Město Jaroměř

Právní předpis č. 5
Gestor: Neumannová Iveta, vedoucí OPF

Zásady vedení účetnictví, oběhu účetních
____ dokladů a účetních písemností
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ruší z 8.9.2008

10.1.2014

ruší z 1.7.2011

15.9.2014

ruší z 10.1.2014 (RM 10.9.2014)

11.1.2016

RM 16.12.2015. RM 6.1.2016. ruší z 15.9.2014

1.4.2016

RM 30.3.2016 mění právní předpis u pohledávek, závazků a přecenění majetku
urěeného k prodeji ze dne 11.1.2016

poznámka

6.10.2016

RM 5.10.2016 - mění právní předpis v části Podpisových vzorů (str. 7) ze dne
1.4.2016

13.12.2016

RM 12.12.2016 - mění právní předpis v části Podpisových vzorů (str. 8) ze dne
6.10.2016

1.6.2017

RM 31.5.2017 - mění právní předpis v části limitů příručních pokladen (str. 14) ze
dne 13.12.2016

1.9.2017

RM 30.8.2017 - mění právní předpis v části limitů pokladní hotovosti (str. 13) ze
dne 1.6.2017

1.1.2018

RM 11.12.2017 - mění právní předpis str. 9-10 objednávky, str. 25-27 pohledávky
+ drobné úpravy celého právního předpisu

30.5.2018

1.6.2018

RM 30. 5. 2018 - mění právní předpis na str. 10/11 - objednávky, splatnost faktur,
na str. 16/17 - pokutové bloky, pracovní cesty, na str. 22 - kvalifikovaný odhad
ceny, na str. 26 - závazky, na str. 31 - časové rozlišení, na str. 39 - nezveřejněný
účet, nespolehlivý plátce a na str. 42 vyúčtování služeb + formální a drobné úpravy
v celém textu

6.2.2019

10.2.2019

RM 6.2.2019 - mění právní předpis v části limity pokladen a trezorů, limity
hotovosti přijatě ze stvrzenek a evidence došlých faktur

4.9.2019

5.9.2019

RM 4.9.2019 - mění přílohu ě. 4 v části schvalování podání žádosti o dotaci

21.06.2021

01.07.2021

11.12.2017

RM 21.06.2021 - mění čl. IV - podepisování účetních dokladů, ěl. VI - postupy pro
zpracování účetních dokladů, ěl. IX - majetek, čl. XI - pohledávky a závazky.

přílohu č. 4 - dotace a přílohu č. 5 - DPH. Začlenění TIC do celého textu
dokumentu + technické úpravy předpisu.
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odpovědnost za podepisování účetních dokladů
podepisování dle zák. č. 320/2001 Sb.
o (příkazce, správce, hlavní účetní)
> upřesnění podepisování účetních dokladů
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CL V
Zpracování, vyhotovování a oběh účetních dokladů
> náležitosti účetního dokladu
> den uskutečnění účetního případu
> přezkušování účetních dokladů
> opravy nebo doplnění v účetních záznamech
ČI. VI
Postupy pro zpracování účetních dokladů
> objednávky
> došlé faktury, opravné daňové doklady
> kniha došlých faktur
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> dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování
> ceniny, kolky, směnky, stravenky
> příkazové bloky, příkazové bloky na místě nezaplacené
> karty CCS
> zúčtovatelné tiskopisy
> cestovní příkazy
> zahraniční pracovní cesta
> použití služebního vozu a soukromého osobního automobilu k pracovní cestě
> použití služebního vozu pro soukromé účely
ČI. VII
Mzdové doklady
> podklady a příkazy k výplatě
> docházka
> zaváděcí a výstupní list zaměstnance
> dohody o pracovní činnosti, provedení práce, pracovní smlouvy, plat. výměry
> vnitřní doklad na zaúčtování mzdových prostředků
ČI. VIII
Doklady vnitřní
> ochrana účetních písemností
> archivace - úschova písemností
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Majetek
> doklady k evidenci majetku
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> kupní smlouvy, nabytí a prodej nemovitého majetku, změna vlastnictví
Cl. X
Evidence počítačové techniky
> karta počítačového pracoviště a programového vybavení PC
> nákupy prováděné na sklad do rezervy
> evidence kopírovacích zařízení
> záruční listy
ČI. XI
Pohledávky a závazky
ČI. XII
Inventarizace majetku
ČI. XIII
Peněžní fondy
ČI. XIV
Veřejná podpora
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Přílohy:
č. 1
Příloha k cestovnímu příkazu při použití soukromého osobního automobilu k pracovní cestě dle § 157
zák. práce v platném znění
27
č. 2 Časové rozlišení nákladů a výnosů
29
č. 3 Opravné položky
31
č. 4
Postup při podávání žádostí o dotace do rozpočtu města, sledování průběhu akce, závěrečné vyúčtování
akce, archivace
32
č. 5
DPH Postup při objednávkách, uzavírání smluv, likvidaci faktur, vystavování účetních dokladů,
používané účty - zákon o DPH
37
č. 6 vzor tiskopisu „Vnitřní doklad pro zaúčtování účetního případu“
41
č. 7 vzor tiskopisu „Vnitřní doklad pro předávání hotovostize stvrzenek'4
42
č. 8 vzor tiskopisu „Zařazení dlouhodobého majetku"
43

Zásady vedení účetnictví, oběhu účetních
dokladů a účetních písemností (dále jen zásady)
Článek I - Působnost
RM Jaroměř vydává, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb„ o obcích (dále jen „zákon o obcích"), pro zajištění
ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb„ ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o účetnictví"),
tyto zásady, které jsou závazné pro všechny zaměstnance města, (tj. včetně jeho organizačních složek (dále
jen OS) a městské policie (dále jen MP)), kteří vystavují, kontrolují, zpracovávají a schvalují účetní doklady.
Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele, nejsou účetní jednotkou.

Strana - 3 - (celkem 44)

Článek II - Vedení účetnictví
Zákony a předpisy
Účetnictví se řídí:
> zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., (dále jen zákon o účetnictví)
> vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (dále jen
„prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví11)
> Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, (dále jen ,,ČÚS“),
> vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, (dále jen „vyhláška o RS“),
> zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech’1),
> zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhl. č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole,
> zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, (dále jen „zákon o přezkoumání hospodaření’1)
> zákonem č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH11),
> vyhláškou č. 383/2009 Sb„ o účetních záznamech a jejich předávám do CSÚIS,
> vyhláškou č. 270/2010 Sb„ o inventarizaci majetku a závazků, (dále jen „vyhláška o inventarizaci11)
> vyhláškou č. 212/2013 Sb„ o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, (dále jen
„vyhláška o schvalování účetních závěrek11)
> zákonem č. 280/2009 Sb„ daňový řád, (dále jen „daňový řád11)
> zákonem č. 586/1992 Sb„ o dani z příjmu, (dále jen „zákon o dani z příjmu11)
> zákonem č. 526/1990 Sb„ o cenách, (dále jen „zákon o cenách11)
^ zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv11)
Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ukládá účetním jednotkám vést účetnictví takovým
způsobem, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost
účetních záznamů.
Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí mít náležitosti dle § 11, zákona o účetnictví.
Účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny. Účetnictví je vedeno programem GINIS Standard
EKO (dále jen program GINIS).
Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.
a) V průběhu IV. čtvrtletí kalendářního roku bude vydán harmonogram roční účetní závěrky s určením
termínu - konečného data proúčtování účetních dokladů do účetního období daného roku.
Harmonogram vyhotovuje vedoucí OPF, podepisuje starosta.
b) Opravy nákladů a výnosů minulých účetních období se zachycují na účtech nákladů a výnosů, kterých
se týkají, s oddělenou analytikou pro sledování daňově neuznatelných nákladů a výnosů (analytika
399). Pokud by oprava nákladů nebo výnosů byla ve významné částce (více, než 260 tis. Kč nebo 0,3
% aktiv netto), pak se použije účet 408 a oprava se popíše do přílohy).
Kompenzace
K 31. 12. kalendářního roku se uzavře rozpočtové členění. Vratký příjmů a výdajů lze kompenzovat pouze
tehdy, pokud jsou uskutečněny ve stejném rozpočtovém období (§ 21 zákona o rozpočtových pravidlech). U
energií, pokud se vratka týká jak období, ve kterém k vratce došlo, tak období předcházejícího, bude účetní
operace provedena kompenzačně.
Kompenzace i mimo rozpočtové období bude uplatňována rovněž u položek účtové třídy 1.
U nákladových a výnosových účtů se postupuje dle přílohy č. 2 těchto zásad „Časové rozlišení nákladů a
výnosů11.
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Hospodářská činnost
Hospodářskou činnost Město Jaroměř nemá.
V účetnictví města je správa majetku, včetně bytového hospodářství, provozování tělovýchovných a
sportovních zařízení a turistického informačního centra (dále jen TIC), vedena v hlavní činnosti.
v

r

Článek III - Účtový rozvrh, dokladové řady, číselník organizací a akcí
Účtový rozvrh
Je zpracován ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 410/2009 k zákonu o účetnictví. Účtový rozvrh obsahuje účty
používané v účetnictví města v rozdělení syntetických a analytických účtů. Účtový rozvrh je sestavován
každoročně a v průběhu rokuje doplňován odborem plánovacím a finančním (dále jen OPF), je přílohou roční
závěrky.
Označení dokladových řad
V účetnictví města se používají dokladové řady pro:
3xxxxx
vydané faktury, přefakturace,
4xxxxx
pokladní doklady,
5xxxxx
ostatní doklady, vnitřní doklady,
óxxxxx
vnitřní doklady odborumajetku města (dále jen OMM)
7xxx
opravné doklady,
7xxxxx
přijaté faktury,
8xxxxx
bankovní výpisy.
Číselník organizací a akcí
Číselníky organizací (ORG) a ORJ jsou aktualizovány a doplňovány v průběhu roku dle potřeby, lx měsíčně
je na intranetu ve složce agendu úřadu (agenda úřadu - Y:\Číselník\rok 202x) zveřejněn aktuální stav číselníků.
Doplnění číselníků provádí OPF.
v

Článek IV - Podpisové vzory
Odpovědnost za činnost jednotlivých organizačních útvarů, OS a MP je stanovena v právním předpisu č. 1 Organizační řád. Oprávněnost provádět na účetních dokladech podpisový záznam je zachycena v podpisových
vzorech, které jsou vedeny OPF.
Podpisové vzory pro vedoucí organizačních útvarů, tajemnici, vedoucí OS, velitele MP, podepisuje starosta
nebo místostarosta města. Každý vedoucí organizačního útvaru, OS a velitel MP musí mít svého zástupce pro
vyhotovování a podepisování účetních dokladů jako příkazce operace. Příkazce operace a jeho zástupce
písemně jmenuje starosta města (pověření příkazce).
Odpovědní zaměstnanci, dle podpisových vzorů, jsou oprávněni nařizovat a schvalovat průběh a provedení
jednotlivých operací, jsou přímo odpovědní za správnost této operace zachycené v účetních dokladech a jsou
také povinni důsledně a soustavně provádět kontrolu čerpání finančních prostředků (tj. rozpočtovaných
výdajů) a plnění rozpočtových příjmů. Jsou povinni dbát, aby veškeré operace jimi nařízené nebo schválené
byly v souladu s platnými předpisy, v souladu se zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, finanční a
rozpočtové kázně a přijatými usneseními RM, ZM. Zaměstnanec, který se podílí na zpracování účetních
dokladů, jejich oběhu a kontrole, doklad opatří datem a svým podpisem. Zaměstnanec OPF provede
zaúčtování na základě předloženého dokladu, který přiloží k dokladu o zaúčtování. Na účetním dokladu bude
proveden záznam osoby odpovědné za účetní případ.
Za podklady, které se budou do účetnictví přenášet elektronicky, odpovídá zpracovatel příslušného účetního
dokladu.
Zpracovávané doklady jsou dále podepisovány v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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Příkazce operace
r'* hospodaří s finančními prostředky, předanými na základě schváleného rozpočtu rozpisem rozpočtu
(limitovaným příslibem). Podpis příkazce na účetním dokladu před platbou je souhlasem pro provedení
úhrady.
Upřesnění podepisování účetních dokladů
druh dokladu:

podpisy:

1) pokladní doklady
- podklady pro vystavení výdaj. pokl. dokladu
- příjmové a výdajové pokladní doklady
- rekapitulace pokladních dokladů OMM
(pokladní kniha)
- rekapitulace pokladních dokladů OPF
(pokladní kniha)
- rekapitulace pokladní dokladů ODSH
(pokladní kniha)
- sestava Tisk účetních dokladů

příkazce operace
pokladník
pokladník, vedoucí OMM
pokladník, vedoucí OPF
pokladník, vedoucí ODSH
hlavní účetní, vedoucí OPF, OMM,
ODSH

podpisy dle záznamu na likvidaci k
účtování o došlé faktuře
hlavní účetní
příkazce operace
osoba odpovědná za věcnou a formální
správnost
Kfaktuře bude přiložena objednávka, při platbě na základě smlouvy odkaz na č. smlouvy.
2a) faktury došlé

