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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení 

účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních 

požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále práce zkoumá již vypracované 

účetní směrnice společnosti a poukazuje na jejich reálné nedostatky. Cílem práce je 

zefektivnění, zaktualizování a zlepšení účetních směrnice a nastavení operativních 

procesů společnosti správnym směrem. V závěrečné části bakalářské práce jsou 

vypracované nové účetní směrnice potřebné pro vnitřní řízení společnosti. 

 

ANNOTATION 

This bachelor’s thesis is concentrated on problems within the accounting policy in one 

specific company. An analysis of legislative requirements related to the topic is 

presented at the beginning of thesis. Afterwards the thesis investigates the already 

formed accounting procedure in the company and points out its practical weak spots. 

The target of this bachelor’s thesis is to redesign, update and improve the company’s 

accounting procedure and to set up the operative management procedures. Finally the 

bachelor’s thesis creates the acceptable accounting policy for the company’s 

management. 
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1 ÚVOD 

Účetnictví je systém, pomocí něhož vlastníci účtujícího subjektu získávají nejpřesnější 

informace o stavu majetku, závazků a výsledku hospodaření účetní jednotky. Informace 

získané z účetnictví využívají nebo mohou využívat také investoři, věřitelé, banky, 

zaměstnanci, dodavatelé i zákazníci, vláda a její orgány i obecná veřejnost. Bakalářská 

práce se zabývá účetnictvím a jeho procesy v malé společnosti poskytující pronájmy 

nebytových prostor. 

 

Cílem bakalářské práce je zefektivnění, zaktualizování, zlepšení a návrh nových 

interních procesů pomocí účetních směrnic ve společnosti, ve které jsem zaměstnána 

ve finančním oddělení na pozici samostatná účetní. Po dobu mého působení 

ve společnosti jsem se seznámila s již vypracovanými účetními směrnicemi. Směrnice 

ve společnosti nejsou aktualizované a v mnoha případech jsou pouze všeobecné a neřeší 

konkrétní situace vyskytující se ve společnosti. 

 

V bakalářské práci využívám své pracovní zkušenosti jako účetní a práce je řešená 

v teoretické i praktické rovině. Zaměstnání v dané společnosti mi poskytuje možnost po 

praktické stránce poukázat v mé bakalářské práci na reálné chyby v daných směrnicích 

společnosti a ve finální časti vypracovat aktualizované a nové směrnice. 

 

Kvalitně vypracované směrnice jsou potřebné pro vnitřní řízení společnosti. Aktualizací 

a úpravou směrnic bude společnost schopná lépe kontrolovat hospodaření a účetnictví. 

Detailně vypracované směrnice budou pro společnost nápomocné při zaučování nových 

pracovníků, pro potřeby auditů a také při kontrolách finančním úřadem. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Problematiku vnitropodnikových směrnic je třeba vnímat jako jeden z hlavních nástrojů 

manažerského řízení. Pomocí vhodně strukturovaných vnitropodnikových směrnic 

mohou finanční manažeři propojit druhové i účelové rozvržení nákladových 

a výnosových položek účetnictví potřebné pro rozhodovací procesy platné pro oblast 

manažerského účetnictví. 

 

Vypracované vnitropodnikové směrnice jsou využitelné zejména pro vnitřní řízení 

společnosti a k vnitřní i vnější kontrole chodu společnosti. Kontroly jsou průhlednější, 

srozumitelnější a jednodušší. Společnost je schopná lépe kontrolovat hospodaření 

a účetnictví. Detailně vypracované směrnice jsou nápomocné také při zaučování nových 

pracovníků, při kontrolách finančním úřadem, přispívají ke zlepšení, zprůhlednění či 

zjednodušení auditu. Pomáhají zefektivnit činností účetního oddělení. 

 

Cílem práce je provedení analýzy legislativních požadavků souvisejících 

s problematikou vnitropodnikových směrnic a prozkoumání již používaných účetních 

směrnic společnosti. Na základě provedených analýz si práce klade za cíl zefektivnění, 

zaktualizování a zlepšení účetních směrnic a nastavení operativních procesů společnosti 

správným směrem vypracováním nových účetních směrnic pro vnitřní řízení konkrétní 

společnosti. 

 

Vypracované směrnice umožní lepší průhlednost informací o společnosti získaných 

z účetnictví, které využívají nebo mohou využívat také investoři, věřitelé, banky, 

zaměstnanci, dodavatelé i zákazníci, vláda a její orgány i obecná veřejnost. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Podstata účetnictví 

Účetnictví je systém, pomocí něhož vlastníci účtujícího subjektu získávají nejpřesnější 

informace o stavu majetku, závazků a výsledku hospodaření účetní jednotky. Informace 

získané z účetnictví využívají nebo mohou využívat také investoři, věřitelé, banky, 

zaměstnanci, dodavatelé i zákazníci, vláda a její orgány i obecná veřejnost. Mezi 

základní procesy účetnictví patří: 

– zjistit a získat prvotní informace, ověřit jejich správnost, pravdivost, 

spolehlivost, užitečnost a využitelnost; 

– získané informace systematicky a přehledně zpracovat včetně vzájemných 

vazeb; 

– informace připravit pro uživatele do srozumitelných výstupů ve formě výkazů, 

komentářů, vysvětlivek a analýz; 

– informace zkontrolovat, ověřit a schválit; 

– informace předat uživatelům. [8] 

Základní procesy účetnictví jsou graficky znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obr. 1: Základní procesy účetnictví 
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3.2 Harmonizace účetnictví v Evropě 

Evropské hospodářské společenství (EHS) vytvořilo v rámci ekonomické spolupráce 

směrnice (direktivy) povinné pro všechny členské státy Evropské unie. Jejich cílem je 

harmonizace právního základu evropských zemí a členské státy je musí akceptovat při 

vytváření svého právního systému. Harmonizace účetnictví v Evropě se vyvíjí 

na základě: 

– Kodexu účetní legislativy Evropské unie; 

– Mezinárodních účetních standardů (International Accounting Standards IAS, 

International Financial Reporting Standards IFRS). 

 

Zákon o účetnictví České republiky stanoví v souladu s právem Evropských 

společenství rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Jedná 

se zejména o kompatibilnost s pravidly vyhlášenými mezinárodními účetními standardy 

(IAS/IFRS), čtvrtou směrnicí Rady 78/660/EHS Smlouvy o ročních účetních závěrkách 

určitých forem společenství a sedmou směrnicí Rady 83/349/EHS Smlouvy 

o konsolidovaných účetních závěrkách. [8] 

3.3 Systém regulace účetnictví v České republice 

Právní systém v České republice je založen na kodifikovaném právu. Regulace 

se provádí na úrovní zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších právních aktů. 

 

Účetnictví je regulováno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, který je samostatnou právní normou a jeho předkladatelem je Ministerstvo 

financí České republiky. Je základním právním předpisem pro vedení účetnictví. Vedle 

něho ministerstvo vydává různá sdělení, pokyny a vyhlášky, kterými se provádějí 

některá ustanovení zákona o účetnictví. U podnikatelských subjektů se konkrétně jedná 

o vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

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

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška rozpracovává 

některá obecná ustanovení zákona, vymezuje jednotlivé položky účetních výkazů, 

upravuje směrnou účetní osnovu, konkretizuje některé účetní metody a jejich použití 

a blíže upravuje konsolidovanou účetní závěrku. 
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Novelizačním procesem úprav účetnictví v České republice byly vytvořené České 

účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023, které s platností od 1.1.2004 nahradily 

dřívější postupy účtování. Standardy podrobně rozvádějí účetní metody a stanovují 

postupy účtování v konkrétních účetních případech či pro určité skupiny majetku. Cílem 

je dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Jedná se o tyto 

standardy: 

číslo název 

001 Účty a zásady účtování na účtech 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

003 Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006 Kursové rozdíly 

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 

008 Operace s cennými papíry a podíly 

009 Deriváty 

011 Operace s podnikem 

012 Změny vlastního kapitálu 

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

014 Dlouhodobý finanční majetek 

015 Zásoby 

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidace 

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 

022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích 
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Každá účetní jednotka si na základě všech platných předpisů stanoví vlastní vnitřní 

směrnice, v nichž má upraveny konkrétní postupy, metody a pravidla v oblasti 

účetnictví. 

 

Jednotlivé úrovně regulace účetnictví a jejich vzájemné návaznosti až do úrovně 

vnitropodnikových směrnic jsou podle jejich závaznosti znázorněny v následující 

pyramidě. 

 

 

 

 

 

 

STANDARDY

VNITŘNÍ SMĚRNICEInterní regulace 
Externí regulace

OPATŘENÍ

VYHLÁŠKY

ZÁKONY

Obr. 2: Pyramida úrovní regulace účetnictví 

3.4 Souvislost účetnictví s ostatní legislativou České republiky 

Systém účetnictví je provázán s celou řadou dalších zákonů a ovlivňuje jej 

i mezinárodní regulace účetnictví; zejména se jedná o následující zákony: 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

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

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

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

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

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

politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 

prostředcích 

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 

prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

 

Návaznost účetnictví na ostatní legislativní požadavky lze v obecné rovině znázornit 

tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Obr. 3: Návaznost účetnictví na ostatní legislativní požadavky [8] 

3.5 Všeobecné účetní zásady 

Cílem účetnictví je podávat věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků 

společnosti v peněžním vyjádření a vykázání výsledku hospodaření společnosti. 

Z tohoto důvodu se musí účetnictví opírat o základní pilíře a zásady, na nichž 

je postaveno. Tyto všeobecné účetní zásady jsou součástí právní regulace účetnictví 

a jsou v souladu s mezinárodními účetními standardy. Představují základní pravidla při 

vedení účetnictví, sestavování účetních výkazů a předkládání účetních výkazů externím 

i interním uživatelům. [8] 
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Při sestavování svých vnitropodnikových směrnic musí účetní jednotka dodržovat tyto 

základní účetní zásady a řídit se jimi. 

 

Mezi základní účetní zásady patří: 

Zásada účetní jednotky 

– účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek. 

Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 

– účetnictví vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude existovat a nepřetržitě 

pokračovat ve své činnosti. 

Zásada pravidelného zjišťování výsledku hospodaření 

– periodicky, pravidelně se hodnotí finanční situace účetní jednotky za účetní 

období. 

Zásada objektivity účetních informací 

– účetnictví obsahuje doložené a průkazné informace. 

Zásada opatrnosti 

– do účetnictví se ke konci účetního období zahrnují jen reálné a realizované 

zisky, a berou se v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty. 

Zásada srovnatelnosti mezi účetními obdobími 

– účetní jednotky nesmí měnit uspořádání, označování, obsahové vymezení 

a způsoby oceňování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty mezi účetními 

obdobími. 

Stálost účetních metod 

– účetní metody zvolené na začátku účetního období se nesmí měnit uvnitř celého 

účetního období ani mezi jednotlivými účetními obdobími. 

Zásada účtování v historických cenách 

– účetní operace jsou účtovány v ocenění platném v době vzniku. 
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Akruální princip 

– náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nimiž časově a věcně souvisejí. 

Bilanční kontinuita 

– zůstatky rozvahových účtů jednotlivých účetních období na sebe navazují. 

Zákaz kompenzace 

– je zakázáno vzájemné vyrovnávání mezi jednotlivými položkami aktiv a pasiv 

a mezi položkami nákladů a výnosů. 

 

3.6 Význam vnitropodnikových směrnic 

Záležitost vnitropodnikových směrnic je jednou z oblastí, která bývá v obchodních 

společnostech zanedbávána, nebo ji nebývá věnována dostatečná pozornost. Převažuje 

nechuť sepisovat a stanovovat vnitropodniková pravidla, podle kterých by se měli řídit 

nejen zaměstnanci společnosti, ale i ostatní zúčastněné osoby uvnitř podnikatelského 

celku. A pokud však nějaké směrnice vzniknou, bývají heslovité, všeobecné 

a pro praktickou aplikaci, nebo naopak obsahují dlouhosáhlé citace ustanovení zákonů 

a neřeší jednotlivé případy konkrétní společnosti. [9] 

 

Kvalitně vypracované vnitropodnikové směrnice napomáhají vnitřní i vnější kontrole 

chodu společnosti. Důležitost vnitropodnikových směrnic je třeba také vnímat jako 

jeden z hlavních nástrojů manažerského řízení. Pomocí vhodně strukturovaných 

vnitropodnikových směrnic mohou finanční manažeři propojit druhové i účelové 

rozvržení nákladových a výnosových položek účetnictví potřebné pro rozhodovací 

procesy platné pro oblast manažerského účetnictví. [9, 14] 

 

Hlavním úkolem vnitropodnikových směrnic je: 

– rozpracovat důležité činnosti ve společnosti tak, aby fungovaly řídící vztahy 

a aby byla stanovena konkrétní odpovědnost jednotlivých pracovníků; 

– upravit činnosti a postupy ve společnosti, u kterých to vyžadují právní předpisy, 

nebo pro které se úprava považuje za potřebnou a užitečnou z důvodu 

významnosti nebo opakovatelnosti výskytu. 
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Povinnost vypracovat vnitropodnikové směrnice přímo nebo nepřímo vyplývá 

z některých ustanovení legislativních požadavků. [9] 

 

Vnitropodnikové směrnice, které jsou povinné (vyplývající z legislativy) 

Název / okruh problematiky Odkaz na předpis 

Účtový rozvrh – §4, odstavec 11 a §14, odstavec 2, 3 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

– Český účetní standard č. 001, bod 2.2.1., 

2.5.1. a 2.5.4. 

Odpisový plán – §4, odstavec 11 a §28, odstavec 6 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

– §56, odstavec 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Podpisové záznamy (identifikační 

záznamy, podpisové vzory) 

– § 33a, odstavec 3 a 9 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví 

Časové rozlišení nákladů a výnosů  – Český účetní standard č. 019, bod 6.5. 

– Český účetní standard č. 017, bod 3.11.1.

Používání cizích měn, kursové rozdíly   – §22, odstavec 4 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

– §60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Deriváty  – §59, odstavec 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Druhy materiálu účtovaných přímo do 

spotřeby  

– Český účetní standard č. 015, bod 4.4.4. 

Rozpuštění nákladů, popř. oceňovacích 

odchylek 

 

– Český účetní standard č. 015, bod 3.3. 

Konsolidační pravidla 

 

– §22, odstavec 4 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

– Český účetní standard č. 020, bod 3.1. 

Pravidla pro tvorba a používání rezerv  

 

– Český účetní standard č. 004, bod 3.6. 

