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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané 

společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související 

základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a navrhuje tvorbu 

nových nebo případné zlepšení stávajících směrnic společnosti tak, aby pomohly účetní 

jednotce vést účetnictví předepsaným a efektivním způsobem. 

 

Abstract: 

This thesis deals with issues related to internal guidelines of the particular company. 

Initially defines the internal guidelines and related basic concepts and then analyzes 

guidelines of the company and proposes implementation of new company regulations or 

improvement of the existing ones in order to help the company to statutory and effective 

accounting. 
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ÚVOD 

Pravidla a řády nás provází už od raného mládí, například v podobě školního 

nebo domovního řádu. Když je někde stanoveno, že „musíme“ něco dodržovat, podle 

něčeho se řídit, chápe to většina z nás jako osobní omezování a vyvolává to v nás 

nepříjemné pocity. Nicméně v lidské společnosti má každá osoba na určitou věc jiný 

úhel pohledu, uplatňuje jiný postup řešení problému, má jiné preference. Chceme-li, 

aby větší či menší skupina lidí pracovala efektivně a zároveň pružně jako tým, je nutné, 

aby pracovali podle jasně definovaných pravidel. A právě takovými pravidly jsou 

vnitropodnikové směrnice, které mohou být efektivním nástrojem eliminace 

nedorozumění a chaosu ve skupině spolupracujících osob.  

 

Jsou-li vnitropodnikové směrnice sestaveny na základě zákonného rámce přehledně 

a stručně, mohou se stát užitečným nástrojem efektivního řízení účetní jednotky. 

Vnitropodnikové směrnice také napomáhají účetní jednotce plnit povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zejména povinnost vést účetnictví způsobem 

zaručujícím průkaznost, srozumitelnost, přehlednost a hlavně správnost. 

Vnitropodnikové směrnice by tedy měly být nedílnou součástí každé účetní jednotky, 

která si je vytváří na míru dle vlastních potřeb. 

 

Jak je patrné z názvu, diplomová práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi 

společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. Práce je z důvodu přehlednosti 

a systematičnosti rozdělena do tří částí. 

 

Teoretická část diplomové práce se zabývá charakteristikou základních pojmů 

souvisejících s problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic a pojmů potřebných 

k pochopení a provedení analýzy problémů a návrhů jejich řešení.  Tvoří tak základní 

stavební kámen práce. 

 

Analytická část práce analyzuje společnost Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

z hlediska plnění povinností při tvorbě vnitropodnikových směrnic. Analýza je 

zaměřena na skutečnost, zda má společnost sepsány všechny povinné vnitropodnikové 
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směrnice a všechny nepovinné vnitropodnikové směrnice, které by mohly přispět 

k vedení účetnictví společnosti. U existujících směrnic tato část analyzuje zejména 

jejich stav, náležitosti a chybějící součásti. 

 

Návrhová část diplomové práce se zaměřuje na možné návrhy řešení problémů 

a nedostatků vyplývajících z analýzy vnitropodnikových směrnic společnosti. Nejdříve 

navrhuje komplexní řešení odhalených problémů, následně pak přináší možný návrh 

obecné podoby a struktury vnitropodnikových směrnic analyzované společnosti 

a zejména pak konkrétní návrh směrnice pro oběh dokladů, z větší části zaměřené na 

doklady související se mzdovou problematikou.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a provedené analýzy stavu 

vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti navrhnout nové směrnice 

nebo aktualizaci stávajících směrnic tak, aby došlo ke zkvalitnění a zefektivnění nejen 

vedení účetnictví, ale i vedení celého vnitřního procesu řízení. 

 

 

Postup zpracování diplomové práce a použité metody 

Teoretická východiska práce byla zpracována pomocí rešerše odborné literatury 

a abstrakce jednotlivých základních pojmů tak, aby došlo k provázání s analytickou 

a návrhovou částí práce. 

 

Analytická část práce byla zpracována za pomoci analýzy a průzkumu stavu 

vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Pomocí pozorování vnitřních 

pracovních postupů a osobních rozhovorů s pracovníky společnosti byly při analýze 

směrnic společnosti odhaleny zaběhnuté pracovní postupy, které by měly být 

ve směrnicích zachyceny. 

 

V návrhové části práce bylo využito dedukce, díky které došlo k uplatnění teoretického 

základu při vlastním návrhu řešení problémů vyplývajících z analýzy stavu společnosti. 

Následně byla provedena evaluace a její shrnutí v závěru diplomové práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Povinnost účetní jednotky vést účetnictví je zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví). Základní funkce účetnictví je poskytovat 

spolehlivé informace o ekonomické zdatnosti podniku všem svým uživatelům, a to jak 

externím tak interním
1
.  Pomocí účetnictví zachycují účetní jednotky informace o stavu 

a pohybu majetku a jiných aktiv, stavu a pohybu závazků a jiných pasiv, výnosů, 

nákladů a z nich plynoucího výsledku hospodaření
2
. Účetnictví musí účetní 

jednotka vést úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem 

zaručujícím trvalé účetní záznamy, k tomu účetní jednotce a jejím pracovníkům 

pomáhají vnitropodnikové směrnice
3
.  

 

 

1.1 Vnitropodnikové směrnice 

Základní úloha vnitropodnikových směrnic (dále jen směrnic) spočívá zejména 

ve stanovení jednotného metodického postupu při řešení a sledování skutečností 

v podniku a jeho vnitropodnikových útvarech. Směrnice tak tvoří souhrn pravidel 

závazných pro všechny pracovníky podniku, kterým jsou určeny
4
. Směrnice také mohou 

pomoci zaměstnancům společnosti s dodržováním právních předpisů, o jejichž existenci 

a nutnosti dodržování nemuseli mít tušení
5
. Vzhledem k velké různorodosti firem, 

co do jejich strukturovanosti, velikosti, složení pracovníků, jejich organizace práce 

a přístupu managementu k automatizaci procesů, je hlavním úkolem autora směrnice, 

odhadnout složitost a rozsah směrnic tak, aby nezatěžovaly uživatele zbytečnými 

informacemi, ale zároveň poskytovaly potřebné odpovědi na otázky, které přináší 

každodenní chod firmy
6
. 

 

 

                                                 
1
 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, s. 1. 

2
 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví jednoduchý průvodce v každodenní praxi, s. 17. 

3
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

4
 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, s. 7. 

5
 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 22. 

6
 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
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1.1.1 Základní legislativní prameny  

Základními legislativními prameny sloužící jako podklad při tvorbě směrnic jsou: 

 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. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, 

 zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, 

 zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 

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

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

 České účetní standardy, 

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

zákona č. 563/1991 Sb., 

 pokyny MF ČR řady D, 

 pokyny GFŘ řady D
7
. 

 

1.1.2 Funkce směrnic 

Směrnice sestavené kvalitně a v souladu s platnou legislativou mají následující funkce: 

 jsou komunikačním nástrojem – sestavení a aplikace směrnic eliminuje možná 

nedorozumění, vzniklé nejasnosti typu, kdo jak myslel to, co udělal, proč to tak 

udělal, kdo je za co zodpovědný, 

                                                 
7
 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
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 standardizují postupy – i když dva dělají stejné věci, nedělají je stejným 

způsobem, proto je pro správné fungování společnosti velmi důležité dodržování 

stejných postupů při realizaci jednotlivých činností. Standardizace postupů 

má neocenitelný přínos v přehlednosti práce a zejména ve vzájemné 

zastupitelnosti pracovníků bez složitého sdělování velkého množství informací 

a postupů zaučování, 

 pomáhají automatizovat postupy – dávají pokud možno co nejjednodušší 

recept, jak vyřešit vzniklou situaci, a dokáží tak zefektivnit práci, 

 mají funkci tzv. obrannou – kvalitně zpracované směrnice mohou pomoci 

například při externím auditu (například kontrola finančního úřadu), protože 

jejich samotná existence a následná aplikace dokazuje, že ve firmě vládne 

pořádek a řešení určitých situací a postupů je nastaveno dle zákonných 

požadavků. 

 

1.1.3 Náležitosti směrnic 

Přesné stanovení obsahu a podoby směrnice neexistuje. Proto bude v následujícím textu 

uvedena doporučená struktura směrnic. 

 

Záhlaví  

Jednotná hlavička či záhlaví směrnic je důležité zejména z důvodu platnosti 

či data účinnosti, nezpochybnitelnosti a identifikaci materiálu, který směrnice popisuje. 

Hlavička směrnice by měla obsahovat tyto základní údaje: 

 název účetní jednotky a její sídlo, 

 název písemnosti, 

 jednoznačné číselné označení písemnosti
8
, 

 vlastní název směrnice, který by stejně jako text směrnice měl být stručný, 

ale přesný. Název by neměl být krkolomný a měl by jasně identifikovat obsah 

směrnice. Jednoduchost názvu usnadňuje orientaci v dokumentech,  

                                                 
8
 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
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 identifikace osoby schvalující danou směrnici. Směrnice obvykle schvaluje 

osoba s pravomocí o dané problematice rozhodovat, tedy vedoucí pracovník 

daného úseku, generální ředitel, jednatel nebo majitel společnosti. 

 

Kromě základních údajů se doporučuje do záhlaví směrnice uvádět: 

 revize – každou směrnici je třeba v průběhu času aktualizovat či zcela 

přepracovat, proto je dobré v záhlaví uvádět, o kolikáté novelizované vydání 

směrnice se jedná. Vydávat směrnici vždy pod novým číslem by bylo 

zcela nepraktické, 

 účinnost – účinnost je důležitým údajem všech dokumentů. Účinnosti směrnic 

by měly odpovídat účinnostem novel zákonů, s nimiž jsou v souladu, 

 rozdělovník – rozdělovník specifikuje, které osoby by měly danou směrnici 

obdržet a seznámit se s jejím obsahem,  

 vydal – jedná se o identifikaci osoby, která směrnici vytvořila a na kterou 

se mohou pracovníci obracet v případě nejasností. Osoba, která směrnici vydala, 

by ji měla také pravidelně aktualizovat a revidovat. Ve větších organizacích 

se doporučuje připojit údaj o osobě zodpovědné za kontrolu směrnice, 

 přílohy – v případě nutnosti přiložit ke směrnici doplňující dokument, například 

znění zákona, na který směrnice odkazuje, je nutné přílohu jasně identifikovat, 

aby bylo ihned všem jasné, o jaký dokument se jedná, jaký je jeho název 

a popřípadě kolik má stran
9
. 

 

Vlastní text směrnice 

Při tvorbě směrnic není rozhodující forma, ale obsah
10

. Vlastní text, 

zejména rozsáhlejších směrnic, je doporučeno rozdělit alespoň do dvou částí, a to: 

 úvodní ustanovení, které by mělo odkazovat na příslušné legislativní předpisy 

a mělo by obsahovat stručné citace důležitých zákonných ustanovení vztahující 

se k dané směrnici, jejichž hledáním by mohlo docházet ke zdržování 

pracovníků, pro které je směrnice určena, 

                                                 
9
 WOLTERS KLUWER, A.S. Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. 

10
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele, s. 8. 
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 závěrečná ustanovení by měla obsahovat zejména informace o závaznosti 

směrnice pro určité pracovníky či pracovní úseky, platnosti směrnice 

a derogační klauzuli. Zároveň by mělo být v závěru každé směrnice vymezeno, 

kdo je povinen kontrolovat její dodržování.  

 

Derogační klauzule neboli zrušovací ustanovení vyjmenovává směrnice, 

které se vydáním nové směrnice mění nebo úplně ruší. Mění-li se nebo ruší-li se pouze 

část existující směrnice, musí být tato část v nové směrnici přesně specifikována
11

. 

 

Zápatí  

Zápatí směrnice je stejně důležité jako záhlaví a mělo by obsahovat: 

 platnost – zda se směrnice vydává na dobu neurčitou, omezeně nebo do její 

změny, 

 datum a místo vydání směrnice – tento údaj usnadňuje orientaci v případě 

nutnosti přepracovat směrnici, 

 počet stran a číslo stránky – v delších směrnicích usnadní orientaci uživatelů
12

. 

 

1.1.4 Zásady psaní směrnic 

Autor směrnic by měl mít neustále na paměti, že směrnice jsou nástroj pro usnadnění 

práce všech pracovníků. Proto by při jejich tvorbě měly být dodržovány následující 

zásady: 

 zásada stručnosti, přehlednosti a logiky – pokud je to možné, měla by být 

směrnice co možná nejvíce stručná a jednoduchá, tím by měla být zajištěna 

intuitivní orientace pracovníků v zákonných normách, 

 zásada srozumitelnosti – používání velkého množství cizích slov, odborných 

pojmů a paragrafů při tvorbě směrnic může zhoršit srozumitelnost směrnice 

pro ostatní pracovníky. Je-li to alespoň trochu možné, měla by se používat 

jednoduchá a „polopatická“ vyjádření, 

                                                 
11

 WOLTERS KLUWER, A.S. Vnitropodnikové účetní směrnice. [online]. 
12

 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
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 zásada jednoznačnosti – od směrnice pracovníci očekávají, že jim řekne 

„jak“  vzniklou situaci řešit, proto čím přesnější bude, tím méně bude prostoru 

pro případný vznik chaosu, 

 zásada vymezení postupu – i přes požadovanou stručnost by měla směrnice 

obsahovat jasně vymezené postupy řešení vzniklých situací, 

 zásada zachování legislativy – směrnice musí vycházet z platného znění 

legislativních předpisů a musí docházet k její neustálé aktualizaci
13

. 

 

1.1.5 Typy směrnic 

Povinnost vydat směrnice ukládá účetním jednotkám přímo nebo nepřímo zákon 

o účetnictví a některé další právní předpisy
14

. Směrnice, které lze přímo 

nebo zprostředkovaně odvodit z právních předpisů budou dále nazývány jako povinné. 

Mezi povinné směrnice patří: 

 systém zpracování účetnictví, 

 účtový rozvrh, 

 podpisové vzory a podpisové záznamy, 

 dlouhodobý majetek a odpisový plán, 

 cizí měny a kurzové rozdíly, 

 deriváty, 

 zásoby, 

 rozpuštění nákladů, popřípadě odchylek, 

 konsolidační pravidla
15

, 

 časové rozlišení a dohadné položky
16

. 

 

Nevydá-li účetní jednotka povinné směrnice, nelze její účetnictví považovat za správné, 

a tedy za vedené v souladu se zákonem
17

. Kromě povinných směrnic je účetní jednotce 

doporučeno sestavit i nepovinné směrnice. Při rozhodování o tvorbě nepovinných 

                                                 
13

 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
14

 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, s. 7. 
15

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice – účetnictví 2005, s. 4. 
16

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 27. 
17

 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, s. 9. 
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směrnic by měla být brána v úvahu velikost, organizační struktura a potřeby podniku. 

Mezi nepovinné směrnice patří například: 

 inventarizace, 

 úschova účetních písemností, 

 harmonogram účetní závěrky, 

 oběh účetních dokladů, 

 pracovní cesty, 

 pokladna
18

. 

 

Existencí směrnic by měl být zajištěn jednotný metodický postup i v čase to znamená, 

účelem by mělo být zachování stejného postupu při řešení obdobných situací v různých 

účetních obdobích
19

. Směrnice mohou být v podniku vydávány v různých formách 

například jako příkaz vedoucího pracovníka, pokyn, oběžník, dopis, rozhodnutí 

nebo v jakékoliv jiné písemné formě
20

. Směrnice je možné propojovat, 

tak aby se zabránilo opakování. Zveřejňování a sdílení směrnic je v současné době 

vhodné v elektronické podobě. Směrnice tak bude snadné aktualizovat, měnit 

a rozšiřovat podle potřeby bez zbytečných nákladů na jejich tisk a distribuci
21

. 

 

 

1.2 Účetnictví 

Účetnictví podnikatelských subjektů je upravenou soustavou legislativních předpisů 

na úrovni norem a zákonů, které navazují na jiné zákony a právní předpisy. Základní 

předpisy upravující účetnictví jsou: 

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

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

zákona o účetnictví, 

 české účetní standardy
22

.  

 

                                                 
18

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice – účetnictví 2005, s. 5. 
19

 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, s. 7. 
20

 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele, s. 8. 
21

 STORMWARE S.R.O. Portál POHODA.cz. [online]. 
22

 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, s. 11. 
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V komplexu tyto předpisy vytvářejí účetní systém, jehož cílem je podat interním 

i externím uživatelům co nejpřesnější informace o stavu majetku a jiných aktiv, závazků 

a jiných pasiv a o stavu výsledku hospodaření účetní jednotky
23

.  Uživatelé účetnictví 

mohou být: 

 fyzické a právnické osoby, které se přímo podílejí na financování podniku 

(vlastníci podniku, věřitelé, peněžní ústavy, dodavatelé, odběratelé a další), 

 subjekty, které jsou určitým způsobem zainteresovány na výsledcích podniku 

(daňové orgány, zaměstnanci, potencionální investoři, státní instituce, 

konkurenční podniky a další)
24

.  