Ufaktur za energie se uvádí odvolávka na č. smlouvy (wt.sys). Dále na záznam o likvidaci
faktur-košilku doplní příkazce rozpočtové krytí, tj. ODPA, ORG, ORJ, UZ, údaj k DPH.
identifikaci veřejné zakázky (IVZ) aj.
hlavní účetní, příkazce operace, správce
rozpočtu
osoba odpovědná za věcnou a formální
správnost
Dtto bod 2a) faktury včetně doplnění čísla z centrální evidence (CE) dotací, uvedení, zda je
čerpána dotace, podíl dotace aj.
2b) faktury došlé - čerpání dotací

3) návrhy smluv (výdaje z rozpočtu)
průvodní lístek k právnímu úkonu ke smlouvě

Smlouvy, objednávky (viz právní předpis
č. 8 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu)
smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu
(VZMR) na dodávky a služby v
předpokládané hodnotě nejvýše 150 tis. Kč
bez DPH a na stavební práce

zpracovatel, příkazce operace, správce
rozpočtu

příkazce operace, resp. tzv. odpovědná
osoba dle terminologie právního
předpisu č. 8 - Směrnice pro zadávání
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v předpokládané hodnotě nejvýše 300 tis.
Kč bez DPH (VZMR 1. a 2. kategorie dle
právního předpisu č. 8)
smlouvy na VZMR na služby a dodávky,
jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než
150 tis. Kč bez DPH a na stavební práce,
jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než
300 tis. Kč bez DPH, ale nepřesahuje hranici
pro zadávání VZMR -u služeb a dodávek 2
mil. Kč bez DPH, u stavebních prací 6 mil.
Kč bez DPH (VZMR 3. kategorie dle
právního předpisu č. 8)
návrhy smluv (příjmy do rozpočtu)
průvodní lístek k právnímu úkonu ke smlouvě
smlouvy
na zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě, ve prospěch 3. osoby
(§ 1267 občanského zákoníku)
smlouva o předání odpadů do obecního
systému odpadového hospodářství
smlouvy o krátkodobém nájmu na prodejní
místa v k. ú. Josefov u Jaroměře, ve
vyznačených zónách, v době konání
hudebního festivalu Brutal Assault uzavření i ukončení smluv, v souladu
s právním předpisem č. 1, Organizační řád
smlouvy, kterými se realizuje nebo mění či
ukončuje distribuce a dodávky elektřiny a
zemního plynu do odběrných míst v majetku
města Jaroměř, včetně ukončení těchto
smluv nebo uzavření jejich dodatků,
v souladu s právním předpisem č. 1,
Organizační řád
smlouvy na realizaci, změnu či ukončení
dodávky vody a odvádění odpadních vod
pro odběrová místa v majetku města
Jaroměře, včetně ukončování a uzavírání
dodatků k těmto smlouvám, v souladu
s právním předpisem č. 1, Organizační řád
o uzavření a ukončení smluv o nájmu bytů
ve vlastnictví města Jaroměře, včetně jejich
dodatků - na základě právního předpisu č. 1,
Organizační řád a v souladu s právním
předpisem č. 41, Pravidla pro přidělování
bytů ve vlastnictví města Jaroměře
o výpůjčce v rámci pilotního projektu
„Zvýšení procenta vytříděných složek
z komunálního odpadu'1
o výpůjčce movité věci v rámci sytému
„Dooř to door“

veřejných zakázek malého rozsahu nebo
starosta
starosta

příkazce operace, zpracovatel

příkazce operace nebo starosta

příkazce operace nebo starosta
Vedoucí OMM, zástupce vedoucího
OMM

Vedoucí OMM, zástupce vedoucího
OMM

Vedoucí OMM, zástupce vedoucího
OMM

vedoucí OMM, zástupce vedoucího
OMM

vedoucí OŽP, zástupce vedoucího OŽP

v

v

vedoucí OZP, zástupce vedoucího OZP
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komisionářské smlouvy pro Turistické
informační centrum (TIC)

vedoucí OŠKT, zástupce vedoucí
OŠKT

4) příspěvky pro příspěvkové organizace

referent OPF, příkazce operace (vedoucí
OPF), hlavní účetní

5) ěerpání zápůjček z fondu rozvoje a oprav
nemovitostí na území města Jaroměře
(dále jen FO)

referent OPF, příkazce operace (vedoucí
OPF), hlavní účetní

6) sociální fond

starosta nebo místostarosta, tajemník a
předseda odborové organizace nebo
pověřený člen výboru odborové
organizace

7) vnitřní účetní doklady
- zúčtování mezd
- zaúčtování nákupu či prodeje majetku
-

ostatní

mzdová účetní, příkazce operace
zpracovatel, příkazce operace, hlavní
účetní
zpracovatel, příkazce operace, hlavní
účetní

8) dotace přijímané do rozpočtu města

řeší příloha č. 4 těchto zásad

9) vystavené faktury
- podklady
- vystavená faktura

příkazce operace, hlavní úěetní
určený referent OPF - účetní

10) příjmy do rozpočtu města
- hotovost
- bankovní účet

příkazce operace nebo vedoucí OPF
hlavní účetní

v

Článek V - Zpracování, vyhotovování a oběh účetních dokladů
Náležitosti účetního dokladu
Náležitosti účetního dokladu mohou být obsaženy na více účetních záznamech. V těchto případech musí
účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor pro nezaměnitelnost a vzájemnou vazbu. Účetní doklady
se vyhotovují bez zbytečného odkladu po zjištění skutečnosti, které se jimi dokládají.
Každý účetní doklad musí být číselně označen a obsahovat náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví. Odpovědní
zaměstnanci jsou povinni zabezpečit řádné, včasné a úplné zpracování účetních dokladů a bez zbytečného
odkladu je předat k proúčtování na OPF.
Dnem uskutečnění účetního případu je den, kdy nastala některá z těchto skutečností:
> přijetí faktury, vystavení faktury,
> platba z pokladny, z účtu města,
> splnění, převzetí dodávky,
> postoupení pohledávky,
> vznik pohledávky,
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>
>
>
>
>

poskytnutí, či přijetí zálohy,
převzetí dluhu,
zjištění manka, schodku, přebytku, škody,
pohyb majetku uvnitř účetní jednotky,
datum podpisu smlouvy o přiznání veřejné finanční podpory, daru nebo návratné finanční výpomoci
(NFV),