Odložená daň – §59, odstavec 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
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Vnitropodnikové směrnice, které jsou povinné (vyplývající z kolektivní smlouvy či 

vnitřního předpisu s odkazem na legislativu) 

Název / okruh problematiky Odkaz na předpis 

Výdaje hrazené zaměstnavatelem 

zaměstnanci paušální částkou  

– §6, odstavec 8 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů 

Pracovněprávní nároky zaměstnanců – §24, odstavec 2 písmeno j) bod 5 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

Vnitropodnikové směrnice, které nejsou povinné, ale nepřímo se dají odvodit 

z legislativy 

Název / okruh problematiky Odkaz na předpis 

Seznam používaných účetních knih, 

symbolů a zkratek 

– §13, odstavec 1 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

Inventarizace (provedení a termíny) – §29, odstavec 2 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

Pohledávky po lhůtě splatnosti – §8, odstavec 3 zákona č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů 

Forma, organizace a zaměření 

vnitropodnikového účetnictví  

– Český účetní standard č.001, bod 2.5.1. 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – §7, odstavec 3 písmeno b) vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. 

Ocenění dlouhodobého majetku – §7, odstavec 1 písmeno b) vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. 

Drobný nehmotný a hmotný majetek, který 

není dlouhodobým majetkem  

– §7, odstavec 1 písmeno b) vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. 

– Český účetní standard č.017, bod 3.11.1. 

Účtování zásob – Český účetní standard č.015, bod 4.1. 

Oceňování zásob – Český účetní standard č.015, bod 3.4. 

Účtování na podrozvahových účtech – Český účetní standard č.001, bod 2.3.1. 
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Název / okruh problematiky Odkaz na předpis 

Normy přirozených úbytků zásob – Český účetní standard č.015, bod 4.4.4. 

– §25, odstavec 2 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů 

Způsob účtování DPH a spotřební daně – Český účetní standard č.017, bod 3.5.5. 

– Český účetní standard č.017, bod 3.6.3. 

Částky, které nepatří do nákladů účetní 

jednotky  

– Český účetní standard č.019, bod 3.1.3. 

Zvolení účetních metod, oběh účetních 

dokladů, archivace a skartace účetních 

písemností a záznamů na technických 

nosičích  

 

– §7, odstavec 2, 4, 5 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví 

– §33 odstavec 3 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

– Český účetní standard č.001, odst. 2.4.3. 

Provádění účetní závěrky včetně 

harmonogramu závěrkových prací 

– §19 odstavec 4 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

 

Vnitropodnikové směrnice, které přímo nevyplývají z legislativy, ale mohly by přispět 

ke zprůhlednění a zkvalitnění účetnictví 

Název / okruh problematiky Odkaz na předpis 

Projekčně programová dokumentace  – §33, odstavec 3 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

 

Ostatní vnitropodnikové písemnosti 

Název / okruh problematiky 

Organizační řád 

Pracovní řád 

Statut účetní jednotky 

Systém zpracování účetnictví v účetní jednotce 

Režim statutárních fondů 

Pokladní regulativ 

Oběh, účtování a archivace směnek 
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Název / okruh problematiky 

Zásady pro sestavování kalkulací včetně vymezující terminologie 

Přehled o peněžních tocích a způsob jeho zpracování (cash flow) 

Pracovněprávní nároky zaměstnanců (pokud není kolektivní smlouva) 

Používání osobních automobilů pro soukromé účely 

Reklamační řízení 

Řešení náhrad škod 

Řízení, organizace a kontrola požární ochrany 

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Odpovědnostní řád za svěřený majetek 

Podpisové vzory osob jednajících jménem společnosti a podpisové vzory pro 

disponování s bankovními účty 

Směrnice stanovující systém vedení základní dokumentace o nemovitostech, 

pozemcích, majetkových účastech společnosti 

Aktualizovaný přehled právních norem v oblasti účetnictví a navazující legislativy 

[9] 

Okruh vnitropodnikových směrnic v některých účetních jednotkách může být širší, 

případně některé směrnice některé účetní jednotky vytvářet nebudou. Záleží to 

na hospodářské činnosti a náplni každé konkrétní účetní jednotky. Jednotlivé směrnice 

lze uspořádat do jednoho uceleného souboru směrnic, zejména v menších 

společnostech, nebo mohou být vydávány samostatně. Je absolutně nemožné vypracovat 

jednotný vzor vnitropodnikových směrnic, který by se dal použít stejně v každé účetní 

jednotce, jelikož při tvorbě směrnic je důležité se pečlivě zaměřit na činnost a postupy 

v dané účetní jednotce a směrnice přizpůsobit na konkrétní činnosti a situaci. Směrnice 

by neměly být pouze obecným konstatováním právních předpisů. [11] 

 

Sestavení vnitropodnikových směrnic se netýká pouze pracovníků v účetním oddělení, 

ale tyto předpisy zahrnují činnost ve většině vnitropodnikových útvarů účetní jednotky. 

Je nutné brát v úvahu, že směrnice nemohou být v rozporu s obecně platnými právními 

předpisy. Sestavení vnitropodnikových směrnic přináší rozsáhlou a časově náročnou 

práci. Směrnice je pak nutné nadále pravidelně aktualizovat z důvodu legislativních 

změn a také i vnitřních změn účetní jednotky. Aktualizace by však neměla být 
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záminkou k účelovým změnám použití účetních metod. Je na rozhodnutí účetní 

jednotky, zda při aktualizaci stávající směrnice bude rušit a vydávat směrnice nové, 

nebo změny určitých směrnic provede číslovaným dodatkem, či aktualizací jednotlivých 

stran. [14] 

3.7 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

Vnitropodnikové směrnice by měly ve společnosti existovat ve formě řízených 

dokumentů. V závislosti na velikosti společnosti by měly být směrnice rozpracovány 

tak, aby definované postupy byly efektivní. Rozsah požadovaných směrnic závisí mimo 

jiné na typu společnosti, složitosti a součinnosti procesů a odborné způsobilosti 

pracovníků společnosti. 

 

V systému řízené dokumentace musí být při vydávání a aktualizaci vnitropodnikových 

směrnic zajištěno: 

– schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním; 

– přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci; 

– dostupnost příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání; 

– trvalá čitelnost a snadná identifikovatelnost dokumentů; 

– identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce; 

– zabránění neúmyslnému používání zastaralých dokumentů a pro používání 

vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovány. 

 

Aplikací výše uvedených pravidel by vnitropodnikové směrnice měly obsahovat 

jednotné záhlaví s identickými údaji, které zabraňují vzniku pochybností o platnosti 

nebo datu účinnosti jednotlivých vnitropodnikových směrnic: 

– název účetní jednotky, které se daná směrnice týká; 

– název směrnice;  

– datum vydání; 

– vypracoval, kontroloval, schválil; 

– revize (údaje o aktuálnosti dané směrnici); 

– účinnost (jednoznačné určení období, od kterého je směrnice platná); 

– seznam platných stránek. 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V PODNIKU  

Pro tuto bakalářskou práci byla provedena analýza současného stavu vnitropodnikových 

směrnic ve společnosti. Významným zdrojem při získávání potřebných informací pro 

praktickou část této práce je jednoznačně dlouholetá pracovní praxe na pozici účetní 

v dané společnosti.  

 

V počáteční fázi bakalářské práce byly stanoveny následující dílčí úkoly a cíle týkající 

se společnosti ve které pracuji jako účetní ve finančním oddělení: 

– Pro praktickou implementaci této bakalářské práce ve vybrané společnosti je potřeba 

zjistit nedostatky, se kterými se společnost v oblasti účetnictví potýká.  

– Společnost se potýká s problémem účetních směrnic, bude proto pro ní přínosem, 

pokud výstupem bakalářské práce budou vypracované účetní směrnice dané společnosti. 

– Účetní směrnice, které nejsou dosud vypracovány je potřeba kompletně detailně 

vypracovat. 

– Vypracované účetní směrnice je potřeba zanalyzovat a zaktualizovat. 

– Nedostatky zjištěné v účetních směrnicích společnosti je potřeba vyřešit, doplnit 

nebo odstranit. 

 

Důležité informace týkající se účetní stránky společnosti a zefektivnění používání 

vnitropodnikových směrnic byly získány diskusí s finančním manažerem společnosti, 

zodpovědným za finance a účetní procesy a také konzultace s kolegy ve finančním 

oddělení.  

 

Součástí práce je hloubková analýza současného stavu ve společnosti a to konkrétně 

analýza účetních procesů a postupů společnosti a analýza směrnic a jejich praktické 

využití v konkrétních situacích společnosti.  

 

4.1 Výstupy z provedené analýzy 

Studiem současného stavu vnitropodnikových směrnic jsem zjistila, že vnitropodnikové 

směrnice pro vedení účetnictví nejsou uloženy na jednom místě ve společnosti, je 
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obtížné je v případě potřeby dohledat a řídit se nimi. Dané směrnice také nemají formu 

řízené dokumentace, není poznat jestli jsou aktuální. Nemají číslované stránky, tudíž 

hrozí riziko vyjmutí stránky a její následná případná ztráta. Také jsem zjistila, že ve 

směrnicích jsou ve společnosti odkazy na osoby, které již nemají dané konkrétní 

pravomoci jednat jménem společnosti. Účetnictví společnosti je vedeno externě, což 

není promítnuto do vnitropodnikových směrnic.  

 

Některé vnitropodnikové směrnice neřeší konkrétní situace ve společnosti. Například 

v případě schvalování a odpovědnosti za věcnou stránku účetního případu není 

stanoveno, že proces schvalování probíhá v rámci externí společnosti, která pro danou 

společnost zpracovává účetnictví.  

 

Ve vnitropodnikové směrnici týkající se dlouhodobého hmotného majetku není řešeno 

oceňování dlouhodobého majetku, a to konkrétně v případě investičního úvěru 

poskytnutého na pořízení nemovitosti, kdy úroky z daného úvěru nevstupují do 

pořizovací ceny nemovitosti, avšak v případě investičního úvěru poskytnutého na 

rekonstrukci nemovitosti jsou úroky z daného úvěru součástí technického zhodnocení. 

V případě úschovy účetních záznamů není ve vnitropodnikové směrnici uvedeno místo, 

kde se archiv účetních dokladů nachází. 

 

Výstupem mé práce jsou vypracované konkrétní směrnice pro vedení účetnictví 

společnosti. Upravené a vypracované směrnice jsou uvedeny v kapitole 5. Tyto 

směrnice již neobsahují výše uvedené nedostatky. Vnitropodnikové směrnice jsou již ve 

formě řízené dokumentace a dostupné v elektronické podobě na sdíleném disku 

společnosti.  

4.2 Představení společnosti 

4.2.1 Údaje o společnosti 

Název společnosti      Josefská 1, a.s. 

Sídlo společnosti       Mostecká 12,118 00 Praha 1 

Identifikační číslo      26718022 

Datum založení společnosti   07.08.2002 
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4.2.2 Kapitál 

Základní kapitál       2.000.000 Kč 

4.2.3 Akcionáři 

Jediný akcionář: Prague Property Holding Limited, Britské Panenské ostrovy. 

4.2.4 Akcie 

100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. 

4.2.5 Předmět činnosti 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je pronájem nebytových prostor včetně 

poskytování základních služeb spojených s tímto pronájmem. 

 

V říjnu roku 2002 se společnost zúčastnila dražby nemovitosti č. popisné 832, 

Václavské náměstí 19, patřící pod katastrální území Praha - Nové Město, ve které 

uspěla a nemovitost se stala jejím majetkem. Tato nemovitost, zapsána v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek, nebyla v době dražby v nejlepším technickém 

stavu a bylo nutné zahájit práce na rozsáhle rekonstrukci. Generální rekonstrukce byla 

prováděna v letech 2004 a 2005. Rekonstrukce byla provedena obzvláště citlivě 

a všechny změny, použité materiály, restaurace stavebních prvků byly konzultovány 

s Národním památkovým ústavem. V polovině prosince 2005 byla rekonstrukce úspěšně 

zakončena kolaudací.  

 

Tato nemovitost se nazývá „Forum obchodní centrum“ a je klenotem společnosti. 

Pochází z období neobaroka a v současnosti je plně restaurována a rekonstruována tak, 

aby odpovídala nejvyšším mezinárodním standardům s důrazem na zakomponování 

moderních technologií a systémů při zachování původního charakteru objektu. 

Nájemcům poskytuje možnost maximální flexibility při výběru velkoprostorových či 

jednotlivých kanceláří. Poskytuje 6.000 m² kancelářských a 1.200 m² obchodních 

prostor. 
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Obr. 4: Forum obchodní centrum  

4.2.6 Historie nemovitosti 

Forum je jedna z největších historických budov pražského Václavského náměstí. Jedná 

se o prestižní neobarokní stavbu z roku 1896, postavenou podle projektu Bedřicha 

Ohmanna a Osvalda Polívky. Bývala budovou pojišťovny Assicurazioni Generali. Také 

zde, v kanceláři č. 350, nějakou dobu pracoval známý spisovatel Franz Kafka. Později 
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budova vstoupila do povědomí jako sídlo Polského kulturního střediska. Dřivě na tomto 

pozemku stál renesanční dům „U Císařských“ z druhé poloviny 16. století. Dominantou 

budovy je unikátní Císařské schodiště s barokní štukovou výzdobou. Některé prvky 

připomínají secesní styl a jsou charakteristické spíše pro palác. Přední fasáda, portál 

a sochy na atice byly vytvořeny S. Suchardou, B. Schnirchem, Č. Vosmíkem 

a A. Procházkou. Impozantní vstupní fasádu z Václavského náměstí tvoří výrazný 

centrální pilíř vstupu.  

4.2.7 Vztahy k vyšší organizační jednotce 

Společnost Josefská 1, a.s. patří do koncernu Flow East, který v České republice působí 

od roku 1990 a patří mezi největší soukromé investory v republice. Koncern Flow East 

vlastní portfolio nejlepších obchodních a bytových prostor. Každá nemovitost 

je charakteristická Flow East značkou: všechny jsou ve vyhlášené lokalitě a jsou 

zrekonstruované v nejvyšší kvalitě, přičemž je kladen důraz na zachovaní i těch 

nejmenších detailů historické krásy budov. 

 
Obr. 5: Logo koncernu Flow East 

4.2.8 Personalistika společnosti 

Společnost Josefská 1, a.s. v převážné většině využívá služby externí společnosti 

na základě „Smlouvy o správě nemovitostí“. Tato externí společnost je na základě dané 

smlouvy jmenovaná zástupcem společnosti Josefská 1, a.s. pro poskytování 

a zajišťovaní služeb správy nemovitostí a financí.  

4.3 Zhodnocení finanční situace společnosti 

Proces zajišťování výrobních zdrojů a majetku společnosti 

Nemovitost získala společnost na základě veřejné dražby. Nákup a také následná 

rekonstrukce byly financovány z poskytnutého bankovního úvěru Aareal Bank AG. 