 

Správně nastavený systém zpracování účetnictví by měl zabezpečit úplné a správné 

zpracování všech účetních dokladů vyskytujících se v účetní jednotce, 

aby bylo zajištěno vedení účetnictví průkazným způsobem
25

.  

 

1.2.1 Účetní jednotka 

Účetní jednotkou jsou všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky, 

zahraniční osoby, které na území České republiky podnikají nebo zde provozují jinou 

činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složky státu a fyzické osoby, 

které: 

 jsou zapsány v obchodním rejstříku, 

 podnikají a jejichž obrat v rámci podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok částku stanovenou zákonem o daních z přidané 

hodnoty ve výši 25 mil. Kč (včetně plnění osvobozených od této daně), 

 mají povinnost vést účetnictví stanovenou zvláštním právním předpisem, 

 vedou účetnictví na základě vlastního rozhodnutí, 

 jsou podnikatelé nebo účastníci sdružení bez právní subjektivity, jejichž alespoň 

jeden účastník splňuje výše uvedené podmínky
26

. 

Povinnost vést účetnictví ukládá účetním jednotkám zákon o účetnictví
27

. 

                                                 
23

 LOUŠA, F. Zákon o účetnictví v praxi, s. 7. 
24

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, s. 1. 
25

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice – účetnictví 2005, s. 36. 
26

 Meritum Účetnictví podnikatelů 2012, s. 4. 
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1.3 Účetní doklady a záznamy 

Každá účetní jednotka potřebuje při vedení účetnictví účetní doklady a účetní záznamy, 

pomocí kterých zachycuje jednotlivé účetní operace. 

 

1.3.1 Účetní doklady 

Účetní doklad je doklad, na jehož základě zachycuje účetní jednotka hospodářské 

operace do účetnictví
28

. Základní podmínkou pro správně vedené a průkazné účetnictví 

je úplné, pravdivé a dochvilné vyhotovování účetních dokladů a jejich včasné 

účtování
29

. Účetní doklad vystaví účetní jednotka, nastane-li skutečnost, 

která je předmětem účetnictví
30

. Včas vyhotovené a vyúčtované účetní doklady plní 

důležitou funkci například při ochraně majetku účetní jednotky. Některé nedostatky 

účetních dokladů a s nimi spojené nedostatky ve vypovídací schopnosti účetnictví 

mohou vést k poškození účetní jednotky, a to například formou rozkrádání 

nebo špatným rozhodnutím managementu společnosti. Z tohoto důvodu by měla účetní 

jednotka stanovit osobní odpovědnost pracovníků účetní jednotky za konkrétní 

zpracování účetních dokladů. Z důvodu zefektivnění zpracování účetních dokladů by 

si účetní jednotka měla stanovit postup schvalování účetních dokladů, a to zejména 

podepisování účetních dokladů v papírové podobě. Účetní jednotka se musí rozhodnout, 

jak skloubit schvalovací proces tak, aby byl co nejjednodušší. Rozhodnout se, 

zda stanoví stupně schvalování účetních dokladů, a pokud ano, kolikastupňové 

schvalování konkrétních druhů účetních dokladů to bude. Dále se musí účetní jednotka 

rozhodnout, jak stanovit pravidla pro přezkušování, zaúčtování a schvalování účetních 

případů dle platné legislativní úpravy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování 

vedoucích pracovníků a zároveň bylo dosaženo optimální vnitřní kontroly účetnictví 

účetní jednotky. Všechna tato rozhodnutí je samozřejmě nutné zvážit dle vnitřní 

organizační struktury účetní jednotky a v neposlední řadě dle její právní formy
31

. 

Doklady, jako například příjmové pokladní doklady, stvrzenky nebo paragony, které 

                                                                                                                                               
27

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
28

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví jednoduchý průvodce v každodenní praxi, s. 43. 
29

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 71. 
30

 Meritum Účetnictví podnikatelů 2012, s. 28. 
31

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 71 - 72. 
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často účetní jednotky obdrží od osoby, které platí za určitou dodávku, nejsou účetními 

doklady, nýbrž pouze podklady pro vytvoření účetního dokladu
32

. 

 

1.3.2 Náležitosti účetního dokladu 

Aby účetní doklad splňoval podmínky pro průkaznost účetního záznamu, musí 

obsahovat: 

 označení účetního dokladu,  

 obsah účetního případu, 

 účastníky účetního případu, 

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

 okamžik uskutečnění účetního případu, neshoduje-li se s okamžikem vystavení 

dokladu, 

 podpisový záznam
33

. 

 

Zákon o účetnictví nepožaduje číslování účetních dokladů, nicméně je to účetním 

jednotkám doporučeno, a to nejen kvůli snadnější orientaci v účetních dokladech. Obsah 

účetního případu a jeho popis má být uveden jasně a průkazně. Lze ho uvést stručně, 

popřípadě podložit jeho obsah jinými podklady či doklady. Avšak u opravných účetních 

dokladů nebo případného storna se doporučuje přesně popsat, proč k opravě dokladu 

došlo, případně u storna uvést odkaz na původní účetní doklad. Informace o ceně 

za měrnou jednotku a vyjádření množství popřípadě peněžní částka musí být na dokladu 

obsažena, aby bylo možné doklad řádně proúčtovat. Nejistota v okamžiku určení 

účetního případu by mohla mít za následek nejistotu v určení obsahu účetního případu, 

z toho důvodu je vždy nutné uvést na účetní doklad datum účetního případu, 

a to minimálně konkrétní den. Některé účetní programy vyznačují na doklad dokonce 

i hodinu. Podpisovým záznamem se u fyzické osoby, která je účetní jednotkou, rozumí 

podpis fyzické osoby podnikatele nebo fyzické osoby pověřené podnikatelem, u 

právnické osoby podpis statutárního orgánu nebo osoby pověřené tímto orgánem. 

Účetní jednotka musí zabezpečit, aby účetní doklad obsahoval všechny výše zmíněné 

                                                 
32

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví jednoduchý průvodce v každodenní praxi, s. 44. 
33

 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele, s. 62. 
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náležitosti účetního dokladu. K tomu slouží účetním jednotkám vnitřní směrnice, 

které si účetní jednotka vytvoří
34

. 

 

1.3.3 Podpisový záznam 

Zákon o účetnictví ukládá účetní jednotce stanovit vnitřním předpisem oprávnění, 

povinnosti a odpovědnost osob vztahující se k připojování podpisového nebo jiného 

identifikačního záznamu takovým způsobem, aby bylo možné nezávisle na sobě určit 

odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu. Cílem tohoto vnitřního 

předpisu je stanovit podpisové a rozhodovací kompetence osob oprávněných 

podepisovat dokumenty jménem společnosti a společnost zavazovat. Je zcela 

na rozhodnutí účetní jednotky, které zaměstnance na jaké pracovní pozici pověří 

konkrétní kompetencí neboli oprávněním nařizovat, schvalovat či uskutečňovat 

vymezené účetní operace, povinnosti, právní úkony a jednat v zájmu společnosti. 

Takto pověřený pracovník nese plnou odpovědnost za to, že předmětná činnost bude 

vykonávána v souladu s všeobecnými i vnitřními předpisy účetní jednotky a s péčí 

řádného hospodáře
35

. 

 

K jednoznačnému určení, čí je podpis na příslušném dokladu slouží, podpisové vzory, 

které musí účetní jednotka evidovat spolu s určením kompetencí daných osob. 

Podpisové vzory je vhodné kromě vlastnoručního podpisu pracovníka doplnit 

o prohlášení pracovníka, že si je vědom povinností a odpovědností, které mu 

z podpisového záznamu plynou
36

. 

 

1.3.4 Oběh účetních dokladů 

Směrnice určující oběh účetních dokladů slouží jako návod popisující postup od vzniku 

účetního případu až po jeho archivaci
37

.  

                                                 
34

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví jednoduchý průvodce v každodenní praxi, s. 45. 
35

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 73. 
36

 LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, s. 15. 
37

 SOTONA, M. Vnitropodnikové směrnice – účetnictví 2005, s. 35. 
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Oběhem účetních dokladů se myslí sled činností souvisejících s účetními doklady, 

kterými jsou: 

 vystavení účetního dokladu, 

 kontrola účetního dokladu, 

 zaúčtování a určení účtovacího předpisu, 

 operativní uložení účetního dokladu – uschování v běžném roce, 

 archivace – uschování v následujících letech, 

 skartace
38

. 

 

Účetní jednotka by měla ve směrnici určit, které účetní doklady bude používat, způsob 

jejich označování a kontroly všech povinných náležitostí dokladů. To je často závislé 

na používaném účetním programu účetní jednotky
39

.  

 

Podpisy na účetních dokladech 

Z obligatorních náležitostí účetních dokladů stanovených zákonem o účetnictví vyplývá 

povinnost opatřit účetní doklad vlastnoručními podpisy pracovníků účetní jednotky, 

a to: 

 podpisem pracovníka odpovědného za účetní případ, 

 podpisem pracovníka odpovědného za jeho zaúčtování, 

 podpisem pracovníka odpovědného za provedení účetního případu, není-li 

shodný s pracovníkem odpovědným za jeho zaúčtování
40

. 

 

Stupně schvalovacího procesu účetních dokladů 

Každá účetní jednotka se může rozhodnout pro podrobnější stanovení povinností 

a úkonů spojených se schvalováním účetních dokladů. Schvalovací proces může 

rozdělit do několika stupňů, fází či etap schvalování dokladů. Postupy schvalování 

dokladů mohou být všeobecné nebo speciálně vytvořeny pro konkrétní druhy účetních 

dokladů, například pro účetní doklady související se mzdovou problematikou. 

Schvalovací proces by každopádně měl zahrnovat vlastnoruční podpisy osob: 

 odpovědných za nařízení, schválení a uskutečnění účetního případu, 

                                                 
38

 DVOŘÁKOVÁ, D. Základy účetnictví, s. 67. 
39

 KOVALÍKOVÁ, H. Zákon o účetnictví jednoduchý průvodce v každodenní praxi, s. 45. 
40

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 75. 
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 odpovědných za přezkoušení správnosti a přípustnosti účetního případu, 

 odpovědných za zaúčtování účetního dokladu a provedení účetního zápisu. 

 

Efektivní skloubení odpovědnosti a pracovních úkonů v rámci schvalovacího procesu 

by mělo být ve vzájemné kontinuitě s organizační a funkční strukturou účetní jednotky. 

Účetní jednotka si může také stanovit jednotlivé podpisové limity v Kč, to znamená, 

že si určí odpovědné pracovníky pomocí finančního ohodnocení účetního případu. 

Například skladník může přebírat zboží v hodnotě do 50 tis. Kč, v případě vyšší 

hodnoty přebírá zboží vedoucí skladu
41

. 

 

1.3.5 Účetní záznam 

Účetní záznamy jsou v účetnictví prováděny souběžně z hlediska: 

 časového - poskytují účetní jednotce přehled o chronologických posloupnostech 

účetních transakcí, zapisují se do deníku, 

 věcného - zachycují vliv účetních transakcí na zdroje financování 

a na jednotlivé složky aktiv. Věcné záznamy jsou syntetické a analytické. 

Syntetické záznamy se zachycují prostřednictvím hlavní knihy, podrobnější 

analytické záznamy se zachycují prostřednictvím knih analytických účtů 

Oba typy účetních záznamů provádí účetní jednotka do účetních knih
42

. 

 

1.3.6 Účetní knihy 

Účtují-li účetní jednotky v soustavě podvojného účetnictví, vedou účetnictví v  účetních 

knihách uvedených v následujícím textu. 

 

Deník 

Deník slouží k zaznamenání účetních transakcí v chronologickém pořadí. Účetní 

jednotka může pro všechny účetní transakce používat jeden účetní deník 

                                                 
41

 SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví, s. 75 – 76. 
42

 DVOŘÁKOVÁ, D. Základy účetnictví, s. 70. 
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nebo si ho může rozčlenit na více specializovaných deníků, například na deník 

pokladní, deník bankovních operací a tak podobně. 

 

Hlavní kniha  

Hlavní kniha slouží k zachycení věcného dopadu účetních transakcí na jednotlivé složky 

aktiv a pasiv účetní jednotky. Hlavní kniha se skládá z jednotlivých syntetických účtů, 

prostřednictvím kterých zachycuje účetní jednotka změny konkrétních druhů aktiv, 

pasiv, nákladů či výnosů. 

 

Kniha analytických účtů  

Kniha analytických účtů zachycuje dopad účetní transakce na jednotlivé elementární 

složky aktiv a pasiv, které jsou díky analytickým účtům podrobně rozčleněny
43

. Částky 

zapisované v jednotlivých analytických knihách musí souhlasit s částkami 

zapisovanými do hlavní knihy. 

 

Kniha podrozvahových účtů 

Kniha podrozvahových účtů zachycuje zápisy na účtech, které není potřeba vykázat 

v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztráty. Na těchto účtech se sledují účetní operace, 

jejichž uvedení je vyžadováno v příloze k účetní závěrce nebo jiné události významné 

pro účetní jednotku. 

 

1.3.7 Úschova účetních záznamů 

Účetní záznamy podléhají povinné archivaci, která se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. 

o archivnictví a spisové službě, nestanoví-li zákon o účetnictví jinak
44

. 

Účetním záznamem je vše, co souvisí s účetnictvím účetní jednotky nebo poskytuje 

informaci o předmětu účetnictví. Zákon o účetnictví stanoví pro jednotlivé kategorie 

účetních záznamů lhůty pro jejich úschovu. Účetní jednotky mají povinnost uchovávat: 

 po dobu 10 let účetní závěrku a výroční zprávu (lhůta se počítá od konce 

účetního období, kterého se týkaly), 

                                                 
43

 DVOŘÁKOVÁ, D. Základy účetnictví, s. 71 - 72. 
44

 Meritum Účetnictví podnikatelů 2012, s. 35 - 37. 
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 po dobu 5 let účetní doklady, účtové rozvrhy, účetní knihy, odpisové plány, 

inventurní soupisy, účetní záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví 

další dokumentaci. 

 

Používá-li účetní jednotka účetní záznamy i pro jiné účely (daňové řízení, sociální 

a zdravotní pojištění, trestní řízení) než vedení účetnictví, postupuje při archivaci 

záznamů takovým způsobem, aby byly splněny požadavky vyplývající z jejich použití 

pro výše uvedené účely. To znamená, že účetní jednotka uschovává účetní záznamy 

i po lhůtách stanovených zákonem o účetnictví
45

. 

 

Z ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vyplývá zaměstnavateli 

povinnost uchovávat záznamy o druhu pracovněprávního vztahu, jeho vzniku 

a skončení, o pracovních úrazech a nemocech z povolání a v neposlední řadě evidenci 

pracovní doby. 

 

V oblasti mzdového účetnictví musí zaměstnavatel archivovat: 

 mzdové listy nebo jiné doklady obsahující údaje potřebné pro účely 

důchodového pojištění, například doklady o délce zaměstnání, po dobu 

30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se fakticky týkají,  

 účetní doklady týkající se srážek ze mzdy po dobu 30 kalendářních roků 

následujících po roce, kdy byla naposledy provedena srážka ze mzdy, 

 osobní spis zaměstnance po dobu 10 kalendářních roků od ukončení pracovního 

poměru, 

 doklady o evidenci pracovní doby včetně evidence doby pracovního volna 

bez náhrady příjmů po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, 

kterého se fakticky týkají, 

 stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení po dobu 3 kalendářních 

roků následujících po roce, kterého se týkají
46

. 
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 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, s. 56 - 57. 
46

 Meritum Mzdy od A do Z 2013, s. 457 – 458. 



 29   

    

1.4 Doklady související se mzdovou problematikou 

Dokladů souvisejících se mzdovou problematikou je velké množství. V následujícím 

textu budou uvedeny ty nejdůležitější. 

 

1.4.1 Pracovní smlouva 

Sepsání pracovní smlouvy je nejrozšířenější způsob vzniku pracovního poměru. Jedná 

se o dvoustranný právní akt, kterým zaměstnavatel a zaměstnanec vyjadřují souhlasný 

projev vůle uzavřít pracovní poměr. Pracovní smlouva je uzavřena okamžikem, 

kdy účastníci pracovněprávního vztahu souhlasí s celým jejím obsahem, to znamená se 

všemi podstatnými náležitostmi a případně s dalšími skutečnostmi ve smlouvě 

uvedenými a tento souhlas stvrdí svým podpisem. Pracovní smlouva musí být 

podepsána před nebo v den nástupu zaměstnance do práce. Mezi podstatné náležitosti, 

které musejí být ve smlouvě sjednány, patří: 

 druh práce zaměstnance – jedná se o vymezení pracovních úkolů nebo okruhu 

pracovních úkolů, které se zaměstnanec zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat, 

 místo, popřípadě místa výkonu práce zaměstnance – například stanovení 

regionu, města nebo konkrétní adresy, kde bude práce vykonávána, 

 den nástupu zaměstnance do práce – může být stanoveno  konkrétní datum 

například den úspěšného ukončení požadovaného stupně vzdělání nebo den 

nástupu konkrétní zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. 

