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1.  Vedení účetnictví a hospodaření OMS  
 

Všeobecná ustanovení 
 
Okresní myslivecký spolek je pobočným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (v platném znění). 
Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), účetními standardy a v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
(ve znění pozdějších předpisů), pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 

Čl. I 

Obecná ustanovení 
  
1. Účetní jednotka vede účetnictví takto: 

a) účetní jednotka vede účetnictví ode dne vzniku až do dne svého zániku, 

b) sestavují účetní závěrku, 

c) účtuje o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a 
výnosech a o výsledku hospodaření, 

d) o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtuje do období, s nímž tyto 
skutečnosti časově a věcně souvisejí, není-li možno tuto zásadu dodržet, může účtovat i 
v účetním období, v němž uvedené skutečnosti zjistila, 

d) účetním obdobím je kalendářní rok, 

e) účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek, 

f) účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny,   

g) skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví se dokládají účetními doklady, nebo jsou-li 
údaje o těchto skutečnostech zachyceny při jejich vzniku přímo na technický nosič dat 
zařízeními jiné techniky, 

h) účetní zápisy se zapisují v účetních knihách a prokazují se buď účetními doklady, nebo 
odvozují-li se tyto zápisy programem zpracování dat způsobem uvedeným v programové 
dokumentaci. 

2. Zpracování účetních dat se provádí ručně, na PC, SW program. Vedením může být 
pověřena externí firma. 

 
3. Účetní doklady 
 jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 
 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene  d), 
f) podpisový záznam podle (osoby odpovědné za účetní případ) 
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Účetní doklady musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které 
se jimi dokládají. 
 

Čl. II. 

ÚSCHOVA ÚČETNÍCH PÍSEMNOSTÍ 

1. Účetní písemnosti ukládá účetní jednotka odděleně od ostatních písemností do spisovny 
(vymezený prostor OMS) a uschovává je po zákonem stanovenou dobu. Před uložením do 
spisovny musí být písemnosti uspořádány a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo 
poškození. 

 
Čl. III.  

PŘEZKUŠOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

1. Formální správnost 

Jde o zjištění, zda účetní doklady mají všechny předepsané náležitosti zákonem. Dále je 
kontrolováno, zda operace, které obsahují účetní doklady, byly nařízeny a schváleny 
odpovědnými osobami. 

Kontrolu formální správnosti provádějí k tomu určené osoby (zaměstnanci sekretariátu) před 
jejich zaúčtováním a průběžnou kontrolu (ekonomická komise, členové OMR a dozorčí rada 
OMS). 

 

 2. Věcná správnost 

 Jde o kontrolu souladu údajů uvedených v účetním dokladu se skutečností. Dále je 
prověřována správnost výše peněžních částek a správnost účetního období, do něhož má být 
účetní doklad zaúčtován. 

Kontrolu věcné správnosti a schvalování účetních dokladů provádějí osoby (zaměstnanci) 
určené podle jednotlivých vymezených okruhů odpovědnosti. 

 

Čl. IV. 

MAJETEK A JEHO EVIDENCE 

Účtování o majetku se řídí příslušnými ustanoveními zákona, vyhlášky a účetními 
standardy. 

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Rozumí se jím složky majetku (zřizovací náklady, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 
činnosti, software, ocenitelná  práva), jejichž ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v jednotlivém  
případu a doba použitelnosti delší než l rok. Účetní jednotka však může stanovit, že 
dlouhodobým majetkem je též drobný nehmotný majetek. 

2. Drobný nehmotný majetek 

Jedná se o nehmotný majetek, jehož ocenění je 60.000,- Kč a nižší a doba použitelnosti delší 
než 1 rok. 

3. Dlouhodobý hmotný majetek 

Rozumí se jím: 
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a) pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů bez ohledu 
na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou finančním majetkem, 

b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než 40.000,- Kč a doba 
použitelnosti delší než l rok. Účetní jednotka však může stanovit, že dlouhodobým hmotným 
majetkem je též drobný hmotný majetek. 