> další skutečnost vyplývající ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou
předmětem účetnictví, a které v účetní jednotce nastaly, př. účetní jednotka má k dispozici potřebné
doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, mzdové doklady, cestovní příkazy aj.),
při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den
uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li
k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto dni nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy
zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu práva
se vyjádří poznámkou při inventarizaci v inv. soupisu. Na OPF se předkládají fotokopie veškerých
smluv předávaných k zápisu na Katastrální úřad, včetně vyznačení data podání návrhu na
vklad, a to v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Přezkušování účetních dokladů
Zaměstnanec v rámci své odpovědnosti provede kontrolu z hlediska věcného:
> ověření souladu zápisu na účetním dokladu se skutečností (např. ověření rozsahu dodávky, služby a
jejího provedení, ověření ceny, přepočet numerických operací, aj.),
> připraví pro zaměstnance OPF informace potřebné pro správné zaúčtování účetního případu (např.
smlouvy, jiné dokumentace, uvede: ODPA, POL, ORG, ORJ, UZ, ZJ, číslo z CE dotací aj.),
> zajistí ověření přípustnosti hospodářské operace v souvislosti s tím, zda jsou účetní operace v souladu
se zákonnými normami, s interními předpisy, rozhodnutím orgánů města (RM, ZM),
> ověří správnost oprav provedených na účetním dokladu,
> provede přezkoušení sběrných dokladů ve vazbě na prvotní doklady,
> v případě zjištění skutečností majících charakter trestné činnosti okamžitě zastaví účetní operace, zajistí
nápravu, vždy uvědomí vedení MÚ.
Tuto kontrolu provádějí zaměstnanci podle jednotlivých vymezených okruhů odpovědnosti dle podpisových
vzorů, podle § 33a, odst. 4 zákona o účetnictví.
Zaměstnanec v rámci své odpovědnosti provede kontrolu - z hlediska formálního:
> ověření úplnosti náležitostí účetních dokladů podle § 11 zákona o účetnictví.
> ověří podpisy odpovědných osob.
OPF do 3 pracovních dnů po odsouhlasení uzávěrky měsíce krajským úřadem zveřejní na intranetu v sekci
„agenda úřadu“ sestavu z účetnictví města o čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu za celé období od
počátku roku do konce sledovaného měsíce. Příkazce operace provede kontrolu a dojedná případné opravy
přímo v účtárně MU. V průběhu měsíce ledna jsou zveřejňovány předběžné sestavy, sloužící ke kontrole
čerpání výdajů a plnění příjmů rozpočtu před odesláním uzávěrky za prosinec, za červenec jsou zveřejněny
pouze předběžné sestavy s ohledem na skutečnost, že uzávěrka července se provádí současně s uzávěrkou
měsíce srpna.
Opravy nebo doplnění v účetních záznamech (dle § 35 zákona o účetnictví)
Opravy v účetních dokladech, účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech nesmějí vést
k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví. Zásady při opravování účetních dokladů:
> chybný údaj na účetním dokladu se přeškrtne tak, aby i nadále zůstal čitelný,
> nad původní údaj (vedle, případně na jiné volné místo) na dokladu se uvede údaj správný,
> opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy,
okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho
obsah po opravě,
ř na původním i na opravovaném účetním dokladuje nutné uvést vzájemné odkazy (na opravném dokladu
vyznačit číslo opravovaného dokladu a naopak),
> složitější, nezvyklé opravy doplnit vysvětlujícím komentářem s uvedením důvodu opravy.
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Článek VI - Postupy pro zpracování účetních dokladů
Objednávky
Objednávky se vyhotovují na všechny dodávky, bez ohledu na jejich hodnotu (od 1,00 Kč). Výjimku tvoří
operativní, bezodkladné nákupy, zejména v hotovosti, kde je povolen nákup bez objednávky do výše 2 tis.
Kč vč. DPH.
Objednávka je vystavena prostřednictvím centrálního registru objednávek v aplikaci WT.sys. Zadavatel
objednávky (určená osoba na jednotlivých organizačních útvarech, OS a MP) je povinen vyplnit veškeré
náležitosti objednávkového formuláře, včetně ověření spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu v registru,
krytí rozpočtem, konkrétní popis předmětu objednávky, vyčíslení celkové částky bez DPH a vč. DPH.
Zadavatel může uvést v poznámce i další podrobné údaje k předmětu objednávky - např. cena předběžná,
smluvní, maximální, lhůtu pro splatnost apod. V případě, že konečná cena předmětu objednávky bude
překročena, zadavatel objednávky pořídí tzv. navazující objednávku s řádným odůvodněním navýšení ceny
objednávky. U překročení ceny objednávky na faktuře z důvodu zaokrouhlovacích rozdílů, poštovného,
balného a přepravného není vyžadováno pořízení navazující objednávky. Příkazce operace schvaluje
objednávku. Neschválená objednávka nemůže být přílohou faktury. Na základě neschválené objednávky
příkazcem operace nemůže být realizován nákup zboží nebo služby. V případě objednávky v hodnotě nad 50
tis. Kč bez DPH je příkazce operace povinen zajistit zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona o
registru smluv. Objednávka nad 50 tis. Kč je účinná až zveřejněním v registru smluv.
Za evidenci je považován i přehled objednávek v Rentelu, týkajících se vzdělávání zaměstnancův
Objednávky jsou uzavírány příkazcem operace nebo jím určeným zaměstnancem a to v okamžiku konečné
likvidace faktury před její úhradou. V případě, že je objednávka vytvořena pro více dílčích plnění, dá příkazce
operace nebo jím určený zaměstnanec objednávku uzavírá až s konečnou fakturou. Objednávky, týkající se
plnění hrazených v hotovosti, uzavírá rovněž příkazce operace nebo jím určený zaměstnanec a to po
uskutečnění tohoto plnění. Kontrolu neuzavřených objednávek provádí příkazce operace průběžně, minimálně
vždy ke konci čtvrtletí.
Došlé faktury, opravné daňové doklady
Faktury, které mají být proplaceny z rozpočtu města, musí znít na Město Jaroměř, obsahovat údaje IČO, DIČ.
Všechny došlé faktury se v podatelně MU označí podacím razítkem, od 1. 1. 2015 jsou zapisovány do
programu GINIS a označeny PIDem. Na OPF se každá faktura zavede do modulu došlé faktury programu
GINIS. Po zpracování a vyhotovení záznamu o likvidaci k účtování o došlé faktuře, předá OPF faktury
odpovědným zaměstnancům ke kontrole a potvrzení správnosti a náležitostí účetního dokladu. Faktury přijaté
na jednotlivých organizačních útvarech, OS a MP nebo předané příkazcům operací přímo, budou neprodleně
předány na podatelnu k zápisu - zapidování. Zálohové faktury na energie, faktury MP, které jsou doručovány
na adresu sídla MP, faktury Pečovatelské služby, které jsou doručovány na adresu sídla Pečovatelské služby,
faktury JSDH, které jsou doručovány na adresu JSDH a faktury sportovních zařízení města (zimní stadion,
atletická hala, lehkoatletický stadion a plavecký bazén), které jsou doručovány na adresu odd. ASVAJ, mohou
být označeny podacím razítkem a PIDem přímo referentkou OPF, zajišťující likvidaci došlých faktur zápisem
do programu GINIS. Příkazci operací evidují na svých útvarech, OS a MP kopie, případně stejnopisy originálů
veškerých faktur, týkajících se pořízení majetku a dotačních akcí. Faktury OMM budou rozepsány na
jednotlivé domy - jednotlivá čísla popisná. Služby a údržba, která bude zahrnována do zúčtování, bude
rozepsána pro jednotlivé nájemníky v programu WINDOMY, který vede OMM. Tyto zápisy budou mít
odvolávku na pořadové číslo faktury z evidence došlých faktur.
Stejným způsobem se evidují i faktury, které jsou propláceny pokladnou v hotovosti.
Faktury musí být vráceny na OPF nejpozději 3 dny před termínem splatnosti. Na průvodním lístku k faktuře
musí být uvedeno rozpočtové krytí, tj. např. ODPA, POL, ORG, ORJ, číslo akce, zda se jedná o investiční
nebo provozní prostředky, opravu, údržbu nebo rekonstrukci. U akcí, které budou finančně sledovány
samostatně z důvodu poskytnutí dotací, účelového čerpání, bude s OPF dohodnuto číslo akce, které
odpovědný zaměstnanec bude uvádět na faktuře a průběžně kontrolovat ve spolupráci s OPF správnost čerpání
fm. prostředků na danou akci. Průvodní lístek k faktuře musí být vyplněn ve všech položkách. Faktury se na
OPF předkládají včetně příloh. U faktur musí být proveden rozpis prací, případně doložena kopie stavebního
deníku za účtované práce.
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Je-li předmětem fakturace dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, je nutné na faktuře uvést k němu
přidělené inventární číslo, případně číslo organizace pro účet 042 nebo 052.
Odborné rozčlenění položek rozpočtové skladby a zatřídění pořízeného majetku podle SKP (Standardní
klasifikace produkce) provádí při likvidaci faktury příslušný organizační útvar, OS a MP, příkazce operace,
který toto doplní do záznamu o likvidaci.
Po bezodkladném vrácení a ověření správnosti provede OPF úhradu a zaúčtování.
O úhradě faktur před lhůtou splatnosti (pokud lhůta splatnosti je delší než 15 dní) rozhoduje OPF dle
finančních možností (aktuálního stavu peněžních prostředků na účtech). Příkazce operace může písemným
záznamem na průvodním lístku faktury označit konkrétní termín požadované úhrady faktury.
Kniha došlých faktur
Je vedena na OPF centrálně pro všechny organizační útvary, OS a MP a je vedena programem GINIS, modul
došlé faktury. Kniha došlých faktur je vedena průběžně, k 31.12. kalendářního rokuje proveden písemný
výtisk, který je založen na OPF.
Zálohové faktury
Zálohy se zúčtovávají v termínu předložení účetního dokladu.
Zálohy, které nebudou zúčtovány k 31.12. kalendářního roku podléhají inventarizaci, bude proveden rozpis
zůstatku účtu a bude provedeno časové rozlišení.
Poskytování záloh u dotací se řídí podmínkami dotace.
Sběrné faktury (např. el. energie, telefony, plyn aj.)
Evidenci, úhradu záloh, včetně vyúčtování provádí OMM za všechny energie, mimo nemovitostí JSDH.
Výdaje a náklady se účtují na příslušná odvětví, organizace, kterých se energie týká. Smlouvy na inkasa jsou
vedeny na OOVV za nemovitosti JSDH, pro správu majetku města včetně MÚ na OMM.
Úhradu plateb formou inkasa povolují zaměstnanci, kteří mají oprávnění disponovat s bankovními účty města
po dohodě s příslušnými příkazci operací.
Penalizační faktury, pokuty, platební výměry
Evidují se jako „došlé faktury'4. Při likvidaci bude příkazcem a odpovědným zaměstnancem přiloženo
zdůvodnění, proč k této situaci došlo a následně po projednání ve škodní komisi bude přiložen zápis - výsledek
projednání k „došlé faktuře".
Vydané faktury
Vystavené faktury jsou zpracovávány programem KOF, od 1.1.2015 programem GINIS, modul kniha
odeslaných faktur (KOF) a vstupují přímo do účetnictví města.
OPF vystavuje faktury na základě písemných podkladů odpovědných zaměstnanců, kteří zodpovídají za
správnost a oprávněnost účetní operace. Podklad k fakturaci příkazce operace předkládá k podpisu hlavní
účetní, následně jej předává ke zpracování do účtárny OPF. Podklad k fakturaci příkazce operace předkládá
ke zpracování do účtárny tak, aby bylo možné fakturu vystavit ve lhůtě 15 dnů od DUZP, tj. maximálně 12tý kalendářní den po uplynutí DUZP. Podklad pro fakturaci se zakládá ke kopii faktury, která zůstává
v evidenci OPF.
Vystavené faktury podepisuje zaměstnanec určený k výkonu agendy. Každé faktuře je přiděleno číslo, které
je zapsáno do knihy odeslaných faktur (KOF). Faktury se vystavují lx originál + 3 kopie. Splatnost faktur je
14 kalendářních dní, pokud příkazce operace požaduje jinou splatnost, uvede toto na podkladu pro vystavení
faktury. Originál je odeslán odběrateli, kopie je 1 x předána k zaúčtování - příloha pro platbu, lx příkazci
operace, 1 x je zakládána do evidence KOF včetně podkladu pro fakturaci.
Platby eviduje OPF. V případě neuhrazení faktur je postupováno v souladu s právním předpisem č. 43 Směrnice nakládání s pohledávkami Města Jaroměře.
Účetní operace vztahující se na vystavené faktury, přefakturaci, zajišťuje zaměstnanec, který faktury
vystavuje. U prováděných přefakturaci bude vždy odkaz na původní doklad, datum, provedeného zaúčtování
a další rozhodující údaje opravňující provedení přefakturace.
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Kniha odeslaných faktur je vedena průběžně, k 31.12. kalendářního rokuje proveden písemný výtisk, který je
založen na OPF.
Platby dle smluv
Uzavírání smluv se řídí právním předpisem č. 6 - Pravidla pro vypracování, evidenci a náležitosti právních
jednání. Pro správné určení rozpočtové položky, bude na faktuře uvedeno číslo uzavřené smlouvy evidované
ve WT.sysu v centrálním registru smluv. Pokud je odvolávka na smlouvu a má být hrazena pouze určitá část
ceny, doplatek po předání, bude předložen předávací protokol, aby bylo zjevné, zda má být hrazena plná
částka.
Platby prováděné v systému poukazy
Úhrady jsou prováděny na základě vnitřních dokladů, které musí mít náležitosti jako došlé faktury. Vnitřní
doklad vyhotovuje příslušný příkazce operace. Vnitřní doklad musí být doručen do účtárny minimálně 3 dny
před splatností. Vzor vnitřního dokladuje přílohou č. 6 tohoto právního předpisu.
Hlavní účetní kniha
Je zpracovávána programem GINIS.
Bankovní účty
Pravomoc k nakládání s prostředky na bankovních účtech je určena starostou města v uzavřené smlouvě
s příslušným bankovním ústavem. Za kontrolu údajů na bankovním výpisu zodpovídají zaměstnanci OPF dle podpisového vzoru. Na depozitním účtu pro opatrovance zaměstnanec OSVZ.
U účetních operací na bankovním výpisu - např. úroky, poplatky z účtu, splátky půjček, u příjmů za místní a
správní poplatky provádí kontrolu z hlediska věcného i fonnálního účetní, která provádí zaúčtování bankovní
operace a hlavní účetní potvrzuje zůstatek bankovního účtu.
Město využívá pro proplácení výdajů z bankovních účtů pro elektronický přenos dat program Profibanka u
KB, a.s., BUSINESS 24 u ČS, a.s. a program ABO-K u ČNB. Oprávněnost používat tento program je dána
podpisovými vzory pro KB, a.s., ČS a.s. a ČNB (elektronická podoba, heslo - přístup na účet).
Cizí finanční prostředky a finanční prostředky onatrovanců
Cizí finanční prostředky jsou evidovány na dvou zvláštních bankovních účtech. Jeden účet je veden pro
finanční prostředky osob, kterým byla omezena svéprávnost a veřejným opatrovníkem jim bylo soudem
ustanoveno Město Jaroměř (dále jen opatrovanci). Druhý účet slouží pro ostatní cizí finanční prostředky
(kauce, přijatá hotovost z prodeje vstupenek v TIC apod.).
V účetnictví jsou finanční prostředky vedeny na účtu 245 s analytikou zvlášť pro opatrovance a zvlášť ostatní
cizí prostředky. Bankovní poplatky a úroky z účtu cizích prostředků pro opatrovance jsou výnosem a
nákladem města, nebudou rozúčtovány na jednotlivé opatrovance.
Cizí prostředky opatrovanců jsou na účtu sledovány dle jednotlivých opatrovanců. Každý opatrovanec, s jehož
finančními prostředky disponují zaměstnanci, pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka, má přiděleno
samostatné číslo organizace, na kterém jsou evidovány veškeré jeho příjmy a výdaje.
Při správě hotovosti opatrovanců je vedena na OSVZ operativní evidence dle jednotlivých opatrovanců.
V evidenci je zaznamenáván veškerý příjem a výdej hotovosti, a to jak převody z účtu 245, přijaté důchody,
příjmy ze soukromých účtů, vkladních knížek apod. Tento přehled se vede na každý měsíc samostatně a je
doložen prvotními doklady ((nákupky, stvrzenky, složenky apod. (evidence cizí hotovosti)). Evidence a
doklady jsou zakládány v listinné složce, která je vložena v osobním spisu opatrovance.
Zaměstnanec pověřený k výkonu funkce veřejného opatrovníka, může mít v trezoru na konci pracovního dne
neodevzdané finanční prostředky do výše 20 tis. Kč. Vyšší částky odevzdává na zvláštní účet cizích prostředků
vedený pro opatrovance nebo na soukromé účty opatrovanců.
Zaměstnanec hospodařící s finančními prostředky opatrovanců musí mít sepsanou dohodu o odpovědnosti k
ochraně hodnot svěřených k vyúčtování podle zákoníku práce (dále jen dohoda o odpovědnosti).
Vkladní knížky opatrovanců jsou, pakliže je opatrovanci mají, uloženy v trezoru KB.
Jmění opatrovanců je vedeno v mimoúčetní evidenci. Tato evidence slouží jako podklad ke zpracování
vyúčtování správy jmění opatrovanců podle občanského zákoníku. Vyúčtování správy jmění je vyhotoveno
každoročně, vždy do 30.06., a to za období určené soudem.
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Pokladna
Pokladní operace jsou prováděny v hlavní pokladně OPF, pokladně OMM (výdaje a příjmy spojené se správou
majetku), pokladnách ODSH-výdaje a příjmy spojené s činností ODSH a v pokladně OŠKT -TIC. Pokladní
agenda je vedena programem EKO-GINIS - modul pokladna, pokladní agenda OŠKT - TIC je vedena
programem ZK SOFT - skladové hospodářství SQL. Organizační útvary, OS a MP, které provádí pokladní
operace, vedou pokladní knihu. Pokladní doklady se zapisují dle určené číselné řady denně. Vytištěná pokladní
kniha s přiloženými pokladními doklady a rekapitulací je předávána k zaúčtování do účtárny OPF následovně:
lx v průběhu měsíce - 16. kalendářní den, lx po ukončení měsíce - 1. pracovní den následujícího měsíce.
Za provádění pokladních operací zodpovídá pokladník, který má sepsanou dohodu o odpovědnosti k ochraně
hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle zákoníku práce.
U proplacení faktur v hotovosti se předává originál faktury referentce OPF, která zapisuje faktury, a to
z důvodu DPH, v pokladně zůstane kopie faktury.
Pokud je přes pokladnu hrazen nákup majetku (028), bude před proplacením vystaven OMM doklad o
přidělení inv. čísla. Dokud není proveden řádný zápis došlé faktury v KDF nebo není přiděleno inventární
číslo majetku, výdaj v pokladně je účtován jako provozní záloha za zaměstnancem. Teprve v okamžiku, kdy
je provedena řádná likvidace došlé faktury, nebo doplněno číslo majetku, je provedeno proúčtování poskytnuté
zálohy a vyhotoven doklad na úhradu faktury v hotovosti.
Denní limit pokladní hotovosti (zůstatek ke konci pracovního dne):
OPF - 280 tis. Kč, (hlavní pokladna),
OMM - 50 tis. Kč,
ODSH - jednotlivý referent 40 tis. Kč.
OŠKT - TIC - 10 tis. Kč
Výjimky z limitu povoluje v odůvodněných případech vedoucí OPF.
Nad stanovený limit lze v pokladně mimořádně ponechat hotovosti, které prokazatelně nemohly být v ten den
odvedeny na účet organizace nebo do hlavní pokladny OPF.
Pro příjem plateb lze využívat platební terminál. Doklad o provedené platbě se přikládá do agendy příslušného
úkonu.
Pokladní doklady (příjmové a výdajové)
Pokladní doklady vyhotovuje pokladník na základě prodejního, popř. jiného dokladu, který je účetním
dokladem, a proto musí splňovat náležitosti uvedené v § 11 zákona o účetnictví.
Před vystavením pokladního dokladu bude oprávněnost účetního případu potvrzena příkazcem operace na
dokladu, který dokládá pokladní operaci, vč. uvedení ODPA, ORG, ORJ, UZ.
Příjmové a výdajové pokladní doklady budou opatřeny jednou číselnou řadou pro příjmové a výdajové
doklady. V účetnictví budou mít pokladní doklady samostatnou číselnou řadu.
Platby z pokladny nebo odevzdání příjmů se provádí po provedené kontrole dokladů v provozní době
pokladny. Poskytnutí platby vyšší než 10 tis. Kč/den musí být nahlášeno den předem.
V odůvodněných případech mohou být zaměstnancům poskytovány zálohy na drobné výdaje. Zálohy na dobu
delší, než 1 den se zúčtovávají průběžně, nejpozději poslední pracovní den v měsíci. Další záloha může být
poskytnuta pouze po vyúčtování zálohy předchozí. Poskytnutí zálohy schvaluje příkazce operace nebo
vedoucí OPF.
Peněžní deník organizační složky
Je veden pokladníky pro jednotlivé OS, kteří mají sepsanou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot
svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle zákoníku práce.
Limit pokladního zůstatku stanoví po dohodě s vedoucím OS vedoucí OPF. Peněžní deník je veden průpisem.
Originál listu peněžního deníku spolu s pokladními doklady se předává k proúčtování na OPF nejpozději 3.
pracovní den následujícího měsíce. Doplnění zálohy je prováděno převzetím hotovosti na OPF na základě
předloženého vyúčtování. Storno příjmových pokladních dokladů je prováděno škrtnutím vystaveného
dokladu. Příjmový doklad se odevzdá s vyúčtováním pokladního deníku. Pokladní doklady OS schvaluje
vedoucí OS.
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U proplacení faktur v hotovosti se předává originál faktury referentce OPF, která zapisuje faktury, a to
z důvodu DPH, v peněžním deníku zůstane kopie faktury.
Výplaty v hotovosti z pokladny MU pro OS mimo peněžní deník organizace budou prováděny výjimečně,
musí být předem dohodnuty.
Stvrzenka
Evidence je vedena na OPF. Výdej je evidován a je prováděn proti podpisu. Stvrzenky mohou být vydány
pouze zaměstnancům, kteří mají uzavřenu dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
k vyúčtování. Finanční prostředky k odvodu na účet, případně k převzetí do trezoru jsou předávány do hlavní
pokladny na OPF v úřední dny nejpozději do 16,00 hod., v neúřední dny nejpozději do 13,30 hod. Finanční
prostředky (nadlimity příručních pokladen) v celkovém součtu nad 100 tis. Kč jsou prováděny přímo odvodem
na běžný účet města vedený v Komerční bance, a.s. nebo České spořitelně, a.s. Zaměstnanec může mít
v příruční pokladně na konci pracovního dne neodevzdané fin. prostředky do výše 10 tis. Kč, s výjimkou
zaměstnanců odboru dopravy, kde je limit stanoven pro referenty odboru do výše 40 tis. Kč a pro vedoucí
odboru do výše 100 tis. Kč a zaměstnanců na úseku vydávání cestovních pasů, kde je limit stanoven ve výši
35 tis. Kč.
Zaměstnanci Pečovatelské služby mohou mít na konci pracovního dne finanční hotovost ve výši 10 tis. Kč.
Při odevzdání finančních prostředků ze stvrzenek do pokladny města je na pokladní příjmový doklad uváděna
číselná řada stvrzenek, za které je odvod prováděn. Zaměstnanec, odevzdávající finanční prostředky ze
stvrzenek, předá zároveň s finanční hotovostí vnitřní doklad - písemný rozpis částky dle druhu příjmů, včetně
čísel jednotlivých stvrzenek a vyznačení období, za které je hotovost odevzdávána. Vzor vnitřního dokladu
pro předání hotovosti ze stvrzenek je přílohou č. 7 tohoto právního předpisu.
Stvrzenka se vyhotovuje 3x - lx se předává plátci (originál), 1 x se zakládá k písemnosti, rozhodnutí, do
evidence příslušného organizačního útvaru, OS a MP a 1 x zůstává ve stvrzenkovém bloku. 2. kopie (kopie,
která zůstává ve stvrzenkovém bloku) je při odvodu hotovosti do hlavní pokladny OPF, případně na bankovní
účet města, vyjmuta ze stvrzenkového bloku a tvoří přílohu vnitřního dokladu - písemného rozpisu částek dle
druhu příjmu. Součástí 2. kopie stvrzenky je i vytištěný doklad o provedené platbě prostřednictvím platebního
terminálu.
Inventarizace stvrzenek se provádí nejméně 1 x ročně, inventarizaci provádí určený zaměstnanec příslušného
organizačního útvaru, OS a MP, který převzal stvrzenky ke svému užívání, zodpovídá vedoucí organizačního
útvaru, OS a velitel MP.
Storno stvrzenky je prováděno škrtnutím vystaveného dokladu. Stvrzenka zůstává založena v evidenci
stvrzenek a je předávána (originál + 2 kopie) na OPF v okamžiku odvodu přijaté hotovosti v rámci ucelené
číselné řady.
Kontrola stvrzenek na odevzdané finanční prostředky se provádí při každém odvodu hotovosti do hlavní
pokladny OPF, případně na bankovní účet města.
Peněžní prostředky ze vstupného sportovních zařízení
> vstupné, tělocvičné nářadí,
Příjmy jsou hrazeny hotově přes registrační pokladnu, stvrzenky a vstupenky.
Pokud bude registrační pokladna mimo provoz, budou používány stvrzenky nebo tištěné vstupenky, které
budou evidovány jako přísně zúčtovatelné tiskopisy na OMM.
U příjmů ze vstupného bude při předání do pokladny uváděn rozpis vstupenek a hodnot, včetně číselného
označení, období.
Zaměstnanci sportovních zařízení města mohou mít v příruční pokladně na konci pracovního dne neodevzdané
finanční prostředky do výše 30 tis. Kč.
Hotovost v trezorech
Na konci pracovního dne nesmí finanční částka v trezorech přesáhnout výši:
200 tis. Kč - zabudovaný trezor odboru plánovacího a finančního,
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80 tis. Kč - volně stojící trezor odboru plánovacího a finančního,
300 tis. Kč - trezor odboru dopravy a silničního hospodářství,
300 tis. Kč - 3 trezory pečovatelské služby á 100 tis. Kč/ trezor,
100 tis. Kč - trezor jednotlivých sportovních zařízení města,
200 tis. Kč - trezor odboru výstavby
10 tis. Kč - trezor odboru školství, kultury a tělovýchovy - TIC
Dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování (dále jen dohody o odpovědnosti)
Dohody o odpovědnosti se uzavírají v souladu se zákoníkem práce, se všemi zaměstnanci, kteří vybírají příjmy
do rozpočtu města nebo jim jsou svěřeny prostředky podléhající vyúčtování a karty CCS.
Dohody připravuje OPF na základě písemného oznámení vedoucího příslušného organizačního úvaru, velitele
MP nebo vedoucího OS, kde jsou vybírány příjmy, nebo je prováděno hospodaření s prostředky podléhajícím
vyúčtování. Dohody podepisuje tajemnice úřadu, za PS starosta a za MP velitel MP.
Evidence uzavřených dohod je vedena OPF.
Ceniny
Kolky
Jsou nakupovány pro přímou potřebu zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů, OS a MP. Nákup je
účtován do spotřeby, kolky, související s pořízením majetku jsou účtovány jako součást pořizovací ceny
investice (na účet 042).
Směnky
Evidence směnek vystavených ve prospěch města je vedena na OPF. Směnky jsou ukládány v trezoru
Komerční banky. Přijetí směnky musí být doloženo usnesením ZM.
Po splacení dlužné částky, na kterou byla směnka vystavena, bude směnka ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě o
vyplňovacím právu směnečném, předána protokolárně výstavci. Pokud si výstavce v dohodnutém termínu
směnku nevyzvedne, bude směnka komisionálně zničena a o jejím zničení bude pořízen protokol. Protokol se
zakládá do evidence směnek a v jednom vyhotovení bude zaslán výstavci.
Stravenky
Vyúčtování je prováděno srážkou z platu zaměstnance, uvolněného zastupitele, na základě uzavřených dohod
o srážce z platu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, uvolněným zastupitelem. V případě, že má
zaměstnanec, uvolněný zastupitel, stanoveny zákonné srážky z platu, stravenky obdrží po uhrazení příslušné
části hodnoty stravenek v pokladně v hotovosti. Stravenky se neposkytují v době dovolené, nemoci, mateřské
dovolené, studia při zaměstnání, jiných důležitých překážkách, při nichž se poskytuje pracovní volno a
služebních cestách s nárokem na stravné. Stravenky se poskytují měsíčně pozadu na základě dokladu (tiskopis
docházky), prokazujícího nárok na stravenky.
Nárok na 1 stravenku bez ohledu na délku směny a nařízené práce přesčas vzniká po odpracování 3 hodin
(podrobně viz. platná kolektivní smlouva). V případě nákupu stravenek do zásoby budou účtovány jako
ceniny.
Příkazové bloky na pokuty
Jsou evidovány na OPF. Jsou evidovány a předávány proti podpisu. Příkazové bloky na pokuty (dále jen
příkazové bloky) jsou zúčtovatelné tiskopisy.
Vyúčtování příkazových bloků je prováděno lx ročně vždy k 31.12.
Kontrolu správnosti odvodu finančních prostředků na vydané příkazové bloky provádí a zodpovídá vedoucí
příslušného organizačního útvaru a velitel MP.
Vybrané pokuty odvádí odpovědný zaměstnanec do hlavní pokladny MÚ (vedena OPF) nejpozději do
posledního pracovního dne kalendářního měsíce. Pokuty vybrané v období od posledního pracovního dne
měsíce do posledního kalendářního dne měsíce musí být odvedeny do hlavní pokladny MU nejpozději do 10.
dne následujícího měsíce. Pokuty vybrané na konci roku, pokud již není v provozu hlavní pokladna MU, musí
být vloženy přímo v bance (KB, a.s., CS, a.s.) na účet města nebo vložením hotovosti do nočního trezoru KB,
a.s.
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Strážníci MP jsou povinni mít u sebe příkazové bloky a finanční hotovost v době konání služby pro případ
kontroly. Strážník je oprávněn mít u sebe finanční hotovost do výše 10 tis. Kč/den, ostatní fin. prostředky
odvádí neprodleně do pokladny OPF.
Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené
Jsou evidovány a vydávány OPF proti podpisu. Vymáhání nezaplacených pokut je prováděno v souladu s PP
právním předpisem č. 43 - Směrnice nakládání s pohledávkami města Jaroměře.
Karty CCS
Jsou nakupovány na základě požadavku OOVV, který také vede evidenci a zajišťuje jejich nákup. Karty CCS
(jistina) jsou účtovány na účet 314 0010.
Zúčtovatelné tiskopisy
Každý organizační útvar, OS a MP odbor je povinen vést evidenci zúčtovatelných tiskopisů dle jednotlivých
druhů a lx ročně provádět inventarizaci. Za zúčtovatelné tiskopisy jsou považovány tiskopisy, které jsou
označeny číselnou řadou a podléhají evidenci dle zvláštních předpisů.
Cestovní příkazy
Tuzemská pracovní cesta
Zaměstnanci vyplňují cestovní příkaz před nástupem pracovní cesty. Pracovní cestu schvaluje pro
zaměstnance vedoucí organizačního útvaru. Pro zaměstnance OS vedoucí OS, pro strážníky velitel MP.
Vedoucím organizačního útvaru (s výjimkou OMM) tajemnice nebo vedoucí OOVV případně starosta nebo
mí sto staro sta, vedoucímu OMM starosta nebo místostarosta, tajemnici - starosta nebo místostarosta. Veliteli
MP starosta nebo místostarosta. Vedoucímu OS pečovatelská služba starosta. Starosta a místostarosta
navzájem nebo tajemnice. Cestovní příkazy jsou předkládány ke kontrole OPF, který provede likvidaci.
Prokázané výdaje spojené s pracovní cestou (ubytování, jízdenky, parkovné apod.) budou vyúčtovány na
cestovním dokladu. Veškeré výše uvedené doklady tištěné na termopapíru musí být okopírovány a přiloženy
s originálem dokladu. V případě úhrady některého výdaje spojeného s pracovní cestou přes služební mobilní
telefon, bude toto poznamenáno bez nároku na úhradu na cestovním příkazu.
Před nástupem na pracovní cestu zaměstnavatel určí dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění
pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování. Pokud zaměstnanec cokoliv změní, zaměstnavatel (kdo
povolil pracovní cestu) rozhodne o výši náhrady. Při nedoložení nákladů spojených s pracovní cestou nebude
náhrada proplacena. Přerušení pracovní cesty povoluje vždy tajemnice MÚ, u MP a Pečovatelské služby
starosta.
Výše stravného a jeho krácení pro daný kalendářní rok je stanovena dle platných předpisů samostatným
pokynem tajemnice.
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů ZM dle § 84 odst. 2, písm. u) zákona o obcích, podléhají
schválení ZM.
Zahraniční pracovní cesta
Při zahraničních pracovních cestách vyplní zaměstnanec tiskopis, kde uvede, který stát bude navštíven, počet
dnů, předpokládané výdaje. Na základě těchto podkladů může být vyplacena záloha v cizí měně. Na finanční
prostředky v cizí měně bude vedena valutová pokladna. Pro stanovení výše cestovného bude používán po
celou dobu cesty kurz v den výměny zálohy. Při návratu provede zaměstnanec vyúčtování - datum, hodina
překročení státní hranice, prokázané výdaje za ubytování, zakoupení PHM apod. Záloha v cizí měně bude
zaokrouhlována tak, aby částka mohla být vyzvednuta ze směnárny. Vyúčtování bude provedeno v české
měně. V případě, že není poskytnuta záloha v cizí měně před započetím pracovní cesty, bude pro vyúčtování
pracovní cesty použit denní kurz vyhlášený ČNB ke dni zahájení pracovní cesty.
Výše kapesného pro služební cesty do zahraničí určí starosta nebo místostarosta města max. do výše 30 %
stravného. Zastupitelům zahraniční cestu schvaluje RM.
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Při pracovních cestách do zahraničí je povinností zaměstnance sjednat si cestovní pojištění na pracovní cestu,
které patří mezi nutné vedlejší výdaje pracovní cesty. Pojištění musí být sjednáno výhradně jako pracovní,
v opačném případně např. turistické nelze zaměstnanci tento výdaj uhradit.
Společná ustanovení pro cestovní příkazy
K cestovnímu příkazu bude přikládána pozvánka k účasti na jednání nebo jiný dokument prokazující, jaké
stravování bylo poskytnuto.
Cestovní příkazy se předkládají ke kontrole a zúčtování průběžně, nejpozději do 10 pracovních dnů po
ukončení pracovní cesty, nejpozději však do posledního dne kalendářního měsíce. Při předložení vyúčtování
po určených lhůtách, bude likvidace provedena do následujícího měsíce.
Cestovní náhrady budou vypláceny prostřednictvím platu zaměstnance. OPF provede likvidaci cestovních
příkazů, vyhotoví seznam za daný měsíc, který předá nejpozději 1. pracovní den následujícího měsíce do
mzdové účtárny k zajištění zpracování do platu zaměstnance. Ve výjimečných případech (např. zahraniční
pracovní cesta) mohou být cestovní náhrady vyplaceny v hotovosti.
Vyplněné cestovní příkazy zůstávají uloženy na OPF - hlavní pokladna.
Použití služebního vozu a soukromého osobního automobilu k pracovní cestě
Ve výjimečných případech, pro zabezpečení pracovní cesty, může starosta, místostarosta nebo tajemník
požádat zaměstnance o použití soukromého osobního automobilu nebo dát souhlas sjeho použitím. Na
povolený soukromý osobní automobil musí být sjednáno a uhrazeno havarijní a zákonné pojištění. Úhrada za
použití soukromého osobního automobilu se provede dle zákonných předpisů o cestovních náhradách.
Při použití soukromého automobilu bude vyplňován doklad dle § 157, odst. 2 nebo odst. 3 zák. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění. Při použití soukromého vozidla pro pracovní cestu bude před nástupem na
pracovní cestu vyplněna žádost o souhlas zaměstnavatele - příloha č. 1 oběhu účetních dokladů a účetních
písemností, která bude po ukončení pracovní cesty doplněna o vyúčtování.
Používání služebního automobilu MÚ k pracovní cestě řeší právní předpis č. 30 - Směrnice pro používání
motorových vozidel a zajištění dopravy na MÚ Jaroměř a organizačních složkách města. Pokud bude povoleno
použití soukromého vozidla k pracovní cestě, musí být toto nahlášeno před uskutečněním této cesty na OPF
k řešení otázky silniční daně.
Použití soukromého vozidla - elektromobilu či hybridního vozidla se pro účely služební cesty nepovoluje.
Použití služebního vozu pro soukromé účely
Podmínky jsou stanoveny ve „Směrnici pro používání motorových vozidel a zajištění dopravy na MÚ Jaroměř
a organizačních složkách města - právní předpis č. 30