 

V pracovní smlouvě mohou být pomocí dalších ujednání upraveny některé pracovní 

podmínky. Klasickým příkladem může být například ujednání o směnném provozu, 

pracovní době jinak upravené nebo o kratší pracovní době. Je-li v pracovní smlouvě 

stanovena doba trvání pracovního poměru, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. 

Není-li doba trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě sjednána, jedná 

se  o pracovní poměr na dobu neurčitou
47

.  
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1.4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou pracovněprávní vztahy, 

specifikované v §74 až §77 zákoníku práce. Jelikož má zaměstnavatel plnění svých 

úkolů přednostně zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru, uzavírá dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr na základě svého uvážení zejména v 

případech, kdy jde o konání specifické závislé práce menšího rozsahu, například práce 

na pár hodin týdně, při nepravidelné výpomoci nebo jednorázových pracovních 

úkolech. Zákoník práce rozlišuje dva typy dohod, a to dohodu o provedení práce 

a dohodu o pracovní činnosti. Oba typy dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr musejí být sepsány písemně.  

 

Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) představuje nejpružnější způsob uzavírání 

pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. DPP lze uzavřít 

na výkon práce, jejíž rozsah nepřesáhne u jednoho zaměstnavatele 300 hodin 

v kalendářním roce. Do stanoveného rozsahu se započítává i výkon práce 

pro stejného zaměstnavatele na základě jiné DPP. Zaměstnanec může uzavřít několik 

DPP s neomezeným počtem zaměstnavatelů. DPP by měla obsahovat dobu, na kterou 

se  uzavírá, druh práce, rozsah práce a výši odměny za provedenou práci. Zaměstnavatel 

může díky DPP pružně reagovat na své provozní potřeby a využít je v případech, 

ve  kterých by bylo použití pracovního poměru neefektivní. Může je využít například 

při  jednorázové zakázce, po jejímž dokončení by neměl pro nového zaměstnance 

práci
48

. Z odměny z DPP odvádí zaměstnanec pouze daň z příjmů, pojistné na zdravotní 

ani sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí. To neplatí v případě, 

přesáhne-li souhrn všech zúčtovaných odměn z DPP od jednoho zaměstnavatele 

v kalendářním měsíci částku 10 tis. Kč
49

. 
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Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) je pracovněprávní vztah uzavřený mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. V DPČ musí být uveden druh práce, rozsah práce 

a doba, na kterou se dohoda uzavírá. DPČ může být sjednána na dobu určitou i na dobu 

neurčitou. Rozsah práce sjednaný v DPČ nesmí po celou dobu trvání dohody, nejdéle 

však za období 52 týdnů, překročit v průměru polovinu týdenní pracovní doby. DPČ 

je  možné zrušit dohodou účastníku ke sjednanému dni, není-li v dohodě uvedeno jinak. 

Jednostranně může být DPČ zrušena s 15 denní výpovědní lhůtou, a to z jakéhokoliv 

důvodu nebo i bez udání důvodu 
50

. 

 

1.4.3 Osobní spis zaměstnance 

Vedení osobního spisu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vedení 

osobního spisu zaměstnance není povinné. Zaměstnavatel smí vést osobní spis 

zaměstnance a zakládat do něj písemnosti pouze v rozsahu nezbytném pro výkon práce 

v pracovněprávním vztahu. Do osobního spisu zaměstnance může nahlížet zaměstnanec, 

jeho nadřízení pracovníci a zákonem dané státní orgány. Zaměstnanec si může 

na náklady zaměstnavatele ze svého osobního spisu pořizovat výpisky a kopie 

dokladů
51

. Osobní spis zaměstnance může obsahovat zejména tyto údaje: 

 příjmení, jméno, titul zaměstnance, datum a místo jeho narození, rodinný stav, 

adresu trvalého pobytu, popřípadě i doručovací adresu, 

 rodné číslo, 

 doklady o pracovněprávním vztahu, jeho vzniku, změnách a skončení, 

zejména  pracovní smlouvy nebo  dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, dodatky ke smlouvám, dohodu o ukončení pracovněprávního vztahu či 

výpověď, 

 potvrzení o zaměstnání od předešlého zaměstnavatele a další doklady 

o předchozím pracovním poměru, popřípadě způsobu jeho rozvázání 

nebo i pracovní posudek, byl-li zaměstnancem předložen, 
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 údaje o dosažené kvalifikaci, školení a přezkušování, jsou-li potřebné pro výkon 

práce nebo vyplývají-li z právních předpisů, 

 údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, zejména lékařský posudek 

ze vstupní preventivní prohlídky a další lékařské posudky z následujících 

preventivních pracovnělékařských prohlídek vyplývajících z právních předpisů, 

popřípadě zdravotní průkaz je-li pro výkon práce nezbytný, 

 údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance a jejich případných změnách, 

 pobírá-li zaměstnanec důchod, pak informace o druhu důchodu 

a číslo rozhodnutí o pobírání důchodu, 

 je-li zaměstnanec osobou se zdravotním postižením, pak informace o tom, 

do které kategorie osob se zdravotním postižením je zaměstnanec zařazen, 

 mzdový list, 

 údaje o bankovním účtu zaměstnance, na který mu má být hrazena mzda 

bezhotovostním převodem a údaje o změnách tohoto účtu, 

 doklady, týkající se srážek ze mzdy, jsou-li zaměstnanci srážky prováděny, 

 dokumentace eventuálních pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, 

 evidenční listy důchodového pojištění zaměstnance, 

 prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků v případě, že ho zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal, 

 evidenci odpracované doby včetně případné evidence práce přesčas pro účely 

sledování limitů
52

. 

 

1.4.4 Mzdové listy 

Povinnost vést mzdové listy zaměstnanců vyplývá zaměstnavateli z ustanovení § 38j 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon o daních z příjmů). Mzdové 

listy musí obsahovat: 

 jméno a příjmení (i rodné) zaměstnance, 

 rodné číslo a datum narození zaměstnance, u zaměstnanců, kteří nemají trvalý 

pobyt na území ČR, také číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího 

jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem, 
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 adresu trvalého bydliště zaměstnance, u zaměstnanců, kteří nemají trvalý pobyt 

na území ČR, adresu trvalého bydliště ve státě, jehož je rezidentem, 

 jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou zaměstnanec uplatňuje slevu 

na dani a daňové zvýhodnění, 

 údaje o výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně, částek slevy 

na dani a částek daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání, 

 den nástupu zaměstnance do zaměstnání, 

 za každý kalendářní měsíc údaje o úhrnu zúčtovaných mezd a případné výši 

osvobození od daně, výši základu pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle 

zvláštní sazby, výši vypočtené zálohy na daň nebo daně sražené podle zvláštní 

sazby daně, výši měsíčních slev na dani a výši zálohy snížené o měsíční slevu 

na dani, výši měsíčního daňového zvýhodnění, měsíční slevu na dani, daňovém 

bonusu a skutečně sraženou zálohu
53

. 

 

1.4.5 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou 

Zaměstnavatel má vůči zdravotní pojišťovně řadu povinností. Základní povinností 

zaměstnavatele je oznamovací povinnost spočívající v identifikaci zaměstnavatele 

(obchodní název, právní forma, sídlo, identifikační číslo, číslo bankovního účtu, 

ze kterého bude hrazeno pojistné) a v hlášení všech rozhodných skutečností a změn 

důležitých pro stanovení výše odváděného pojistného a skutečností rozhodných 

pro povinnost státu platit pojistné za zaměstnance. V souvislosti s těmito povinnostmi 

se zaměstnavatel nejprve přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny prostřednictvím 

formuláře přihláška a evidenční list zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů 

a následně provádí hlášení o změnách týkajících se zaměstnanců. V den nástupu 

do zaměstnání má zaměstnanec povinnost sdělit zaměstnavateli, u které zdravotní 

pojišťovny je pojištěn, v případě změny zdravotní pojišťovny má zaměstnanec 

povinnost nahlásit změnu zaměstnavateli neprodleně tak, aby zaměstnavatel mohl splnit 

svoji oznamovací povinnost.  Zaměstnavatel má povinnost do 8 kalendářních dnů hlásit 

zdravotní pojišťovně zejména tyto skutečnosti: 

 nástup nového zaměstnance do zaměstnání, 
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 ukončení pracovního poměru zaměstnance, 

 nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, 

 návrat zaměstnankyně/zaměstnance z rodičovské dovolené, 

 přiznání nebo odejmutí důchodu zaměstnance. 

Výše zmíněné skutečnosti hlásí zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně 

na příslušných formulářích v papírové nebo elektronické podobě. Nejčastěji se používá 

formulář hromadné oznámení zaměstnavatele
54

. 

 

Další povinnost zaměstnavatele je platit pojistné na zdravotním pojištění, která vzniká 

jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání. 

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance, má tedy povinnost srážet 

a odvádět pojistné za zaměstnance, tato povinnost mu končí dnem skončení 

zaměstnávání. Úhradu pojistného je zaměstnavatel povinen poukázat příslušné 

zdravotní pojišťovně do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, spolu s přehledem 

o platbě pojistného
55

.   

 

Přehled o platbě pojistného 

Přehled o platbě pojistného je formulář, jehož prostřednictvím zaměstnavatel sděluje 

měsíčně příslušné zdravotní pojišťovně informace o úhrnu vyměřovacích základů, výši 

pojistného na zdravotní pojištění a počtu zaměstnanců, ke kterým se uvedené údaje 

vztahují
56

. 

 

1.4.6 Povinnosti zaměstnavatele z hlediska sociálního zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení odvádí do státního rozpočtu zákonem určené osoby 

za jednotlivé kalendářní měsíce. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel, 

který má povinnost pojistné zaměstnanci vypočítat, srazit a odvést na účet příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)
57

. Účast zaměstnance 
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na pojištění vzniká dnem jeho nástupu do práce. Zaměstnavatel má povinnost do 8 

kalendářních dnů hlásit příslušné OSSZ zejména tyto skutečnosti: 

 při svém vzniku se přihlásit do registru zaměstnavatelů, 

 odhlásit se z registru zaměstnavatelů, pokud přestal být zaměstnavatelem, 

 nástup nového zaměstnance do zaměstnání, 

 ukončení pracovního poměru zaměstnance. 

Výše pojistného na sociální zabezpečení se stanoví procentní sazbou 

z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc). Vyměřovací základ 

zaměstnanců stanoví zaměstnavatel jako úhrn příjmů, které zaměstnanci zúčtoval 

a které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Úhradu pojistného 

je zaměstnavatel povinen poukázat příslušné OSSZ do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce, spolu s přehledem o výši pojistného.  

 

Přehled o výši pojistného 

Přehled o výši pojistného je formulář, jehož prostřednictvím informuje zaměstnavatel 

místně příslušnou OSSZ o: 

 úhrnu vyměřovacích základů a výši pojistného za zaměstnance bez účasti 

na důchodovém spoření, 

 úhrnu vyměřovacích základů a výši pojistného za zaměstnance s účastí 

na důchodovém spoření, 

 úhrnu všech vyměřovacích základů a výši pojistného za zaměstnavatele
58

.  

 

1.4.7 Povinnosti zaměstnavatele z hlediska důchodového pojištění 

Zaměstnavatel je povinen vést záznamy o skutečnostech rozhodných pro určení nároku 

na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu. Tyto záznamy je zaměstnavatel 

povinen předkládat příslušné OSSZ prostřednictvím evidenčních listů důchodového 

zabezpečení
59

. 
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Evidenční list důchodového zabezpečení 

Evidenční list důchodového zabezpečení (dále jen ELDP) vede zaměstnavatel 

pro každého zaměstnance, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění 

na jednotlivý kalendářní rok. Zaměstnavatel vede pro každý kalendářní rok nový ELDP 

od 1. 1. kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti zaměstnance na důchodovém 

pojištění. ELDP se vyplňují na formuláře vydané orgány sociálního zabezpečení.  

Zaměstnavatel vyplňuje ELDP: 

 za každý celý kalendářní rok, nejpozději však do 30. 4. následujícího 

kalendářního roku (byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění 

i k 31. 12.), 

 do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů (skončila-li účast na důchodovém 

pojištění před 31. 12.), nejpozději však do 31. 1. následujícího kalendářního 

roku. 

Zaměstnavatel vystavuje originál a 2 kopie ELDP obsahující razítko zaměstnavatele 

a podpis oprávněného pracovníka. Originál ELDP předá zaměstnavatel příslušné OSSZ. 

Pojištěnec podepíše a označí datem podpisu obě kopie ELDP, jednu si ponechá 

a druhou předá zpět zaměstnavateli k založení do jeho účetní evidence
60

. 

 

1.4.8 Důchodové spoření 

Důchodové spoření je upraveno zákonem č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové 

spoření. Poplatníkem důchodového spoření je zaměstnanec, který je účasten 

důchodového spoření. Účast na důchodovém spoření vznikne k prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhla 

registrace první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv. Smlouvu 

o důchodovém spoření uzavírá písemně fyzická osoba s penzijní společností. Základem 

pro výpočet odvodu na důchodové spoření je vyměřovací základ shodný s vyměřovacím 

základem pro sociální pojištění
61

. Zaměstnavatel odvádí pojistné na důchodové spoření 

zaměstnancům, kteří jsou účastni důchodového připojištění formou měsíčních záloh 

na pojistném. Zaměstnavatel vypočte a srazí zálohu na pojistném ve stejném termínu 

                                                 
60
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jako zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
62

. Zálohy musí 

zaměstnavatel odvést příslušnému správci daně, to znamená místně příslušnému 

finančnímu úřadu na jeho bankovní účet do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Ve stejném termínu musí zaměstnavatel podat hlášení k záloze na pojistné 

na důchodovém spoření. 

 

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření 

Hlášení k záloze na pojistném na důchodové spoření (dále jen hlášení) podává 

zaměstnavatel elektronicky prostřednictvím předepsaného formuláře v předepsaném 

termínu.  Do hlášení uvádí především: 

 jméno a příjmení účastníka důchodového spoření, 

 číslo účastníka důchodového spoření (většinou rodné číslo), 

 vyměřovací základ pojistného, 

 výši vypočtené zálohy. 

Záloha tvrzená zaměstnavatelem v hlášení se považuje za vyměřenou dnem uplynutí 

lhůty pro podání hlášení
63

. 

 

1.4.9 Potvrzení o zaměstnání 

Potvrzení o zaměstnání vydává zaměstnavatel zaměstnanci při skončení 

pracovněprávního vztahu v poslední pracovní den jeho zaměstnání. Potvrzení 

o zaměstnání musí obsahovat tyto údaje: 

 údaje o zaměstnání, to znamená specifikovat, zda zaměstnanec vykonával práci  

v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, zda byl pracovněprávní vztah uzavřen na dobu určitou či neurčitou 

a dobu jeho trvání, a zda zaměstnanec pracoval na plný nebo zkrácený úvazek, 

 údaje o druhu konaných prací, 

 údaje o dosažené kvalifikaci, pokud jsou zaměstnavateli známy s ohledem 

na vykonávanou práci. Může jít o dosažené studiem, zvyšováním kvalifikace, 

přípravou na budoucí povolání, rekvalifikací apod., 
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 skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a dopracovanou 

dobu v případě výkonu práce v hornictví, 

 informace o srážkách prováděných zaměstnanci ze mzdy (na základě 

exekučního příkazu nebo dohody o srážkách ze mzdy), v čí prospěch jsou srážky 

prováděny, výši doposud provedených srážek, pořadí pohledávek, pro které mají 

být srážky prováděny a jejich výše, 

 údaje o započitatelné době zaměstnání za dobu před 1. 1. 1993 v I. a II. pracovní 

kategorii pro účely důchodového zabezpečení. 

Důvod skončení pracovněprávního vztahu ani údaje o průměrném výdělku 

se na potvrzení o zaměstnání neuvádí. 

 

1.4.10 Potvrzení pro úřad práce 

Potvrzení pro úřad práce slouží pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. 

Zaměstnavatel vystaví potvrzení pro úřad práce na žádost zaměstnance. Toto potvrzení 

musí obsahovat údaje o: 

 průměrném čistém měsíčním výdělku zaměstnance, 

 důvodu a způsobu rozvázání pracovněprávního vztahu, zejména zda byl 

rozvázán z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance vztahujících 

se k vykonávané práci vyplývajících z právních předpisů, 

 délce trvání zaměstnání (době důchodového pojištění), 

 odstupném, zejména zda má zaměstnanec ze zákona na odstupné nárok a v jaké 

výši a zda mu bylo již vyplaceno, popřípadě kdy dojde k jeho vyplacení
64

. 