Nemovitost je zatížená zástavním právem vůči danému bankovnímu úvěru. 
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Ekonomická a finanční situace 

Silnou stránkou společnosti je její výnosová schopnost, přestože její hodnotu negativně 

ovlivňuje na straně tržeb klesající devizový kurs CZK/EUR a na straně nákladů 

především úroky z bankovního úvěru. Společnost také disponuje dostatečným stavem 

okamžitě použitelných finančních prostředků a nemá žádné problémy s úhradou svých 

závazků. Čtvrtletně splácí úroky a jistinu úvěru z finančních prostředků inkasovaných 

z nájemného. Provoz nemovitosti a údržbu prostor financuje výhradně z prostředků 

inkasovaných od nájemníků za poskytované služby. 

 

Přehled majetku 

Největší podíl aktiv společnosti zaujímá stálá aktiva, konkrétně dlouhodobý hmotný 

majetek ve výši téměř 90% celkových aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Struktura aktiv v roce 2007 (v %) 

 

Přehled výsledků hospodaření 

V roce 2002 společnost nevykonávala žádnou ekonomickou činnost, její náklady byly 

čistě administrativního charakteru. V letech 2003 až 2004 společnost vykazuje záporný 

výsledek hospodaření z provozní činnosti který je způsoben probíhající rekonstrukcí 

budovy v průběhu které společnost nepronajímala nebytové prostory s výjimkou části 

sklepních prostor společnosti Pražská energetika a vnější fasády pro umístění 

billboardu. V roce 2005 dochází k výraznému navýšení tržeb po dokončení 
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rekonstrukce a záporný výsledek v tomto roce je způsoben tím, že společnost začala 

pronajímat nově zrekonstruované prostory v průběhu roku postupně. Po ukončení 

rekonstrukce a při plné obsazenosti pronajímaných prostor v letech 2006 a 2007 

je společnost schopna vykazovat rostoucí tržby za vlastní služby a na druhé straně 

klesající výkonovou spotřebu – správu, provoz a údržbu pronajímané nemovitosti. 

Záporný výsledek hospodaření z finanční činnosti je způsoben vysokými nákladovými 

úroky z úvěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vývoj výsledků hospodaření 2002 – 2007 (v tis. Kč) 
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Graf 3: Struktura nákladů v roce 2007 (v %) 
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Z uvedeného grafu struktury nákladů v roce 2007 jsou značné vysoké nákladové úroky 

z úvěru, které tvoří v průměru 50% všech nákladů společnosti. Další významnou 

položkou v rámci celkových nákladů představují odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku, které vyplývají ze samotného charakteru podnikání. Přestože společnost 

v převážné většině využívá služby externích společností pro provoz a správu 

nemovitostí, tyto služby tvoří pouze desetinu z celkových nákladů. Svědčí to 

o schopnosti společnosti zajistit efektivně služby, které poskytují externí dodavatelé. 

 

Struktura výnosů 

Tržby za vlastní služby v roce 2007, při plné obsazenosti pronajímaných prostor tvoří 

téměř 70%. Významnou položku z celkových výnosů představují také poměrně vysoké 

výnosy s finančních operací, které jsou způsobeny neustálým poklesem kursu EUR vůči 

CZK a následným přeceněním úvěru a půjček nominovaných v EUR k 31.12. 

příslušného roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Struktura výnosů v roce 2007 (v %) 
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5 NÁVRH NOVÝCH SMĚRNIC PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

V následujících částech jsou uvedeny texty jednotlivých vnitropodnikových směrnic 

vytvořených na základě předchozích kapitol. Původní vnitropodnikové směrnice 

společnosti jsou v příloze A této bakalářské práce. Vzor úvodní stránky navrhovaných 

směrnic se nachází v příloze B. 

5.1 Vnitropodniková účetní směrnice – Účtový rozvrh 

5.1.1 Zákonná úprava směrnice 

Tato směrnice se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

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

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

dále Českými účetními standardy a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5.1.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní jednotka sestavuje svůj vlastní účtový rozvrh na podkladě směrné účtové osnovy 

vymezené §14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účtový rozvrh pro rok 2008 je 

sestaven tak, aby účty v něm uvedené sloužily k zaúčtování všech účetních případů a k 

sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.  

 

Hlavní hledisko dělení účtu: 

– rozvahové 

aktivní účty – zachycují a sledují majetek podle druhu, formy a složení 

pasivní účty – zachycují a sledují zdroje financování majetku 

– výsledkové 

náklady – zaznamenávají úbytky aktiv a přírůstky závazků 

výnosy – zaznamenávají přírůstky aktiv a úbytky závazků 

– závěrkové – slouží k uzavření a otevření rozvahových a výsledkových účtů 

na počátku a konci účetního období 
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Účetní jednotka používá analytické účty, které zajišťují jemnější členění dle požadavků 

právních předpisů a potřeb účetní jednotky. 

 

Analytické účty vytváří účetní jednotka v tomto členění: 

– podle jednotlivých druhů majetků; 

– podle jednotlivých pohledávek; 

– podle jednotlivých závazků; 

– na českou a cizí měnu v případech stanovených v §4, odst. 12 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

– z hlediska krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků; 

– členění podle položek účetní závěrky; 

– členění pro daňové účely; 

– z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky. 

 

K dalšímu členění pro účely sledování nákladů a výnosů související se správou 

a provozem nemovitosti, používá účetní jednotka předem definovaná střediska: 

Název střediska  Číslo střediska 

Building Václavské náměstí 19  019 

Direct recharge  019.00001 

Non rechargeable  019.00002 

Common area costs  019.00003 

Non rechargeable - marketing costs  019.00004 

 

Účtový rozvrh se dle potřeby během roku doplňuje o nové účty. Jestliže v následujícím 

účetním období nedojde k legislativním změnám, případně ke změně činnosti v účetní 

jednotce, není potřeba vytvářet nový účtový rozvrh. 

 

Účetní jednotka tvoří účtový rozvrh přímo v účetním programu Helios a vytištěný 

aktuální účtový rozvrh pro rok 2008 je nedílnou součástí této směrnice (viz příloha C). 
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5.2 Vnitropodniková účetní směrnice – Podpisové vzory 

5.2.1 Zákonná úprava směrnice 

Podpisovým záznamem podle §33a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se 

rozumí takový účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický 

podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. 

5.2.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Podpisové vzory osob, které jednají jménem společnosti 

Jménem společnosti jednají a za představenstvo podepisují předseda představenstva 

nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva 

společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti své 

podpisy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo 

dva členové představenstva společně. 

Funkce Jméno Podpisový vzor 

předseda představenstva James Lewis Woolf  

člen představenstva Helena Kolářová  

místopředseda představenstva David Chirnside  

 

Podpisové vzory osob oprávněných k disponování s bankovními účty 

Bankovní účet Jméno Podpisový vzor 

Bawag Bank – všechny účty James Lewis Woolf  

HVB – všechny účty James Lewis Woolf  

David Chirnside  HVB – provozní účet CZK 

(musí být podepsán oběma současně) Helena Kolářová  

 

Podpisové vzory osob odpovědných za podepisování následujících dokumentů:  

Dokument      Jméno Podpisový vzor 

Daňová přiznání (kromě DPH) James Lewis Woolf  

Přiznání k DPH David Chirnside  
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Dokument      Jméno Podpisový vzor 

Korespondence s FÚ David Chirnside  

Účetní výkazy David Chirnside  

Vnitropodnikové směrnice David Chirnside  

 

Podpisové vzory osob odpovědných za účetní případy, za náležitosti účetních 

a daňových dokladů a za zaúčtování účetních případů 

Schvalování veškerých dokladů týkajících se správy nemovitosti a účetnictví dle 

podepsané Smlouvy o správě nemovitostí s externí společností probíhá přímo v dané 

externí společnosti. Níže jsou uvedené odpovědnosti osob oprávněných ke schválení 

a podpisu a podpisy těchto osob z externí společnosti. 

Odpovědnost / Schvalování   Jméno Podpisový vzor 

Věcná stránka provozních dokladů Kateřina Milatová  

Věcná stránka finančních dokladů  David Jelen  

Věcná stránka majetkových dokladů David Jelen  

Věcná stránka interních dokladů David Jelen  

Věcná stránka veškerých vydaných faktur Kateřina Milatová  

Věcná stránka veškerých vydaných 

dobropisů 

Kateřina Milatová  

Náležitosti účetních dokladů Zuzana Rampachová  

Náležitosti daňových dokladů Zuzana Rampachová  

Sestavování účetní závěrky David Jelen  

Fyzická inventarizace hmotného majetku Kateřina Milatová  

Fyzická inventarizace finančního majetku Zuzana Rampachová  

Dokladová inventarizace Zuzana Rampachová  

Provozní doklady 

zahrnují doklady týkající se těchto nákladů spojených s provozem nemovitosti: 

– drobné opravy a nákup drobného materiálu pro údržbu nemovitosti; 

– opravy vyplývajících z obvyklého užívání nemovitosti a havarijní opravy; 

– údržba technických a zabezpečovacích zařízení; 

– revize zařízení. 
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Finanční doklady 

zahrnují doklady týkající se těchto nákladů: 

– nákup kolků; 

– správní a notářské poplatky; 

– právní služby; 

– účetní a auditorské služby; 

– poradenské služby; 

– daně, pokuty, penále. 

Majetkové doklady 

zahrnují doklady týkající se těchto operací: 

– rekonstrukce prostor nemovitosti;  

– změny užívání, úprav nebo přestavby prostor nemovitosti; 

– nákup dlouhodobého majetku. 

 

V případě změny osoby odpovídající za výše uvedené schvalování je externí společnost 

povinna neprodleně o této změně informovat účetní jednotku. 

 

Účetní případ, pro který je předepsáno schválení, se nesmí uskutečnit bez předchozího 

schválení osoby u tohoto případu uvedeného. Schvalující osoba odpovídá za účelnost 

a hospodárnost schvalovaného účetního případu a je povinna bez zbytečného dokladu 

předat podklad pro vystavení účetního dokladu osobě odpovědné za zaúčtování.  

 

Osobou odpovědnou za účetní případ se v účetní jednotce rozumí oprávněná osoba 

vystavující účetní doklad nebo schvalující účetní operaci.  

Osoba odpovědná za účetní případ svým podpisem potvrzuje: 

– soulad údajů v účetním dokladu se skutečností; 

– soulad údajů v účetním dokladu s podepsanou smlouvou; 

– správnost popisu obsahu účetního případu a označení jeho účastníků; 

– početní správnost účetního dokladu; 

– správnost data uskutečnění účetního případu. 
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Osobou odpovědnou za zaúčtování účetního případu se rozumí osoba, která provádí tzv. 

kontaci účetního dokladu (záznamu). Vzhledem k tomu, že tyto osoby současně provádí 

zaúčtování účetní operace do informačního systému (účetní zápis) a bylo jim přiděleno 

přístupové právo, jsou zároveň osobami odpovědnými za provedení účetního zápisu. 

Informační systém Helios umožňuje pracovat pouze osobám s jednoznačně 

definovaným a tajným přístupovým heslem, pod kterým je možno identifikovat osobu 

provádějící účetní zápis, považuje se zaúčtování v Helios jako průkazný způsob podpisu 

osoby odpovědné za účetní případ i účetní zápis. Na účetní doklad (popř. sestavu), který 

účetní případ dokládá se uvede číslo zaúčtování v informačním systému, podle kterého 

lze jednoznačně dohledat příslušný doklad (popř. sestavu), datum zaúčtování a podpis 

účtující osoby. 

 

Osoba odpovědná za zaúčtování účetního dokladu svým podpisem potvrzuje: 

– doklad má předepsané náležitosti; 

– doklad byl podepsán patřičnou osobou odpovědnou za účetní případ; 

– v dokladu je uveden správný účtovací předpis. 

5.3 Vnitropodniková účetní směrnice – Systém zpracování účetnictví 

5.3.1 Zákonná úprava směrnice 

Účelem této směrnice je popis systému zpracování účetnictví účetní jednotky, které se 

řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 500/2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. 

5.3.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní jednotka je povinna každou informaci týkající se předmětu účetnictví nebo jeho 

vedení zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy definovanými 

v §4 odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Účetní záznamy používané účetní jednotkou jsou: 

– účetní doklady; 

– účetní knihy; 
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– účetní závěrky a výroční zprávy; 

– vnitropodnikové směrnice; 

– záznamy účetních písemností na technických nosičích dat; 

– jiné účetní písemnosti podle §31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Účetní doklady  

Účetní doklady dokládají skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví. 

 

Účetní jednotka je povinna vyhotovit účetní doklad bez zbytečného odkladu po zjištění 

skutečností, které se jimi zachycují. 

 

Náležitosti účetních dokladů dle §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví: 

– označení účetního dokladu; 

– obsah účetního případu a jeho účastníky; 

– peněžní částky nebo informaci o ceně za měrnou jednotkou a vyjádření 

množství; 

– okamžik vyhotovení účetního dokladu; 

– okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení 

účetního dokladu; 

– podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ; 

– podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního dokladu. 

 

Účetní knihy 

Hlavní kniha 

Hlavní kniha slouží k zachycení účetních případů z věcného hlediska. Obsahuje 

účtovým rozvrhem definované syntetické účty, které obsahují minimálně údaje 

o zůstatcích účtů ke dni, k němuž se otevírá, souhrnné obraty strany Má Dát a Dal účtů, 

nejvýše za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní 

závěrka. 
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Deník 

Deník slouží k zachycení účetních případů z hlediska časového. Zápisy účetních 

případů jsou v deníku zachyceny chronologicky tak, jak v čase ovlivnily jednotlivé 

složky majetku, závazků, nákladů a výnosů. Obsahuje minimálně údaje o datu zápisu 

účetního případu, vazba na prvotní účetní doklad, na základě kterého byl účetní případ 

zaúčtován, způsob zaúčtování účetního případu příslušného účtu, cenu, popis účetního 

případu. 

Knihy analytické evidence 

Knihy analytické evidence slouží k podrobnějšímu rozvedení zápisů hlavní knihy. Musí 

být zajištěna vazba mezi syntetickým účtem a k němu příslušnou analytickou evidencí.  

 

Všechny účetní doklady musí být zapsány do deníku a označeny pořadovým číslem. 

Současně se zápisem do deníku je účetní doklad zapsán též do hlavní knihy. Zápis 

do deníku a hlavní knihy je proveden po vyhotovení účetního dokladu, schválení 

účetního případu příslušnou odpovědnou osobou a jeho podepsání osobou odpovědnou 

za účetní případ. Účetní zápisy se nesmí provádět mimo účetní knihy a účetní jednotka 

je povinna je provádět průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu. 

 

Účetní závěrka  

Účetní závěrka v účetní jednotce je tvořena výkazy v plném rozsahu: 

– Rozvaha; 

– Výkaz zisků a ztrát; 

– Příloha k účetní závěrce. 

 

Jiné účetní písemnosti 

Jiné účetní písemnosti jsou doklady o provedených inventarizacích, účtový rozvrh, 

odpisový plán, seznam účetních knih, karty časového rozlišení výdajů, seznamy 

číselných znaků, symbolů a zkratek, doklady a písemnosti týkající se daňového řízení, 

záručních a reklamačních lhůt. 
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Okamžik uskutečnění účetního případu 

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, 

platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, 

zjištění manka, přebytku či škody.  