Článek VII - Mzdové doklady
Podklady a příkazy k výplatě musí být písemné a předávají se do mzdové účtárny průběžně, nejpozději
poslední pracovní den v měsíci, za který mají být zpracovány. Jedná se zejména o dovolenky, potvrzení
pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny.
Docházka je vedena na jednotlivých organizačních útvarech, OS, MP, za uvolněné členy ZM v sekretariátu,
za útvar starosty (ÚSTA) vede tajemnice úřadu.
Vedoucí organizačních útvarů a sekretariát předloží nejpozději 1. pracovní den následujícího kalendářního
měsíce do 8:00 hod. souhrnný doklad za zaměstnance tajemnici úřadu. Sumární doklad za ÚSTA vyhotovuje
a předkládá do mzdové účtárny tajemnice úřadu. Velitel MP a vedoucí pečovatelské služby předkládá
souhrnný doklad nejpozději 1. pracovní den následujícího kalendářního měsíce do 8:00 hod. mzdové účtárně.
V souhrnném dokladu jsou uvedeni i vedoucí příslušných organizačních útvarů, OS. a velitel MP.
Tento doklad je podkladem pro výplatu platu. Za správnost údajů odpovídá vedoucí příslušného organizačního
útvaru, OS a velitel MP. Kontrolu správnosti u vedoucích organizačních útvarů (s výjimkou OMM) provádí
tajemnice, u vedoucího OS pečovatelská služba provádí kontrolu starosta, u OS JSDH příslušný vedoucí
organizačního útvaru, u MP starosta města, u OMM starosta města. Správnost údajů za ÚSTA potvrzuje
tajemnice MÚ. Správnost údajů pro uvolněné zastupitele potvrzuje tajemnice MÚ.
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Zaváděcí list zaměstnance přijímaného do pracovního poměru musí být vyplněn a předložen nejpozději 3
pracovní dny před nástupem do pracovního poměru. Zaváděcí list je předkládán tajemnici, u OS pečovatelská
služba starostovi, u MP veliteli MP. Zaváděcí list se zakládá v kopii v osobním spisu zaměstnance, originál
ve mzdové účtárně.
Výstupní list zaměstnance se vyhotovuje při ukončení pracovního poměru. Originál se zakládá v osobním
spisu zaměstnance, kopie u vedoucího příslušného organizačního útvaru nebo vedoucího OS a velitele MP u
předávacího protokolu zaměstnance. Kopii výstupního listu obdrží zaměstnanec. Tiskopis je zveřejněn na
intranetu v sekci „agenda úřadu". YTISKOPISYYVzor výstupního listu
Dohody o pracovní ěinnosti, dohody o provedení práce, pracovní smlouvy, platové výměry musí být
předány nejpozději v den nástupu zaměstnance. Vyhotovují se ve 3 stejnopisech majících hodnotu originálu,
lx tajemnice, starosta (u PS) nebo velitel MP (u MP), lx mzdová účetní, 1 x zaměstnanec. Dohody sepisují
příslušní vedoucí organizačních útvarů, vedoucí OS a předkládají k podpisu tajemnici MÚ, u MP vyhotovuje
a podepisuje velitel MP, u PS vyhotovuje vedoucí PS a podepisuje starosta. Pracovní smlouvu a platový
výměr, na základě podkladů odpovědných osob - tajemnice, starosta, velitel MP, sepisují mzdové účetní.
Vnitřní doklad na zaúčtování mzdových prostředků je zpracováván měsíčně v rozdělení na jednotlivá
odvětví a je podkladem pro zúčtování platů. Vypracovává mzdová účetní a předává k zaúčtování do účtárny
OPF. Schvaluje a podepisuje příkazce operace.