 

1.4.11 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků 

Požádat o výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen roční zúčtování) může zaměstnanec, 

který nemá povinnost podat daňové přiznání. Roční zúčtování provede zaměstnanci 

poslední plátce, u kterého měl zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně 
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z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen prohlášení). 

Zaměstnanec musí o roční zúčtování požádat písemně nejpozději do 15. 2. 

následujícího kalendářního roku, nejlépe prostřednictvím prohlášení. Zároveň musí 

ve stejném termínu předložit zaměstnavateli potvrzení o zdanitelných příjmech, 

ve kterém bude uvedena informace o výši vyplaceného příjmu a sražených zálohách 

od předchozího plátce, popřípadě od všech předchozích plátců ve zdaňovaném období, 

za které se roční zúčtování vystavuje, v případě, že takovéto příjmy měl
65

. Žádá-li tento 

zaměstnanec o roční zúčtování, uvede v prohlášení na straně 3 přehled všech předešlých 

zaměstnavatelů, u kterých byl v průběhu zúčtovacího období zaměstnán, jakož i další 

informace o případné evidenci u úřadu práce, mateřské či rodičovské dovolené, které se 

ho týkaly před nástupem do zaměstnání. O roční zúčtování záloh může požádat 

zaměstnanec, který: 

 neměl jiné zdanitelné příjmy přesahující v úhrnu částku 6 tis. Kč, 

 neměl příjmy podléhající odvodu zálohy na daň z příjmů současně od více 

plátců, 

 neměl příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, pokud nebyly tyto příjmy 

podrobeny odvodu zálohy na daň prostřednictví stálé provozovny v ČR, 

 neobdržel dodatečně příjmy za minulá období, 

 neuplatňuje jako položku snižující základ daně hodnotu darů poskytnutých 

do zahraničí
66

.  

 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků je formulář, pomocí kterého dokládá zaměstnanec způsob zdanění, uplatňuje 

nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Prohlášení může 

zaměstnanec podepsat pouze u jednoho plátce pro totéž zdaňovací období. Pomocí 

prohlášení žádá zaměstnanec o roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti 

a také hlásí zaměstnavateli všechny změny rozhodné pro uplatnění nároku či uplynutí 

nároku na daňové zvýhodnění a slevy na dani.  
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Prohlášení musí poplatník podepsat: 

 do 30 dnů od začátku pracovního poměru u zaměstnavatele, 

 každoročně do 15. 2., 

 do konce kalendářního měsíce, v němž nastala změna v údajích v prohlášení, 

 do 30 dnů po narození dítěte. 

Mění-li zaměstnanec zaměstnavatele, může prohlášení podepsat v časovém sledu u více 

zaměstnavatelů. Měsíční slevu může zaměstnanci poskytnout pouze jeden 

zaměstnavatel. Nepodepsal-li zaměstnanec u zaměstnavatele prohlášení ve stanovené 

lhůtě, může si je podepsat dodatečně, nejpozději však do 15. 2. roku 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období Neuplatnil-li zaměstnanec v průběhu 

zdaňovacího období některou ze slev na dani, může tak dodatečně učinit při ročním 

zúčtování. Případný přeplatek na dani vrátí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději 

se  mzdami za měsíc březen. Přeplatek se vrací v případě, že je vyšší než 50 Kč 

(tedy alespoň 51 Kč). Případný nedoplatek záloh se zaměstnanci dodatečně nesráží
67

.  

 

1.4.12 Překážky v práci na straně zaměstnance 

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance mohou být zejména zdravotní 

důvody a důvody péče o dítě či jiné členy rodiny. Z těchto důvodů může zaměstnanci 

vzniknout například dočasná pracovní neschopnost, karanténa, potřeba ošetřování 

nemocného člena rodiny nebo péče o dítě, mateřská a rodičovská dovolená. V případě 

vzniku výše jmenovaných překážek v práci nepřísluší zaměstnanci žádné náhrady mzdy 

s výjimkou prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (přičemž první 3 dny 

jsou bez náhrady mzdy)
68

. 

 

Dočasná pracovní neschopnost 

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) rozhoduje lékař. DPN vzniká 

dnem, v němž ošetřující lékař zjistil, že zdravotní stav zaměstnance mu pro nemoc 

nebo úraz nedovoluje dočasně vykonávat práci. V průběhu DPN ošetřující lékař 

pravidelně kontroluje, zda důvody pro vznik DPN trvají nebo zda je již zdravotní stav 
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zaměstnance stabilizovaný a umožňuje mu opětovný výkon práce. O vzniku, trvání 

a ukončení DPN informuje ošetřující lékař prostřednictvím předepsaných formulářů.  

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má 5 dílů: 

 I. díl – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tento díl zasílá 

lékař příslušné OSSZ), 

 II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti (tento díl slouží jako průkaz dočasně práce 

neschopného zaměstnance, po skončení DPN jej zaměstnanec vrací lékaři, 

který jej dále postoupí příslušné OSSZ), 

 III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

(tento díl odevzdává zaměstnanec zaměstnavateli při vzniku DPN), 

 IV. díl – Žádost o nemocenské (tento díl odevzdává zaměstnanec zaměstnavateli 

v případě, že je pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní, 

zaměstnavatel tento díl postoupí příslušné OSSZ, pomocí tohoto dílu uplatňuje 

zaměstnanec nárok na nemocenské), 

 V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení 

zaměstnavateli (tento díl odevzdává zaměstnanec zaměstnavateli při ukončení 

DPN. Trvala-li DPN déle než výše zmíněných 14 kalendářních dnů, postoupí 

tento tiskopis zaměstnavatel příslušné OSSZ, jinak si jej ponechá. 

 

Zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy v době trvání DPN v případě, že si DPN 

přivodil úmyslně. Vznikla-li DPN zaměstnanci z důvodu účasti ve rvačce, jako následek 

jeho opilosti nebo při spáchání úmyslného trestného činu, vzniká mu nárok pouze 

na 50% náhrady mzdy. 

 

Potřeba ošetřování nemocného člena rodiny nebo péče o dítě 

O potřebě ošetřování nemocného člena rodiny nebo péče o dítě (dále jen ošetřovné) 

rozhoduje ošetřující lékař pomocí tiskopisu rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování. 

Nárok na ošetřovné jakožto peněžitou dávku nemocenského pojištění má zaměstnanec, 

který nemůže konat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let nebo jiného 
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člena domácnosti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou 

osobou
69

. 

 

Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů, v případě že žena porodí 

2 a více dětí pak v délce 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena 

zpravidla 6 až 8 týdnů před očekávaným datem porodu. 

 

Rodičovská dovolená 

Rodičovská dovolená přísluší zaměstnankyni po skončení mateřské dovolené do 3 let 

věku dítěte v případě, že o ni požádá. Rodičovskou dovolenou může čerpat také 

zaměstnanec, který je otcem dítěte, a to od narození dítěte do 3 let věku dítěte v případě, 

že o ni požádá. 

 

Žádost o mateřskou či rodičovskou dovolenou může být učiněna jakoukoliv formou, 

to znamená, že nemusí být písemná. Mateřskou či rodičovskou dovolenou poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnankyni/zaměstnanci v rozsahu, o jaký si požádá. Neuvede-li 

zaměstnankyně/zaměstnanec konkrétní dobu, pak do dosažení 3 let věku dítěte
70

. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část práce se zabývá analýzou plnění povinností společnosti Focus Cz Marketing 

and IT Research s.r.o. v souvislosti s tvorbou vnitropodnikových směrnic. Cílem 

této analýzy je odhalit, zda má společnost vypracovány všechny povinné směrnice 

stejně jako nepovinné směrnice napomáhající ke správnému vedení účetnictví, zjistit 

stav existujících směrnic a stav jejich nedostatků v podobě neaktuálnosti, popřípadě 

úplné absence směrnic. 

 

 

2.1 Základní informace o analyzované společnosti 

Společnost Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. (dále jen Focus CZ) 

byla založena koncem roku 2001 rakouskou společností FOCUS Central East Holding 

Ges.m.b.H. (dále jen FOCUS Central). 

 

Obchodní firma:   Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

Sídlo:   Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad 

Identifikační číslo:   26273381 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

Statutární orgán:  jednatel: 

Katarína Dohnalová, dat. nar. 2. prosince 1958 

90301 Senec, Bélu Bartóka 1116/36 

Slovenská republika 

Společníci:  FOCUS Central East Holding Ges.m.b.H. 

1220 Wien, Maculangasse 8 

Rakouská republika 

Základní kapitál:  200 000,- Kč
71
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Důvodem založení společnosti Focus CZ byla snaha společnosti FOCUS Central 

expandovat do dalších evropských zemí. V rámci této expanze se společnosti FOCUS 

Central povedlo vytvořit dceřiné společnosti Focus v dalších 31 evropských zemích 

(tmavě vyznačené v obrázku). 

 

 

Obr. 1: Mapa dceřiných společností Focus
72

 

 

Společnost Focus CZ se zabývá poskytováním služeb v oblasti marketingového 

průzkumu trhu. Svým klientům poskytuje zpracovaná data, know-how, programové 

vybavení a poradenství v oblastech: 

 tržních a spotřebitelských výzkumů, 

 průzkumů médií, 

 monitorování letákových cen, 

 poradenství souvisejících s dodávaným programovým vybavením. 
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2.2 Hlavní produkty prodávané na českém trhu 

Action Focus (AF) 

Jedná se o monitoring všech produktů nacházejících se ve vybraných akčních letácích 

supermarketů, hypermarketů, velkoobchodů, hobby marketů a dalších. Prostřednictvím 

spolupráce s domácnostmi z celé ČR získává Focus CZ aktuální akční letáky 

z jednotlivých regionů. Informace o produktech z těchto letáků, jako například jejich 

detailní popis, platnost akce, původní cena, promotion informace a zejména jejich akční 

cena jsou zaznamenány do firmou vyvinuté a stále inovované databáze. Z těchto údajů 

jsou pak tvořeny výstupy pro zákazníky v podobě online aplikace či reportů, 

přizpůsobené jejich individuálním požadavkům. V databázích Action Focus jsou 

zaznamenány všechny důležité akce z území ČR, a to včetně jejich dosahu 

a reklamního výkonu. Metoda získávání těchto údajů je prověřena mnohaletou praxí. 

Doplňkovou službou jsou daily maily, které každý den oznamují zákazníkům nově 

zadané výrobky ze segmentu jejich zájmu, nebo služba cenový alarm, který zákazníky 

upozorňuje na extrémně nízkou cenu konkurenčního výrobku.  

 

Mezi klienty Action Focus patří firmy ze všech odvětví, které společnost monitoruje, 

tedy potraviny, drogerie, elektro, dům/dílna/zahrada, a to jak z řad dodavatelů, 

tak i obchodníků.  

 

Sujet Focus (SF)  

Jedná se o proces ocenění reklamy. Reklama se ukáže předem určenému počtu 

respondentů reprezentujících demografickou strukturu obyvatelstva ČR, kteří ohodnotí 

předem stanovená kritéria například známost, líbivost, asociace na značku (brand 

impact) a dále jednotlivá image kritéria. Při následném vyhodnocení otestovaných 

reklam je pak stanovena konkurenceschopnost a efektivnost reklamy. Respondenti 

hodnotí televizní a rozhlasové reklamy, prospekty, venkovní reklamu (billboardy, 

plakáty a city lighty) nebo tištěné reklamy v novinách a časopisech. Tím,  že Sujet 

Focus využívá standardizované metody, je možno výsledek každé jednotlivé otestované 

reklamy srovnat se všemi dosud testovanými reklamami. Jelikož všechny výsledky 

plynou do databáze, je možné provést specifické analýzy dle skupin zboží, cílových 
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skupin anebo podle individuálně definovaných benchmarks (srovnávacích hodnot) a 

provádět mezinárodní srovnání. 

 

Kromě standardních analýz nabízí společnost svým klientům výroční studii Ad Bench, 

která je základním shrnutím reklamního trhu předchozího roku. Ad Bench poskytuje 

podstatné informace zejména o faktorech úspěchu, respektive ovlivnění v rámci 

mediální reklamy.  Základní studie je doplněna o CD s nejúspěšnějšími otestovanými 

reklamami včetně rankingů.  Speciálními výstupy šitými na míru zadavatelům reklamy i 

reklamním a mediálním agenturám jsou Brand Analyse (analýza značky) a Category 

Report (analýza hospodářského odvětví).  

 

Mezi klienty Sujet Focus patří zejména finanční, farmaceutické, automobilové 

potravinářské a telekomunikační společnosti jako zadavatelé reklam na straně 

zákazníků, ale také reklamní a mediální agentury na straně producentů reklam.  

 

I přes existenci konkurence se společnost dokázala rychle prosadit na českém trhu, 

a to zejména díky poskytování spolehlivých a pravdivých dat, neustálému vývoji 

nabízeného programového vybavení, odpovědnosti vůči klientům, dodavatelům, 

majitelům a zaměstnancům. 

 

Ve společnosti pracuje v současné době 29 zaměstnanců. Většina z těchto zaměstnanců 

zde pracuje již 12 let, tedy od samotného založení společnosti. Zaměstnanci 

se vzájemně berou jako rodina, a to příznivě působí na firemní kulturu a na produktivitu 

práce. Stálými zaměstnanci navíc společnost předchází chybám v databázi, které 

by mohli způsobit noví zaměstnanci při svém zaučování.  
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2.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je následující: 

 

 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti Focus CZ
73

 

 

Z organizační struktury společnosti Focus CZ je patrné, že společnost není 

tvořena velkým množstvím organizačních útvarů a tady, že nebude potřeba tvořit 

ve společnosti velké množství nepovinných směrnic.  

 

 

2.4 Analýza směrnic společnosti Focus CZ 

Společnost Focus CZ vlastní sbírku směrnic vytvořenou v  roce 2002 externí účetní 

firmou, která obsahuje některé povinné a nepovinné směrnice. Stávající směrnice mají 

velké nedostatky v základních náležitostech. Není z nich patrné, kdy nabývají účinnosti, 

kdo je jejich tvůrce, kdo je zodpovědný za tvorbu a aktuálnost směrnic 

ani pro koho jsou směrnice určeny. Směrnice navíc nebyly od doby svého vzniku 

aktualizovány ani nijak změněny, a jsou tedy značně zastaralé. 
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2.4.1 Povinné směrnice 

Sbírka existujících směrnic společnosti Focus CZ obsahuje níže uvedené povinné 

směrnice. 

 

Směrnice určující účtový rozvrh  

Účtový rozvrh používaný při vedení účetnictví společnosti Focus CZ byl od vzniku 

sbírky směrnic rozšířen o mnoho analytických účtů, některé analytické účty používané 

dříve přestala účetní jednotka využívat. 

 

Směrnice stanovující kompetence a podpisové vzory 

Směrnice stanovující kompetence a podpisové vzory osob oprávněných za společnost 

Focus CZ podepisovat různé dokumenty obsahuje podpisové vzory a přidělení 

kompetencí osobám, které ve společnosti již dávno nepracují nebo jsou v současné době 

na mateřské či rodičovské dovolené. Naopak ve směrnici chybí podpisové vzory 

a kompetence osob, které v současné době podepisují ve společnosti důležité 

dokumenty.  

 

Směrnice pro zacházení s dlouhodobým majetkem a odpisový plán 

Směrnice pro zacházení s dlouhodobým majetkem a odpisový je zastaralá, obsahuje 

sazby pro výpočet daňových odpisů platné pro rok 2002 avšak nikoliv podrobnější 

postup výpočtu daňových odpisů ani jejich účtování. O účetních odpisech není 

ve směrnici ani zmínka. Společnost Focus CZ v současné době nevlastní žádný 

dlouhodobý majetek, který by byl pořízený v posledních letech a který by byl 

odepisován, nicméně není vyloučeno, že nějaký majetek v budoucnosti pořídí.  

 

Směrnice pro tvorbu časového rozlišení 

Účetním obdobím společnosti Focus CZ je hospodářský rok začínající 1. 9. a končící 

31. 8., z tohoto důvodu dochází ve společnosti často k nutnosti věcně a časově rozlišit 

některé účetní případy. Společnost potřebuje ke své činnosti v oblasti Sujet Focus 

odebírat velké množství periodik, novin a časopisů, obvykle fakturovaných 

za kalendářní rok. Vzhledem k relativně nízkým částkám předplatného a pravidelnosti 
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těchto účetních případů po několik účetních období je ve společnosti běžnou praxí, že 

nedochází k časovému rozlišení nákupu periodik v ceně do 2 tis. Kč (bez DPH) za jednu 

položku daňového dokladu.  