4. Drobný hmotný majetek 

Jedná se o samostatné movité věci, jejichž ocenění je 40 000,- Kč a nižší a doba 
použitelnosti delší než 1 rok. 

Evidenci bude podléhat drobný hmotný majetek od ocenění (jednotkové ceny) 1.000,- Kč. 
Dále zbraně v jakékoliv hodnotě. Účelnost evidence každé movité věci bude každoročně 
vyhodnocována v rámci inventarizace majetku.  
 

Čl. V. 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona, vyhlášky a účetními standardy. 

Majetek se oceňuje: 

1. Pořizovací cenou. 

2. Reprodukční pořizovací cenou nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví 
dosud nezachycený.  

3.  Cenou stanovenou pro účely daně darovací nehmotný a hmotný majetek nabytý 
darováním. 

4. Vlastními náklady hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

 

Odpisový plán 

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů a navazuje na stávající odpisy.  

 
Čl. VI. 

ZÁSOBY A JEJICH EVIDENCE 

Účtování o nich se řídí příslušnými ustanoveními zákona, vyhlášky a účetními standardy. 

Zásobami jsou: 

a) skladovaný materiál, 

b) skladované zboží  

 

Účtování o zásobách 

Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží  - V průběhu účetního období se 
složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu - Pořízení  materiálu nebo - 
Pořízení zboží souvztažně na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních 
účtech.  
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Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů 
a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu - Materiál na 
skladě nebo - Zboží na skladě.  

Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů - Spotřebované 
nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu - Prodaný materiál, souvztažně na příslušném 
účtu zásob. 

Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů - Spotřebované 
nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu - Manka a škody 
v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu - 
Ostatní mimořádné výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny - Spotřebované nákupy 
(sem pokud se má oprávněně za to, že k tomu došlo chybným účtováním při jejich 
vyskladnění). 

 

Oceňování zásob 

 a) Pořizovacími cenami oceňujeme zásoby nakoupené. 

 b) Vlastními náklady oceňujeme zásoby vytvořené vlastní činností, včetně příchovků zvířat.                                 

 c) Reprodukční pořizovací cenou 

1. Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým 
aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy 
první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. 
Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. 

2. Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit na cenu pořízení a náklady 
s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné 
ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. 
odchylky rozpouští způsobem stanoveným účetní jednotkou. 

3. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů 
s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). 

4. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních 
(plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady 
stanovené v konkrétních technických, technologických ekonomických a organizačních 
podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů. 

 5. Cenou pořízení je cena, za kterou by byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením 
souvisejících. 

 
Čl. VII. 

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLAD Ů  A VÝNOSŮ A PRO JEJICH ČASOVÉ  
ROZLIŠOVÁNÍ, DOHADNÉ POLOŽKY 

Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona, vyhlášky a účetními standardy. 

1. Na vrub účtů účtové třídy - Náklady (výdaje) na činnosti účetní jednotky se účtuje o 
nákladech a výdajích vynaložených na tyto činnosti. Součástí těchto nákladů (výdajů) jsou i 
výdaje hrazené na vrub fondů vytvářených účetní jednotkou. 

2. Na účtech účtové třídy se neúčtují externí náklady vynaložené na pořízení majetku. 
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Náklady (výdaje) na provozní činnost 

1. Na účtech účtových skupin - Náklady (výdaje) na provozní činnosti účetní jednotky se 
účtují veškeré náklady (výdaje) v členění na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů a 
nejsou od daně osvobozeny, a činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně 
osvobozeny. 

2. V rámci těchto účtových skupin se povinně vedou tyto nákladové (výdajové) položky: 

a) náklady vynaložené na nákupy (jako je spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovatelných dodávek).  

b) náklady na nakoupené služby (jako jsou opravy a udržování, cestovné a ostatní služby).  

c) osobní náklady (jako jsou mzdové náklady, výdaje vynaložené na pojistné na sociální 
pojištění a pojistné na veřejné zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady), 

d) daně a poplatky (jako jsou daň silniční a z nemovitostí a ostatní daně a poplatky apod.). 

