrobku (např. příjem 123x111) – z toho důvodu při zpracování účetní závěrky 

nesouhlasí návaznosti účtování v oblasti zásob., 

- rezervy – zde doporučuji popsat tvorbu a rozpouštění nově tvořených rezerv 

v oblasti marketingu, 
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- časové rozlišení – zde doporučuji zaktualizovat tituly, které společnost přes 

časové rozlišení účtuje.  

 

Přínosem aktualizace směrnice pro vedení účetnictví bude, že dojde k naplnění 

zákonných podmínek v oblasti vedení účetnictví a při případné kontrole účetnictví 

pomůže prokázat oprávněnost účetních postupů. 

 

 

4.3 Oběh účetních dokladů 

 

Směrnice na oběh účetních dokladů ve společnosti vytvořena není. Doporučuji 

jednotlivé činnosti probíhající ve společnosti s následnou vazbou na doklady 

podrobně popsat a vytvořit směrnici týkající se oběhu dokladů, která bude závazná pro 

všechny pracovníky společnosti. Lze vycházet z mé analýzy v kapitole 3.2.5, která 

popisuje postup zpracování a oběh dokladů v jednotlivých oblastech činnosti 

společnosti, a která se podrobně zabývá vedením pokladny a uceleným oběhem faktury 

přijaté za materiál. 

 

Přínosem bude metodický popis všech činností ve společnosti včetně stanovení 

odpovědností, pravomocí a povinností pro jednotlivé pracovníky ve společnosti. 

Všichni pracovníci budou moci na základě tohoto vnitřního předpisu vyhodnotit, jak se 

mají v dané situaci zachovat, na koho se mohou obrátit při řešení problému spojeného 

s konkrétním dokladem. Dále usnadní řešení problémů v případě zastupování 

pracovníků. 

  

Doporučuji vypracovat tabulkovou formou přehled možných účetních případů a 

dokladů s připojením odpovědnosti za věcnou a formální kontrolu. Tento přehled tvoří 

přílohu diplomové práce. Přínosem bude, že se tento vnitřní předpis se může stát 

nástrojem efektivní vnitropodnikové kontroly. 
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4.4 Problematika cestovních náhrad 

 

Největší problém v této oblasti je nedostatečná aktualizace vnitřního předpisu. Některé 

body již nekorespondují s aktuálně platnou legislativou (např. problematika lhůt při 

vyúčtování pracovních cest), stejně tak i vnitřní firemní postupy se od doby poslední 

aktualizace změnily. Doporučuji vypracovat novou směrnici upravující cestovní 

náhrady. Přínosem bude jednotný, legislativně i metodicky aktuální předpis pro 

postup při vyúčtování cestovních náhrad. Nově vypracovaná směrnice na cestovní 

náhrady bude v příloze této diplomové práce. 

  

Při zpracování nové směrnice o poskytování cestovních náhrad vycházím z analýzy 

problému a zaměřuji se na tyto nedostatky: 

- v rámci související legislativy uvést čísla stěžejních zákonů, každoročně se 

měnící čísla vyhlášek uvádět ve sdělení, které stanoví aktuální výše stravného a 

náhrady základní sazby při použití vlastního osobního silničního vozidla, 

- vymezení pojmů – pokud jsou vymezeny odlišně od legislativy, tak uvést, jinak 

to není nutné (co je myšleno pracovní cestou, zahraniční pracovní cestou nebo 

pravidelným pracovištěm je stanoveno v ustanoveních zákoníku práce), 

- sjednotit pravidla pro stanovení podmínek pracovní cesty před jejím započetím – 

vždy písemně a ze strany nadřízeného pracovníka, který následně provede i 

odsouhlasení zprávy o výsledku pracovní cesty a konečného vyúčtování. 

Kontrolu výdajů nárokovaných ve vyúčtování provede hlavní účetní., 

- jednotlivé výdaje je vhodné vypsat a přímo okomentovat, jak bude jejich 

konkrétní uplatňování vypadat: 

o prokazatelná výše, 

o stanovení podmínek při použití silničního osobního vozidla zaměstnance 

(např. havarijní pojištění, dálniční známka atd.) a stanovení příslušných 

náhrad, 

o stanovení výše poskytovaného tuzemské a zahraničního stravného a 

postup krácení v případě poskytnutí bezplatné stravy, 

o stanovení kapesného, 
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o definování nutných vedlejších výdajů (vymezit, co zaměstnavatel 

nepovažuje za nutné vedlejší výdaje v souvislosti s pracovní cestou), 

o požadavek, aby při zahraniční pracovní cestě měl zaměstnanec uzavřené 

pojištění zdravotních výloh atd. 