 

Důležitou povinnou směrnicí, která ve společnosti chybí je Směrnice upravující 

kurzové rozdíly a cizí měny. Jelikož mezi jednotlivými společnostmi Focus dochází 

ke vzájemné spolupráci, má Focus CZ velké množství zahraničních klientů, se kterými 

obchoduje v cizích měnách, nejčastěji v EUR. V současné době společnost používá 

v účetnictví pro přepočet EUR na CZK a opačně pevný měsíční kurz. 

Pravidlo používání tohoto kurzu nemá společnost upraveno žádným vnitřním 

předpisem. 

 

Další chybějící povinné směrnice: 

 směrnice upravující systém zpracování účetnictví, 

 směrnici na evidenci zásob a jejich oceňování, 

 konsolidační pravidla, 

 tvorbu a rozpuštění rezerv. 

 

2.4.2 Nepovinné směrnice 

Sbírka existujících směrnic společnosti Focus CZ obsahuje níže uvedené nepovinné 

směrnice. 

 

Směrnice pro tvorbu dohadných položek 

Jak již bylo zmíněno výše, účetním obdobím společnosti je hospodářský rok začínající 

1. 9. a končící 31. 8. Z  důvodu dodržení věcné a časové souvislosti účetnictví vytváří 

účetní jednotka každoročně při účetní závěrce několik dohadů, z nichž některé 

se pravidelně opakují. Stávající směrnice pouze charakterizuje, co jsou to dohadné 

položky, avšak postrádá určení, jakým způsobem dochází ke stanovení výše dohadných 

položek a jakým způsobem se o nich v účetní jednotce účtuje. 
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Směrnice pro realizaci pracovních cest 

Několik zaměstnanců společnosti Focus CZ, zejména obchodní zástupci, pravidelně 

každý měsíc uskuteční několik pracovních cest ke klientům společnosti. Jelikož má 

společnost řadu klientů i z okolních států, uskutečňují zaměstnanci často také pracovní 

cesty do zahraničí. Pracovní cesty konají zaměstnanci vlastními automobily. 

Ve stávající směrnici chybí aktuální sazby pro náhradu za pohonné hmoty a aktuální 

sazby stravného. Charakteristika práv a povinností zaměstnance na pracovní cestě 

je neaktuální a v některých ohledech nesplňuje požadavky bezpečnosti práce. 

 

Směrnice pro oběh dokladů 

Stávající směrnice pro oběh dokladů vůbec neodpovídá zaběhnutým postupům 

zpracování dokladů. Navíc zcela postrádá určení postupu při oběhu dokladů 

souvisejících se mzdovou problematikou. Je to z důvodu, že ještě minulý rok 

zpracovávala společnosti Focus CZ kompletní mzdovou agendu externí mzdová 

agentura. V současné době však řeší mzdovou problematiku odpovědní pracovníci 

společnosti Focus CZ, kterým chybí jasně definovaná pravidla pracovních postupů 

v souvislosti s touto problematikou. 

 

Pro většinu účetních jednotek je také vhodné mít Směrnici upravující postup 

inventarizace, kterou společnost Focus CZ nemá. Společnost sice nenakupuje 

dlouhodobý hmotný majetek, nicméně nakupuje velké množství 

dlouhodobého drobného majetku, jako například počítače, monitory, tiskárny, skenery a 

podobně, u kterých je nutné každoročně zjišťovat jejich fyzický stav a porovnat 

ho s účetní evidencí drobného majetku. Proces inventarizace se nevztahuje pouze 

na kontrolu majetku hmotné povahy, nýbrž také na kontrolu pohledávek nebo také 

na kontrolu závazků. Ve společnosti Focus CZ dochází každý měsíc k 

vystavení velkého množství faktur za poskytnuté služby, z nichž asi 1/2 bývá 

zasílána odběratelům emailem. Z tohoto důvodu dochází často k situaci, že asi 1/3 

vystavených faktur bývá uhrazena až po splatnosti, většinou z důvodu, že odběratelé 

nemají fakturu zahrnutou ve své evidenci. Upomínky úhrad probíhají ze strany Focus 

CZ nepravidelně jednou za 2 až 3 měsíce. 
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2.5 Shrnutí 

Cílem této analýzy bylo zjistit, zda má společnost vypracovány všechny povinné 

směrnice stejně jako nepovinné směrnice napomáhající ke správnému vedení účetnictví, 

a případný stav existujících směrnic. 

 

Z analýzy vyplynulo, že společnost Focus CZ vlastní sbírku směrnic, 

která byla sepsána v roce 2002. Stávající sbírka směrnic společnosti však neobsahuje 

všechny povinné směrnice, které by měla účetní jednotka mít sestavené. Naopak 

obsahuje některé nepovinné směrnice. Všechny směrnice obsažené ve sbírce směrnic 

nebyly od svého vzniku před dvanácti lety nikdy aktualizovány. Směrnice jsou značně 

zastaralé a postrádají základní náležitosti, například pro koho jsou směrnice určeny, 

kdy nabývají účinnosti, kdo je jejich tvůrce nebo kdo je zodpovědný za tvorbu 

a aktuálnost směrnic. 

 

Ve společnosti se ustálily jisté pracovní postupy, které nejsou podloženy žádným 

vnitřním předpisem a v případě odchodu stávajících pracovníků nebo případné kontroly 

ze strany úřadů by z tohoto důvodu mohl vzniknout společnosti nejeden problém.  

 

Z analýzy směrnic tedy vyplývá, že jsou současné směrnice společnosti 

v nevyhovujícím stavu.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z analýzy stávajících směrnic společnosti Focus CZ vyplynulo, že společnost sice 

vlastní sbírku směrnic obsahující některé povinné a nepovinné směrnice, nicméně 

tyto směrnice nebyly od svého vzniku v roce 2002 aktualizovány, jsou značně zastaralé, 

chybí jim povinné náležitosti a nejsou v souladu s ustálenými pracovními postupy. 

Povinné směrnice, které ve sbírce směrnic chybí a které společnost při své činnosti 

využije, bych doporučila vypracovat. Jelikož proces přepracování nebo aktualizace 

zastaralých směrnice může být velice časově náročný, doporučuji společnosti Focus CZ 

opětovně vypracovat tyto povinné směrnice: 

 SMĚRNICE č. 1 – účtový rozvrh, 

 SMĚRNICE č. 2 – kompetence a podpisové vzory, 

 SMĚRNICE č. 3 – dlouhodobý majetek a odpisový plán, 

 SMĚRNICE č. 4 – časové rozlišení a dohadné položky, 

 SMĚRNICE č. 5 – cizí měny a kurzové rozdíly, 

 SMĚRNICE č. 6 – systém zpracování účetnictví. 

 

Z analýzy Směrnice určující účtový rozvrh vyplynuto, že účtový rozvrh společnosti 

byl od roku 2002 rozšířen o mnoho analytických účtů a některé analytické účty 

přestala účetní jednotka používat. Doporučuji proto celou tuto směrnic vytvořit znovu, 

dle aktuálně používaných účtů a určit jako odpovědnou osobu za aktualizaci směrnice 

osobu oprávněnou k tvorbě analytických účtů, která bude každoročně při účetní závěrce 

kontrolovat aktuálnost účtového rozvrhu. 

 

Z analýzy Směrnice stanovující kompetence a podpisové vzory vyplynulo, 

že směrnice stanovuje kompetence osobám, které již ve společnosti nepůsobí a naopak 

postrádá podpisové vzory osob odpovědných za podepisování důležitých dokumentů. 

Doporučila bych proto, co nejdříve směrnici vytvořit znovu a osobám podepisujícím 

dokumenty, které se dostávají do kontaktu s externími uživateli (například dokumenty 

zasílané na úřady) udělit navíc i úředně ověřenou plnou moc k podepisování 

těchto dokumentů. 
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Z analýzy Směrnice pro zacházení s dlouhodobým majetkem a odpisový plán 

je zřejmé, že je směrnice zastaralá navíc úplně postrádá postup při zpracování účetních 

odpisů, kvůli kterým by vlastně měla být vytvořena. Společnost v současné době 

nevlastní žádný dlouhodobý majetek, a nepotřebuje tak urgentně směrnici aktualizovat, 

nicméně není vyloučeno, že v budoucnosti dojde k nákupu dlouhodobého majetku, 

s největší pravděpodobností nových serverů, na které společnost ukládá data, 

která prodává svým klientům. Pořizovací cena serverů nebude nízká a bude nutné 

je odepisovat nejen účetně, ale i daňově. Z tohoto důvodu bych doporučila tuto směrnici 

opětovně vypracovat a zejména v ní uvést způsob stanovení účetních odpisů, směrnici 

bude také následně nutné pravidelně aktualizovat. 

 

Z analýzy hospodářského roku společnosti vyplynulo, že každoročně musí věcně 

a časově rozlišit některé účetní případy. A naopak, že je běžnou praxí při vedení 

účetnictví společnosti časově nerozlišovat nákup periodik v ceně do 2 tis. Kč (bez DPH) 

za jednu položku daňového dokladu. Nebude-li mít účetní jednotka tento postup 

účtování ošetřený ve Směrnici pro tvorbu časového rozlišení, mohlo by při případné 

daňové kontrole účetnictví společnosti Focus CZ dojít k nepříjemnostem a nepochopení 

ze strany daňových kontrolorů finančního úřadu. Doporučila bych proto směrnici 

opětovně vypracovat a doplnit do ní tento způsob účtování přijatých faktur 

za předplatné periodik.  

 

Z analýzy povinných směrnic vyplynulo, že sbírka směrnic společnosti Focus CZ 

zcela postrádá Směrnici upravující kurzové rozdíly a cizí měny. Jelikož značné 

množství klientů společnosti Focus CZ nakupuje jejich služby pomocí cizí měny EUR, 

doporučila bych společnosti chybějící směrnici vypracovat a upravit v ní postupy 

při přepočtu cizí měny na měnu domácí a postupy účtování kurzových rozdílů, kterých 

v důsledku toho vzniká v účetnictví velké množství. Také bych do směrnice 

doporučila doplnit skutečnost, že společnost v současné době používá pro přepočet 

EUR na CZK a opačně pevný měsíční kurz. Opět tímto může předejít nepříjemnostem 

při případné kontrole nebo při obměně odpovědných pracovníků. 
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Jelikož je předmětem podnikání společnosti Focus CZ poskytování služeb, 

je zcela zbytečné, vytvářet Směrnici na evidenci zásob a jejich oceňování. Focus CZ 

také není součástí konsolidačního celku, proto nemusí vytvářet Směrnici upravující 

konsolidační pravidla. Směrnice upravující tvorbu a rozpuštění rezerv 

je pro společnost dle mého názoru také zbytečná, protože za celou dobu své existence 

nezaznamenala rizika či ztráty, nevytváří tak ani žádné rezervy. 

 

Poslední chybějící povinnou směrnici, kterou doporučuji společnosti vypracovat 

je Směrnice systému zpracování účetnictví.  

 

Tab. 1: Shrnutí analýzy povinných směrnic (vlastní zpracování). 

Číslo Název dokumentu Vydáno Stav 

1. účtový rozvrh 2002 

nutno opětovně vypracovat, doplnit nové 

analytické účty, smazat nepoužívané 

analytické účty 

2. 
kompetence a podpisové 

vzory 
2002 

nutno opětovně vypracovat, vymazat osoby, 

které již ve společnosti nejsou, doplnit osoby 

odpovědné za podepisování dokumentů 

3. 
dlouhodobý majetek 

a odpisový plán 
2002 

nutno opětovně vypracovat, doplnit účetní 

odpisy 

4. 
časové rozlišení a dohadné 

položky 
2002 

nutno opětovně vypracovat, doplnit limit pro 

časové rozlišení periodik 

5. 
cizí měny a kurzové 

rozdíly 
2002 

nutno opětovně vypracovat, doplnit postup 

přepočtu cizí měny, způsob stanovení kurzu 

a účtování kurzového rozdílu 

6. 
systém zpracování 

účetnictví 
x chybí úplně, nutno vypracovat 

x. evidence zásob x chybí úplně, není nutné vypracovat 

x. konsolidační pravidla x chybí úplně, není nutné vypracovat 

x. tvorba a rozpuštění rezerv x chybí úplně, není nutné vypracovat 
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Dále z analýzy vyplynulo, že by bylo pro společnost Focus CZ prospěšné opětovně 

vypracovat tyto nepovinné směrnice: 

 SMĚRNICE č. 7 – tvorba dohadných položek, 

 SMĚRNICE č. 8 – realizace pracovních cest, 

 SMĚRNICE č. 9 – inventarizace, 

 SMĚRNICE č. 10 – oběh dokladů. 

 

Stávající sbírka směrnic sice obsahuje Směrnici pro tvorbu dohadných položek, 

nicméně v ní není uvedeno, jakým způsobem stanovit výši dohadných položek ani jak 

o nich účtovat. Doporučuji proto směrnici přepracovat a uvést v ní přesný postup 

stanovení výše a účtování dohadných položek. 

 

Jelikož pravidelně dochází k uskutečňování pracovních cest zaměstnanci společnosti 

Focus CZ, měla by společnost mít ve své sbírce směrnic Směrnici pro realizaci 

pracovních cest. Z analýzy směrnic vyplynulo, že společnost tuto směrnici má, 

nicméně v ní chybí aktuální sazby stravného poskytovaného při pracovních cestách 

a sazby pro výpočet náhrad za pohonné hmoty, které jsou zaměstnancům poskytovány, 

jelikož konají pracovní cesty vlastními automobily. Doporučila bych proto, aby 

byla směrnice opětovně vypracována, a aby do ní byly doplněny práva a povinnosti 

zaměstnanců při realizaci pracovních cest nejen plynoucí z hlediska bezpečnosti práce, 

ale i jiných právních předpisů. Společnost tak může snadno předejít nesrovnalostem 

a případným sankcím, například při dopravní nehodě zaměstnance na pracovní cestě. 

 

Z nepovinných směrnic bych také doporučila společnosti Focus CZ vypracovat 

Směrnici upravující postup inventarizace nejen pohledávek. Z analýzy vyplynulo, 

že  u odběratelů služeb společnosti Focus CZ dochází k častému prodlení s platbou 

faktur, a to zejména z důvodu zasílání odběratelských faktur elektronicky 

prostřednictvím emailu. Odběratelé tak nemají často faktury v evidenci a až v době, 

kdy se odpovědný pracovník odběrateli ozve s upomínkou úhrady, začínají 

tento nedostatek řešit. Jelikož k upomínání faktur dochází se strany společnosti 

Focus CZ nepravidelně a z mého pohledu ve velkých intervalech, doporučila bych 
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ve směrnici stanovit pravidelné termíny a postupy kontroly a upomínání pohledávek 

společnosti Focus CZ. 

 

Dále je z analýzy směrnic společnosti patrné, že stávající Směrnice pro oběh dokladů 

zcela postrádá stanovení postupu při zpracování a oběhu dokladů souvisejících se 

mzdovou problematikou. Řešení mzdové problematiky uvnitř společnosti je relativně 

novou činností účetního oddělení. Zpracování mezd a dokladů souvisejících 

se mzdovou problematikou je náročný proces, jehož postupy by měla mít účetní 

jednotka ošetřeny vnitřním předpisem. Z tohoto důvodu doporučuji směrnici na oběh 

dokladů opětovně vypracovat a doplnit do ní postup zpracování dokladů souvisejících 

se mzdovou problematikou. 

 

Tab. 2: Shrnutí analýzy nepovinných směrnic (vlastní zpracování). 

Číslo Název dokumentu Vydáno Stav 

7. 
tvorba dohadných 

položek 
2002 

nutno opětovně vypracovat, 

doplnit postup stanovení výše 

dohadných položek a jejich 

účtování 

8. realizace pracovních cest 2002 

nutno opětovně vypracovat, 

doplnit aktuální sazby stravného, 

sazby sloužící pro výpočet náhrad 

na pohonné hmoty a práva a 

povinnosti zaměstnanců při 

realizaci pracovních cest 

9. inventarizace x chybí úplně, nutno vypracovat 

10. oběh dokladů 2002 

nutno opětovně vypracovat, 

doplnit zpracování a oběh dokladů 

souvisejících se mzdovou 

problematikou 
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Z důvodu výše uvedeného doporučení přepracovat, upravit a aktualizovat 

velké množství povinných i nepovinných směrnic společnosti Focus CZ, kterým chybí 

základní náležitosti, se v následujícím textu, návrhové části práce, budu věnovat právě 

obecným náležitostem směrnic, které doporučuji odpovědným pracovníkům při tvorbě 

směrnic dodržovat. Dále se na přání jednatelky společnosti Focus CZ zaměřím na 

tvorbu návrhu směrnice pro oběh dokladů, ve které uvedu konkrétní příklad základních 

náležitostí, úvodu a závěru směrnice. Ve vlastním textu směrnice navrhnu postup 

zpracování dokladů souvisejících se mzdovou problematikou, a to zejména proto, že 

zpracování mezd pobíhá ve společnosti krátce a není upraveno v žádném vnitřním 

předpise společnosti a proto, že pracovník odpovědný za zpracování mezd pracuje 

s citlivými a choulostivými údaji, které musí být zpracovávány přesně, precizně a 

v pravidelných termínech, musí poskytovat součinnost orgánů státní správy a to tak, aby 

společnost kvůli jeho pochybení nebyla penalizována finančními sankcemi. Oběh 

ostatních dokladů stejně jako účetních dokladů bude z důvodu omezeného rozsahu 

práce do směrnice následně doplněn odpovědnými pracovníky Focus CZ. 