 

Náklady a výnosy 

1. Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady 
a výdaje, tj. výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutné časově rozlišit.  
Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišování je skutečnost, že je znám 
jejich: 

 a) titul (věcné vymezení), 

 b) výše v Kč, 

 c) období, kterého se týkají. 

 Časově nelze rozlišovat pokuty, penále, manka a škody. 
 
2. Den uskutečnění účetního případu 
Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě 
závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či 
přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku 
uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo 
z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní 
jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti 
dokumentující (například bankovní výpisy, …).  
 
Náklady na pohoštění, občerstvení a dary 
Výdaje na pohoštění se zpravidla poskytnou při slavnostních shromážděních, výročních 
setkáních, setkáních s hosty a při uskutečnění oficiálních mysliveckých akcí. Výdaje musí 
být doloženy počtem účastníků (prezenční listina), rozpisem konzumace (doloženo 
dokladem o nákupu). Zásadně se nemohou zúčtovávat náklady na alkoholické nápoje. 
Převzetí daru musí být doloženo písemnou smlouvou. Při nákupu a předání květinového 
daru se písemná forma nevyžaduje, nákup je nutno doložit dokladem vystaveným 
prodejcem. 
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Náhrady cestovních výloh 
Náhrady cestovních výloh u zaměstnanců se řídí platnými předpisy, tj. zákoníkem práce 
zákon č. 262/2016 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.   
Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu 
práce mimo sjednané místo výkonu práce. Pravidelným pracovištěm (dále jen „pracoviště“) 
se rozumí místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Pracovní cestou se rozumí i 
cesta pověřené osoby z místa bydliště k výkonu práce nebo jiné činnosti ve prospěch OMS. 
Každá pracovní cesta zaměstnance je povolována oprávněnou osobou (členem myslivecké 
rady, jednatelem) na formuláři „Cestovní příkaz“, které jsou k dispozici na sekretariátu 
OMS. 
Cestovní příkazy pro členy rady a nečleny komisí bude podepisovat předseda OMR nebo 
místopředseda OMR nebo jednatel nebo vrchní rozhodčí akce, členům odborných komisí 
jednotliví předsedové komisí, členům dozorčí rady předseda OMR, místopředseda OMR, 
jednatel nebo předseda dozorčí rady. 
Cestovní příkaz musí být vyplněn vždy před zahájením pracovní cesty a oprávněná osoba je 
povinna v něm určit místo, datum a hodinu nástupu a místo a datum ukončení pracovní 
cesty, místo výkonu práce, způsob dopravy a ubytování. 
Soukromé vozidlo použité pro služební cestu musí být technicky způsobilé k provozu na 
pozemních komunikacích (osvědčením o technickém průkazu, platná STK a emisní 
kontrola). 
Cestující doloží na sekretariátu OMS kopii velkého technického průkazu s prohlášením o 
krytí případných škod z vlastního havarijního pojištění vztahujícího se použitému vozidlu a 
nepožadování případné škody na vozidle.  
 
Zaměstnanci (členu ČMMJ) vyslanému na pracovní cestu přísluší ve smyslu zákoníku práce 
cestovní náhrada za tyto cestovní výdaje vynaložené v souladu s podmínkami pracovní 
cesty: 
- jízdné (náhrada prokázaných jízdních výdajů) 
- ubytování (náhrada prokázaných výdajů za ubytování) 
- stravné, 
- nutné vedlejší výdaje, 
- náhrada za použití soukromého silničního motorového vozidla. 
 
Jízdné 
Jako jízdní výdaj se posuzují a k náhradě přísluší prokázané jízdní výdaje za použití 
určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby, doložené 
jízdenkami včetně jízdenek místní hromadné dopravy či jiným dokladem stvrzujícím výdaje 
za dopravu s nezbytným údajem skutečného data konání pracovní cesty, které musí být 
shodné s určenou dobou jejího trvání. 
 