 

V případě přijatých faktur je za den účetního případu považován den, kdy fakturu 

obdrží příslušná osoba účetního oddělení v externí společnosti dle Smlouvy o správě 

nemovitosti. V případě přijatých faktur v cizí měně je za den účetního případu 

považován den, který je na faktuře vyznačen společně s razítkem „DOŠLO DNE“. Toto 

označení provádí recepční v externí společnosti při převzetí došlé pošty týkající se 

účetní jednotky. 

 

V případě vydaných faktur je za den uskutečnění účetního případu považován den, kdy 

je vystaven daňový doklad (datum vystavení je specifikován ve smlouvě). 

 

Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, 

se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad 

katastrálnímu úřadu. 

 

Daňové doklady 

Daňové doklady jsou originální písemnosti, které vystavuje účetní jednotka v případě 

uskutečnění zdanitelného plnění daně z přidané hodnoty. Zpracování daňových dokladů 

se řídí zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

 

Daňové doklady musí dle své povahy obsahovat tyto náležitosti: 

– označení plátce, který uskutečňuje plnění a jeho DIČ; 

– označení firmy nebo osoby, pro které se uskutečňuje plnění; 

– DIČ, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem; 

– evidenční číslo daňového dokladu; 

– rozsah a předmět plnění; 

– datum vystavení daňového dokladu; 

– datum uskutečnění plnění; 
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– jednotkovou cenu bez daně; 

– základ daně; 

– základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění 

osvobozené od daně; 

– výši daně uvedenou v korunách. 

 

Přepočet cizích měn 

Denní kurs 

Hodnoty cizích měn přepočítává účetní jednotka denním kursem vyhlašovaným ČNB 

u těchto druhů účetních případů: 

– vystavených faktur ke dni vystavení faktury;  

– přijatých faktur ke dni přijetí faktury;  

– půjček ke dni jejich přijetí či poskytnutí; 

– úvěrů ke dni jejich poskytnutí; 

– záloh ke dni uskutečnění platby; 

– dlouhodobého finančního majetku v cizích měnách ke dni uskutečněného 

pohybu; 

– pokladen ke dni uskutečněného pohybu; 

– bankovních účtů ke dni uskutečněného pohybu.  

Pevný kurs 

Kursy jednotlivých měn jsou stanoveny na období celého účetního období jako pevné 

na základě kursu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni tohoto období u těchto uvedených 

druhů účetních případů: 

– dohad výnosových úroků; 

– dohad nákladových úroků. 

Pro účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 je vyhlášen tento platný kurs: EUR 26,36. 

Realizované kursové zisky a ztráty 

Realizované kursové zisky a ztráty se v průběhu účetního období účtují do finančních 

výnosů respektive do finančních nákladů běžného roku. 
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Nerealizované kursové zisky a ztráty 

K rozvahovému dni jsou přepočteny kursem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni, 

pokud vznikly v cizí měně: 

– pokladny; 

– bankovní účty; 

– pohledávky a opravné položky k nim; 

– závazky včetně rezerv. 

Zjištěné kursové rozdíly jsou zúčtovány do výsledku hospodaření na vrub účtu 563 

nebo ve prospěch účtu 663.  

 

Na sledování kursových rozdílů má účetní jednotka na účtech 563 a 663 vytvořeny 

analytické účty: 

– pro sledování realizovaných kursových rozdílů vzniklých ke dni úhrady, 

případně při uskutečnění jiného obdobného účetního případu; 

– pro sledování nerealizovaných kursových rozdílů vzniklých k rozvahovému dni. 

 

Kursové rozdíly zjištěné k rozvahovému dni nebudou vzájemně zúčtovány a do 

výsledkových účtů budou zúčtovány tak, jak budou zjištěny. 

 

Zpracování účetnictví 

Účetnictví pro účetní jednotku zpracovává externí společnost na základě Smlouvy 

o správě nemovitostí. Účetnictví je zpracováváno prostřednictvím počítače. Používaný 

účetní program se jmenuje HELIOS, poskytovatelem je společnost LCS International, 

data jsou uchovávána na firemním serveru, jehož servis zabezpečuje společnost 

NewLink. 

 

Účetní jednotka účtuje v jednotlivých modulech programu, které následně převádí do 

modulu účetnictví vždy po zadání dat. V modulu účetnictví se automaticky vytvářejí 

tiskové sestavy. Účetní jednotka vyhotovuje tyto účetní sestavy, které lze vytisknout 

z používaného účetního programu: 

– Účetní deník; 

– Obratová předvaha; 
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– Hlavní kniha; 

– Rozvaha; 

– Výkaz zisku a ztráty; 

– Saldo neuhrazené; 

– Sestava dlouhodobého majetku. 

 

V účetním programu účetní jednotky jsou nadefinovány číselné řady jednotlivých 

účetních záznamů (dokladů). Účetní program nabízí číslo dokladu o jednotku vyšší než 

poslední zaúčtovaný doklad a tím je zaručena nepřerušovanost dokladových řad. 

Číselná řada každého účetního dokladu začíná číslem aktuálního roku, následuje pevně 

stanovená níže uvedená číselná řada a dále pak číslo dokladu (příklad 2008001001 pro 

první pokladní doklad v CZK v roce 2008).  

Číselná 

řada  

Název druhu účetního dokladu 

001 Pokladna CZK 

002 Pokladna EUR 

003 UniCredit Bank CZK - rental 701949032 

004 UniCredit Bank EUR - rental 701949040 

005 UniCredit Bank CZK 701949008 

006 UniCredit Bank EUR 701949016 

010 BAWAG xx105 (513) CZK - services, deposit 

011 BAWAG xx113 (513) EUR - services, deposit 

012 BAWAG xx487 EUR 

013 BAWAG xx487 CZK 

014 BAWAG xx106 (460) CZK - rental account 

015 BAWAG xx157 (495) CZK 

016 BAWAG xx114 (460) EUR - rental account 

017 BAWAG xx122 (479) CZK 

018 BAWAG xx149 (495) EUR 

020 Faktury přijaté 

021 Faktury přijaté - v cizí měně 
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Číselná 

řada  

Název druhu účetního dokladu 

030 Faktury vydané - nájem 

031 Předpis záloh – služby 

032 Dobropis vydaný 

033 Storno faktury 

034 Faktury vydané – služby fixní 

036 Předpis záloh - nájemní deposita 

037 Faktury vydané - ostatní 

038 Daňový doklad - Záloha na rekonstrukci  

039 Daňový doklad - Záloha na nájem 

040 Interní doklady 

090 POČÁTEČNÍ STAV 

091 Reporty - dohady 

092 AUTOMAT - MAJETEK 

099 SYSTÉM 

130 Faktury vydané - přefakturace 

 

Všechny účetní doklady, účetní knihy, účetní závěrky a jiné účetní písemnosti jsou pro 

účetní jednotku každodenně k dispozici. Externí společnost dle Smlouvy o správě 

nemovitostí zodpovídá za dodržení veškerých termínů vyplývající ze zpracování 

účetnictví dle zákona o účetnictví i jiných navazujících zákonů. 

 

Mezi další povinnosti externí společnosti týkající se správy nemovitostí a účetnictví na 

základě dané smlouvy patří zejména: 

– vést záznamy o podmínkách všech nájemních vztahů (počátek, úpravy 

a ukončení nájemného); 

– zajistit smlouvy o údržbě topného zařízení, výtahů a jiných zařízení a o čištění 

a údržbě všech společných prostor nemovitosti; 

– zajistit řádné provádění všech revizí zařízení požadovaných ze zákona; 

– kontrolovat stav oprav a dekorace nemovitosti; 

– zajistit opravy vyplývající z obvyklého užívání a havarijní opravy; 
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– informovat o potřebě rekonstrukce, změny užívání, úprav nebo přestavby 

jakýchkoliv prostor nemovitosti; 

– informovat o změnách zákonů s dopadem na otázky správy nemovitosti; 

– zpracovávat dotazy a stížnosti nájemníků a uživatelů jakýchkoliv prostor 

nemovitosti; 

– vystavení všech faktur nájemcům za nájemné; 

– přefakturace spotřeby elektrické energie podle skutečné spotřeby nájemníků 

s doložením podpůrných dokladů; 

– zahájení příslušných řízení v souladu s nájemními vztahy s cílem zpětně vymoci 

nájemné; 

– sledování stavu pohledávek; 

– vypočítávání závazků nájemníků z poplatků za služby a vyrovnání poplatků za 

služby; 

– sestavení každoročních rozpočtů poplatků za služby; 

– sestavení a předložení výpisů z účtu a vyrovnávací platby spolu s kopiemi 

odeslaných faktur a originály faktur přijatých souvisejících s provozem 

nemovitosti; 

– zabezpečení plateb všech obvyklých výdajů souvisejících s provozem 

nemovitosti; 

– vedení kompletního účetnictví včetně měsíčního zpracování DPH a roční účetní 

uzávěrky a závěrky včetně zpracování DPPO. 

5.4 Vnitropodniková účetní směrnice – Úschova a archivace dokladů 

5.4.1 Zákonná úprava směrnice 

Úschova účetních záznamů a archivování dokladů se řídí §31 a §32 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Určité 

časové lhůty vyplývají také ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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5.4.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní písemnosti a záznamy, které již není potřeba při běžné činnosti, ukládá účetní 

jednotka odděleně od ostatních písemností do archivního skladu a uschovává je po dále 

stanovenou dobu. Před uložením do archivu i následně v archivu musí být písemnosti 

uspořádány a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. 

 

Za umístění účetních písemností a záznamů do účetního období odpovídá osoba 

účetního oddělení externí společnosti, která pro účetní jednotku vykonává účetní služby.  

 

Účetní archiv je umístěn v těchto prostorách: 

Václavské nám. 11, Praha 1 – účetní písemnosti a záznamy od roku 2005 

Tiskařská 12, Praha 10 – účetní písemnosti a záznamy do roku 2004 

 

Před uložením do archivu v prostorách Tiskařská 12, Praha 10 jsou účetní písemnosti 

a záznamy uspořádány v pořadačích v krabicích, které jsou patřičně svázány a viditelně 

označeny. V označení se uvede: 

– rok, jehož se písemnosti týkají; 

– druh účetních písemností; 

– číselná řada dokladů, nebo jiné označení obsahu. 

Je sepsán seznam předávaných písemností s uvedením souhlasných údajů jako 

na předávaných krabicích a podepsán odpovědnou osobou v externí společnosti dle 

Smlouvy o správě nemovitostí a následně místopředsedou představenstva účetní 

jednotky panem Davidem Chirnsidem. 

 

V souladu s §31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a §12 zákona č. 588/1992 Sb., 

o DPH, ve znění pozdějších předpisů se účetní záznamy uschovávají takto: 

Dokument Doba Počátek archivace 

účetní závěrka  10 let následujících po roce, kterého se týkají 

výroční zpráva 10 let následujících po roce, kterého se týkají 

daňové doklady  10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

daňová povinnost vznikla 
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Dokument Doba Počátek archivace 

účetní knihy 5 let počínaje koncem účetního období, kterého 

se týkají 

pokladní doklady (nejsou-li 

daňovými doklady) 

5 let 

  

počínaje koncem účetního období, kterého 

se týkají 

účtový rozvrh  5 let počínaje koncem účetního období, kterého 

se týkají 

projekčně programová dokumentace 5 let počínaje koncem účetního období, kterého 

se týkají 

 

Účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních 

řízení, uschovává účetní jednotka po dobu, po kterou lhůty nebo řízení trvají. Účetní 

písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, 

uschovává účetní jednotka do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich 

zaplacení nebo splnění. Účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které se týkají 

daňového řízení, správního řízení, trestního řízení, občanského soudního řízení nebo 

jiného řízení, uschovává účetní jednotka do konce roku následujícího po roce, ve kterém 

byla uvedená řízení ukončena. 

 

Po ukončení stanovené doby archivování se účetní písemnosti likvidují. Dle §3 odst. 

2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě vyplývá povinnost uchovávat 

dokumenty vzniklé z činnosti účetní jednotky a umožnit výběr archiválií 

z uchovávaných dokumentů. Jedná se o tyto dokumenty v účetní jednotce: 

– zakladatelské dokumenty; 

– organizační řády a řídící akty, stanovy, statuty a jejich změny, jednací řády, 

organizační řády a schémata; 

– dokumenty o změnách podnikatelských subjektů, rozhodnutí, dekrety, smlouvy 

a výměry o změně právní formy, sloučení, rozdělení; 

– dokumenty o zrušení, likvidaci a zániku podnikatelského subjektu, rozhodnutí 

o likvidaci, zprávy o postupu a ukončení likvidace, návrhy na výmaz 

z obchodního rejstříku; 
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– dokumenty vrcholového řízení podnikatelského subjektu, notářské zápisy 

z jednání orgánů podnikatelského subjektu, výroční zprávy včetně zprávy 

o auditu; 

– dokumenty o majetku podnikatelského subjektu, dokumenty dokládající 

vlastnictví nemovitého majetku, ochranné známky; 

– finanční dokumenty, účetní záznamy a statistiky podnikatelského subjektu, 

zejména knihy podvojného účetnictví, účetní závěrky a roční statistické výkazy; 

– dokumenty z propagační činnosti podnikatelského subjektu, publikace vydané 

podnikatelským subjektem a podnikové kroniky. 

Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být tyto dokumenty zničeny, a to ani 

po provedeném skartačním řízení. 

5.5 Vnitropodniková účetní směrnice – Pokladna 

5.5.1 Zákonná úprava směrnice 

Vedení pokladny, postupů při manipulaci s pokladními hotovostmi a účtování 

o pokladních operacích se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, a dále Českými účetními standardy. 

5.5.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

V účetní jednotce jsou zavedeny tyto pokladny :  

– pokladna korunová;  

– pokladny valutové podle příslušných měn. 

Výše uvedené pokladny jsou v účetnictví rozlišeny samostatnými analytickými účty. 

Současně tak jsou analyticky členěny i účty Peníze na cestě a Valuty na cestě. 

 

Pro evidenci všech pokladen se vedou počítačové pokladní knihy. Kontrola zůstatků je 

prováděna běžně s počítačovými sestavami, a to vždy po zaúčtování pokladních 

dokladů. Pokladní kniha musí být vedena zvlášť za každou měnu. Cizí měny jsou 

oceňovány kursem ČNB platným v den jejich získání / proplacení. 

 45



Pro disponování s pokladní hotovostí je pověřena pracovnice externí společnosti, která 

pro účetní jednotku vykonává manažerské služby.  

 

Každá výplata musí být doložena interním firemním dokladem, na kterém jsou 

rozepsány jednotlivé výdaje (viz příloha D), doloženy paragonem, stvrzenkou apod. 