 

 

3.1 Obecné náležitosti směrnic 

Přesné například právním předpisem dané stanovení obsahu a podoby směrnice 

neexistuje. Proto bych společnosti Focus CZ doporučila řídit se vzorem náležitostí 

směrnic uvedeným v kapitole 1.1.3 této práce. 

Všechny směrnice ve společnosti by měly mít jednotnou hlavičku, ze které bude jasně 

patrné, čeho se směrnice týká, zda je platná, popřípadě od kdy nabývá účinnosti.  

 

Hlavička směrnice by měla obsahovat tyto základní údaje: 

 název účetní jednotky a její sídlo, popřípadě logo účetní jednotky, 

 název a jednoznačné číselné označení písemnosti, 

 vlastní název směrnice,  

 identifikace osoby schvalující danou směrnici. 
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Dále bych doporučila do záhlaví směrnice uvádět revizi, účinnost, rozsah platnosti 

neboli rozdělovník, informaci kdo směrnici vydal a název příloh směrnice. 

 

V příkladech odkazujících se na konkrétní pracovníky společnosti budou 

použita v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů smyšlená jména, jako například 

Schválil: pracovník xyz. 

 

Název účetní jednotky a její sídlo 

Pro snadnou orientaci pracovníků společnosti a jednoznačné označení všech směrnic 

doporučuji do hlavičky směrnic uvádět celý název společnosti „Focus Cz Marketing 

and IT Research s.r.o., Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad“ spolu s logem společnosti 

v pravém horním rohu směrnice. 

 

 

Obr. 3: Logo společnosti Focus
74

 

 

Název a jednoznačné číselné označení písemnosti 

Název písemnosti doporučuji uvádět ve formátu „SMĚRNICE č. xx/rok“ například 

SMĚRNICE č. 01/2014. Dvouciferné číslování směrnic bude pro společnost Focus CZ 

dostačující, jelikož vzhledem k velikosti a struktuře společnosti nepředpokládám, 

že by počet vydaných směrnic přesáhl hodnotu 99. Rok vydání směrnice doporučuji 

uvádět pro snadnější a rychlejší orientaci ve směrnicích. 

 

Vlastní název směrnice 

Vlastní název směrnice doporučuji uvádět jasně a výstižně, aby mohli zaměstnanci 

společnosti ihned identifikovat, zda směrnice zachycuje problematiku, která je v daném 

okamžiku zajímá, například „Účtový rozvrh“. Z tohoto názvu by mělo být 

zaměstnancům ihned jasné, že ve směrnici nenajdou například postupy inventarizace. 
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Identifikace osoby schvalující danou směrnici 

Vzhledem k malému množství směrnic, které musí  společnost Focus CZ vytvořit, 

a k  organizační struktuře společnosti, která není nijak složitá, doporučuji, aby všechny 

směrnice společnosti schvalovala jednatelka společnosti. Doporučuji text 

„Schválila: paní Katarína Dohnalová“. 

 

Revize  

Každé aktualizované vydání směrnice by mělo obsahovat číslo revize, například 

„Revize č. 01/2014“, aby bylo na první pohled patrné, která verze směrnice 

je nejaktuálnější a o kolikátou aktualizaci směrnice v pořadí se jedná. Rok opět 

doporučuji uvést, aby bylo ihned jasné, kdy došlo k poslední aktualizaci směrnice, 

což zcela jistě usnadní orientaci zejména pracovníkovi odpovědnému za aktualizace 

směrnic. V případě, že půjde o první vydání směrnice, doporučuji vzhledem 

k zachování vzhledu a struktury směrnice uvést číslo revize 00/rok, aby bylo jasně 

patrné, že směrnice ještě nebyla revidována. 

 

Účinnost 

Účinnost směrnice by měla odpovídat účinnosti novel právních předpisů, s nimiž 

je v souladu. Směrnice může být vydána s předstihem před účinností daného 

právního předpisu, proto doporučuji datum účinnosti směrnice vždy uvádět ve formátu 

„Nabývá účinnosti dne: den. měsíc. rok“, například Nabývá účinnosti: 1. 1. 2014. 

 

Rozsah platnosti  

Uvedením rozsahu platnosti by mělo být jasně stanoveno, pro které zaměstnance 

je směrnice určena, a tím pomoci zaměstnancům zjistit, zda se mají se směrnicí 

seznámit. Vzhledem ke struktuře společnosti doporučuji do rozdělovníku uvádět celá 

oddělení, popřípadě všechny zaměstnance „Rozdělovník: oddělení administrativa 

a finance“ nebo „Rozdělovník: všichni zaměstnanci“, a to z důvodů, že většina 

směrnic společnosti bude souviset s účetnictvím, a tudíž bude určena pro pracovníky 

oddělení administrativa a finance, nebo bude určena pro všechny pracovníky, 

jako například Směrnice pro realizaci a vyúčtování pracovních cest. 
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Vydal  

Vzhledem k již několikrát zmiňované struktuře organizace doporučuji, aby osoba, která 

směrnici vydává, byla také zodpovědná za její aktualizaci a kontrolu. Doporučuji 

proto ve směrnici uvést „Vydal/vydala, aktualizuje a kontroluje: pan Jan Janděra“, 

aby  bylo všem zaměstnancům ihned jasné, kdo za směrnici zodpovídá. 

 

Přílohy  

V případě, že jsou součástí směrnice přílohy, doporučuji v záhlaví směrnice uvést jejich 

jmenný seznam „Přílohy: Vyhláška č. 500/2002 Sb.“, popřípadě uvést, že součástí 

směrnice nejsou žádné přílohy, aby byla opět zaručena rychlá a snadná orientace 

uživatelů směrnice. 

 

Následně doporučuji uvést vlastní text směrnice, který by měl samozřejmě obsahovat 

účel směrnice. V zápatí směrnice by měla být uvedena platnost směrnice a datum 

vydání „Vydáno: den. měsíc. rok“, například Vydáno: 1. 1. 2014. V případě obsáhlejší 

směrnice doporučuji uvést v závěru její obsah. 

 

 

3.2 SMĚRNICE č. 10 - oběh dokladů 

Směrnice pro oběh dokladů je sice z hlediska legislativní úpravy nepovinnou směrnicí, 

avšak pro praktický chod účetní jednotky patří mezi nejdůležitější. Na dokladech, a to 

zejména na účetních dokladech stojí celá podstata účetnictví. Vzhledem k tomu, že si 

každý pracovník osvojuje nebo má zažité vlastní pracovní postupy, ve kterých má svoji 

vlastní logiku, je pravděpodobné, že budou dva pracovníci zpracovávat stejné doklady 

odlišnými způsoby.  Tato směrnice je proto důležitá, aby se předcházelo nedorozumění 

při zpracování dokladů obíhajících v účetní jednotce.  

 

Účelem této směrnice je zajistit úplné a správné zpracování všech dokladů, které mohou 

obíhat v účetní jednotce. Rozsah platnosti směrnice doporučuji stanovit pro všechny 

zaměstnance společnosti Focus CZ. Směrnice by měla ukládat povinnost označit 

všechny došlé doklady dnem přijetí. Ve směrnici by měly být vypsány všechny 
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náležitosti nejen účetních dokladů tak, aby byly všem pracovníkům odpovědným 

za formální správnost ihned k dispozici. Náležitosti účetního dokladu jsou podrobněji 

popsány v kapitole 1.3.2 této práce. V účetní jednotce Focus CZ nejčastěji obíhají 

tyto doklady: 

 přijaté faktury, 

 vydané faktury, 

 příjmové pokladní doklady,  

 výdajové pokladní doklady, 

 výpisy z bankovních účtů, 

 vydané objednávky, 

 přijaté objednávky, 

 doklady související s dlouhodobým majetkem, 

 cestovní příkazy, 

 doklady související se mzdovou problematikou. 

 

Samotné znění směrnice zaměřené na obecné náležitosti, úvod, závěr směrnice a oběh 

konkrétních dokladů souvisejících se mzdovou problematikou bude uvedeno 

v následujícím textu. 

 

V příloze faktické směrnice budou přiloženy vzory formulářů souvisejících se mzdovou 

problematikou a pokyny k jejich vyplnění, aktuální znění úryvků zákonů souvisejících 

s problematikou upravenou ve směrnici a případné další dokumenty, které by mohly 

usnadnit orientaci pracovníků ve složitých legislativních podmínkách. 
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Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad 

SMĚRNICE č. 10/2014 

Oběh dokladů 

 

Schválil/a: paní Josefína Josefovská 

Revize č.: 00/2014 

Nabývá účinnosti: 1. 7. 2014 

Rozdělovník: všichni zaměstnanci společnosti  
Vydal/vydala, aktualizuje a kontroluje: pan Jan Janděra 

Přílohy: Podpisový arch, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Hromadné oznámení 

zaměstnavatele VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, Přehled o výši pojistného, Přehled o 

platbě pojistného VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, Hlášení k záloze na důchodové spoření, 

ELDP, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, Počet 

zaměstnanců k 31. 12., Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování 

pojistného na důchodové spoření, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybrané znění zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém 

pojištění, zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, zákona č. 187/2006 Sb. 

o nemocenském pojištění, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona 

č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a zákona č. 592/1992 Sb. 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

 

Článek 1 – Účel směrnice 

Účelem této směrnice je poskytnout závazný a metodický návod pro oběh a zpracování 

dokladů a zabezpečit v rámci účetní jednotky povinnosti stanovené zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, a zákonem 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,  zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém 



 63   

    

pojištění, zákonem č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, zákonem č. 187/2006 Sb. 

o nemocenském pojištění, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem 

č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a zákonem č. 592/1992 Sb. 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

 

Článek 2 – Rozsah platnosti a odpovědnosti 

Směrnice je platná a závazná pro všechny pracovníky účetní jednotky. Odpovědnosti 

a pravomoci u jednotlivých typů dokladů jsou stanoveny v odpovědnostním řádu, který 

se nachází v článku 7 této směrnice. 

 

Článek 3 – Prověření dokladů
75

 

Z hlediska přípustnosti – pracovník schvalující hospodářskou nebo účetní operaci musí 

prověřit, zda uskutečňovaná operace není v rozporu s platnými právními 

nebo vnitropodnikovými předpisy. Zjistí-li pracovník při prověřování hospodářské 

nebo účetní operace její nepřípustnost, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit 

pracovníkovi, který operaci nařídil. Trvá-li pracovník, který operaci nařídil 

na uskutečnění operace i přes její nepřípustnost, oznámí pracovník pověřený 

prověřováním operace tuto skutečnost jednatelce společnosti. Schvalující pracovník 

odpovídá za hospodárnost a účelnost schvalované operace. 

 

Z hlediska věcné správnosti operace – pracovník odpovědný za provedení hospodářské 

nebo účetní operace odpovídá za to, že vyúčtované dodávky byly skutečně dodány, 

vyúčtované služby byly skutečně provedeny, a to řádně, v odpovídajícím množství, 

kvalitě, v dohodnutém termínu a že vyúčtovaná částka odpovídá objednávce 

nebo uzavřené smlouvě. 

 

Z hlediska formální správnosti operace – pracovník, který odpovídá za zaúčtování 

účetního případu, odpovídá také za vystavení účetního dokladu. Účetní doklad musí být 

vystaven bezprostředně po uskutečnění účetního případu. Pracovník zodpovědný 

za zaúčtování ověřuje formální stránku účetního dokladu, to znamená úplnost všech 
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formálních náležitostí účetního dokladu a to stvrzuje svým podpisem. Formální 

náležitosti účetního dokladu jsou: 

 označení účetního dokladu,  

 obsah účetního případu, 

 účastníky účetního případu, 

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

 okamžik uskutečnění účetního případu, neshoduje-li se s okamžikem vystavení 

dokladu, 

 podpisový záznam. 

 

Všechny doklady musí být vyhotoveny trvanlivým a čitelným způsobem. Je-li doklad 

vyhotoven na termopapíře, pořídí odpovědný pracovník jeho kopii, kterou přiloží 

k originálu dokladu
76

. 

 

Veškeré došlé doklady je odpovědný pracovník povinen označit dnem přijetí dokladu 

a zapsat do příslušné evidence došlých dokladů. Veškeré vydané doklady je odpovědný 

pracovník povinen vystavit neprodleně po uskutečnění účetní nebo hospodářské operace 

a zapsat je do příslušné evidence vydaných dokladů. Oběh dokladu a jeho zpracování 

musí proběhnout v co nejkratší lhůtě. 

 

Článek 4 - Doklady související se mzdovou problematikou 

K odesílání všech dokumentů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení, příslušné 

zdravotní pojišťovny, příslušný finanční úřad a  příslušný úřad práce bude v případech, 

kdy je to požadováno nebo dovoleno, využívat odpovědný pracovník datovou schránku. 

 

V případě, že odpovědný pracovník vystavuje třetím osobám originály potvrzení, 

přehledů, prohlášení a podobně, musí neprodleně vytvořit jejich opis (dále jen kopii). 

Kopie všech originálních potvrzení, přehledů, prohlášení a podobně musí být uloženy 

do osobních spisů zaměstnanců, kterých se týkají, popřípadě na jiné předem určené 

místo. 
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Pracovní smlouva a dohoda o pracích konaných mimopracovní poměr 

Pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr připraví 

odpovědný pracovník dle pokynů jednatelky společnosti v termínu zadaném jednatelkou 

společnosti, vždy před nástupem nového zaměstnance do zaměstnání, nejpozději však 

v den nástupu zaměstnance do zaměstnání, dle platné právní úpravy, 

a to zejména v souladu se zákoníkem práce. 

 

Dodatek k pracovní smlouvě 

Dodatek k pracovní smlouvě připraví odpovědný pracovník dle pokynů jednatelky 

společnosti vždy před datem platnosti změny, nejpozději však v den platnosti změny. 

V dodatku k pracovní smlouvě zachytí odpovědný pracovník vždy nové znění 

celého článku pracovní smlouvy, kterého se změna týká. Dodatky k pracovní smlouvě 

odpovědný pracovník čísluje a zakládá do osobního spisu zaměstnance, tak jak 

chronologicky následuje. 

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání 

Oznámení o nástupu do zaměstnání vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a 

pokyny v příloze směrnice) a zašle odpovědný pracovník na příslušnou správu 

sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu nového zaměstnance 

do zaměstnání. V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance oznámí 

tuto skutečnost odpovědný pracovník prostřednictvím tohoto formuláře příslušné správě 

sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru. 

Kopii všech vystavených oznámení o nástupu do zaměstnání založí odpovědný 

pracovník do osobního spisu zaměstnance, kterého se oznámení týká. 

 

Hromadné oznámení zaměstnavatele 

Oznámení nástupu nového zaměstnance do zaměstnání oznámí odpovědný pracovník 

příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance prostřednictvím hromadného oznámení 

zaměstnavatele, které vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze 

směrnice) a zašle do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu nového zaměstnance 

do zaměstnání. V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance oznámí 

tuto skutečnost odpovědný pracovník prostřednictvím formuláře hromadné oznámení 
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zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance do 8 kalendářních dnů ode 

dne skončení pracovního poměru. Kopii všech vystavených hromadných oznámení 

zaměstnavatele založí odpovědný pracovník do osobního spisu zaměstnance, kterého se 

oznámení týká 

 

Mzdový list  

Při nástupu nového zaměstnance do zaměstnání přidělí odpovědný pracovník novému 

zaměstnanci osobní číslo a založí mu mzdový list, do kterého zapíše zejména tyto údaje: 

 jméno a příjmení (i rodné) zaměstnance, 

 rodné číslo a datum narození zaměstnance, u zaměstnanců, kteří nemají trvalý 

pobyt na území ČR také číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího 

jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem, 

 adresu trvalého bydliště zaměstnance, u zaměstnanců, kteří nemají trvalý pobyt 

na území ČR adresu trvalého bydliště ve státě, jehož je rezidentem, 

 jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou zaměstnanec uplatňuje slevu 

na dani a daňové zvýhodnění, 

 údaje o výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně, částek slevy 

na dani a částek daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání, 

 den nástupu zaměstnance do zaměstnání, 

 za každý kalendářní měsíc údaje o úhrnu zúčtovaných mezd a případné výši 

osvobození od daně, výši základu pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle 

zvláštní sazby, výši vypočtené zálohy na daň nebo daně sražené podle zvláštní 

sazby daně, výši měsíčních slevu na dani a výši zálohy snížené o měsíční slevu 

na dani, výši měsíčního daňového zvýhodnění, měsíční slevu na dani, daňovém 

bonusu a skutečně sraženou zálohu
77

. 