- stanovení lhůty pro vyúčtování – zákoník práce stanoví pro zaměstnance a 

zaměstnavatele maximální lhůtu 10 pracovních dnů pro vyúčtování a náhradu 

cestovních výdajů. Pokud je stanoveno vyúčtování pracovních cest např. jednou 

za měsíc vždy na konci měsíce, je nutné tuto delší lhůtu individuálně s každým 

zaměstnancem dohodnout. Nelze to obecně stanovit vnitřním předpisem., 

- upravit aktuálně oblast poskytování a vyúčtování záloh na pracovní cesty. 

 

4.4.1 Formuláře používané pro oblast cestovních náhrad 

Nedostatek spatřuji u vyúčtování zahraničních pracovních cest. Tyto jsou vyúčtovány 

vždy jednotlivě i v případě, že zaměstnanci vykonávají pracovní cesty na Slovensko, 

kde sídlí sesterská firma, několikrát do měsíce. Doporučuji vypracovat zahraniční 

cestovní příkaz souhrnný pro účely zahraničních pracovních cest na území Slovenské 

republiky, kdy tyto cesty se konají několikrát do měsíce, a není zaměstnancem žádána 

záloha. Přínosem bude jednodušší a časově úspornější zpracování těchto pracovních 

cest. Přínosem bude také snazší kontrolovatelnost uskutečněných pracovních cest na 

Slovensko pro nadřízené pracovníky. Nově vypracovaný formulář bude v příloze této 

diplomové práce.  

 

Tento formulář bude ve formátu EXCEL. Bude mít nastavené vzorce, kdy po vyplnění: 

- počtu hodin strávených na území Slovenska, 

- počtu bezplatně poskytnutých jídel, 

- případných dalších výdajů souvisejících s pracovní cestou a 

- zadání kurzu České národní banky (tento údaj vyplní hlavní účetní) 

se vypočte příslušná cestovní náhrada. 

4.4.2 Evidence jízd, měsíční vyúčtování 

Oblast evidence jízd a metodiky vyúčtování cestovních náhrad a měsíčních nákladů 

souvisejících s používání firemního vozidla pro účely související s výkonem práce 



80 

 

nebyla od roku 2007 aktualizována. Doporučuji zaktualizovat tuto oblast. Hlubší 

propracování by sloužilo obchodním zástupcům jako metodika při zpracování 

měsíčních cestovních příkazů a při rozhodování, které náklady a jakým způsobem 

uvést do měsíčního vyúčtování nákladů v souvislosti s použitím firemního vozidla. 

V tom spatřuji přínos i pro nadřízené osoby, které tyto nárokované výdaje schvalují.  

 

V této oblasti bych dále doporučila instalaci zařízení GPS do jednotlivých automobilů. 

Přínosem bude zjednodušení administrativy týkající se vyplňování knih jízd 

k jednotlivým automobilům, protože systém poskytne elektronicky zpracovanou knihu 

jízd. Dále tímto společnost posílí svůj kontrolní vnitřní systém a může dojít ke snížení 

nákladů na pohonné hmoty. 

 

 

4.5 Zpracování účetní závěrky 

V kapitole 3.2.7 jsem vyjmenovala veškeré činnosti, které jsou ve společnosti při 

zpracování účetní závěrky vykonávány. Protože ve společnosti není vydán žádný vnitřní 

předpis, který by se zabýval zpracováním účetní závěrky, doporučuji tento seznam 

činností použít jako součást směrnice týkající se harmonogramu účetní závěrky. 

Přínosem bude přehledný návod, jak postupovat ve všech fázích zpracování účetní 

závěrky společnosti. Přínosem také je, že tuto metodiku může využít i slovenská 

sesterská společnost. 

 

Také doporučuji přiložit do směrnice týkající se zpracování účetní závěrky přehledný 

seznam jednotlivých rozvahových účtů, ve kterém bude uvedeno: 

- způsob doložení zůstatku, 

- povinnost provedení fyzické inventury, 

- povinnost přepočtu cizí měny na měnu tuzemskou, 

- informace, zda účet má na konci období zůstat nulový. 