Ubytování 
K náhradě přísluší prokázané výdaje za ubytování, doložené dokladem o zaplacení 
ubytování, který musí obsahovat název poskytovatele služby a identifikaci OMS Třebíč jako 
příjemce služby, rozsah služby, cenu za ubytování, datum a podpis ubytovatele. Náhradu 
výdajů za ubytování lze použít pouze v případě, že pro pracovní cestu nebylo 
předem zajištěno bezplatné ubytování. 
 
Stravné 
Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší stravné za každý kalendářní den pracovní 
cesty takto: 
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Stravné za pracovní cestu od 5 do 12 hodin – 80,- Kč 
Stravné za pracovní cestu od 12 do 18 hodin –  120,- Kč 
Stravné za pracovní cestu více než 18 hodin –  190,- Kč 
 
Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem 
vydaným podle zákoníku práce. Přesnou výši z rozpětí uvedeného v právním předpise 
stanovuje myslivecká rada okresního spolku. 
 
Nutné vedlejší výdaje 
Nutné vedlejší výdaje jsou např. parkovné, výdaje za telefony, připojení k internetu, vstupné 
na veletrhy, výstavy, úschovné za zavazadla, pojistné, léčebné výlohy, pokud přímo 
souvisejí s výkonem práce po dobu trvání pracovní cesty.  
 
Náhrada za použití soukromého silničního motorového vozidla 
Dohodne-li se člen (zaměstnanec) s organizací, že při pracovní cestě použije vlastní silniční 
motorové vozidlo, s výjimkou vozidla organizace, přísluší mu za každý 1 km jízdy náhrada 
ve výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty (PHM). 
  
Náhrady výdajů za pohonné hmoty přísluší členu (zaměstnanci) podle ceny pohonné hmoty 
platné v době použití vozidla a doložené dokladem vydaným čerpací stanicí (nebo pokud 
zaměstnanec neprokáže cenu PHM podle předchozí věty, vypočte se výše náhrady 
z průměrné ceny příslušné PHM stanovené prováděcím právním předpisem vydaným při 
konání pracovní cesty), a spotřeby přepočtené podle spotřeby vypočtené aritmetickým 
průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Ověření se provede doložením 
kopie technického průkazu.  
 
Náhrady za vozidlo - sazby dle vyhlášky č. 463/2017 Sb.: 
Sazba za použití silničního motorového vozidla u zaměstnance 4,00 Kč/km. 
Tato výše náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem 
vydaným podle zákoníku práce.  
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce 
činí:  
•30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
•32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
•29,80 Kč u motorové nafty. 
 
Tato výše průměrné ceny pohonné hmoty se bude měnit v závislosti na vývoji cen určené 
prováděcím právním předpisem vydaným podle zákoníku práce. Obdobně se stanoví ceny za 
použití jednostopých vozidel a tříkolek.  
Cestovní náhrady se poskytují tehdy, kdy je možné prokázat, že člen (zaměstnanec) vykonal 
pracovní cestu v zájmu a zastupování organizace. 
Členům OMS může být proplacena náhrada zahrnující náhradu za použití vozidla a náhradu 
za spotřebované pohonné hmoty ve výši 5,- Kč/1 km.  
Přesnou výši stanovuje myslivecká rada okresního spolku. 
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Čl. VII. 

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZK Ů 

Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona. 

1. Inventarizace veškerého majetku a závazků a pokladní hotovosti bude provedena 
optimálně k datu 31.12.  daného roku. 

2. Inventarizovány budou všechny rozvahové a podrozvahové účty podle jednotlivých 
analytik. Inventarizován bude také drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v "operativní 
evidenci". 

 3. Inventarizace bude provedena podle jednotlivých účtů - bude vyhotoven sumář 
inventarizačních soupisů za celou organizaci (spolek). 

 Druhy inventarizace: 

 a) fyzická - u majetku hmotné, popř. nehmotné povahy, 

 b) dokladová - u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou 
inventarizaci.  

Skutečné stavy budou zaznamenány v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány 
osobou odpovědnou za provedení inventarizace. Jednotlivé inventarizační soupisy musí být 
označeny číslem. 