 

Mzdové listy zaměstnanců za předešlý kalendářní rok vystaví, zkontroluje a založí 

do osobních spisů zaměstnanců odpovědný pracovník vždy do 10. ledna následujícího 

roku. 
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Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků 

Prohlášení poplatníka daně předloží odpovědný pracovník k podpisu novému 

zaměstnanci spolu s pracovní smlouvou v den podpisu pracovní smlouvy nejpozději 

však do 30 dnů ode dne vzniku pracovněprávního vztahu. Každoročně předloží 

odpovědný pracovník prohlášení poplatníka k dani k podpisu na nový kalendářní rok 

do 31. 1. všem zaměstnancům. Zaměstnanci, kteří mají zájem o provedení 

ročního zúčtování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, požádají písemně 

o roční zúčtování prostřednictvím prohlášení a doručí odpovědnému pracovníkovi 

všechny potřebné dokumenty nejpozději do 15. 2. kalendářního roku.  

 

Osobní spis zaměstnance 

Odpovědný pracovník založí všem novým zaměstnancům pracujícím na základě 

pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr osobní spis. 

Do osobních spisů zaměstnanců zakládá odpovědný pracovník všechny údaje 

související se zaměstnanci v tomto pořadí: 

 pracovní smlouva nebo dohoda, 

 dodatky k pracovním smlouvám nebo dohodám, 

 kopie občanského průkazu, 

 oznámení o nástupu do zaměstnání, 

 hromadné oznámení zaměstnavatele, 

 změna zdravotní pojišťovny, 

 mzdové listy, 

 údaje o dětech (rodný list, potvrzení o studiu a další), 

 oddací list, 

 případné změny v číslech účtu zaměstnance v souvislosti s poukazováním mzdy 

na účet, 

 údaje o nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, žádost o peněžitou 

pomoc v mateřství, jakož i přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, 

popřípadě o nástupu zaměstnance na rodičovskou dovolenou, 

 údaje o pracovní neschopnosti a potřebě ošetřování člena rodiny 

zaměstnance/zaměstnankyně, jakož i přílohu k žádosti o nemocenské 
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nebo ošetřovné a kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 

nebo rozhodnutí o potřebě ošetřování člena rodiny, 

 kopie všech vystavených potvrzení, 

 roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti a s tím související potvrzení 

o zaplaceném pojistném na životní pojištění, o zaplaceném pojistném na penzijní 

připojištění, o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru a příslušné kopie smluv 

v prvním roce uplatnění nezdanitelných částek, 

 potvrzení, že manžel/manželka neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě/děti 

v případě, že chce daňové zvýhodnění uplatnit zaměstnanec/zaměstnankyně 

společnosti Focus CZ, 

 prohlášení poplatníka k dani, 

 výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru, okamžité zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době, 

 potvrzení o zaměstnání, 

 potvrzení pro úřad práce, 

 potvrzení o zdanitelných příjmech. 

 

Dovolenkové listy a propustky 

Dovolenkové listy přeloží zaměstnanec žádající o dovolenou k podpisu odpovědnému 

pracovníkovi nejpozději den před nástupem na dovolenou. V případě návštěvy lékaře 

předloží zaměstnanec k podpisu odpovědnému pracovníkovi propustku nejpozději před 

odchodem z pracoviště. Propustku opatřenou razítkem lékaře odevzdá odpovědnému 

pracovníkovi nejpozději při příštím příchodu do práce. 

 

Docházka a podklady ke zpracování mezd 

Pracovník odpovědný za zpracování docházky zaměstnanců doplní na základě 

vystavených a schválených dovolenkových listů a propustek zaměstnanců jejich 

nepřítomnost do docházkového systému a zkontroluje, zda v docházkovém systému 

nechybí některé údaje (například zda se některý z pracovníků nezapomněl v některém 

dni přihlásit při příchodu do práce nebo odhlásit při odchodu z práce). Výše zmíněným 

způsobem zpracuje a zkontroluje pracovník docházku do 4 pracovních dnů 

následujících po měsíci, za který docházku zpracovává. Zpracovanou a zkontrolovanou 
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docházku následně předá pracovníkovi odpovědnému za zpracování mezd. 

Po zpracování mezd založí odpovědný pracovník docházku na předem určené místo. 

 

Výplatní pásky a výplatní listiny 

Výplatní pásky vystaví a předá zaměstnancům odpovědný pracovník nejpozději 

do 15.  dne následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají. Převzetí výplatní 

pásky stvrdí zaměstnanci svými podpisem na výplatní listinu. Budou-li mít zaměstnanci 

jakýkoliv dotaz nebo nejasností týkajících se výplatních pásek, mohou se přijít kdykoliv 

zeptat pracovníka odpovědného za zpracování mezd a ten jim musí neprodleně dotaz 

zodpovědět, popřípadě vyřešit vzniklou nesrovnalost. 

 

Přehled mezd k výplatě 

Po zpracování mezd, nejpozději však do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který 

se mzdy zpracovávají, odpovědný pracovník vystaví a předloží k odsouhlasení 

a podpisu jednatelce přehled mezd k výplatě.  

 

Příkaz k úhradě mezd a odvodů 

Pracovník odpovědný za zpracování mezd nejpozději do 10. dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají, vystaví příkaz k úhradě mezd 

a odvodů a předá jej pracovníkovi odpovědnému za úhradu mzdy. 

Pracovník odpovědný za úhradu mzdy provede úhradu mezd bezhotovostním převodem 

na základě příkazu k úhradě nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, 

za který se mzdy zpracovávají. Úhradu odvodů provede odpovědný pracovník 

bezhotovostním převodem na základě příkazu k úhradě nejpozději do 17. dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají. 

 

Soupis sociálního pojištění 

Jmenovitý soupis sociálního pojištění obsahující přehled o vyměřovacích základech 

a výši sociálního pojištění jednotlivých zaměstnanců vystaví odpovědný zaměstnanec 

a založí na předem určené místo do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se 

mzdy zpracovávají. 
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Soupis zdravotního pojištění 

Soupis zdravotního pojištění dle jednotlivých zdravotních pojišťoven obsahující přehled 

o vyměřovacích základech a výši zdravotního pojištění jednotlivých zaměstnanců 

vystaví odpovědný zaměstnanec a založí na předem určené místo do 12. dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají. 

 

Oznámení o účastni na důchodovém spoření 

Uzavře-li zaměstnanec smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností, oznámí 

tuto skutečnost odpovědnému pracovníkovi písemně nejpozději do konce měsíce, ve 

kterém registrace smlouvy o důchodovém spoření nabyla právní moci. V písemném 

oznámení uvede zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a datum 

účinnosti registrace. 

 

Přehled o výši pojistného 

Přehled o výši pojistného vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze 

směrnice) a odešle odpovědný pracovník na příslušnou správu sociálního zabezpečení 

vždy do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.  

 

Přehled o platbě pojistného 

Přehled o platbě pojistného vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny 

v příloze směrnice) a odešle odpovědný pracovník příslušným zdravotním pojišťovnám 

vždy do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.  

 

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření 

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vystaví (do předepsaného formuláře 

– vzor a pokyny v příloze směrnice) a odešle odpovědný pracovník příslušnému 

finančnímu úřadu vždy do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se mzdy 

zpracovávají.  
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Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (díl III. s modrým 

pruhem) předá práce neschopný zaměstnanec odpovědnému pracovníkovi neprodleně, 

nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy byl uznán práce neschopným. 

Odpovědný pracovník rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti překontroluje 

a založí do osobního spisu zaměstnance. 

 

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a Žádost o nemocenské 

Trvá-li dočasná pracovní neschopnost zaměstnance déle než 14 kalendářních dní, předá 

práce neschopný zaměstnanec neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode 

dne uplynutí této lhůty oprávněnému pracovníkovi potvrzení o trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (bílý tiskopis) a žádost o nemocenské (díl IV. s červeným pruhem). 

Odpovědný pracovník zkontroluje všechny náležitosti, vystaví přílohu k žádosti 

o nemocenské, okopíruje všechny tiskopisy a založí kopie do osobního spisu 

zaměstnance. Originály tiskopisů zašle odpovědný pracovník příslušné správě 

sociálního zabezpečení neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

tiskopis obdržel. 

 

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (díl V. s červeným pruhem) 

předá dočasně práce neschopný zaměstnanec ihned po návratu do práce odpovědnému 

pracovníkovi. Odpovědný pracovník zkontroluje všechny náležitosti tiskopisu a doplní 

údaje o opětovném nástupu zaměstnance do práce. Trvala-li dočasná pracovní 

neschopnost zaměstnance 14 kalendářních dnů a méně, založí odpovědný pracovník 

originál tiskopisu do osobního spisu zaměstnance. Trvala-li dočasná pracovní 

neschopnost zaměstnance déle než 14 kalendářních dnů, okopíruje odpovědný 

pracovník tiskopis a kopii založí do osobního spisu zaměstnance. Originál tiskopisu 

zašle odpovědný pracovník příslušné správě sociálního zabezpečení neprodleně, 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tiskopis obdržel. 
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Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné 

Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování předá zaměstnanec, který má nárok 

na ošetřovné neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby 

ošetřování odpovědnému pracovníkovi. Odpovědný pracovník zkontroluje, zda jsou 

vyplněny všechny potřebné náležitosti, vystaví přílohu k žádosti o ošetřovné, okopíruje 

oba tiskopisy a založí kopie do osobního spisu zaměstnance. Originály tiskopisů zašle 

odpovědný pracovník příslušné správě sociálního zabezpečení neprodleně, nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tiskopis obdržel. 

 

Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) 

Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování předá zaměstnanec, který má nárok 

na ošetřovné odpovědnému pracovníkovi neprodleně v den návratu do zaměstnání. 

Odpovědný pracovník tiskopis zkontroluje, zejména zda zaměstnanec doplnil potřebné 

údaje v oddílu B a doplní potřebné údaje v oddílu C. Následně odpovědný pracovník 

pořídí kopii tiskopisu, kterou založí do osobního spisu zaměstnance. Originál tiskopisu 

zašle odpovědný pracovník příslušné správně sociálního zabezpečení neprodleně, 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tiskopis obdržel. 

 

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 

Žádá-li zaměstnankyně o peněžitou pomoc v mateřství, doručí žádost o peněžitou 

pomoc v mateřství odpovědnému pracovníkovi nejpozději v den před nástupem 

na mateřskou dovolenou. Odpovědný pracovník zkontroluje všechny podstatné 

náležitosti žádosti, vystaví přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, okopíruje 

oba formuláře a založí kopie do osobního spisu zaměstnance. Originály tiskopisů zašle 

odpovědný pracovník příslušné správě sociálního zabezpečení neprodleně, nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tiskopis obdržel. 

 

Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Odpovědný pracovník vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze 

směrnice) přílohu k žádosti o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství 

nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vždy v případě, zasílá-li 
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zmiňované tiskopisy příslušné správě sociálního zabezpečení. V případě žádosti 

o nemocenské nebo ošetřovné vyplní odpovědný pracovník do přílohy číslo rozhodnutí 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování. 

 

Evidenční list důchodového pojištění 

Evidenční list důchodového pojištění vystavuje do příslušného tiskopisu (do 

předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze směrnice) odpovědný pracovník 

za předešlý kalendářní rok pro každého zaměstnance účastného důchodového pojištění. 

Originály evidenčních listů zašle odpovědný pracovník na příslušnou správu 

sociálního zabezpečení do 30 dnů ode dne zápisu do evidenčního listu. Evidenční listy 

za předešlý kalendářní rok odešle odpovědný pracovník na příslušnou správu sociálního 

zabezpečení nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku. V případě skončení 

pracovního poměru zaměstnance, který byl účasten důchodového pojištění, odpovědný 

pracovník vystaví a odešle originál evidenčního listu příslušné správě 

sociálního zabezpečení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vyúčtování 

posledního příjmu. Správnost údajů uvedených v evidenčním listu nechá odpovědný 

pracovník stvrdit jednotlivé zaměstnance podpisem dvou kopií evidenčních listů. Jednu 

kopii si ponechávají zaměstnanci a druhou kopii zakládá odpovědný pracovník 

do osobních spisů zaměstnanců. 

 

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků 

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků (dále jen roční zúčtování) vypracuje v souladu se zákonem 

o daních z příjmů odpovědný pracovník (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny 

v příloze směrnice) všem zaměstnancům, kteří o to ve lhůtě do 15. 2. 

následujícího roku písemně zažádali (prostřednictvím prohlášení poplatníka k dani) 

a dodali odpovědnému pracovníkovi všechny dokumenty a údaje k tomu potřebné. 

Roční zúčtování vypracuje odpovědný pracovník nejpozději do 30. 3. 

kalendářního roku. Vzniklé přeplatky z ročního zúčtování přesahující hodnotu 50 Kč 

uhradí odpovědný pracovník spolu se mzdami za měsíc březen nejpozději do 12. 4. 

kalendářního roku. 
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Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odpovědný pracovník 

vystaví (do předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze směrnice) a odešle 

příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 20. 3. následujícího kalendářního roku. 

 

Evidenční počet zaměstnanců 

Evidenční počet zaměstnanců odpovědný pracovník vystaví (do předepsaného 

formuláře – vzor a pokyny v příloze směrnice) a odešle příslušnému finančnímu úřadu 

nejpozději do 20. 3. následujícího kalendářního roku. 

 

Vyúčtování daně vybírané srážkou  

Vyúčtování daně vybírané srážkou odpovědný pracovník vystaví (do předepsaného 

formuláře – vzor a pokyny v příloze směrnice) a odešle příslušnému finančnímu úřadu 

nejpozději do 30. 3. následujícího kalendářního roku. 

 

Přehled o vyúčtování pojistného na důchodové spoření 

Přehled o vyúčtování pojistného na důchodové spoření odpovědný pracovník vystaví 

(do předepsaného formuláře – vzor a pokyny v příloze směrnice) a odešle příslušnému 

finančnímu úřadu nejpozději do  1. 4. následujícího kalendářního roku. 

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech 

Potvrzení o zdanitelných příjmech vystaví odpovědný pracovník na žádost zaměstnance 

neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne. Kopii vydaného potvrzení 

založí odpovědný pracovník do osobního spisu zaměstnance. 

 

Potvrzení o studiu 

Potvrzení o studiu svých studujících zletilých dětí nebo své vlastní doručí zaměstnanec 

odpovědnému pracovníkovi: 

 při dovršení 18ti let věku dítěte, 

 každoročně na začátku školního roku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku. 
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Přehled o výši příspěvku na životní pojištění zaměstnanců a jeho úhradě 

Odpovědný pracovník vystaví přehled o výši příspěvků na životní pojištění 

zaměstnanců a příkaz k úhradě těchto příspěvků, který předá pracovníkovi 

odpovědnému za platbu. To vše provede nejpozději do posledního dne kalendářního 

měsíce, za který se příspěvek hradí. Úhradu příspěvků na životní pojištění provede 

odpovědný pracovník bezhotovostním převodem nejpozději 3. pracovní den 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se příspěvky hradí. 

 

Přehled o příspěvku zaměstnancům na stravování – stravenky 

Odpovědný pracovník vyhotoví každý měsíc přehled o příspěvku zaměstnancům 

na stravování, do kterého výpočte nárok zaměstnanců na stravenky, příslušný počet 

stravenek objedná a spolu s výplatní páskou zaměstnancům rozdá oproti podpisu 

nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, za který zaměstnanci nárok na stravenku 

vznikl. Nárok na stravenku ve výši 60 Kč vzniká zaměstnancům po odpracování 

alespoň 3 hodin z dané pracovní směny, přičemž zaměstnavatel na jednu stravenku 

přispívá ve výši 33 Kč. Zbytek z hodnoty poskytnutých stravenek strhne odpovědný 

pracovník zaměstnancům při zpracování mezd za daný měsíc z jejich čisté mzdy. 

Zaměstnanec nemá nárok na stravenku v případě, že mu vznikl nárok na stravné 

v souvislosti s pracovní cestou. Novému zaměstnanci předá odpovědný pracovník při 

nástupu do pracovního poměru stravenky v počtu zbývajících pracovních dnů do konce 

měsíce nástupu zaměstnance. Následně při výpočtu nároku na stravenky vezme 

odpovědný pracovník v úvahu počet pracovních dnů za daný kalendářní měsíc a od 

tohoto počtu odečte počet dní v minulém měsíci, kdy: 

 zaměstnanci vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou,  

 zaměstnanec neodpracoval během pracovní směny alespoň 3 hodiny, například 

v případě dovolené zaměstnance, pracovní neschopnosti zaměstnance, 

ošetřování člena rodiny, neplaceného volna zaměstnance, placeného volna 

zaměstnance a podobně. 