Tyto doklady budou před výplatou předloženy k odsouhlasení odpovědné osobě 

uvedené v podpisovém vzoru, jinak nesmí být doklad proplacen. Pouze výdaje na 

poštovné nemusí být tímto způsobem schváleny.  

 

Příjmové pokladní doklady jsou podepsány odpovědnou osobou, která hotovost 

přebírala.  

 

Pracovníkům externí společnosti, která zabezpečuje správu nemovitosti, se poskytují 

provozní jednorázové nebo stálé zálohy, které jsou povinni zúčtovat. Jednorázové 

zálohy jsou povinni zúčtovat ihned po vynaložení peněžních prostředků na účel, na něž 

byla záloha poskytnuta. Stálé zálohy jsou povinni zúčtovat minimálně jednou ročně 

po skončení kalendářního roku na něž byla záloha poskytnuta a to do konce ledna 

následujícího kalendářního roku. 

 

5.6 Vnitropodniková účetní směrnice – Vymezení majetku 

5.6.1 Zákonná úprava směrnice 

Účtování majetku, zajištění evidence a správného uplatnění odpisů dlouhodobého 

majetku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

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

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Českými 

účetními standardy a dále Pokyn D–300 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, vydaný Ministerstvem financí.  
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5.6.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Vymezení dlouhodobého majetku 

V účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek účtuje účetní jednotka o: 

– pořízení dlouhodobého majetku; 

– poskytnutých zálohách na dlouhodobý majetek; 

– oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a dlouhodobému hmotnému majetku; 

– opravných položkách k dlouhodobému majetku. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem v účetní jednotce se rozumí: 

– pozemky; 

– stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti; 

– technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce; 

– samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 

1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč; 

– umělecká díla, která nejsou součástí stavby. 

 

Evidenci dlouhodobého hmotného majetku vede účetní jednotka na jednotlivých 

inventárních kartách v účetním softwaru. Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka 

zařadí po uvedení předmětu do stavu způsobilého k obvyklému užívání. 

 

Evidence dlouhodobého hmotného majetku obsahuje (viz příloha E): 

– pořadové číslo karty; 

– inventární číslo majetku; 

– syntetický a analytický účet; 

– název majetku; 

– obchodní název dodavatele; 

– vstupní cenu; 

– zvýšenou vstupní nebo zůstatkovou cenu o technické zhodnocení, modernizaci, 

rekonstrukci; 

– způsob pořízení; 

– datum pořízení; 
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– kopii dokladu k datu pořízení; 

– datum uvedení předmětu do stavu způsobilého užívání; 

– odpisovou skupinu; 

– způsob odpisování; 

– dobu odpisování; 

– datum a způsob vyřazení předmětu z používání; 

– roční daňový odpis; 

– účetní odpis; 

– zůstatkovou cenu. 

 

O dlouhodobém hmotné majetku se v účetní jednotce účtuje v účtové třídě 0 na těchto 

analytických účtech: 

 021. 0xx Budovy 

 021. 1xx Technické zhodnocení budovy 

 022. 2xx Přístroje a zvláštní technické zařízení 

 022. 3xx Inventář 

  

Neodpisovaný dlouhodobý hmotný majetek se eviduje na analytických účtech: 

 031. xxx Pozemky  

 032. xxx Umělecká díla  

 

Vymezení ostatního majetku 

 Hmotný majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok v pořizovací hodnotě 10.000,- Kč až 

40.000,- Kč je veden v operativní evidenci na účtech 022 s analytickým členěním 

a odpisy na účtech 082 které jsou rozděleny na několik let dle obecné funkčnosti 

majetku (převážně 24 měsíců). O tomto majetku se v účetní jednotce účtuje v účtové 

třídě 0 na těchto analytických účtech: 

 022. 8xx Inventář 

– nábytek běžného provedení;  

– stroje, přístroje a kancelářské zařízení; 

– inventář.  
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Hmotný majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok v pořizovací ceně do 10 tis. Kč je 

účtován na účet 501, pokud není nakoupen do zásoby pro budoucí spotřebu. 

 

Pořizování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka pořizuje: 

– koupí; 

– vytvořením vlastní činnosti; 

– bezúplatným nabytím – darováním. 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání, kterým se 

rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech 

povinností stanovených právními předpisy. U technického zhodnocení budovy 

vyžadujícího stavební povolení se stává součástí dlouhodobého hmotného majetku 

dnem kolaudace. 

 

Účtování pořízení dlouhodobého majetku 

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka používá účet 042 -

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, na který se účtuje pořizovaný majetek 

do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením 

s analytickým členěním dle druhu majetku. 

 

Technické zhodnocení do částky stanovené zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu je 

účtováno tak, že po celé účetní období se technické zhodnocení účtuje na účet 042.xxx 

v členění podle jednotlivých předmětů dlouhodobého hmotného majetku, ke kterému se 

vztahuje. Na konci účetního období se prověří, zda na některém majetku v součtu všech 

technických zhodnocení částka nepřekročí zákonem stanovenou hranici. Na základě 

zjištění se provede přeúčtování na účet 548.xxx (u částek nedosahujících), resp. zvýší 

o toto technické zhodnocení vstupní (zůstatkovou) cenu dlouhodobého majetku, nebo se 

zařadí samostatné technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce. 
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Oceňování dlouhodobého majetku 

Úroky z investičního úvěru na pořízení nemovitosti nevstupují do pořizovací ceny 

nemovitosti, jsou účtovány přímo do nákladů účetní jednotky. 

Úroky z investičního úvěru na technické zhodnocení nemovitosti, naběhlé do data 

kolaudace (3.1.2005), jsou součástí nákladů souvisejících s provedeným technickým 

zhodnocením. 

 

Vyřazování dlouhodobého majetku 

Účetní jednotka vyřazuje majetek na základě protokolu o vyřazení. Zůstatková hodnota 

vyřazeného dlouhodobého majetku se zaúčtuje do nákladů v měsíci vyřazení. Majetek, 

který je již plně odepsaný, ale účetní jednotka ho stále používá, nebude z účetnictví 

vyřazován. 

 

Způsoby vyřazení 

– prodejem – je vystavena faktura (daňový doklad) a následně na základě 

protokolu je proúčtováno vyřazení majetku z evidence; 

– darováním – je sepsána darovací smlouva a následně na základě protokolu je 

proúčtováno vyřazení majetku z evidence; 

– likvidací – jde-li o majetek neopravitelný, nepoužitelný nebo opravitelný 

s neúměrně vysokými náklady, je vystaven protokol o likvidaci, který je 

podkladem pro vyřazení majetku z evidence; 

– zcizením – na základě protokolu od Policie České republiky je vystaven 

protokol o vyřazení a majetek je následně vyřazen z evidence. 

5.7 Vnitropodniková účetní směrnice – Odpisový plán 

5.7.1 Zákonná úprava směrnice 

Ve smyslu ustanovení §28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, vydává účetní jednotka odpisový plán jako podklad pro výpočet účetních 

odpisů majetku v průběhu jeho používání. 
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5.7.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní odpisy 

Jako účetní odpisy hmotného investičního majetku pořízeného do data kolaudace 

(3.1.2005) se použijí zrychlené daňové odpisy podle §30 a §32 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů.  

 

U každého nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku po datu kolaudace 

(po 3.1.2005) bude individuálně posouzena doba použitelnosti. V roce uvedení 

do užívání se začíná odpisovat měsíc následující po uvedení do užívání. Odpisování je 

ukončeno v měsíci předpokládaného vyřazení. 

 

Účetní odpisy se vypočtou jako prostý podíl pořizovací ceny a počtu měsíců, po které 

bude majetek odpisován (doba použitelnosti). Účetní odpisy zachycuje účetní jednotka 

v účetnictví interním dokladem každý měsíc do provozních nákladů ve výši jedné 

dvanáctiny ročního odpisu zaokrouhleného na celou korunu nahoru. Ve dvanáctém 

měsíci bude doúčtována částka potřebná na doplnění dosud zúčtovaných odpisů 

na jejich roční výši. Při vyřazení majetku během roku se uplatní odpis ve výši 

odpovídající poměrnému podílu (v měsících) používání příslušného předmětu včetně 

měsíce vyřazení z vypočteného ročního odpisu za příslušný rok. 

 

Účetní odpisy u majetku, který v účetní jednotce představuje hmotný majetek s dobou 

použitelnosti nad 1 rok v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč jsou vyčísleny na několik 

měsíců dle obecné funkčnosti majetku (převážně 24 měsíců). 

 

Odpisový plán pro rok 2008 je nedílnou součástí této směrnice (viz příloha F). 

 

Daňové odpisy 

Pro odpisování se použijí postupy stanovené v §26 až §29 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Daňové odpisy jsou vypočítány jednou ročně, k 31. prosinci, kdy je 

také vyčíslena daňová zůstatková cena majetku. U hmotného majetku je uplatněno 
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zrychlené daňové odpisování. Evidence daňových odpisů bude zajištěna neúčetně 

záznamem na evidenčních kartách dlouhodobého majetku. 

 

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy budou promítnuty v daňovém přiznání k dani 

z příjmů právnických osob. Stejně tak bude v daňovém přiznání zohledněn rozdíl mezi 

účetní a daňovou zůstatkovou cenou při vyřazení majetku z používání. 

5.8 Vnitropodniková účetní směrnice – Inventarizace 

5.8.1 Zákonná úprava směrnice 

Na základě §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se touto směrnicí stanovují 

jednotné zásady pro inventarizaci majetku a závazků. Cílem inventarizace je podat 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

5.8.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Inventarizaci provádí účetní jednotka k okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku.  

 

Zjišťování skutečného stavu majetku a závazků se v účetní jednotce provádí: 

– inventurou dokladovou (zjišťování skutečného stavu kontrolou existencí 

a úplností dokladů, tj. porovnání účetního stavu s doklady, týkajícími se těchto 

skutečností, konečné zůstatky jednotlivých rozvahových účtů budou podrobně 

rozepsány a odpovědná osoba provede kontrolu jednotlivých položek, ze kterých 

se zůstatek skládá, zda odpovídá skutečnosti); 

– inventurou fyzickou (zjišťování skutečného stavu majetku hmotné povahy 

přepočítáním, zvážením, změřením atd.). 

 

Dokladová inventura 

Výsledky dokladové inventury jsou zaznamenány na inventurním soupise (viz příloha 

G) dle jednotlivých syntetických účtů. 
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Bankovní účty 

– stav se porovnává se zůstatkem na výpise z účtu k 31. 12. daného roku;  

– je přiložena kopie potvrzeného zůstatku od banky nebo kopie posledního výpisu 

účetního období. 

Pohledávky 

– účet 311 - významným odběratelům jsou zasílány dopisy o potvrzení zůstatku; 

– účet 314 - konečný zůstatek je podrobně rozepsán a jsou přiloženy kopie 

zaplacení nevyúčtovaných záloh k 31.12.; 

– účet 315, 378 - konečný zůstatek je podrobně rozepsán, případně doložen kopií 

smluv jež se týká; 

– pohledávky vůči spřízněným společnostem - konečný zůstatek je podrobně 

rozepsán a jsou přiloženy stavy ze společnosti ve skupině (účty 321, 325). 

Při zjištění, že existují pochybné pohledávky je nutno je vyčíslit a posoudit tvorbu 

opravných položek. 

Závazky 

– účet 321 - významným dodavatelům jsou zasílány dopisy o potvrzení zůstatku; 

– účet 324 - konečný zůstatek je podrobně rozepsán a jsou přiloženy kopie 

zaplacení nevyúčtovaných záloh k 31.12.; 

– účet 325, 379 - konečný zůstatek je podrobně rozepsán, případně doložen kopií 

smluv jež se týká; 

– účet 343 - stav DPH se kontroluje s místně příslušným Finančním úřadem, 

je zasílána žádost o písemné potvrzení zůstatku účtu; 

– účet 461 - stavy úvěrů se kontrolují na základě potvrzení konečných zůstatků 

k 31.12. od věřitelů; 

– účet 479 - stavy půjček se kontrolují na základě potvrzení konečných zůstatků 

k 31.12. od věřitelů; 

– závazky vůči spřízněným společnostem - konečný zůstatek je podrobně rozepsán 

a jsou přiloženy stavy ze společnosti ve skupině (účty 311, 315). 

Přechodné účty aktiv a pasiv 

– konečný zůstatek je podrobně rozepsán a posouzen z hlediska reálné hodnoty. 
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Fyzická inventura 

Hmotný majetek 

– provádí se kontrolou majetku v místě jeho uložení (budova Forum); 

– provádí se v prvním měsíci následujícího účetního období a to do 25. ledna; 

– inventarizaci provádí zodpovědná osoba externí společnosti; 

– výsledky inventury jsou zaznamenány na inventurním soupise (viz příloha H). 

Pokladna 

– provádí se 1x do roka; 

– zjišťuje se fyzický stav hotovosti k 31.12.; 

– u cizí měny se pro přepočet použije kurs ČNB platný ke dni 31.12., kursové 

rozdíly se zúčtují na příslušné nákladové či výnosové účty; 

– inventarizaci provádí zodpovědná osoba externí společnosti; 

– výsledky inventury jsou zaznamenány na inventurním soupise (viz příloha I). 

 

Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem 

v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví: 

– manko - rozdíl, kdy skutečně zjištěný stav je nižší než stav v účetnictví, 

popřípadě jde o schodek u peněžních hotovostí a cenin. 

– přebytek - rozdíl, kdy skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví.  

 

Inventarizační rozdíly se vyúčtují do roku, za který se inventarizací ověřuje stav 

majetku a závazků. 

5.9 Vnitropodniková účetní směrnice – Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

5.9.1 Zákonná úprava směrnice 

Účelem této směrnice je sestavení účetní závěrky účetní jednotky tak, jak ji ukládá 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
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5.9.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní uzávěrka 

Zahrnuje činnosti v následujícím pořadí: 

1. konečná kontrola účetnictví daného období (jestli je vše zaúčtováno); 

2. zúčtování speciálních případů k rozvahovému dni; 

3. zpracování daňového přiznání (včetně daňové optimalizace); 

4. uzavření účetnictví (poslední účetní zápisy); 

5. převod účetnictví do dalšího období; 

6. vyhotovení závěrky, popř. výroční zprávy; 

7. ověření auditorem; 

8. schválení závěrky; 

9. zveřejnění závěrky; 

10. archivace. 

 

Účetní jednotka se při uzavírání účetních knih řídí §17 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění a Českým účetním standardem č. 002 Otevírání 

a uzavírání účetních knih. 