O provedení jednotlivých inventur sepíše účetní jednotka zápisy z inventury, jejichž 
přílohou jsou inventarizační soupisy, a které jsou kromě odpovědné osoby podepsány členy 
inventarizační komise.  

Inventarizační rozdíly: 

1. Za inventarizační rozdíl, tj. rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a 
skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventarizací se považují výlučně případy, 
kdy: 

- skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný 
stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným 
způsobem stanoveným zákonem, 

- skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze 
doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem, 

2. Rozdíly podle bodu 1) se proúčtují vždy do mimořádných nákladů (uč. … - Manka a 
škody), popř. mimořádných výnosů (úč. - Ostatní mimořádné výnosy), s výjimkou: 

- schodku u pokladní hotovosti a cenin, který se zaúčtuje vždy jako pohledávka vůči hmotně 
odpovědné osobě, 

- přebytku investičního hmotného a nehmotného majetku, který se proúčtuje na vrub účtu 
majetku a ve prospěch účtu oprávek, 

Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se inventarizací 
ověřuje stav majetku a závazků. 

 
 

Čl. IX. 

ÚČETNÍ UZÁV ĚRKA 

Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky za hospodářský rok:  
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Roční uzávěrkové práce musí zabezpečit správnost, průkaznost a úplnost údajů, 
zaúčtovaných do účetních knih běžného účetního období. 

K zajištění uzávěrkových prací roku je stanoven následující jednotný postup: 
Z důvodu věrného zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce zaúčtuje účetní jednotka, 
kromě všech běžných účetních případů, za prosinec tyto účetní případy (pokud pro ně bude 
náplň): 

- odběratelské faktury (popř. jiné účetní doklady je nahrazující), za veškerá poskytnutá 
plnění účetní jednotkou, vystavené do 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě, že 
z objektivních důvodů nebude možné do uvedeného termínu vystavit za některá poskytnutá 
plnění faktury (popř. jiné účetní doklady je nahrazující), proúčtuje se výnos z nich 
prostřednictvím účtu - Dohadné účty aktivní, 

- dodavatelské faktury za veškerá plnění od dodavatelů do 31.12. příslušného kalendářního 
roku. Pokud faktury za některá z těchto plnění neobdrží účetní jednotka do 15.1. příslušného 
kalendářního roku. vyúčtují se jako nevyfakturované dodávky prostřednictvím účtu - 
Dohadné účty pasivní a to na základě patřičných písemných podkladů pro zaúčtování, 

- případně další dohadné položky aktivní a pasivní, 

- výsledky všech inventarizací provedených podle směrnice „Inventarizace majetku a 
závazků" - tj.: proúčtovat, pokud byla zjištěna manka a škody, opravné položky k majetku, 
trvalé snížení hodnoty majetku, popř. zvýšení hodnoty závazků, 

- účetní doklady vystavené po 31.12. příslušného kalendářního roku, pokud se týkají  
hospodářských operací roku. 

 

Sestavení výkazů účetní závěrky p ředchází uzavírání účetních knih, při kterém: 

- se zjistí celkové obraty stran MD a DAL jednotlivých syntetických účtů, 

- zjistí se konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladových a 
výnosových, 

- zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná a odložená za účetní období a to 
v členění na daň z příjmů z běžné činnosti a daň z příjmů z mimořádné činnosti, 

- zjistí se účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu - Účet 
zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch téhož účtu, uzavře se účetnictví 
převodem zůstatků rozvahových účtů  na účet  - Konečný účet rozvažný. 