Vypracovaný seznam bude v příloze této diplomové práce. Přínosem bude pro 

uživatele rychlá orientace v dané problematice. 
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Závěr 

Oblast vnitropodnikových směrnic je pro zpracování účetnictví velmi důležitá, přesto 

společnosti často nepřikládají jejich tvorbě takový důraz. Zpracování se jim zdá 

zbytečné, zdlouhavé a byrokratické. Přitom kvalitně zpracované interní předpisy 

napomáhají efektivnímu řízení činností společnosti a podtrhují průkaznost, úplnost a 

správnost údajů uvedených v účetnictví.  

 

Vnitropodnikové účetní směrnice by měly postihovat zákonné předpisy, ale také 

poskytovat uživatelům praktický pohled na fungování konkrétní společnosti a to v co 

nejaktuálnější podobě.  

 

V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení pojmu vnitropodnikové směrnice, 

uvedla jejich náležitosti a obecné požadavky na jejich zpracování. V kapitole 

odpovědnost jsem v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva shrnula důležité 

paragrafy, které je třeba při tvorbě vnitropodnikových předpisů vnímat v širších 

souvislostech. Poté jsem se zaměřila na problematiku cestovních náhrad a zpracování 

účetní závěrky. 

 

Při rozboru situace ve společnosti jsem využila své praktické zkušenosti z této 

společnosti a vysvětlila jsem způsob vedení účetnictví ve společnosti, přiblížila 

jednotlivé druhy používaných dokladů a zhodnotila současný stav interních předpisů. 

Popsala jsem, jak je ve společnosti řešena problematika cestovních náhrad a prakticky 

shrnula činnosti, které zde probíhají v rámci uzávěrkových prací. 

 

V návrhové části jsem vybrala dle mého názoru nejpodstatnější nedostatky, které jsem 

při analýze zjistila a současně jsem doporučila řešení, díky kterým se aktualizované 

interní předpisy ve společnosti stanou pomocníkem při řešení každodenních úkolů, čímž 

jsem dosáhla cíle své diplomové práce.  
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Příloha č. 1: Vnitropodniková směrnice cestovní náhrady 

 

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno 

  
 

Vydání:  01 

Název směrnice: Cestovní náhrady Počet stran: 01/ 04 

Číselné označení:  XX-2014 Účinnost od: 1.1.2014 

  
Počet příloh:   3 

 

 

Účel 

Tato směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách 

zaměstnanců. Určuje zásady pro plánování, požadování, schvalování, vykonávání a 

vyúčtování pracovních cest zaměstnanců společnosti quick-mix k.s.. Směrnice 

poskytuje závazný metodický návod, který je základem správnosti a průkaznosti 

účetnictví. 

 

Legislativa 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro aktuální 

rok, 

- vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad. 

 

Pravomoci při vysílání a schvalování pracovní cesty 

Veškeré podmínky pracovní cesty budou dohodnuty se zaměstnancem písemně před 

uskutečněním pracovní cesty (přímo na tiskopisu cestovního příkazu, mailem, na 

žádance nebo jiným prokazatelným způsobem).  

 

Oprávnění nařídit zaměstnanci pracovní cestu a dohodnout podmínky má nejbližší 

přímý nadřízený pracovník. Nařizující pracovník vysílající zaměstnance na pracovní 

cestu určí: 

- datum, hodinu a místo nástupu na pracovní cestu, 

- účel a místo výkonu pracovní cesty, 

- způsob dopravy, 

- datum a místo ukončení pracovní cesty, 

- další podmínky pracovní cesty. 
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quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno 

  
 

Vydání:  01 

Název směrnice: Cestovní náhrady Počet stran: 02/04 

Číselné označení:  XX-2014 Účinnost od: 1.1.2014 

  
Počet příloh:   3 

 

Kontrolu výdajů nárokovaných ve vyúčtování pracovní cesty provede hlavní účetní. 

Nadřízený pracovník provede schválení zprávy o výsledku pracovní cesty a konečného 

vyúčtování. 

 

Poskytování náhrad 

Jízdní výdaje: 

- budou hrazeny pouze v prokazatelné výši, 

- použití městské hromadné dopravy – pokud má zaměstnanec k dipozici časovou 

jízdenku (měsíční, roční), oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli a bude mu 

poskytnuta náhrada jízdného ve výši platné jízdenky pro jednotlivé jízdné, 

- jízdné si každý zaměstnanec hradí a vyúčtovává sám za sebe. 