Článek VIII - Doklady vnitřní
Vystavují se k účetním případům, které se uskutečnily v rámci MU a jeho OS, např. na základě usnesení
orgánů města, zápisu z inventur, rozhodnutí soudu, podklady pro zaúčtování pohledávek, opravné doklady aj.
Doklady vystavují příslušní odpovědní zaměstnanci za svěřené rozpočtové prostředky a předkládají
k proúčtování bezprostředně po jejich vzniku, vždy podepisuje příkazce operace. Vnitřní doklady musí mít
náležitosti účetního dokladu - § 11 zák. o účetnictví. Vzor vnitřního dokladuje v příloze č. 6 tohoto právního
předpisu.
Ochrana účetních písemností
Zaměstnanci jsou povinni zajistit ochranu účetních záznamů a jejich obsahu, použitých technických
prostředků, nosičů, informací a programového vybavení před jejich zneužitím, poškozením, zničením,
neoprávněnou změnou či přístupem k nim, ztrátou nebo odcizením.
O zapůjčení účetních záznamů rozhoduje starosta - místostarosta města. O předání účetních dokladů musí být
vyhotoven zápis, který bude obsahovat č. dokladu, datum, částku, popis, čeho se týká, název organizace, které
se doklad zapůjčuje, datum vyhotovení, dohodnutou lhůtu pro vrácení, podpis zaměstnance, který doklad
vydal - zapůjčil, podpis strany, která doklad přijímá.
Archivace - úschova písemností
Podmínky pro úschovu účetních písemností stanoví zákon o účetnictví., zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pro ukládání a úschovu písemností byl
vydán v souladu s instrukcí MV ČR o spisové službě Spisový řád - právní předpis č. 3.
Za úschovu a archivaci účetních písemností zodpovídají zaměstnanci, kteří agendu zajišťují a vedoucí
jednotlivých organizačních útvarů, OS a velitel MP.