 

Potvrzení o zaměstnání 

Potvrzení o zaměstnání vystaví odpovědný pracovník zaměstnanci, kterému skončil 

pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo dohoda) v poslední pracovní den 
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jeho zaměstnání. Není-li v poslední pracovní den zaměstnanec přítomen v práci, zašle 

odpovědný pracovník potvrzení o zaměstnání zaměstnanci doporučeně do vlastních 

rukou. Převzetí potvrzení o zaměstnání stvrdí zaměstnanec svým podpisem na kopii 

potvrzení, kterou odpovědný pracovník založí do osobního spisu zaměstnance. Bylo-li 

potvrzení zasláno poštou, přiloží odpovědný pracovník ke kopii potvrzení podací lístek. 

 

Potvrzení pro úřad práce 

Potvrzení pro úřad práce vystaví odpovědný pracovník na žádost zaměstnance, kterému 

skončil pracovní poměr neprodleně po zúčtování posledního příjmu zaměstnance. Kopii 

vydaného potvrzení založí odpovědný pracovník do osobního spisu zaměstnance, jehož 

pracovní poměr byl ukončen. 

 

Informace o nástupu do zaměstnání (zaměstnanci ze zemí EU) 

V případě zaměstnání nového zaměstnance s trvalým pobytem v jiné zemi EU provede 

odpovědný pracovník všechny úkony související s nástupem nového zaměstnance 

a navíc vystaví a odešle formulář informace o nástupu do zaměstnání příslušnému úřadu 

práce nejpozději v den nástupu nového zaměstnance do zaměstnání. V případě skončení 

pracovního poměru zaměstnance s trvalým pobytem v jiné zemi EU provede odpovědný 

pracovník všechny úkony související se skončením pracovního poměru zaměstnance 

a navíc vystaví a odešle formulář Informace o ukončení zaměstnání příslušnému úřadu 

práce nejpozději v den skončení pracovního poměru zaměstnance. 

 

Exekuční srážky 

Obdrží-li odpovědný pracovník exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy 

zaměstnance, vypočte a provede srážku mzdy dle pokynů v exekučním příkazu a 

platných legislativních předpisů. Skončí-li pracovní poměr zaměstnance, kterému jsou 

prováděny exekuční srážky, oznámí tuto skutečnost odpovědný pracovník neprodleně 

soudnímu exekutorovi. 
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Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a 

nemoci z povolání 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci 

z povolání vystaví odpovědný pracovník k poslednímu dni uplynulého kvartálu (k 31. 3. 

za I. Q; k 30. 6. za II. Q; k 30. 9. za III. Q; k 31. 12. za IV Q). Pracovník odpovědný za 

úhradu pojištění provede úhradu nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém došlo k vypočtení pojistného.  

 

Archivace mzdových dokladů 

Mzdové doklady bude odpovědný pracovník archivovat způsobem zajišťujícím stálost 

a trvalost dokladů do archivu účetní jednotky na předem určené místo (v archivu 

popsáno). Doklady budou uloženy přehledně v časové a věcné návaznosti po  dobu 

stanovenou zákonem, která činí u: 

 mzdových listů 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se fakticky 

týkají,  

 dokladů týkajících se srážek ze mzdy 30 kalendářních roků následujících po 

roce, kdy byla naposledy provedena srážka ze mzdy, 

 osobních spisů 10 kalendářních roků od ukončení pracovního poměru, 

 evidence pracovní doby 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se 

fakticky týkají,  

 stejnopisů evidenčních listů 3 kalendářní roky následujících po roce, kterého se 

fakticky týkají. 

 

Archivační pomůcky jako například rychlovazače, archivační krabice, archivační obaly 

a podobně vždy odpovědný pracovník označí názvem uložených písemností a časovým 

obdobím, které je v nich uloženo například Mzdové listy A – M, 2006 – 2012.  

 

Článek 5 - Místní příslušnost orgánů státní správy a ostatních institucí 

Odpovědný pracovník zasílá písemnosti místně příslušným orgánům státní správy a 

ostatních institucí uvedených v následující tabulce. 

 



 78   

    

Tab. 3: Orgány státní správy a ostatních institucí (vlastní zpracování) 

Orgány státní správy a ostatních institucí Kontaktní údaje 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 

Územní pracoviště Brno-venkov 

 

Příkop 8, 604 24 Brno 

ID datové schránky: k6mn6mi 

www.financnisprava.cz 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Brno-venkov 

 

Veveří 5, 660 20 Brno 

ID datové schrány: hxuadbz 

www.cssz.cz 

Úřad práce České republiky 

Kontaktní pracoviště Brno-venkov 

 

Opuštěná 9/2 Trnitá, 660 35 Brno 

ID datové schránky: hrazpgv 

www.mpsv.cz/upcr 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky 

Pobočka Brno-venkov 

Francouzská 40, P.O.BOX 145 

ID datové schránky: i48ae3q 

www.vzp.cz 

Oborová zdravotní pojišťovna 

Pobočka Brno 

 

Příkop 4, 604 35 Brno 

ID datové schránky: q9iadw9 

www.ozp.cz 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Pobočka Brno 

 

Kobližná 19, 601 00 Brno 

ID datové schránky: mk5ab8i  

www.cpzp.cz 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

Pobočka Brno 

 

Cejl 476/5, P.O.BOX 216 

658 16 Brno 

ID datové schránky: 9swaix3 

www.zpmvcr.cz 

 

Článek 6 – Ostatní účetní doklady 

Pokyny pro oběh ostatních účetních dokladů zejména přijatých a vydaných faktur,  

příjmových a výdajových pokladních dokladů, výpisů z bankovních účtů, vydaných a 

přijatých objednávek, dokladů související s dlouhodobým majetkem a cestovních 

příkazů vypracuje odpovědný pracovník společnosti Focus CZ.  
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Článek 7 – Odpovědnostní řád za oběh dokladů 

Odpovědnostní řád za oběh dokladů v účetní jednotce stanovuje, pracovníky odpovědné 

za jednotlivé operace s  doklady obíhajícími v účetní jednotce.  

 

Tab. 4: Odpovědnostní řád – oběh dokladů souvisejících se mzdovou problematikou 

(vlastní zpracování
78

). 

 

 

                                                 
78

 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, s. 39. 

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje provozní ředitel/ka

schvaluje a podepisuje jednatel/ka

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje provozní ředitel/ka

schvaluje a podepisuje provozní ředitel/ka

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

zakládá listiny mzdová účetní

ověřuje a kontroluje mzdová účetní

Pracovní smlouvy, Dodatky k pracovním smlouvám

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Mzdový list

Osobní spis zaměstnance
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schvaluje a podepisuje vedoucí oddělení

následně schvaluje a podepisuje referent/ka oddělení finance a administrativa

originální doklad zakládá referent/ka oddělení finance a administrativa

zpracovává referent/ka oddělení finance a administrativa

kontroluje vedoucí oddělení

originální doklad zakládá referent/ka oddělení finance a administrativa

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

zaměstnancům vydává referent/ka oddělení finance a administrativa

vystavuje mzdová účetní

podepisuje zaměstnanec přebírající výplatní pásku

originální doklad zakládá referent/ka oddělení finance a administrativa

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

schvaluje a podepisuje jednatel/ka

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

dokládá zaměstnanec, kterého se dokument týká

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad nebo kopii zakládá mzdová účetní

Výplatní pásky

Dovolenkové listy a propustky

Docházka a podklady ke mzdám

Výplatní listiny

Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného, Hlášení k záloze na pojistné na 

důchodové spoření

Přehled mezd k výplatě

Příkaz k úhradě mezd a odvodů

Hlášení zaměstnavateli o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti,         

Žádost o nemocenské, Rozhodnutí o vzniku a ukončení potřeby ošetřovného

Soupis sociálního a zdravotního pojištění za jednotlivé zaměstnance
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vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

podepisuje zaměstnanec přebírající kopii ELDP

originál odesílá mzdová účetní

kopii dokladu zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

dokládá inkriminovaný zaměstnanec

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

dokládá zaměstnanec, kterého se dokument týká

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

podepisuje mzdová účetní

kopii dokladu zakládá mzdová účetní

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Přehled o vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Evidenční list důchodového pojištění

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti         

a funkčních požitků

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,  Evidenční počet 

zaměstnanců

Potvrzení o studiu

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Oznámení o účasti na důchodovém spoření



 82   

    

 

  

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje referent/ka oddělení finance a administrativa

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

podepisuje zaměstnanec přebírající stravenky

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

kopii dokladu zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

kopii dokladu zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

kopii dokladu zakládá mzdová účetní

vystavuje mzdová účetní

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

předkládá zaměstnanec, kterého se dokument týká

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

odesílá mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

podepisuje zaměstnanec, kterého se dokument týká

věcnou a formální správnost ověřuje mzdová účetní

originální doklad zakládá mzdová účetní

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství

Prohlášení poplatníka k dani

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Přehled o příspěvku na životní pojištění

Přehled o příspěvku zaměstnancům na stravování

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení pro úřad práce

Informace o nástupu do zaměstnání, Informace o ukončení zaměstnání
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Článek 7 - Přílohy směrnice 

Níže uvedené přílohy obsahují předepsaný tiskopis a pokyny k jeho vyplnění. 

 

Příloha č. 1: Podpisový arch 

Příloha č. 2: Oznámení o nástupu do zaměstnání 

Příloha č. 3: Hromadné oznámení zaměstnavatele – VZP 

Příloha č. 4: Hromadné oznámení zaměstnavatele – ČPZP 

Příloha č. 5: Hromadné oznámení zaměstnavatele – ZPMVČR 

Příloha č. 6: Hromadné oznámení zaměstnavatele – OZP 

Příloha č. 7: Přehled o výši pojistného 

Příloha č. 8: Přehled o platbě pojistného – VZP 

Příloha č. 9: Přehled o platbě pojistného - ČPZP 

Příloha č. 10: Přehled o platbě pojistného - ZPMVČR 

Příloha č. 11: Přehled o platbě pojistného - OZP 

Příloha č. 12:  Hlášení k záloze na důchodové spoření 

Příloha č. 13:  Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) 

Příloha č. 14:  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 

Příloha č. 15:  Počet zaměstnanců k 31. 12.  

Příloha č. 16:  Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti  

Příloha č. 17:  Vyúčtování pojistného na důchodové spoření 

Příloha č. 18:  Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků 

Příloha č. 19: Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství 

Příloha č. 20: Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví – vybrané znění 

Příloha č. 21: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – vybrané znění 

Příloha č. 22: Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – vybrané znění 

Příloha č. 23: Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění – vybrané znění 

Příloha č. 24: Zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření – vybrané znění 

Příloha č. 25: Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – vybrané znění 

Příloha č. 26: Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – vybrané znění 

Příloha č. 27: Zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení – vybrané 

znění 
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Příloha č. 28: Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění – 

vybrané znění 

 

 

Článek 8 – Rozsah platnosti 

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky společnosti uvedené v odpovědnostním 

řádu, kteří jsou povinni se se směrnicí seznámit neprodleně po jejím vydání. Skutečnost, 

že se pracovníci účetní jednotky se směrnicí seznámili a všemu ve směrnici rozumí, 

stvrdí svým podpisem v příloze číslo 1 – Podpisový arch této směrnice. Dodržování 

směrnice kontroluje vedoucí pracovník příslušného oddělení účetní jednotky. 

 

Směrnice se vydává na dobu neurčitou a je platná ode dne účinnosti směrnice a končí 

uvedením derogační klauzule do nové navazující směrnice. 

 

Derogační klauzule 

Tato směrnice nahrazuje směrnici pro oběh dokladů uvedenou ve sbírce směrnic z roku 

2002.  

 

V Rajhradě dne 25. 5. 2014 

 

 

 

 

............................................. ............................................ 

pracovník odpovědný za vydání  jednatelka společnosti 

        směrnice Jan Janděra Katarína Dohnalová  
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3.3 Shrnutí 

V této části práce bylo společnosti Focus CZ doporučeno všechny existující směrnice 

opětovně vypracovat, a to z důvodu administrativní náročnosti přepracování stávajících 

směrnic. Do nově vytvořených směrnic by měla účetní jednotka zapracovat zejména 

doporučené obecné náležitosti a ustálené pracovní postupy pracovníků společnosti, 

které jsou důležité pro správné vedení účetnictví, jako například limity pro časové 

rozlišení, způsoby stanovení kurzů cizích měn a účtování vzniklých kurzových rozdílů 

nebo informace rozhodné pro určení výše nároku na náhradu za pohonné hmoty při 

realizaci pracovních cest zaměstnanců. Vzhledem k přání jednatelky společnosti Focus 

CZ se návrhová část zaměřuje na tvorbu návrhu směrnice pro oběh dokladů, a to 

zejména na konkrétní příklad základních náležitostí, úvodu a závěru směrnice a návrhu 

postupu zpracování dokladů souvisejících se mzdovou problematikou, který je v účetní 

jednotce relativně nový. 



 

 

 

 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků a provedené analýzy 

stavu vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti navrhnout nové směrnice nebo 

aktualizaci stávajících směrnic tak, aby došlo ke zkvalitnění a zefektivnění nejen vedení 

účetnictví, ale i vedení celého vnitřního procesu řízení. 

 

Povinnost vytvářet některé vnitropodnikové směrnice sice ukládají účetním jednotkám 

právní předpisy, nicméně co do obsahu a formy jsou velmi individuální záležitostí. 

Nelze jednoduše stanovit, jak má vypadat směrnice na danou problematiku a přikázat 

účetním jednotkám, aby se jí všechny řídily. Směrnice musejí být vytvořeny přesně 

na míru příslušné účetní jednotce, která je bude používat při svých pracovních 

postupech. 

 

Tvorbu vnitropodnikových směrnic by neměla účetní jednotka chápat jen jako splnění 

legislativní povinnosti, nýbrž jako nástroj pro zlepšení pracovního prostředí a firemní 

kultury. Budou-li směrnice vytvořeny kvalitně a efektivně, poskytnou tak pracovníkům 

účetní jednotky základní stavební kámen pro jejich práci. Z tohoto důvodu se musí 

směrnice vyvíjet spolu s vývojem a zefektivňováním pracovních úkonů, a být tak 

neustále aktualizovány. Směrnice tak poskytnou oporu nejen novým zaměstnancům při 

osvojování si pracovních procesů a postupů, ale také stávajícím zaměstnancům při 

realizaci méně častých pracovních úkonů nebo při změně zaběhnutého pracovního 

procesu. 

   

Diplomová práce byla členěna do tří částí, teoretické, analytické a návrhové části. 

 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na základní pojmy související 

s problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic a pojmy potřebné k pochopení 

a provedení analýzy problémů a návrhů jejich řešení.  Teoretická východiska práce 

vytvořila základní stavební kameny pro provedení analýzy současné situace, 

odhalení případných problémů ve společnosti Focus Cz Marketing and IT 
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Research s.r.o. v oblasti vnitropodnikových směrnic a následné návrhy řešení těchto 

problémů. 

 

Analytická část práce byla zaměřena na analýzu plnění povinností společnosti Focus Cz 

Marketing and IT Research s.r.o. z hlediska tvorby povinných vnitropodnikových 

směrnic. Během analýzy byly odhaleny některé nedostatky u existujících směrnic 

společnosti, zejména v jejich doporučených náležitostech, neaktuálnosti směrnic 

a absenci některých zaběhnutých postupů při vedení účetnictví v účetní jednotce. 

Ve stávající sbírce směrnic byly odhaleny také nedostatky v podobě absence některých 

povinných směrnic. Celkový stav směrnic byl shledán jako nevyhovující. 

 

Poslední část této práce se zaměřila na řešení problémů a nedostatků stávajícího stavu 

směrnic ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o., které vyplynuly 

z analýzy směrnic. V návrhové části bylo nejdříve doporučeno stávající směrnice 

opětovně vypracovat a zapracovat do jejich znění zaběhnuté pracovní postupy 

pracovníků účetní jednotky. Vzhledem k doporučení opětovného vypracování směrnic 

a skutečnosti, že stávající směrnice společnosti mají velké nedostatky v základních 

náležitostech, se návrhová část věnovala nejprve navržení doporučeného postupu 

zpracování obecných náležitostí směrnic ve společnosti Focus Cz Marketing and IT 

Research s.r.o. a následně konkrétnímu návrhu směrnice pro oběh dokladů. 

Vypracovaný návrh směrnice pro oběh dokladů zahrnuje základní náležitosti směrnice, 

úvod a závěr. Vlastní text směrnice byl zaměřen dle požadavků jednatelky společnosti 

na doklady související se mzdovou problematikou.   
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