 

Předem dohodnuté použití vlastního osobního silničního vozidla zaměstnance na žádost 

zaměstnavatele: 

- základní sazba náhrady za použití vozidla je pro každý rok stanovena v příloze 

č. 1 této směrnice, 

- cena spotřebované pohonné hmoty je stanovena na základě dokladu o nákupu 

pohonných hmot přímo souvisejícího s pracovní cestou nebo je stanovena 

vyhláškou dle přílohy č. 1 této směrnice, 

- zaměstnanec poskytne k nahlédnutí technický průkaz k použitému vozidlu pro 

zjištění spotřeby pohonných hmot, 

- zaměstnanec poskytne k nahlédnutí platnou dokumentaci k pojištění 

odpovědnosti, 

- zaměstnavatel vyžaduje, aby vlastní osobní silniční vozidlo zaměstnance bylo 

minimálně na dobu trvání pracovní cesty havarijně pojištěno. Adekvátní část 

havarijního pojištění odpovídající době trvání pracovní cesty bude zaměstnanci 

proplacena.,  

- v případě, že zaměstnanec vlastní dálniční známku, bude mu adekvátní část 

odpovídající době trvání pracovní cesty proplacena, 

- zaměstnavatel uhradí zaměstnanci výdaje na parkovné v přímé souvislosti 

s pracovní cestou, 

- zaměstnanci nebudou propláceny výdaje za mytí vlastního vozidla, za 

autonáplně do vlastního vozidla ani povinné ručení k vlastnímu vozidlu. 
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quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno 

  
 

Vydání:  01 

Název směrnice: Cestovní náhrady Počet stran: 03/04 

Číselné označení:  XX-2014 Účinnost od: 1.1.2014 

  
Počet příloh:   3 

 

Výdaje za ubytování: 

- budou hrazeny pouze v prokazatelné výši, 

- ubytování si každý zaměstnanec hradí a vyúčtovává sám za sebe. 

 

Stravné: 

- tuzemské – pro každý rok je stanoveno v příloze č. 1 této směrnice včetně 

způsobu krácení při poskytnutí bezplatného stravování, 

- zahraniční – pro každý rok je stanoveno v příloze č. 2 této směrnice včetně 

způsobu krácení při poskytnutí bezplatného stravování. 

 

Kapesné:  

- bude stanoveno vždy individálně před uskutečněním pracovní cesty. 

 

Nutné vedlejší výdaje: 

- budou hrazeny pouze v prokazatelné výši, 

- zaměstnavatel vyžaduje na dobu trvání zahraniční pracovní cesty pojištění 

zdravotních výloh do zahraničí na straně zamětnance. Toto pojištění bude 

zaměstnanci v rámci nutných vedlejších výdajů uhrazeno. 

- zaměstnavatel za nutné vedlejší výdaje považuje:  

o vstupné na konference, veletrhy,  

o výdaje za telefon, fax či mobilní připojení, 

o další výdaje, které budou zaměstnavatelem odsouhlaseny, 

- zaměstnavatel za nutné vedlejší výdaje nepovažuje:  

o pokuty za dopravní přestupky, 

o konzumace pochutin a nápojů v rámci ubytování, 

o další výdaje, které nebudou zaměstnavatelem odsouhlaseny. 

 

Zálohy poskytnuté na pracovní cesty 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zálohu na pracovní cestu ve výši předpokládaných 

výdajů v české měně či v cizí měně, což bude předem dohodnuto. Zaměstnanec si tuto 

výši zajistí na pokladně. Při vyúčtování cestovních výdajů je tato záloha zúčtována.  
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quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno 

  
 

Vydání:  01 
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Používané formuláře 

Přílohu č. 3 k této směrnici tvoří používané formuláře pro cestovní náhrady: 

- tuzemské pracovní cesty - formulář firmy SEVT, 

- zahraniční pracovní cesty,  

- náhrada cestovních výdajů při použití soukromého vozidla, 

- zahraniční pracovní cesty na Slovensko - zahraniční cestovní příkaz – souhrnný. 

 

Lhůty pro vyúčtování 

Pokud není se zaměstnancem individuálně dohodnuta lhůta pro vyúčtování pracovní 

cesty, je stanovena zákonná maximální lhůta 10 dnů pro zaměstnance i zaměstnavatele a 

zároveň musí vyúčtování proběhnout nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla 

pracovní cesta uskutečněna. 

 

Po ukončení zahraniční pracovní cesty předá zaměstnanec veškeré podklady ke 

zpracování hlavní účetní následující pracovní den po ukončení cesty. 