 
 

Pokladna 
Výkonem funkce pokladníka je pověřena bezúhonná osoba odpovědná za vedení pokladní 
agendy, která podepsala smlouvu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky dle 
zákoníku práce (zpravidla pracovník sekretariátu - jednatel spolku apod.). Dále je pracovník 
spolku (jednatel) odpovědný za to, že pokladní doklady budou mít náležitosti podle zákona 
o účetnictví. 
Jednatel má za povinnost vést pokladní knihu, ve které zaznamenává každý výdej a příjem 
peněžních prostředků s uvedením data, účelu a částky a čísla dokladu a stavu pokladny. 
Každá výplata z pokladny v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2004 Sb., v aktuálním 
znění musí být doložena např. paragonem, stvrzenkou, vyúčtováním pracovní cesty, popř. 
jiným dokladem a současně musí být vyhotoven očíslovaný výdajový pokladní doklad. 
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Rovněž každý příjem peněžních prostředků do pokladny musí být doložen očíslovaným 
příjmovým dokladem. 
Jednotlivé pokladní doklady uvedené v pokladní knize jsou přehledně zakládány v pořadí, 
jak vznikaly. Jednatel musí ke každému pokladnímu dokladu připojit svůj vlastnoruční 
podpis a dále provést kontrolu hotovosti v pokladně se zůstatkem v pokladní knize. Každý 
výdaj hotovosti z pokladny musí být schválen, a schválení potvrzeno podpisem. Do výše 
25.000,- Kč schvaluje výdaj jednatel, nad tuto částku též předsedou nebo místopředsedou 
spolku nebo min další dva členové myslivecké rady. 
Hotovost je ukládána do uzamykatelného trezoru, který je umístěn v prostorách spolku. 
Klíče od trezoru má jednatel. Jednatel je povinen uzamykat trezor vždy, když opouští 
místnost s trezorem. 
Pracovník sekretariátu (jednatel) odpovědný za peníze v pokladně udržuje přiměřenou 
hotovost. Limit pokladny je stanoven na 100.000,- Kč. Při dosažení částky 100.000,- Kč 
zajistí jednatel předání části hotovosti na účet v bance.  
Výše uvedených částek vztahujících se pokladně může v odůvodněných případech okresní 
myslivecká rada upravit. 
Při případném zastupování jednatele (např. z důvodu nemoci, dovolené apod.) smí být 
zastupování svěřeno určenému a písemně pověřenému zaměstnanci spolku nebo členu 
okresní myslivecké rady. Pokladna musí být zástupci předána protokolárně a musí být 
provedena inventarizace peněžní hotovosti.   
 
 
Seznam zkratek: 
 
ČMMJ – Českomoravská myslivecká jednota, z.s. IČ: 004 43 174 
 
DR – dozorčí rada (dozorčí rada pobočného spolku) 
 
OMS – Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek Třebíč, se 
sídlem Svatopluka Čecha 1, 674 01 Třebíč, IČ: 677 77 864 (dále také „spolek“) 
 
OMR – okresní myslivecká rada (myslivecká rada pobočného spolku)  
 
PC – osobní počítač 
 
PHM – pohonné hmoty 
 
SW – software  
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Vzor zápis z inventury 
Vzor Cestovního příkazu 
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Příloha: VZOR Zápis z inventury 
 

 
Účetní jednotka:  
 
 

Zápis z inventury .............................. 
 

1. Inventarizační komise:                  (vedoucí, členové) 
 
2. Druh inventarizace       (řádná, mimořádná) 
 
3. Inventarizace 
    započala dne:   hodin: 
    skončila dne :   hodin: 
 
4. Předmětem inventarizace bylo: 
 
5. Nedílnou součástí zápisu jsou tyto přílohy: 
 
6. Inventarizační rozdíly: 
    účetní stav :    Kč 
    fyzický stav:    Kč 
    manko:     Kč 
    přebytek:    Kč 
 
7. Zdůvodnění inventarizačních rozdílů: 
 
 
8. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: 
 
 
9. Zápis vyhotovil .................………….......... dne ..........……...  
 
    
   podpis .....……………................. 
 