Účetní jednotka při uzavírání účetních knih použije účty: 

710 – Účet zisků a ztrát 

702 – Konečný účet rozvažný 

 

Z důvodu věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce zaúčtuje 

účetní jednotka, kromě všech běžných účetních případů za prosinec 2008 tyto účetní 

případy: 

– v případě vystavení odběratelské faktury do 30.4.2009 za vyúčtování služeb 

nájemníkům, proúčtuje se výnos z nich prostřednictvím účtu 385 – Příjmy 

příštích období; 

– v případě, že nebude možné do 30.4.2009 vystavit za některá plnění faktury, 

proúčtuje se výnos z nich prostřednictvím účtu 388 – Dohadné účty aktivní; 

– dodavatelské faktury za všechna plnění týkající se roku 2008, které budou 

dodavatelem vystaveny v období od 1.1.2009 do 15.1.2009 budou do 25.1.2009 
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obdrženy v účetním oddělení se zaúčtují do uplynulého období na závazkový 

účet dodavatelů; 

– dodavatelské faktury za všechna plnění týkající se roku 2008, které budou 

v období od 26.1.2009 do 30.4.2009 obdrženy v účetním oddělení se proúčtují 

na účet 383 – výdaje příštích období.  

– pokud faktury za některá plnění neobdrží účetní jednotka do 30.4.2009, vyúčtují 

se jako nevyfakturované dodávky prostřednictvím účtu 389 – dohadné účty 

pasivní;  

– faktury za vyúčtování spotřeby vodného a stočného, kdy se nekryje zúčtování 

dodavatelem s kalendářním rokem se zaúčtuje prostřednictvím účtu 389 – 

dohadné účty pasivní; 

– vytvoření účetní opravné položky, daňové opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám;  

– zjištěná manka a škody nebo přebytky; 

– kursové rozdíly na účtech účtových skupin 06, 21, 22, 31, 32, 46, do nákladů 

na účet 563, popř. výnosů na účet 663; 

– odloženou daň; 

– splatnou daň z příjmu. 

 

Účetní závěrka 

Účetní závěrka obsahuje: 

– rozvahu; 

– výkaz zisku a ztráty; 

– přílohu k účetní závěrce. 

 

Účetní jednotka se při sestavení účetní závěrky řídí §18 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění, §3 a §4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní 

jednotka sestavuje rozvahu podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní 

jednotka sestavuje výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 
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Účetní závěrka musí obsahovat: 

– jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky;  

– sídlo nebo bydliště a místo podnikání; 

– identifikační číslo; 

– právní formu účetní jednotky; 

– předmět podnikání nebo jiné činnosti; 

– rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje; 

– okamžik sestavení účetní závěrky; 

– podpisový záznam statutárního orgánu nebo účetní jednotky. 

 

Termíny k účetní závěrce: 

1. vyhotovení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do 31.3.2009; 

2. sestavení účetní závěrky do 30.4.2009; 

3. ověření účetní závěrky auditorem do 31.5.2009; 

4. podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob do 30.6.2009; 

5. schválení účetní závěrky valnou hromadou do 31.7.2009; 

6. schválení účetní závěrky dozorčí radou do 31.7.2009; 

7. vyhotovení výroční zprávy do 30.9.2009; 

8. ověření výroční zprávy auditorem do 30.9.2009; 

9. uložení účetní závěrky do sbírky listin do 31.12.2009. 

5.10 Vnitropodniková účetní směrnice – Časové rozlišení 

5.10.1 Zákonná úprava směrnice 

Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení se řídí příslušnými ustanoveními 

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

č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a vyhlášky č. 397/2005 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví, a dále Českými účetními standardy. 
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5.10.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, se 

kterým tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. V účetním období účtuje o uvedených 

skutečnostech v souladu s účetními metodami (viz §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik 

jejich zaplacení nebo přijetí, zatímco o veškerých výdajích a příjmech účtují až 

v okamžiku jejich skutečného zaplacení nebo přijetí. Účetním obdobím v účetní 

jednotce je kalendářní rok. 

 

Smyslem časového rozlišování nákladů a výnosů je: 

– zahrnout do účetního období jen ty náklady a výnosy, které do něj skutečně 

patří. Ostatní náklady a výnosy je třeba přesunout do následujících účetních 

období, tzn. z běžného období je vyloučit; 

– doplnit do běžného období některé náklady a výnosy, které do něj sice patří, ale 

nejsou zatím zaúčtovány (nebyly včas vystaveny účetní doklady); 

– dospět k výsledku hospodaření, který se vztahuje k danému účetnímu období. 

 

Účetní jednotka na účtech časového rozlišení účtuje účetní případy u nichž je známo: 

– přesná výše (částka); 

– titul (věcné plnění); 

– období. 

 

Náklady příštích období 

Náklady příštích období používá účetní jednotka spotřeby peněz či jiných aktiv, k níž 

sice došlo v běžném období, ale která s tímto obdobím nesouvisí, protože se týká 

jednoho či více následujících období v těchto případech: 

zprostředkování pronájmu prostor 

– způsob účtování provizí za zprostředkování jednotlivých nájmů je časově 

rozlišeno do nákladů všeobecně na 5 let, kalkulováno s přesností na kalendářní 

dny (1826 dní) od data účinnosti nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci; 
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– v případě uzavřené nájemní smlouvy na kratší dobu než 5 let, je náklad časově 

rozlišen přesně na uzavřenou dobu nájmu; 

– v případě uzavření nájemní smlouvy s možností vypovězení smlouvy nájemce 

v době kratší než 5 let, je opět náklad časově rozlišen přesně na dobu od 

uzavření nájmu po dobu možnosti výpovědi.  

pojištění 

– způsob účtování pojistného budovy (živelní pojištění a pojištění odpovědnosti) 

je časově rozlišeno do nákladů v kalkulaci s přesností na kalendářní dny dle 

skutečné výše smluvního pojistného za dané období. 

ostatní náklady příštích období 

– předplatné domény; 

– předplacená reklama; 

– provozní náklady placené předem (servis výtahů, odvoz odpadu); 

– účtování ostatních nákladů příštích období je rozlišeno v kalkulaci s přesností na 

kalendářní dny. 

 

Výdaje příštích období 

Výdaje příštích období používá účetní jednotka u budoucích závazků, které věcně 

souvisejí s běžným obdobím, ale za které dosud nezaplatila: 

zprostředkování pronájmu prostor 

– způsob účtování provizí za zprostředkování jednotlivých nájmů je časově 

rozlišen přes výdaje příštích období v případě pozdního přijetí dodavatelské 

faktury, v kalkulaci uvedené u nákladů příštích období. 

ostatní výdaje příštích období 

– obsahuje ostatní náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak 

výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn; jedná se především o poplatky související 

s úvěrem Aareal banky. 
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předpokládaný úrok  

– předpokládané úroky z úvěrů, krátkodobých a dlouhodobých půjček; 

– způsob účtování předpokládaných úroků ze zahraničních úvěrů a půjček 

vedených v cizí měně je účtován pevným kursem prvního dne kalendářního 

roku. 

 

Výnosy příštích období 

Výnosy příštích období používá účetní jednotka při fakturaci za své služby, které věcně 

souvisejí s příštím obdobím (či několika následujícími obdobími). 

Jedná se zejména o: 

– nájemné přijaté / fakturované předem; 

– částky přijatých / fakturovaných paušálů předem na zajištění servisních služeb. 

 

Příjmy příštích období 

Příjmy příštích období používá účetní jednotka při nevyfakturovaných částkách, které 

věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány na účtech 

pohledávek.  

Jedná se zejména o:  

– provedené, odebrané a dosud nevyúčtované práce a služby minulých období 

přefakturované nájemníkům v dalším období; 

– předpis výnosových úroků z poskytnutých půjček. 

 

Výjimka z časového rozlišení 

Účetní jednotka časově nerozlišuje úhrady za činnost auditorů a daňových poradců 

vztahující se k předcházejícímu zdaňovacímu období v závislosti na smlouvě 

s auditorem a daňovým poradcem.  

 

Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. 
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5.11 Vnitropodniková účetní směrnice – Dohadné položky 

5.11.1 Zákonná úprava směrnice 

Zásady pro tvorbu a používání dohadných položek upravuje zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 500/2002 Sb., jíž se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

5.11.2 Vnitropodniková úprava směrnice 

Dohadné položky aktivní 

Dohadné položky aktivní používá účetní jednotka u položek, které nelze vyúčtovat jako 

obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního 

období, 

Jedná se hlavně o vyúčtování služeb nájemníkům bytů a nebytových prostor na účtu 

388. 

 

Dohadné položky pasivní 

Dohadné položky pasivní používá účetní jednotka u položek, které nelze vyúčtovat jako 

obvyklý dluh. Jedná se o závazky, u niž nezná do konce účetního období výši: 

– nevyfakturované dodávky služeb na konci účetního období na účtu 389; 

– odhad nákladů na spotřebu vody, plynu, elektrické energie na účtu 389.  

 

Ke stanovení výše dohadných položek používá účetní jednotka tyto metody (dle 

možností a charakteru dohadné položky): 

– odborný odhad; 

– propočet (např. dle stavu elektroměru, plynoměru, vodoměru); 

– údaje z předchozích období v porovnání a s přihlédnutím ke spotřebě daného 

účetního období, inflaci; 

– údaje ze smluv. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá účetními procesy v malé společnosti poskytující pronájmy 

nebytových prostor a jejich popisem pomocí vnitropodnikových účetních směrnic. 

Problematiku vnitropodnikových směrnic je třeba vnímat jako jeden z hlavních nástrojů 

manažerského řízení, neboť kvalitně vypracované směrnice jsou základem pro vnitřní 

řízení společnosti. 

 

Teoretická východiska práce popsané v kapitole 3 jsou v obecné rovině využitelná 

v kterékoliv společnosti v rámci účetního oddělení. Teoretickým přínosem práce je 

provedená analýza legislativních požadavků souvisejících s problematikou 

vnitropodnikových směrnic podávající souhrnný soupis směrnic vyžadovaných 

legislativou a popis jejich obsahových náležitostí. Tento teoretický základ poskytuje 

základní metodiku, kterou lze použít při vypracování vnitropodnikových účetních 

směrnic v kterékoliv společnosti. 

 

V praktické části byla v rámci zpracovávání této bakalářské práce provedena analýza 

a prozkoumání již používaných účetních směrnic konkrétní společnosti. Směrnice ve 

společnosti nebyly aktualizované a v mnoha případech byly pouze všeobecné a neřešily 

konkrétní situace vyskytující se ve společnosti. Za pomoci teoretických analýz 

legislativních požadavků bylo provedeno zaktualizování a zlepšení účetních směrnic 

a nastavení operativních procesů společnosti správným směrem vypracováním nových 

účetních směrnic pro vnitřní řízení společnosti. 

 

Aktualizací a úpravou směrnic bude společnost schopná lépe kontrolovat hospodaření 

a účetnictví. Detailně vypracované směrnice budou pro společnost nápomocné při 

zaučování nových pracovníků, pro potřeby auditů a také při kontrolách finančním 

úřadem. 

 

Vypracované směrnice umožní lepší průhlednost informací o společnosti získaných 

z účetnictví, které využívají nebo mohou využívat také investoři, věřitelé, banky, 

zaměstnanci, dodavatelé i zákazníci, vláda a její orgány i obecná veřejnost. 
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PŘÍLOHA A - Původní vnitropodnikové směrnice společnosti



 

1. Účtový rozvrh 
 
Účetní jednotka sestavuje svůj vlastní účtový rozvrh na podkladě směrné 
účtové osnovy vymezené § 14 Zákona o účetnictví. Účtový rozvrh pro rok 2005 
je sestaven tak, aby účty v něm uvedené sloužily k zaúčtování všech účetních 
případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účtový rozvrh se 
dle potřeby během roku doplňuje o nové účty. Účetní jednotka používá 
syntetické i analytické účty, které zajišťují jemnější členění např. dle potřeb 
účetní závěrky, požadavků právních předpisů a dalších provozních potřeb 
účetní jednotky.  
 

- účtový rozvrh účetní jednotky pro rok 2005 je uveden v příloze tohoto 
vnitřního firemního předpisu. 

 
2. Podpisové vzory 
 
Funkce, jméno   podpisový vzor  Podepisuje dokumenty : 
 
 
Jana Koucká ………………………….. - smlouvy, výkazy, daňová 

přiznání,     hlášení, oprávnění 
k disponování     s bankovními účty, 
k jednání jménem     účetní jednotky 

 
David Chirnside ………………………….. - podpisuje spolu s další  osobou 

    bankovní příkazy, schvaluje 
věcnou    stránku dokladů 

 
Martina Vondrová  ....................................... – schvaluje věcnou stránku 

dokladů     spolu s další osobou podpisuje  
     bankovní příkazy, oprávnění  
     schvalovat vnitropodnikové 
směrnice 

 
Dana Duffillová …………………………… - odpovědná za účetní případ –  

    schvaluje věcnou stránku 
 
Monika Psotová  ……………………………….. - odpovědná za náležitosti 

účetních     dokladů, za zaúčtování 
účetních      dokladů, za náležitosti 
daňových     dokladů  sestavování 
účetní závěrky 



 

3. Vymezení dlouhodobého a drobného majetku 
 
Dlouhodobý hmotný majetek 
Ve shodě s platnými předpisy účetní jednotka eviduje DHM v následujících 
kategorií: 
 
 - samostatné movité věci: předměty, u nichž bude nutno uplatňovat pro účely 
zpracování daňového přiznání samostatně daňové odpisy – předměty 
převyšující svou vstupní cenou limit 40.000,- Kč, jsou evidovány na účtu 022 a 
členěny analyticky dle jednotlivých položek majetku; účetní odpisy jsou 
rozděleny na několik let dle obecné funkčnosti majetku, pro tento typ majetku se 
vedou samostatné odpisové karty. 
 
Drobný hmotný majetek 
Hmotný majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou do 10 tis. 
Kč je účtován na účet 501. 
Majetek v pořizovací hodnotě 10.000,- až 40.000,- je veden v operativní 
evidenci a odpisy jsou rozděleny na několik let dle obecné funkčnosti majetku ( 
převážně 24 měsíců). 
 
4. Odpisový plán 
 
Jako účetní odpisy hmotného investičního majetku pořízeného do data 
kolaudace (3.1.2005) se použijí zrychlené daňové odpisy podle § 30 a 32 
Zákona o daních z příjmů. Odpovídají běžným podmínkám používaní hmotného 
investičního majetku v účetní jednotce. 
 
U každého nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bude 
individuálně posouzena doba použitelnosti. Po tuto dobu se bude majetek 
měsíčně odepisovat prostřednictvím účetních odpisů do provozních nákladů. 
Účetní odpisy se začínají účtovat měsíc následující po měsíci zařazení majetku 
do užívání a končí v měsíci, kdy je majetek vyřazen z majetku. Účetní odpisy se 
vypočtou jako prostý podíl pořizovací ceny a počtu měsíců, po které bude 
majetek odpisován (doba použitelnosti). 
 