Článek IX - Majetek
Doklady k evidenci majetku
Majetek je veden v majetkové evidenci a účtuje se o něm v rámci hlavní činnosti.
Komplexní evidenci majetku města zajišťuje OMM v programu GINIS EXPRESS, modul EMA. Údaje do
programu doplňuje určený zaměstnanec OOVV za správu MÚ a JSDH, ostatní majetek eviduje určený
zaměstnanec OMM. Příslušní příkazci operací, kteří majetek nakupují, jsou povinni nákup hlásit určenému
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zaměstnanci OMM. Pro kontrolu bude 1 x měsíčně předkládán OPF výpis z majetkových účtů o provedených
operacích na OMM.
Pro rozlišení uživatelů majetku města, PO, s.r.o. bude v účetnictví města přiděleno č. organizace, pod kterým
se majetek pro danou organizaci bude sledovat.
Evidence podle jednotlivých složek majetku je vedena v programu na kartách majetku. Karty majetku musí
obsahovat název, popis majetku, číselné označení - inv. číslo, datum pořízení, datum uvedení do užívání,
datum zaúčtování, účet účtové skupiny, cenu pořízení, vyčíslení dotace (včetně uvedení IČ poskytovatele
dotace, celkové výše dotace a data přijetí dotace), podklady pro odepisování, umístění, označení organizace evidence v účetnictví, datum a způsob vyřazení. Pokud je evidence vedena na místních seznamech dle
jednotlivých místností, musí být veden rejstřík místních seznamů.
V souladu s CUS je veden majetek města i na podrozvahových účtech. Použití podrozvahových účtů je
uvedeno v číselníku organizací, včetně obsahu jednotlivých účtů.
U dlouhodobého finančního majetku se vede analytická evidence podle jeho jednotlivých složek. Evidence
musí obsahovat údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku.
Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné
položky převyšující částku 60 tis. Kč - účet 013.
Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
a ocenění jedné položky je 7 tis. Kč a vyšší do částky 60 tis. Kč - účet 018.
Na dokladu o pořízení se uvede inv. číslo, pod kterým byl majetek podchycen v evidenci zařízení. Majetek
v hodnotě do 7 tis. Kč bude veden na podrozvahovém účtu 901.
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumějí: (účty 021-029, 31, 032)
> pozemky, stavby, vč. budov, byty, nebytové prostory, umělecké sbírky, movité kulturní památky a
předměty kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
> nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, dědictvím, nebo pokud se tento majetek
stal kulturní památkou v průběhu doby používání,
> samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko- ekonomickým
určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40
tis. Kč včetně předmětů z drahých kovů,
> pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky.
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem
jsou movité věci případně soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než částka 2 tis. Kč a nepřevyšuje
částku 40 tis. Kč.
Tento majetek je podchycen v účetnictví na účtu č. 028. Na dokladu o pořízení se uvede inv. číslo, pod kterým
byl majetek podchycen v evidenci.
Operativní evidence bude vedena pro předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou od
1 tis. Kč do 2 tis. Kč. S pořizovací cenou nižší než 1 tis. Kč na základě rozhodnutí příkazce operace. Evidence
je vedena na podrozvahovém účtu 902.
V operativní evidenci bude předmět veden v pořizovací ceně. Jedná se především o předměty, na které byla
poskytnuta množstevní, motivační cena nebo byly pořízeny např. za 1 Kč, apod. (mobilní telefony, nástroje a
nářadí, drobná kancelářská a telekomunikační technika, drobný nábytek, varné konvice, předměty na výzdobu
interiérů apod.).
Památky
Památky jsou v účetnictví vedeny na účtu 032. Majetkovou evidenci zajišťuje zaměstnanec památkové péče
odboru výstavby a určený zaměstnanec OMM.
Předměty oceněné 1 Kč jsou vedeny na účtu 032 s oddělenou analytikou.
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Sbírkové předměty
Sbírku muzejní povahy, vedenou v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky (dále MK),
spravuje OMM.
Nabývání majetku do evidence sbírkových předmětů se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek
muzejní povahy (dále jen zákon o ochraně sbírek muzejní povahy), a vyhláškou MK č. 275/2000 Sb., kterou
se provádí zákon ě. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, obojí
v platném znění. Tento majetek je podchycen na účtu 032 v samostatné analytice. Evidence, inventarizace,
ochrana a pojištění tohoto majetku podléhá výše uvedeným zákonům. Návrhy na zápis, změny v centrální
evidenci sbírky MK provádí, v termínech určených zákonem, OMM na základě předložených návrhů změn
od správců sbírek, případně jiných subjektů.
O přijetí nebo poskytnutí sbírkových předmětů ve vlastnictví Města Jaroměře do výpůjčky rozhoduje RM. Při
zapůjčování předmětů evidovaných v centrální evidenci sbírek se postupuje dle zákona o ochraně sbírek
muzejní povahy.
Dlouhodobý finanční majetek
> dlouhodobé cenné papíry, vklady - déle než na 1 rok,
> půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok,
> vkladové listy, termínované vklady se splatností delší než jeden rok.
Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Po ukončení investiční akce (kolaudaci, protokolu o předám) bude příslušným organizačním útvarem, OS
nebo MP vyhotoven zápis o zařazení majetku.
Zařazování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku
Na základě příslušného dokladu (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, zápis o předání akce) vyhotovují
příkazci operací ve 3 vyhotoveních tiskopis pro zařazení dlouhodobého majetku. Vyhotovení předávají na
OMM, který po doplnění lx zakládá do evidence majetku, ke kartě majetku, lx předává na OPF k zaúčtování,
lx vrací příkazci operace. Údaje, na jakou organizaci má být majetek zaúčtován dohodnou příslušní příkazci
operace se zaměstnancem OMM, který vede evidenci majetku.
Vyřazení z účtu nedokončených investic a předání zařazovacích protokolů na OPF se provádí k datu uvedení
akce do provozu, doklad předává na OPF určený zaměstnanec OMM, případně jiného organizačního útvaru,
OS nebo MP.
Tiskopis „Zařazení dlouhodobého majetku“ je zveřejněn na intranetu v sekci „agenda úřadu.“
Y:\TISKOPISY\protokol - zařazení DHM. Je rovněž přílohou č. 8 tohoto právního předpisu.
Pokud je pořizováno technické zhodnocení majetku, je vždy přiřazováno k hlavní kartě majetku.
Při nákupu výpočetní techniky zápis vyhotovuje určený zaměstnanec odboru informatiky.
Kopie veškerých dokladů (faktur, podkladních dokladů aj.), týkajících se pořízeného dlouhodobého
nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku je povinen shromažďovat příslušný organizační útvar, OS či
orgán (MP), který majetek pořídil. Kopie veškerých dokladů o pořízení majetku jsou rovněž zakládány ke
kartě majetku a to až do doby vyřazení majetku z užívání.
Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, a
vlastními náklady. Zaúčtovaný majetek se po celou dobu jeho evidence v užívání nepřeceňuje, pokud není
majetek určený k prodeji.
V souladu s § 24 a 25 zákona o účetnictví, osobou odpovědnou za stanovení ceny pro oceňování nového
majetku města a ocenění věcných břemen je určený zaměstnanec OMM.
Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Součástí
pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení (účtováno na 041,
042) nejsou náklady na úroky z přijatých úvěrů a půjček přijatých na pořízení jednotlivých druhů
dlouhodobého majetku.
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Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku jsou zahrnovány výdaje související se zajištěním financování a
administrací přijatých transferů podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery a žádostí o poskytnutí
těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku, pokud podmínky dotace nestanoví
jinak.
Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje:
> dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
> dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací
cena nižší než vlastní náklady,
> dlouhodobý hmotný majetek bezplatně pořízený z finančního leasingu,
> dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (inventarizační
přebytek).
Pokud není cena uvedená, určí reprodukční pořizovací cenu příkazce operace.
Vlastními náklady jsou veškeré náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku vlastní činností.
Technické zhodnocení - ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší, pokud náklady
na něj převýší částku 60 tis. Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění
jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady
na něj převýší částku 40 tis. Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.
Nemovitý a movitý majetek určeny k prodeji, ocenění reálnou hodnotou
> nemovitý majetek určený k prodeji musí být přeceněn na reálnou hodnotu, pokud rozdíl reálné hodnoty
a hodnoty netto majetku je vyšší než 100 tis. Kč.
> okamžik, ke kterému se ocenění na reálnou hodnotu provede, je den schválení záměru v RM, ZM
(doklad - usnesení). Pokud v době schválení není znám znalecký posudek, reálná hodnota je určena
zaměstnancem města kvalifikovaným odhadem. Způsob pro stanovení ceny musí být doložen
podkladem s detailním slovním komentářem popisujícím jednotlivé kroky stanovení ceny tak, aby byla
zajištěna maximální důvěryhodnost a obhajitelnost takto stanoveného kvalifikovaného odhadu
reprodukční pořizovací cenou.
> majetek určený k prodeji bude evidován na samostatných účtech dle účetní metodiky (035, 036),
Příslušný příkazce operace, který zajišťuje prodej majetku města, nejpozději do konce kalendářního měsíce,
ve kterém došlo k okamžiku, kdy mělo být přeceněno, předá vnitřní doklad - podklady, pro zaúčtování do
účtárny OPF.
Prodej movitého majetku, zboží, materiálu
> prodej tohoto majetku schvaluje RM na základě předložení návrhu prodejní ceny od příslušného
organizačního útvaru, OS nebo, MP.
Návrh bude vždy obsahovat kalkulaci ceny, tj. pokud bude známá, pořizovací cena, zisk, navrhovanou cenu,
která musí být v místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. Musí být dodržen
postup dle zákona o cenách.
Vyřazování majetku
Návrhy na vyřazení majetku navrhuje vedoucí příslušného organizačního útvaru, OS, velitel MP nebo DIK a
předkládá určenému zaměstnanci OMM. Zpracované návrhy předkládá určený zaměstnanec OMM k
projednání HIK a po projednání v HIK předkládá návrhy na vyřazení majetku do RM případně ZM, kterým
přísluší konečné rozhodnutí v souladu se zákonem o obcích.
Majetek může být vyřazen z důvodu prodeje, likvidace na sběrném dvoře nebo u oprávněného příjemce
odpadu, případně předáním do Re-use centra.
Zaměstnanec, zajišťující fyzickou likvidaci majetku, předkládá doklad o likvidaci odpovědnému zaměstnanci
OMM.
Zaměstnanec, zajišťující předání majetku do Re-use centra, předkládá doklad o převzetí majetku Re-use
centrem odpovědnému zaměstnanci OMM.
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Vypracované zápisy se číslují pořadovým číslem/rok/organizace.
Doklady na odúčtování z majetku města včetně zápisu o vyřazení předává určený zaměstnanec OMM lx na
OPF, 1 x zůstává v evidenci OMM. Zúčtování bude provedeno po doložení dokladu o provedení likvidace,
kupní smlouvy na prodej majetku, faktury na prodej majetku nebo doložením dokladu o převzetí majetku do
Re-use centra.
Na zápisech o zařazení a vyřazení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku bude odkaz
na doklad, který byl prvotní pro vystavení účetního dokladu (např. č. smlouvy kupní, darovací, den vkladu na
katastr, den projednání v HIK apod.).
Převody majetku
Převody majetku v rámci města se mohou uskutečnit pouze na základě písemných převodek. Převody majetku,
při kterých dochází ke změně vlastnictví, se mohou uskutečnit pouze v souladu se zákonem o obcích po
projednání a schválení v orgánech města.
Návrhy na převody majetku předávají příslušní příkazci operací na OMM, který návrh projedná v HIK.
Po schválení převodu majetku předá určený zaměstnanec OMM doklady k provedení změn v účetnictví na
OPF (např. převodka, zápis o vyřazení, změnový protokol).
Účetní a daňové odpisy majetku
Účetní odpisy jsou prováděny v souladu s ČÚS č. 708 a dle schváleného ročního odpisového plánu. Odpisy
jsou prováděny měsíčně. Odpisový plán na příslušný kalendářní rok předkládá RM ke schválení OMM.
Zásoby - materiál
Zásobami je veškerý materiál určený k okamžité spotřebě, např. čisticí prostředky, kancelářské prostředky,
metodické příručky, aj.
Veškerý materiál je účtován přímo do nákladů (varianta B). Materiál je veden skladovou evidencí běžně, aby
bylo možné zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období, druh zásob, pořizovací cena aj. (např. na
skladových kartách, datových souborech aj.).
K 31.12. kalendářního rokuje u zásob, které byly účtovány přímo do spotřeby, prováděna inventarizace. Na
základě provedené inventarizace předá příslušný organizační útvar, OS nebo MP souhrnný účetní doklad
k zaúčtování snížení nákladů na OPF, a to nejpozději do 15.1. následujícího roku. Zásoby, které nebyly
spotřebovány k 31.12. daného roku, budou k 31.12. přeúčtovány na účet 112.
Nákup provedený pro okamžitou spotřebu a pro běžnou údržbu se nesleduje na skladě. Je účtován přímo do
nákladů - spotřeby.
Evidence bude vedena samostatně pro:
> zásoby určené pro počítačovou techniku, včetně spotřebního materiálu - viz Článek X tohoto
právního předpisu,
> knihy - evidence bude vedena na jednotlivých organizačních útvarech, OS a MP. Evidují se knihy
s pořizovací hodnotou nad 250 Kč, metodické příručky se neevidují.
Evidence je vedena v písemné nebo elektronické podobě. Z evidence musí být zřejmé, kdo knihu převzal.
Kniha bude označena zkratkou organizačního útvaru, OS, MP, referenta kontroly a číslem zápisu v evidenci
knih (např. OPF/26). Evidence pro starostu a místostarostu je vedena v sekretariátu s označením V/pořadové
č..
Vyřazení knih likvidací v ceně 250 Kč - 2 999 Kč se provádí škrtnutím v evidenci s podpisem příslušného
vedoucího, organizačního útvaru nebo OS, velitele MP a zaměstnance, který knihu využíval.
Za provedení fyzické likvidace zodpovídá vedoucí organizačního útvaru nebo OS, velitel MP.
Vyřazení knih v hodnotě nad 3 tis. Kč projednává HIK (encyklopedie, slovníky aj.).
Upomínkové a dárkové předměty
U knih, které jsou nakupovány jako upomínkové a dárkové předměty, je vedena samostatná evidence. Do
evidence se zaznamenává datum a důvod odběru upomínkového nebo dárkového předmětu, podpis, kdo
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záznam provedl, (např. dar Polsko - starosta - 16.3.2013). Evidence musí obsahovat údaje, které jsou uvedeny
v oběhu účetních dokladů pro skladovou evidenci.
Zboží - TIC
O zboží, které je následně předmětem prodeje v TIC, je v souladu s ČUS 707 účtováno způsobem B. Nákup
zboží je účtován přes účet 504, pol. 5138 a prodej zboží přes účet 604, pol. 2112. U nákupu zboží je uplatňován
plný odpočet daně (DPH) na vstupu, výnosy jsou předmětem daně (DPH) na výstupu, rovněž v plné výši.
Je vedena skladová evidence (ZK SOFT). Kontrola skladových zásob je prováděna průběžně, inventura zásob
vždy k 31.12. Zůstatek neprodaných zásob zboží na konci rokuje aktivován přes účty 132/504, na začátku
rokuje zůstatek zásob účtován do nákladů přes účty 504/132.
Poskytované služby - TIC
Poskytované služby - např. kopírování a tisk za úplatu - výnosy jsou předmětem daně (DPH), související
náklady (kopírovací stroj, opravy, údržba, spotřební materiál atd.) podléhají plnému nároku na odpočet daně
na vstupu (DPH).
Prodej vstupenek, jízdenek - TIC
Zprostředkování je poskytnutím služby, provize za zprostředkování prodeje vstupenek, jízdenek apod.
podléhá dani (DPH) na výstupu. Samotná tržba za prodané vstupenky však není předmětem daně (DPH) ani
daně z příjmu, jedná se o cizí prostředky, o kterých je účtováno rozvahově způsobem 2xx/378. Provize je
účtována samostatně 311/602, 343.
Peníze, přijaté za prodej vstupenek, jízdenek apod. jsou soustředěny na depozitním účtu města jako cizí
prostředky.
Pronajímaný majetek
Nájemní smlouvy na majetek města jsou evidovány u příslušného správce majetku, kde jsou rovněž sledovány
platby, prováděna kontrola plateb, vymáhání, ukončení smlouvy apod. Při úmrtí nájemce je postupováno
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nájemní smlouvy, kde je ve smlouvě výslovně
odkazováno na způsob platby, nebo kde splátkový kalendář tvoří součást smlouvy, musí obsahovat náležitosti
běžného daňového dokladu. Tyto doklady jsou považovány za účetní doklad, nájemné nebude fakturováno,
pokud nebude s nájemcem dohodnuto jinak.
U smluv, kde nemá být úhrada prováděna z důvodu zápočtu vložených nákladů, bude 1 x ročně OMM
potvrzováno, že skutečnost dále trvá. Doklady na zápočet oprav na nájemném se zakládají k dané smlouvě do
evidence, na OPF OMM předkládá doklad pro zaúčtování do příjmů a výdajů města nejpozději v měsíci
listopadu, v prosinci pouze v případě měsíčního zápočtu daného kalendářního roku.
Předpisy nájemného jsou předávány průběžně, měsíčně. Nájemné, které lze předepsat na celé období (čtvrtletí,
rok), bude předáno k zaúčtování nejpozději v měsíci, ve kterém je stanovena splatnost.
Vypůjčeny movitý majetek
Majetek smí být půjčován jiným organizacím nebo občanům jen na základě uzavřené písemné smlouvy.
Smlouvy o výpůjčce schvaluje RM. Uzavírám smluv se řídí právním předpisem č. 6 - Pravidla pro
vypracování, evidenci a náležitosti právních jednání (dále jen právní předpis č. 6). Evidence o vypůjčených
předmětech (smluv) je vedena u zaměstnance, který má předmět ve své evidenci. Smlouva bude obsahovat
inv. číslo, označení majetku, datum vypůjčení, doba vypůjčení, podmínky vypůjčení.
Za předložení smlouvy ke schválení v RM zodpovídá ten, kdo vypůjčení majetku povolil, tj. vedoucí
organizačního útvaru, vedoucí OS nebo velitel MP. Vypůjčení může být provedeno po odsouhlasení
odpovědného zaměstnance za rozpočtové prostředky (příkazce operace), ze kterých byl majetek nakoupen.
Pokud smlouvu uzavírá jiný organizační útvar, OS nebo MP než OMM, je tento povinen v jednom vyhotovení
smlouvu předat na OMM.
Vypůjčený a pronajatý majetek podléhá 1 x ročně inventarizaci.
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Vypůjčený majetek ve prospěch města
Na vypůjčený majetek ve prospěch města musí být uzavřena písemná smlouva. Smlouvy na movitý majetek
schvaluje RM na nemovitý majetek ZM. Uzavírání smluv se řídí právním předpisem č. 6. Smlouva musí
obsahovat označení majetku, datum vypůjčení, dobu vypůjčení, podmínky vypůjčení aj.
Vypůjčený a pronajatý majetek podléhá 1 x ročně inventarizaci.
Leasing
Nákup na leasing musí schvalovat zastupitelstvo města. Leasingové smlouvy jsou evidovány OOVV,
leasingové smlouvy, hrazené z dotace jsou evidovány u příslušného příkazce operace.
Kupní smlouvy, nabytí a prodej nemovitého majetku, změna vlastnictví
Uzavřené smlouvy OMM předkládá k zaúčtování na OPF včetně fotokopie dokladu o podání návrhu na vklad.
O přijaté platbě na základě uzavřené smlouvy před zápisem do KN bude účtováno jako o záloze. Po odevzdání
smlouvy k zápisu na KN bude záloha přeúčtována do příjmů města.
Evidence smluv ve WT.sysu, v centrálním registru smluv se řídí právním předpisem č. 6.