       
Podpisy členů inventarizační komise: 
 
 
Podpis(y) hmotně odpovědné(ých) osoby: 
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Příloha: VZOR cestovního výkazu 
 
 

 

  CESTOVNÍ PŘÍKAZ – tuzemsko  

 

  

 

 
   

   

   
  1. Příjmení, jméno, titul                                     NOVÁK Honza, Ing.               
  2. Bydliště Vysočina 52, 674 01 Třebíč   

Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, datum)  

 Třebíč 1.4. 2018  
Místo zkoušek, školení - 
obec 

  rozhodčí, název akce atd.  
1.4. 2018 Třebíč  

 

  3. Spolucestující                  Vypište osoby, které berete jako spolucestující 

  
  4. Určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla druh, obsah)  
 

 AUV Škoda Octavia 1,9l, SPZ 
.…………………………………………………………………………………… 
Souhlas s pracovní cestou:  
datum + podpis 
   5. Předpokládaná částka výdajů Kč …………………..………………………………………………………………………………………………… 

   6. Povolená záloha Kč  vyplacená  ………………………..……… Pokl. doklad číslo …………….……………………………
…       Krácení     

      stravného 
ANO/NE     

      ………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

                    Podpis pokladníka Datum a podpis zaměstnance oprávněného k povolení cesty 

 VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY      

                                                                                                                                              
 7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne ………………………… 

 

     …………………………………...…………………………….…………….. 

  Se způsobem provedení souhlasí: …………………….       Datum a podpis zaměstnance odpovědného za zhodnocení PC 

   
8. VÝDAJOVÝ – PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD                                                  
    číslo  ……………. 
    Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena  
    na Kč ……………… 
    Vyplacená záloha …………………………  Kč ……………… 
   
    Doplatek – Přeplatek  …………………….  Kč  …………..…. 
 
    Slovy  …………………………………………………………….  
   

Účtovací předpis 

Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka 

     

     

     

   Poznámka o zaúčtování 
 

 
 
      ……..……………………………    ………………………………………   ………………………………………….    ………………………………….. 
         Datum a podpis zaměstnance               Datum a podpis příjemce                        Datum a podpis                          Schválil (datum a podpis) 
            který upravil vyúčtování                           (průkaz totožnosti)                                 pokladníka                      

 
 
 
 
 
 

OMS Třebíč 
Sv. Čecha 239/1 
674 01 Třebíč 

Zakázka:  
Středisko:  
Telefon:  
Normální prac. doba:  
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VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY – TUZEMSKO 
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Odjezd – příjezd 1) 

Místo jednání podtrhněte 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Odjezd  Třebíč 7,00 
AUV 20 

 20*5= 
100,- Kč 

 
 

80,- 
Kč  

    180,-   

Příjezd Obec 8,00 
       

 

Odjezd  Obec 16,00 
AUV 20 

  

100,- Kč 

      100,-   

Příjezd  Třebíč 17,00  
     

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

  Odjezd                       

Příjezd             

    Celkem 200,-  80,-     280,-
Kč  

  Záloha -    

  Doplatek – Přeplatek 280,- 
Kč  

  

 
Stravování bylo poskytnuto částečně bezplatně: 

 
Ano 

 
- 

 
Ne 

 Podrobnosti viz Zákoník práce, Hlava II 

 
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. 

Stravování poskytnuto bezplatně: Ano - Ne  

Ubytování poskytnuto bezplatně: Ano - Ne                                                                                              ……………………………………………………… 

Volná – zlevněná jízdenka  Ano - Ne                                                                                                            Datum a podpis zaměstnance 

O – osobní vlak AUS – auto služební 

 

R – rychlík AUV – auto vlastní 

A – autobus MOS – motocykl služ. 
L – letadlo P – pěšky 
 
1)  Dobu odjezdu a příjezdu vyplňte podle jízdního řádu. 
2)  Uvádějte ve zkratce. 
3)  Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného doprav. prostředku. 
4) KRÁCENÍ STRAVNÉHO 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a úplné. Pokud mi bylo poskytnuto ubytování se stravou v ceně nebo mi bylo poskytnuto bezplatné pohoštění nahrazující snídani, oběd či večeři, je tato skutečnost výše 
uvedena. 
Poznámka:  
KRÁCENÍ STRAVNÉHO -  bylo-li zaměstnanci během PC poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec nepřispívá 

 
 