Pro odpisování se použijí postupy stanovené v § 26 až § 29 Zákona o daních 
z příjmů s tím, že: 
 

a) v prvním roce odpisování se použije u zařazování příslušného předmětu 
roční odpisová sazba uvedené v § 31 zákona ve sloupci „v prvním roce 
odpisování“; 

b) při vyřazení hmotného majetku během roku se uplatní odpis ve výši 
odpovídající poměrnému podílu (v měsících) používání příslušného 
předmětu včetně měsíce vyřazení z vypočteného ročního odpisu za 
příslušný rok. 

 
 
 



 

5. Zásady časového rozlišení  
 
Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy do účetního  období, s nímž 
časově a věcně souvisí. U těchto účetních případů časového rozlišení je znám 
jejich titul, výše a období, kterého se týkají. 
 
S ohledem na přesné vykazování měsíčních účetních výsledků jsou příslušné 
nákladové a výnosové položky účtovány prostřednictvím účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů nejpozději k poslednímu dni daného kalendářního 
měsíce. 
 
Náklady příštích období: 
– zprostředkování pronájmu prostor 

- způsob účtování provizí za zprostředkování jednotlivých nájmů je časově 
rozlišeno do nákladů všeobecně na 5 let, kalkulováno s přesností na 
kalendářní dny (1826 dní) od data účinnosti nájemní smlouvy 
s jednotlivými nájemci; 

- v případě uzavřené nájemní smlouvy na kratší dobu než 5 let, je náklad 
časově rozlišen přesně na uzavřenou dobu nájmu; 

- v případě uzavření nájemní smlouvy s možností vypovězení smlouvy 
nájemce v době kratší než 5 let, je opět náklad časově rozlišen přesně 
na dobu od uzavření nájmu po dobu možnosti výpovědi.  

 
– pojištění 

- způsob účtování pojistného budovy (živelní pojištění a pojištění 
odpovědnosti) je časově rozlišeno do nákladů v kalkulaci s přesností na 
kalendářní dny dle skutečné výše smluvního pojistného za dané období. 

 
– ostatní náklady příštích období 

- předplatné časopisů; 
- provozní náklady placené předem (servis výtahů, odvoz odpadu); 
- způsob účtování ostatních nákladů příštích období je rozlišeno v měsíční 

kalkulaci; 
- v případě období souvisejících s přelomem kalendářního roku je účtování 

ostatních nákladů příštích období rozlišeno v kalkulaci s přesností na 
kalendářní dny. 

 
Výdaje příštích období: 
– zprostředkování pronájmu prostor 

- způsob účtování provizí za zprostředkování jednotlivých nájmů je časově 
rozlišen přes výdaje příštích období v případě pozdního přijetí 
dodavatelské faktury, v kalkulaci uvedené u nákladů příštích období. 

 
– ostatní výdaje příštích období 

- obsahuje ostatní náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, 
avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn; jedná se především o 
poplatky související s úvěrem Aareal banky. 

 



 

– výdaje příštích období 2005 
- účet je používán pro interní časové rozlišení nákladů s přihlédnutím 

k měsíčnímu vykazování výsledku hospodaření účetní jednotky 
v průběhu roku 2005. 

 
– předpokládaný úrok  

- předpokládané úroky z úvěrů, krátkodobých a dlouhodobých půjček; 
- způsob účtování předpokládaných úroků ze zahraničních úvěrů a půjček 

vedených v cizí měně je účtován pevným kurzem prvního dne 
kalendářního roku. 

 
Výnosy příštích období: 

- příjmy v běžném účetním období, které věcně souvisí s výnosy 
budoucích období. Jedná se zejména o: 

– nájemné přijaté/fakturované předem; 
– částky přijatých/fakturovaných paušálů předem na zajištění servisních služeb. 
 
Příjmy příštích období: 

- částky nepřijaté/nevyfakturované, které věcně a časově souvisí s výnosy 
běžného účetního období a nejsou zúčtovány na účtech pohledávek. 
Jedná se zejména o:  

– provedené, odebrané a dosud nevyúčtované práce a služby minulých období 
přefakturované nájemníkům v dalším období; 
– předpis výnosových úroků z poskytnutých půjček. 
 
Výjimka z časového rozlišení: 
Časově se nerozlišují úhrady za činnost auditorů a daňových poradců vztahující 
se k předcházejícímu zdaňovacímu období.  
 
6. Použití dohadných položek 
 
Do časového rozlišení v širším pojetí zahrnuje účetní jednotka dohadné položky 
aktivní – 388 a dohadné položky pasivní – 389, u nich účetní jednotka obvykle 
nezná přesnou částku nebo období čerpání. Jedná se hlavně o: 
– vyúčtování služeb nájemníkům bytů a nebytových prostor na účtu 388; 
– nevyfakturované dodávky služeb na konci účetního období  na účtu 389; 
– odhad nákladů na spotřebu vody, plynu, elektrické energie na účtu 389. 
 
7. Inventarizace majetku a závazků 
 
Účetní jednotka inventarizací zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a 
závazků  a ověřuje, zda tento stav odpovídá stavu majetku a závazků 
v účetnictví.  
 
Inventarizace se provádí podle § 29 a § 30 Zákona o účetnictví. 
 
Dokladová inventura: 



 

- bankovní účty – stav se porovnává se zůstatkem na výpise z účtu k 31. 
12. daného roku, přiložen je i potvrzený zůstatek s banky; zůstatky se 
v inventarizují během celého roku; 

- pohledávky ( 311, 314, 315 ) – stav se kontroluje ke dni 31. 12., 
významným odběratelům jsou zasílány dopisy o potvrzení zůstatku, 
k některým je přiložen stav ze společností ve skupině (321, 324, 325) 

- závazky ( 321, 324, 331, 343, 461 ) - stav se kontroluje ke dni 31. 12., 
některým dodavatelům jsou zasílány dopisy o potvrzení zůstatku, stav 
DPH se kontroluje s místně příslušným Finančním úřadem, je zasílána 
žádost o písemné potvrzení zůstatku účtu, stavy úvěrů se kontrolují na 
základě potvrzení konečných zůstatků k 31.12. od věřitelů. 

- opravné položky – stav se kontroluje ke dni 31.12. 
 
Fyzická inventura: 

- hmotný majetek - provádí se v prvním měsíci následujícího účetního 
období a to do 25. ledna, inventarizaci provádí Dana Duffillová; 

- pokladna -  zjišťuje se fyzický stav hotovosti k 31. 12., případné 
inventarizační rozdíly se vyúčtují do příslušného účetního období, u cizí 
měny se pro přepočet použije kurz ČNB platný ke dni 31.12., kurzové 
rozdíly se zúčtují na příslušné nákladové či výnosové účty, inventarizace 
pokladny se provádí 1x do roka, inventarizaci provádí zaměstnanec 
Monika Psotová 

 
Inventarizační rozdíly se vyúčtují do roku, za které se inventarizací ověřuje stav 
majetku a závazků. 
 
8. Okamžik uskutečnění účetního případu 
 
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění 
dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, 
poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka, přebytku či škody.  
 
V případě přijatých faktur je za den účetního případu považován den, kdy 
doklad obdrží příslušný pracovník účetního oddělení. V případě přijatých faktur 
v cizí měně je za den účetního případu považován den, který je na faktuře 
vyznačen společně s razítkem „DOŠLO DNE“. 
 
V případě vydaných faktur je za den uskutečnění účetního případu považován 
den, kdy je vystaven daňový doklad (datum vystavení je specifikováno ve 
smlouvě). 
 
Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru 
nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den 
doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. 
 
9. Pokladna 
 
V účetní jednotce jsou zavedeny tyto pokladny :  



 

a) pokladna korunová;  
b) pokladny valutové podle příslušných měn. 

 
Pro disponování s pokladní hotovostí je pověřena pracovnice Monika Psotová.  
 
Každá výplata musí být doložena interním firemním dokladem, na kterém jsou 
rozepsány jednotlivé výdaje, doloženy paragonem, stvrzenkou apod. a 
odsouhlaseny podpisem odpovědným pracovníkem David Chirnside , Dana 
Duffillová, Martina Vondrová.  
Pouze výdaje na poštovné nemusí být tímto způsobem schváleny.  
Příjmové pokladní doklady jsou podepsány odpovědnou osobou, která hotovost 
přebírala.  
Zaměstnancům se poskytují provozní zálohy, které jsou povinni zúčtovat.  
 
Pro evidenci všech pokladen se vedou počítačové pokladní knihy. Kontrola 
zůstatků je prováděna běžně s počítačovými sestavami, a to vždy po 
zaúčtování pokladních dokladů.  
 
Pokladny jsou rozlišeny samostatnými analytickými účty. 
 
Každý výdajový a příjmový doklad je očíslován a obsahuje veškeré předepsané 
náležitosti, na dokladu je uvedeno datum skutečné výplaty, nikoliv datum, které 
je uvedeno na paragonech.  
 
10. Úschova účetních záznamů 
 
Účetní záznamy ukládá účetní jednotka odděleně od ostatních písemností do 
archivního skladu. 
 
Obecná pravidla účetní jednotky pro archivování účetních písemností: 
- účetní závěrka a výroční zpráva pro dobu 10 let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají; 
- účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový 
rozvrh, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají; 
- daňové doklady po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají; 
- účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt, 
reklamačních řízení, uschovává účetní jednotka po dobu, po kterou lhůty nebo 
řízení trvají.  
 
Účetní záznamy jsou archivovány i v elektronické podobě.  
 
11. Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky za rok 2005 
 
K zajištění uzávěrkových prací roku 2005 je stanoven následující jednotný 
postup :  
 



 

Z důvodu věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce 
zaúčtuje účetní jednotka, kromě všech běžných účetních případů za prosinec 
2005 tyto účetní případy :  
 

a) v případě, že nebude možné do 31. 12. 2005 vystavit za některá plnění 
faktury, proúčtuje se výnos z nich prostřednictvím účtu 388 – Dohadné 
účty aktivní; 

 
b) v případě vystavení odběratelské faktury do 30.4.2006 za vyúčtování 

služeb nájemníkům, proúčtuje se výnos z nich prostřednictvím účtu 385 
– Příjmy příštích období; 

 
c) dodavatelské faktury za všechna plnění týkající se roku 2005, které 

budou dodavatelem vystaveny v období od 1.1. 2006  do 25. 01. 2006 
budou v tomto období obdrženy v účetním oddělení se zaúčtují do 
uplynulého období na závazkový účet dodavatelů; 

 
d) dodavatelské faktury za všechna plnění týkající se roku 2005, které 

budou dodavatelem vystaveny v období od 26.1.2006 do 30.4.2006 a 
budou v tomto období obdrženy v účetním oddělení se proúčtují na účet 
383 – výdaje příštích období. Pokud faktury za některá plnění neobdrží 
účetní jednotka do tohoto data, vyúčtují se jako nevyfakturované 
dodávky prostřednictvím účtu 389 – dohadné účty pasivní;  

 
e) vytvoření účetní opravné položky, daňové opravné položky 

k nepromlčeným pohledávkám, zjištěná manka a škody nebo přebytky; 
 
f) kursové rozdíly na účtech účtových skupin 06, 21, 22, 31, 32, 46, do 

nákladů na účet 563, popř. výnosů na účet 663. 
 
12. Seznam používaných účetních dokladů 
 
Faktury vydané 
Faktury přijaté 
Pokladní doklad příjmový 
Pokladní doklad výdajový 
Interní doklady 
Bankovní výpisy 
 
13. Přepočet cizích měn 
 
Přepočet cizích měn se provádí: 

- dle aktuálního kurzu ČNB ke dni uskutečnění transakce – u 
dodavatelských faktur, odběratelských faktur, pokladen; 

- pevný kurs pro předpokládané náklady v cizí měně – dohad výnosových, 
nákladových úroků; kurs ČNB platný k prvnímu dni aktuálního účetního 
období 



 

- aktuální kurzy jednotlivých bankovních institucí - převod cizí měny v 
rámci jedné banky, přijatá úhrada od odběratelů v cizí měně. 

 
Realizované kursové zisky a ztráty se v průběhu účetního období účtují do 
finančních výnosů resp. nákladů běžného roku. 
 
14. Systém zpracování účetnictví 
 
Účetní jednotka zpracovává účetnictví prostřednictvím počítače. Používaný 
účetní program se jmenuje HELIOS, je poskytnutý společností LCS 
International, data jsou uchovávána na firemním serveru, jehož servis 
zabezpečuje společnost NewLink.  
 
Seznam účetních knih obsahuje: 

- deník - specializované deníky podle druhu jednotlivých dokladů – deník 
vystavených faktur, deník došlých faktur, pokladní deník apod.;  

- hlavní knihu - systematické uspořádání účetních zápisů – obsahuje 
zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, souhrnné obraty 
strany MD a D účtů za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke 
kterému se sestavuje účetní závěrka;  

- knihy analytických účtů. 
 
Z používaného účetního programu lze vytisknout jednotlivá daňová přiznání, 
rozvahu, výsledovku. 
 

 
Zpracoval: Monika Psotová ………………….. 
 
Kontroloval: Ing. Martina Vondrová ………………. 
 