Článek X - Evidence počítačové techniky
Evidence počítačové techniky (vč. software, příslušenství počítače, spotřebního materiálu) je evidována na
kartě počítačového pracoviště.
Karta počítačového pracoviště a programového vybavení PC (dále jen karta):
> karty vede OINF,
> karta je vystavena pro konkrétní osobu, která na PC pracuje,
> veškeré změny ve vybavení počítačového pracoviště, včetně programového vybavení, prováděných
oprav, jsou zaznamenávány do této karty,
> karta obsahuje veškeré zařízení, které je napojeno na počítač a je součástí počítačového pracoviště (PC,
monitor, tiskárna, UPS, scanner, klávesnice, mouse aj.),
> na kartě jsou uvedeny veškeré programy, které jsou v PC nainstalovány, včetně upgradu programů,
> záruční lhůta není na kartě samostatně zaznamenávána, v případě reklamace je využíváno sériové číslo,
uvedené na faktuře; sériové (výrobní) číslo je zaznamenáno na kartu počítačového pracoviště,
> karta počítačového pracoviště a programového vybavení je vedena v elektronické podobě programem
Micos - Správce IT,
> způsob účtování a vedení evidence DDHM, DDNM se řídí příslušnými ustanoveními článku IX tohoto
právního předpisu. Inventární číslo majetku přiděluje OOVV.
Nákupy prováděné na sklad do rezervy
Na nákupy prováděné na sklad je vedena samostatná karta s označením sklad, ze které jsou prováděny převody
na příslušná počítačová pracoviště. Převody jsou prováděny předávacím protokolem z programu Micos Správce IT.
K 31.12. podléhají tyto zásoby inventarizaci.
Evidence kopírovacích zařízení
Kopírovací zařízení jsou evidována v evidenci majetku na OOVV a jsou zapsána do místního seznamu
místnosti, kde je kopírovací zařízení umístěno.
Záruční listy
Záruční listy k PC a jeho příslušenství, kopírovacímu zařízení a dalším zařízením, pokud jsou součástí
dodávky, jsou zakládány u určeného zaměstnance OINF. Pokud záruční list není samostatně dodavatelem
vystaven, je záruční doba vyznačena na faktuře a je zjistitelná i na základě výrobního (sériového) čísla
výrobku.
v

Článek XI - Pohledávky a závazky
Nakládání s pohledávkami je řešeno samostatným právním předpisem č. 43 - Směrnice nakládání
s pohledávkami města Jaroměře.
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Závazky
Závazky se evidují tam, kde vznikají - na, organizačních útvarech, OS a MP.
Za evidenci, správu závazků jsou odpovědni vedoucí příslušných, organizačních útvarů a OS vč. velitele MP.
Závazky se evidují odděleně dle druhů, dle jednotlivých věřitelů, (např. povinnosti z věcných břemen,
dotačních smluv, úvěrových smluv, objednávek, nájemních smluv - vyúčtování služeb, přeplatky předpisů při
předčasném ukončení nájemního vztahu, apod.)
Doklad na vznik závazku, na základě uzavřených smluv, je povinen příslušný zaměstnanec organizačního
útvaru, OS nebo MP předat na OPF nejpozději do konce příslušného měsíce, ve kterém závazek vznikl.
Na úhradu závazku i v případě sjednaných splátek plnění závazku, předkládá odpovědný zaměstnanec
písemný podklad pro provedení platby na OPF nejpozději 3 dny před termínem splatnosti.
Nevyplacené závazky starší 1 roku do výše 100 Kč včetně, které nelze započíst, mohou být jednorázově
odepsány vždy k 31.12. kalendářního roku, po předchozím schválení radou města, podle předloženého
materiálu správcem pohledávky.
Od 1.7.2021 nejsou drobné vzniklé přeplatky do výše 100,00 Kč včetně vraceny a jsou zúčtovávány rovnou
do výnosů na účet 649 (z důvodu administrativní zátěže a finanční nákladnosti vratký takovýchto drobných
přeplatků - bankovní poplatky, poštovné atd.).
Přeplatek je možné započíst na případný nedoplatek - podklad pro započtení vyhotovuje příslušný příkazce
operace.
Přeplatky ve výši od 101,00 Kč jsou vraceny automaticky na účet, ze kterého byly připsány na účet města,
případně jiným způsobem (v hotovosti nebo na jiný účet), ale to pouze v případě písemné žádosti plátce.
Podklad pro vrácení přeplatku vyhotovuje příkazce operace a předává do účtárny OPF. Následně je provedena
vratka.
Přeplatky vracené automaticky (nad 100,00 Kč) nejsou účtovány jako výnos, ale jako závazek (378/459).
Pohledávky a závazky podléhají k 31.12. kalendářního roku inventarizaci, kterou provádějí jednotlivé
organizační útvary, OS a MP dle své evidence.
v

Článek XII - Inventarizace majetku
OMM každoročně zajišťuje inventarizaci veškerého majetku města v souladu s ustanoveními zákona o
účetnictví a vyhláškou o inventarizaci. Inventarizací veškerého majetku a závazků se zjišťuje skutečný stav
veškerého majetku a závazků a tento zjištěný stav se porovnává se stavem příslušného majetku a závazků,
zaúčtovaných na syntetických nebo podrozvahových účtech, v operativní evidenci. Inventarizace majetku
musí být provedena i u majetku, který není zachycen v účetnictví, aleje v evidenci účetní jednotky (tzn. mimo
účetnictví) nebo na podrozvahových účtech.
Inventarizace se provádí dle „Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků44, kterou vydává OMM
(právní předpis č. 15). Ke směrnici bude každoročně zpracováván plán inventur pro daný kalendářní rok, který
schvaluje RM. Inventarizace se provádějí na tiskopisech, které jsou přílohou právního předpisu č. 15.

Článek XIII - Peněžní fondy
Peněžní fondy zřizuje město po schválení ZM. Pro jednotlivé fondy jsou vydána samostatná pravidla pro
tvorbu a použití.
Tvorba fondu se účtuje přes účty 401/419. Čerpání fondu je účtováno formou příspěvku přes účet 419/236. Je
účtováno nákladově a výnosově přes účty tř. 5 a 6 a účty 401 a 419.
U Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území Města Jaroměře jsou platby na základě předložených dokladů
hrazeny na základě zápisu do evidence poukazů. Čerpání tohoto fondu upravuje samostatný právní předpis Podmínky pro čerpání zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře - právní
předpis č. 7.
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v

Článek XIV - Veřejná podpora
Vedoucí jednotlivých organizačních útvarů (příkazci operací) jsou odpovědni za dodržování pravidel pro
veřejnou podporu ve smyslu článků č. 107-109 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytovanou v různých
režimech (Ústřední věstník EU dne 24.12.2013, částka L 352) včetně:
> podpory v režimu de minimis ve smyslu nařízení Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013
v platném znění,
> podpory poskytované v rámci blokových výjimek vymezených nařízením Evropské komise č. 651/2014
ze dne 17.6.2014, v platném znění,
> podpory poskytované v rámci nástroje služby obecného hospodářského zájmu.
Při rozhodnutí, že se jedná o podporu de minimis, musí být příjemce podpory na toto upozorněn. Zároveň
poskytovatel provede přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v minulém období nepřesáhne
strop stanovený nařízením Evropské komise. Na veřejnou podporu se uzavírá písemná smlouva. V souladu
s nařízením a odkazem na ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, je příkazce
operace povinen zaznamenávat tyto podpory do centrálního registru podpor na portálu eAGRI Ministerstva
zemědělství a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální
koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory.
v

Článek XV - Závěrečná ustanovení
Tento právní předpis ruší právní předpis č. 5 - Zásady oběhu účetních dokladů a účetních písemnosti
Městského úřadu Jaroměř ze dne 04.09.2019
Právní předpis byl schválen RM dne 21.06.2021, číslo usnesení 0711-14-2021-OPF-RM.
Tento právní předpis nabývá účinnosti dne 01.07.2021.
Všichni zaměstnanci jsou povinni se s tímto právním předpisem prokazatelně seznámit prostřednictvím
softwarové aplikace RENTEL, nebo jiným prokazatelným způsobem.

Přílohy:
č. 1
Příloha k cestovnímu příkazu při použití soukromého osobního automobilu k pracovní cestě dle § 157
zák. práce v platném znění
č. 2
Časové rozlišení nákladů a výnosů
č. 3
Opravné položky
č. 4
Postup při podávání žádostí o dotace do rozpočtu města, sledování průběhu akce, závěrečné vyúčtování
akce, archivace
č. 5
DPH - Postup při objednávkách, uzavírání smluv, likvidaci faktur, vystavování účetních dokladů,
používané účty - zákon o DPH
č. 6
tiskopis „Vnitřní doklad“
č. é 7 tiskopis „Vnitřní doklad pro předávání hotovosti ze stvrzenek“
č. 8
tiskopis „Zařazení dlouhodobého majetku"'
V Jaroměři dne 22.06.2021
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příloha č.l

Město Jaroměř
Příloha k cestovnímu příkazu
při použití soukromého osobního automobilu k pracovní cestě dle § 157 zák. práce v platném znění
Pro schválení pracovní cesty soukromým osobním automobilem musí být splněny tyto podmínky:
1. Řidič (zaměstnanec) je osoba oprávněná k řízení silničního motorového vozidla a má platný doklad o absolvování
školení k oprávnění použití osobních motorových vozidel na pracovní cesty (tzv. referentské zkoušky).
2. Budou předloženy doklady, ze kterých musí být pořízené kopie ověřené povolujícím vedoucím a tyto kopie budou
součástí cestovního příkazu předloženého k vyúčtování: doklad o zaplacení zákonného a havarijního pojištění, kopie
velkého technického průkazu, originál dokladu o ceně paliva v době pracovní cesty.
a/ § 157, odst. 2 na žádost zaměstnance *:
Žadatel: ...................................Organizační útvar, OS, orgán:.........................................
datum pracovní cesty.............................
Místo konání: ..................................... Typ vozidla:........................................... RZ: .........................
Spolucestující:.......................................................................................................................................
Prohlašuji, že osobní automobil s výše uvedenou RZ je způsobilý provozu, s platným technickým průkazem a emisemi.
K žádosti přikládám kopie dokladu o úhradě zákonného pojištění a havarijního pojištění, velkého technického průkazu.
V Jaroměři, dne.......................