 

Rozsah odpovědnosti 

Tato směrnice je závazná pro všechny pracovníky společnosti quick-mix k.s. 

 

Hlavní účetní provede kontrolu cestovního příkazu (vyúčtování) po formální stránce a 

provede jeho zaúčtování. 

 

Dopad na interní předpis v této oblasti 

Touto směrnicí pozbývá platnosti: 

- Směrnice č. U/4/2001: Pracovní cesty, 

- Směrnice č. U/3/2002: Pracovní cesty. 

 

Seznam příloh 

- č. 1: Výše náhrad během tuzemských služebních cest pro rok 2014 

- č. 2: Sazby stravného během zahraničních služebních cest pro rok 2014 

- č. 3: Přílohy používaných formulářů pro účely vyúčtování pracovních cest 

 

Vydal:  Hlavní účetní Schválil: Jednatel 

Datum: 1.1.2014 Datum: 1.1.2014 

Podpis:   Podpis:   
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Výše náhrad během tuzemských služebních cest pro rok 2014 

 

Legislativa 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 

- předpis č. 435/2013 Sb., vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

 

Stanovení náhrady stravného 

Trvá-li pracovní cesta: 

-   5:00 až 12:00 hodin  – nárok činí …..  70,- Kč 

- 12:01 až 18:00 hodin  – nárok činí …..102,- Kč 

- 18:01 a více hodin      – nárok činí …..160,- Kč. 

 

Stanovení krácení stravného 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter 

snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší 

zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu 

- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin, 

- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

 

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 

- 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

- 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 
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Metodická pomůcka pro vyplnění nároku na stravné 

 

  počet bezplatných jídel v 1 dni 

počet hodin 0 1 2 3 

05:01 - 12:00 70,00 Kč 21,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

12:01 - 18:00 102,00 Kč 66,30 Kč 30,60 Kč 0,00 Kč 

18:01 a více 160,00 Kč 120,00 Kč 80,00 Kč 40,00 Kč 

 

 

Stanovení základní náhrady za použití vlastního vozidla 

Základní náhrada je stanovena v případě: 

 jednostopých vozidel 1,- Kč, 

 osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:  Hlavní účetní Schválil: Jednatel 

Datum: 1.1.2014 Datum: 1.1.2014 

Podpis:   Podpis:   
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Sazby stravného během zahraničních služebních cest pro rok 2014 

 

Legislativa 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 

- předpis č. 354/2013 Sb., vyhláška o stanovení výše základních sazeb 

zahraničního stravného pro rok 2014. 

 

Stanovení náhrady stravného 

Jako základní sazba pro stanovení zahraničního stravného je stanovena 100% 

výše sazby, kterou stanovuje výše uvedená vyhláška. 

 

Stanovení krácení stravného 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter 

snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší 

zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu 

- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin, 

- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

 

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 

- 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

- 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 
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Metodická pomůcka pro vyplnění nároku na stravné 

- Slovensko, Maďarsko 

  počet bezplatných jídel v 1 dni 

počet hodin 0 1 2 3 

01:01 - 12:00 11,67 € 3,50 € 0,00 € 0,00 € 

12:01 - 18:00 23,33 € 15,16 € 7,00 € 0,00 € 

18:01 a více 35,00 € 26,25 € 17,50 € 8,75 € 

 

 

- Německo, Rakousko 

 

  počet bezplatných jídel v 1 dni 

počet hodin 0 1 2 3 

01:01 - 12:00 15,00 € 4,50 € 0,00 € 0,00 € 

12:01 - 18:00 30,00 € 19,50 € 9,00 € 0,00 € 

18:01 a více 45,00 € 33,75 € 22,50 € 11,25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:  Hlavní účetní Schválil: Jednatel 
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Používané formuláře pro účely vyúčtování pracovních cest 

 

 

- pro tuzemské pracovní cesty formulář firmy SEVT, 

- pro zahraniční pracovní cesty,  

- pro náhradu cestovních výdajů při použití soukromého vozidla, 

- pro zahraniční pracovní cesty na území Slovenska zahraniční cestovní příkaz – 

souhrnný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:  Hlavní účetní Schválil: Jednatel 

Datum: 1.1.2014 Datum: 1.1.2014 

Podpis:   Podpis:   
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Příloha č. 2: Zahraniční cestovní příkaz - souhrnný 
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