V Praze, dne ………………… 
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Číselník účtů (2008)

B Z Účet Název účtu Sazba
DPH

Měna Povaha účtu Rozvaha A/P Výsledovka
D/N

N N 021001 Budova Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 021104 Technické zhodnocení 2005 (k 3.1.2005) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 021105 Technické zhodnocení 2005 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 021106 Technické zhodnocení 2006 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022201 HIM - zabezpečovací a bezpečnostní zařízení Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022202 HIM - transformátor Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022203 HIM - klimatizace Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022301 Samostatné movité věci - laptop Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022302 Samostatné movité věci - sofa (lobby) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022801 DHM - počítač recepce Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022802 DHM - počítač správce Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022803 DHM - počítač recepce 2 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022804 DHM - nábytek lobby Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022805 DHM - myčka (Riverside) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022806 DHM - počítač 2007 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 022999 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 031001 Pozemek Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 032000 Umělecká díla a sbírky Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 042000 Pořízení dl. hmotného majetku Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 042001 Pořízení dl. majetku - budova Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 042029 Pořízení ostatného HIM Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 052000 Záloha na investice Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 052100 Záloha na investice - dan. doklad Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 052110 Záloha na rekonstrukci po 1/5/2004 EUR EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 081001 Oprávky budova Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 081104 Oprávky TZ budova (k 3.1.2005) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 081105 Oprávky TZ budova 2005 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082201 Oprávky HIM - zabezpečovací a bezpečnostní zařízení Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082202 Oprávky HIM - transformátor Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082203 Oprávky HIM - klimatizace Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082301 Oprávky - laptop Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082302 Oprávky - sofa (lobby) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082801 Oprávky DHM - počítač recepce Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082802 Oprávky DHM - počítač správce Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082803 Oprávky DHM - počítač recepce 2 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082804 Oprávky DHM - nábytek lobby Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082805 Oprávky DHM - myčka Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 082806 Oprávky DHM - počítač 2007 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 112000 Materiál na skladě - přístupové karty Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 211001 Pokladna CZK Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221100 HVB Bank CZ     701949008 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 221110 HVB Bank EUR    701949016 EUR Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 221200 HVB Bank CZ - rental    701949032 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 221210 HVB Bank EUR - rental   701949040 EUR Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 221400 BAWAG Bank CZK       513 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221450 BAWAG Bank EUR       513 EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221460 BAWAG CZK rental       460 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221461 BAWAG EUR rental       460 EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221479 BAWAG CZK cash deposit 479 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221487 BAWAG CZK interest     487 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221488 BAWAG EUR interest     487 EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221495 BAWAG CZK construction 495 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221496 BAWAG EUR construction 495 EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 221900 Terminovaný účet EUR EUR Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 221901 Terminovaný účet CZK Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 249100 Krátkodobá půjčka Realty V. Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 249200 Půjčka z VN 19 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 261000 Peníze na cestě Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 261999 Peníze na cestě-chybné Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 311100 Odběratelé CZK - nájem Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 311200 Odběratelé CZK - služby Rozvahový Aktivní Nesledovat

PŘÍLOHA C – Účtový rozvrh pro rok 2008
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Číselník účtů (2008)

B Z Účet Název účtu Sazba
DPH

Měna Povaha účtu Rozvaha A/P Výsledovka
D/N

N N 311300 Odběratelé EUR - nájem EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 311400 Odběratelé EUR - služby EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314200 Provozní zálohy Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314210 Záloha plyn Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314211 Záloha el. energie Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314220 Danový doklad k zapl. záloze TW na Reuters Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314300 Zúčtování záloha el.energii (DD) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 314400 Zúčtování zálohy ostatní (DD) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315004 Pohledávka RIV. (HVB) Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315100 Poskytnuté zálohy Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315104 Pohledávka RIV. EUR (HVB) EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315200 Pohledávka Anička Mandelíková Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315201 Pohledávka Petr Peřinka Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315202 Pohledávka Petr Zatočil Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315203 Pohledávka Pavel Vostrý Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315300 Pohledávka James Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315400 Půjčka Maranello EUR EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315450 Půjčka Maranello USD USD Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315460 Půjčka Maranello GBP GBP Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315600 Záloha do HQU EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315700 Půjčka KW Prague Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315800 Pohledávka Towns-Wadey Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315900 Ostatní pohledávky Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315904 Pohledávka RV. - EUR EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315905 Pohledávka Perpetum - EUR EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315906 Pohledavka - Realty IX. - EUR Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315907 Pohledávka Realty IX Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315908 Pohledávka za Flow Management Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 315910 Pohledávka NKC Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 321000 Dodavatelé Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 321100 Dodavatelé GBP GBP Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 321300 Dodavatelé EUR EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 321900 Dodavatelé - intercompany Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324001 Přijaté zálohy na služby Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324002 Prijaté zálohy - Reuters Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324010 Prijaté zálohy - danový doklad Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324100 Záloha nájem Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324200 Nájemní deposit Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 324300 Nájemní deposit EUR EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 325000 Závazek  James Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 325019 Závazek VN 19 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 325100 Ostatní závazky Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 325200 Zádržné Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 331000 Zaměstnanci Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 341000 Srážková dan Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 342001 Ostatní přímé daně (ze mzdy) Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343000 DPH - platba Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343001 DPH 0% výstup 0 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343002 Nárok 5% DPH I.sk. 5 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343003 Nárok 22% DPH I.sk. 22 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343010 Nárok 5% DPH III.sk. 5 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343011 DPH 5% povinnost odvést 5 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343015 Nárok 5% DPH I.sk-SCH 5 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343019 DPH 9% DPH I.sk-SCH 9 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343021 Povinnost 22% DPH 22 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343030 Nárok 19% DPH I.sk. 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343031 DPH 19% povinnost odvést 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343039 Nárok 19% DPH I.sk-SCH 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343050 Nárok 19% DPH III.sk. 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343100 nárok z EU 19% - III.sk 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 343101 povinnost z EU 19% 19 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
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Číselník účtů (2008)

B Z Účet Název účtu Sazba
DPH

Měna Povaha účtu Rozvaha A/P Výsledovka
D/N

N N 345000 Ostatní daně a poplatky Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 347000 Ostatní dotace Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 351001 Pohledávky k podnikům ve skupině - NKC Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 378100 Krátkodobá půjčka VN 19 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 378200 Jiné pohledávky-neznámé platby Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 379200 Jiné závazky-neznámé platby Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 381000 Náklady příštích období Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 381100 Náklady příštích období - zprostřed. pronájmu prostor Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 381200 Náklady příštích období - pojištění Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 383100 Výdaje příštích období Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383101 Výdaje příštích období EUR EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383200 Výdaje příštích období 2005 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383206 Výdaje příštích období 2006 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383300 Výdaje p. o. - zprostředkování pronájmu prostor Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383550 Před. úrok Tranche A Senior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383551 Před. úrok Tranche A Junior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383552 Před. úrok Tranche B Junior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383700 Před. úrok Tranche B Senior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383780 Před. úrok Tranche Additional 05 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383781 Před. úrok Tranche Additional 06 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383782 Před. úrok Tranche Additional 07 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383783 Výdaje příštích období - Úrok Aareal Bank 12/2007 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 383800 Před. úrok MALTESE FINANCE EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 384100 Časové rozlišení - nájem Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 384300 Výnosy příštích období - služby Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 385000 Výnosy minulých období Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385200 Příjmy příštích období 2003 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385300 Příjmy p. o. - úrok z půjčky VN19 Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385400 Příjmy příštích období - el. energie Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385410 Příjmy příštích období - plyn Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385420 Příjmy příštích období - tel. poplatky Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385430 Příjmy příštích období - ostatní Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 385440 Příjmy příštích období - voda Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 388100 Dohadné účty aktivní Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 388999 Dohadné účty aktivní - REPORT Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 389100 Dohadné účty pasivní Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 389999 Dohadné účty pasivní - REPORT Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 391000 Opravná položka k pohledávkám Rozvahový Aktivní Nesledovat
N N 411000 Základní kapitál Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 421000 Zák. rezervní fond Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 428001 Nerozdělený zisk minulých let 2006 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 429100 Ztráta minulých let 2002 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 429200 Ztráta minulých let 2003 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 429300 Odložený daňový závazek Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 429400 Ztráta minulých let 2004 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 429500 Ztráta minulých let 2005 Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 431000 HV ve schvalovacím řízení Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 461550 Úvěr Tranche A Senior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461551 Uver Tranche A Junior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461552 Úvěr Tranche B Junior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461555 Úvěr Tranche B Senior EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461780 Úvěr Tranche Additional 05 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461781 Úvěr Tranche Additional 06 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461782 Úvěr Tranche Additional 07 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 461783 Úvěr Aareal Bank - nový 12/2007 EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 479460 Úvěr Maltese Finance EUR Rozvahový Pasivní Nesledovat
N N 481000 Odložená daň - budova Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 481100 Odložený daňový závazek a pohledávka Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 481104 Odložená daň - TZ k 3.1.2005 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 481105 Odložená daň - TZ roku 2005 Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 481201 Odložená daň - zabezpečovací zařízení Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
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Číselník účtů (2008)

B Z Účet Název účtu Sazba
DPH

Měna Povaha účtu Rozvaha A/P Výsledovka
D/N

N N 481202 Odložená daň - klimatizace Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 481203 Odložená daň - transformátor Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 501010 Materiál - kancelář Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 501030 Materiál budova Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 501100 Spotřeba materiálu - DRHIM Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 502000 Spotřeba el.energie Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 502010 Spotřeba vody Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 502020 Spotřeba plyn Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 511030 Opravy budova Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 511031 Opravy a udržování - ostatní Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 512100 Cestovné Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 513000 Reprezentační náklady Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 518010 Telefonní poplatky Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518012 Právní služby standard Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518014 Audit a účetnictví Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518017 Překladatelské služby Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518018 Recepce objektu Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518019 Ostraha objektu Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518020 Poradenské služby Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518021 Zprostředkování pronájmu Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518030 Úklid Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518031 Zajištění provozu a údržba budovy Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518032 Servis výtahů Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518033 Revize, prevence Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518034 Ostatní služby - UPS Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518035 Parkovné Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518036 Topný systém Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518037 Požární ochrana Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518040 Poštovné Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518050 Reklamní činnost Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518060 Odvoz odpadu Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518070 Internet Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518080 Aranžování květin Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518090 Ostatní náklady Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518099 Deratizace Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 518100 Ostatní nedanové náklady Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 518900 Intercompany mgnt. services Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 521000 Mzdové náklady Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 527100 Zákonné sociální náklady - úrazové pojištění Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 538000 Daně a poplatky Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 538001 Soudní výlohy - žaloba ČKA, GAUDÍ Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 543100 Dary - nedaňové Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 544100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 545000 Ostatní pokuty a penále Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 548000 Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 548030 Pojištění budovy Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 551001 Odpisy budova Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551104 Odpisy TZ budova 2005 (k 3.1.2005) Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551105 Odpisy TZ budova 2005 Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551201 Odpisy HIM - zabezpečovací a bezpečnostní zařízení Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551202 Odpisy HIM - transformátor Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551203 Odpisy HIM - klimatizace Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551301 Odpisy - laptop Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551302 Odpisy - sofa (lobby) Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551801 Odpisy DHM - počítač recepce Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551802 Odpisy DHM - počítač správce Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551803 Odpisy DHM - počítač recepce 2 Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551804 Odpisy DHM - nábytek lobby Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551805 Odpisy DHM - myčka Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 551806 Odpisy DHM - počítač 2007 Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 559000 Tvorba opravných položek k pohledávkám Výsledkový Nesledovat Daňový
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Číselník účtů (2008)
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Měna Povaha účtu Rozvaha A/P Výsledovka
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N N 562100 Úroky z debetu Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562110 Úroky - úvěr Realty V. Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562550 Úrok Tranche A Senior Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562551 Úrok Tranche A Junior Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562552 Úrok Tranche B Junior Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562700 Úrok Tranche B Senior Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562780 Úroky Tranche Additional 05 Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562781 Úroky Tranche Additional 06 Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562782 Úroky Tranche Additional 07 Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562800 Úrok MALTESE FINANCE Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 562999 Úroky - oprava úroků minulých účetních období Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 563000 Realizovaná kurzová ztráta Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 563100 Kurzové ztráty - přecenění k 31.12. Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 568100 Bankovní poplatky Aareal Bank Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 568200 Capital commitment fee Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 568400 Bankovní poplatky BAWAG Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 568500 Bankovní poplatky HVB Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 568999 Ostatní finanční náklady - oprava minulých úč.obd. Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 592100 Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená Výsledkový Nesledovat Nedaňový
N N 602000 Nájem Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602010 Tržby - el. energie Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602011 Tržby - vodné, stočné Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602012 Tržby - plyn Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602020 Tržby - služby Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602030 Tržby - tel. poplatky Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 602100 Tržby - přefakturace ostatní Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 624000 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 644100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 648001 Jiné provozní výnosy - haléřové vyrovnání Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 648100 Ostatní provozní výnosy Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 648200 Výnosy - náhrady škody  TW Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 662000 Přijatý úrok Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 662100 Úroky přijaté - půjčka intercompany Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 663000 Realizovaný kurzový výnos Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 663100 Kurzové zisky - přecenění k 31.12. Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 688100 Ostatní mimořádné výnosy  - náhrada škody Výsledkový Nesledovat Daňový
N N 701000 Počáteční účet rozvažný Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 702000 Konečný účet rozvažný Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 710000 Účet zisku a ztrát Rozvahový Dle aktuálního zůstatku Nesledovat
N N 751000 Podrozvahový účet Podrozvahový Nesledovat Nesledovat
N N 799000 Podrozvaha - zálohy Podrozvahový Nesledovat Nesledovat
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PŘÍLOHA D – Interní firemní doklad



Pořadové číslo karty: Datum pořízení:
Inventární číslo majetku: Dodavatel:
Syntetická a analytický účet: Doklad pořízení:
Název majetku: Další poznámky:

Datum uvedení majetku do užívání:

Vstupní cena
Zvýšená vstupní cena
Pořizovací cena
Odpisová skupina
Způsob odepisování
Doba odepisování

Odpisová sazba Roční daňový odpis
Zůstatková cena 

daňová Roční účetní odpis
Zůstatková cena 

účetní
odpis 2008 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2009 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2010 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2011 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2012 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2013 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2014 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2015 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2016 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2017 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2018 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2019 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2020 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2021 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       
odpis 2022 -  Kč                      -  Kč                         -  Kč                    -  Kč                       

PŘÍLOHA E – Evidence dlouhodobého hmotného majetku
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PŘÍLOHA F – Odpisový plán pro rok 2008



Druh ( periodická / 
průběžná )

Místo provádění 
inventury :

Způsob provedení
 ( fyzická / dokladová )

Číslo a název účtu Datum zahájení a 
ukončení inventury :

Počáteční stav
 k 1.1.2005

Konečný stav
 k 31.12.2005 Měna Počáteční stav

 v cizí měně
Konečný stav
 v cizí měně

Jméno a podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace :

Jméno a podpis osoby odpovědné za inventarizaci účtu:

periodická

dokladová

Zápis inventarizace majetku a závazků
prováděné ke dni řádné účetní závěrky

(v souladu s § 6 odst. 3, § 7 odst. 3, § 29 a § 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
1. Všeobecné údaje o inventarizaci

Josefská 1, a. s. ,
Mostecká 12, 118 00 Praha 1

PŘÍLOHA G – Inventurní soupis dokladové inventury



Firma:

za rok

Inv. číslo název DHM datum 
pořízení cena pořízení účetní odpisy daňové odpisy rozdíl mezi úč. 

a daň. odpisy již odepsáno zůstatková cena

Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dne

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury:

INVENTURNÍ SOUPIS HMOTNÉHO MAJETKU

Zpracoval/a (jméno, podpis)

Josefská 1, a.s.
Mostecká 12

118 00 Praha 1
IČO: 26 71 80 22

PŘÍLOHA H – Inventurní soupis hmotného majetku



Firma:

ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč
ks po Kč

Rozdíl v Kč:   zaúčtován na vrub/ve prospěch účtu

Datum:

V Dne

Inventuru provedl (jméno, podpis):

Zjištěný stav je - není shodný se stavem zjištěným v pokladní knize.

Další zjištění:

5 000,00 Kč, tj. celkem
2 000,00 Kč, tj. celkem
1 000,00 Kč, tj. celkem

500,00 Kč, tj. celkem
200,00 Kč, tj. celkem

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS O PROVEDENÍ 
INVENTARIZACE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Inventarizace byla provedena ke dni:

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00 Kč, tj. celkem
50,00 Kč, tj. celkem
20,00 Kč, tj. celkem
10,00 Kč, tj. celkem
5,00 Kč, tj. celkem
2,00 Kč, tj. celkem
1,00 Kč, tj. celkem
0,50 Kč, tj. celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00Pokladní hotovost celkem Kč

Zaúčtoval (jméno, podpis):

Inventarizaci schválil (jméno, podpis):

Josefská 1, a.s.
Mostecká 12

118 00 Praha 1
IČO: 26 71 80 22

PŘÍLOHA I – Inventurní soupis pokladny 
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