.......................................................
podpis zaměstnance

Povolení pracovní cesty
a) § 157, odst. 2*
Souhlasím s použitím soukromého osobního automobilu k pracovní cestě místo hromadného dopravního prostředku
dálkové přepravy dle § 157 odst. 2 zákoníku práce.
Osobní automobil RZ......................... , pracovní cesta konaná dne.........................
zaměstnancem................................................................

Určeným hromadným dopravním prostředkem je:
a)* autobus b)* vlak c)* kombinace: autobus, vlak

d)* jiné:

Dle určeného hromadného dopravního prostředku vám přísluší náhrada jízdních výdajů. K cestovnímu příkazu při
vyúčtování předložíte s touto přílohou z internetu vytištěný doklad o ceně jízdného shodný s datem konání pracovní
cesty, kopie dokladů uvedené v žádosti.

V Jaroměři dne
podpis zaměstnavatele
podpis zaměstnance - vyjádření souhlasu
b) § 157, odst. 3*
V případě využití soukromého osobního vozidla k pracovní cestě na žádost zaměstnavatele bude poskytnuta za každý
1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu (palivo) dle platných předpisů,
(údaje z velkého technického průkazu - TP).
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Datum pracovní cesty:

Místo konání:

zaměstnanec (řidič)

spolucestující............................... Typ vozidla:.......................... RZ: ..........
Druh paliva:...............................

Spotřeba paliva na 100 km dle údajů v TP:

V Jaroměři dne
podpis zaměstnance oprávněného ke schválení

podpis zaměstnance - vyjádření souhlasu

* nehodící se škrtne

Vyúčtování pracovní cesty:
Jméno zaměstnance (řidiče): .......................... RZ: ............. Typ vozidla:
Druh paliva:....................

Datum
jízdy:

Spotřeba paliva na 100 km dle údajů v TP:

Doba
Doba
Stav tachometru
odjezdu:příjezdu:před jízdou:po jízdě:

Ujeto km:

Výpočet:
Počet ujetých km: ............................ x zákl. náhrada.......................................=......................
Počet ujetých km: .......x spotř. dle TP/lkm.......... x cena paliva /I litr............. =..............
C e 1 k e m náhrada:
......................................
(Vypočtená částka bude zapsána do vyúčtování pracovní cesty na cestovním příkaze - ostatní vedlejší výdaje).

V Jaroměři, dne........................

.........................................
podpis zaměstnance

podpis odpovědného zaměstnance
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Příloha č. 2
v

Časové rozlišení nákladů a výnosů
§ 69 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 k účetnictví nastavuje povinnost časového rozlišování nákladů a výnosů pro hlavní
činnost USC. Obecným cílem je zajistit přiřazení nákladů a výnosů do období, do kterého skutečně patří, a to bez ohledu
na reálný tok peněžních prostředků.
Náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) se zachycují v účetnictví podle těchto zásad:
a)
b)
c)
d)

e)

náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se
týkají s analytikou umožňující jejich vyčlenění pro daňové účely,
náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního
období,
náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. nákladů příštích období, (účet 381)
2. výdajů příštích období, (účet 383)
výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. výnosů příštích období, (účet 384)
2. příjmů příštích období (účet 385)

U účetních případů, které se časově rozlišují, musí být známy skutečnosti:
- věcné vymezení,
- výše a období, kterého se týkají.
Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy
plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.
Výše uvedený odstavec umožňuje, aby časové rozlišení nákladů a výnosů nebylo prováděno v případě, kdy se nejedná
o „významné položky“ (respektive pracnost provádění časového rozlišení nepřinese pro uživatele takové zpřesnění
vykazovaných výsledků hospodaření, aby daná odchylka mohla být považována za významnou).
Časové rozlišení nebude prováděno:
a) předplatné časopisů a novin (obecně bez omezení částky),
b) platby za školení (obecně bez omezení částky),
c) platby za telefonní hovory v případech, že se vyúčtovací období nekryje s kalendářním měsícem (obecně bez
omezení částky),
d) cestovné (pracovní cesty zahájeny v běžném období, ukončené v následujícím období),
e) úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček,
f)

za nevýznamné se považují případy, kdy konkrétní doklad, vztahující se k více účetním obdobím, nepřesahuje
částku 10 tis. Kč, vč. DPH, pro časové rozlišení v daném roce,

g) u dohadných položek, týkajících se spotřeby energie, která je určena k následné přefakturaci - tj. jedná se o
případy, kdy případná tvorba dohadné položky pasivní by byla okamžitě doprovázena dohadnou položkou
aktivní k vyúčtování. Vzhledem k tomu, že zde nedochází k ovlivnění nákladů a výnosů - kdy je 100 % vstupu
k přefakturaci. (Pokud je například určité měřidlo, které je rozpočítáváno v režimu 50:50 mezi nájemce a město,
je nutné dohadnou položku pasivní tvořit -ve výši 100 % a proti tomu účtovat z 50 % náklad a z 50 % dohadnou
položku aktivní),
h) u úhrad provedených před termínem splatnosti v jednom zúčtovacím období.
Časovému rozlišení podléhá za všech okolností:
a) nájemné,
b) náklady na energii (spotřeba vody, plynu, el. energie, tepla aj.) - (princip tvorby dohadných položek na spotřebu
energií, je systémově lepší toto podchycovat na veškerých odběrných místech než řešit, zda se u určitého
odběrného místa vejdeme do limitu, či zda jsme již nad ním).
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Počítání časového rozlišení:
Bude aplikován režim rozlišení s přesností „na dny“, zbytek bude zachycen na účtu 381.
Časové rozlišení u všech energií provádí OMM, s výjimkou OS a MP, u kterých provádí časové rozlišení energií vedoucí
OS, velitel MP, případně vedoucí nadřízeného organizačního útvaru. Výdaje a náklady se účtují na příslušná odvětví.
Dle harmonogramu účetní závěrky oznámí všichni příkazci operací, vedoucí organizačních útvarů, OS a velitel MP
všechna přijatá a nevyfakturovaná plnění, a naopak provedená a ukončená plnění pro vystavení faktur.
Časové rozlišení bude prováděno k rozvahovému dni, tj. k 31.12. kalendářního roku.
Dohadné účty se použijí, kde není známa částka, aleje známo období, kterého se týkají.
1) Podkladem pro výpočet dohadných položek u dodávek plynu pro bytové a nebytové prostory jsou zaplacené
předepsané zálohy, u sportovních zařízení bude podkladem pro výpočet dohadné položky stav měřidla zjištěný k datu
31. 12. daného roku, kterého se dohadné položky týkají.
2) Podkladem pro výpočet dohadných položek u dodávek el. energie pro bytové a nebytové prostory jsou zaplacené
předepsané zálohy, u sportovních zařízení bude podkladem pro výpočet dohadné položky stav měřidla zjištěný k datu
31.12. daného roku, kterého se dohadné položky týkají.
3) Podkladem pro výpočet dohadných položek u dodávek tepelné energie, vodného a stočného a odečtu bytových
měřidel pro bytové a nebytové prostory je skutečná roční spotřeba, která byla vyúčtována v období přecházejícím (tj.
skutečná spotřeba roku 2012 je podkladem pro výpočet dohadné položky roku 2013). Týká se objektů čp. 38 nám.
Československé armády, čp. 83 Národní, čp. 90 Národní, čp. 780 J. Šímy v Jaroměři a objektů čp. 62 nám. Svobody a
čp. 228 U Mlýna v Josefově.
4) U DP za vodné, stočné a srážkovou vodu u sportovních zařízení města se počítá průměrná spotřeba na den za období,
které bylo v daném roce vyúčtováno. Za období, které nebylo vyúčtováno (vyfakturováno), se dopočítá DP
(nevy fakturo váné dny x průměrná spotřeba/den).
5) U dalších objektů porovnáním spotřeby minulého období, případně dle zaplacených záloh s přihlédnutím k vlivům
změn cen.
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Příloha č. 3

Opravné položky
Opravné položky budou tvořeny k pohledávkám z:
nájemného,
vyúčtování služeb,
prodeje majetku,
k účtu 311, vyjma účtu 311 s AU 011,
k majetkovým účtům, úč. skupina 15-18,
dle § 65 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
k místním poplatkům, účet 315.
Opravné položky se netvoří k pohledávkám:
za zaměstnanci,
z daňových pohledávek.
Sledování jednotlivých položek pohledávek se sleduje podle jejich splatnosti a to 10 % z hodnoty pohledávky za
každých 90 dní po splatnosti. Počítám lhůty 90 dnů bude prováděno po dni splatnosti.
Opravné položky k pohledávkám vedeným v evidenčním systému WinDomy jsou počítány a předkládány OMM,
opravné položky k pohledávkám vedeným v DDP jsou generovány OPF - Oddělení účtárny, ostatní opravné položky
předkládají příkazci operací jednotlivých organizačních útvarů, OS a MP dle lhůt splatnosti pohledávek.
U případů, kde byla vytvořena opravná položka a bude uzavřen splátkový kalendář, bude provedeno zrušení, pohledávka
mění režim.
Opravné položky budou proúčtovány k 31.12. kalendářního roku.
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Příloha č. 4

Postup při podávání žádostí o dotace do rozpočtu města, sledování průběhu akce,
závěrečné vyúčtování akce, archivace
Za celkové vyúčtování dotací a dodržení podmínek pro čerpání dotace odpovídají příslušní vedoucí
jednotlivých organizačních útvarů, OS a velitel MP, kteří o dotaci žádali a akci, na kterou dotace byla
poskytnuta, zajišťovali - příkazce operace.
Příkazce operace je vedoucí orgánu veřejné správy (starosta) nebo vedoucí organizačního útvaru, OS
nebo velitel MP, případně vedoucí zaměstnanec jím pověřený- k nakládání s veřejnými prostředky
orgánu veřejné správy.
Pro konkrétní akci je, v případě potřeby, na příkazce operace a zaměstnance odpovědného za dodržení
podmínek dotace a realizaci akce, vyhotoven podpisový vzor. U dotací se stanovenými podmínkami na
vytvoření realizačního týmu, jsou po projednání s vedením úřadu odpovědní zaměstnanci jmenováni tajemnicí
MU resp. starostou města (MP, pečovatelská služba) vě. podpisového vzoru.
Pokud v průběhu zajišťování akce dojde ke změně příkazce operace bude toto provedeno písemně,
odsouhlaseno starostou nebo mí sto staro stou města a bude vyhotoven protokol o předání dokladů týkajících se
příslušné akce včetně finančního vyúčtování k datu předání.
Na každou dotaci bude vytvořen dotační spis
Dotační spis bude označen (pořadač, desky aj.):
Město Jaroměř, název akce - slovně, číslo dotace z centrální evidence dotací města (dále jen CE), rok, označení
dle podmínek dotace tj. např. číslo organizace, ě. smlouvy, účelový znak, doba archivace aj. Všechny
písemnosti dotačního spisu musí procházet spisovou evidencí IS GINIS (Právní předpis č. 3 - Spisový řád).
Dotační spis na dotace, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a na dotace
poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje bez podané žádosti městem Jaroměř je veden spis ve
zúženém rozsahu.
Na průtokové dotace, jejichž příjemcem jsou příspěvkové organizace, zřízené městem Jaroměř, se dotační spis
nezakládá, dotační spis vede příspěvková organizace. Na příslušném odboru jsou evidovány pouze základní
informace o průtokové dotaci - termín a číslo usnesení o projednání žádosti o průtokovou dotaci v RM,
přidělené číslo dotace - CE, kopie podané žádosti o dotaci (je-li k dispozici), kopie Rozhodnutí o přidělení
dotace, případně kopie Smlouvy o dotaci a ostatní dokumenty, potřebné pro zařazení průtokové dotace do
rozpočtu města v příjmové i výdajové části. Součástí podkladů k průtokové dotaci nejsou kopie jednotlivých
účetních dokladů ani závěrečné vyúčtování dotace a žádosti o platbu.
I.

v

Žádost o dotaci
Před podáním jakékoliv žádosti o dotaci, včetně průtokových dotací pro příspěvkové organizace, musí být
podání žádosti o dotaci projednáno v příslušném orgánu města. Pokud není v podmínkách dotace přesně
specifikováno, který orgán města musí podání žádosti o dotaci projednat a schválit, jsou žádosti o dotaci
předkládány RM. Před projednáním podání žádosti o dotaci v orgánech města musí příslušný příkazce operace
nebo ředitel příspěvkové organizace požádat OPF (hlavní účetní) o přidělení evidenčního čísla dotace - CE.
Po projednání a schválení podání žádosti o dotaci bude žádost podána a předána v kopii na OPF, z důvodu
jejího sledování.
Žádost o dotaci se odesílá v určeném počtu originálních vyhotovení poskytovateli dotace, případně je
podávána elektronicky. Kompletní originální vyhotovení žádosti, včetně formulářů RA, průvodního dopisu,
je součástí dotačního spisu u příkazce operace nebo určených zaměstnanců příslušného organizačního útvaru,
OS a MP.
Za řádné vedení dotačního spisuje přímo odpovědný vedoucí organizačního útvaru, OS, velitel MP - příkazce
operace, případně určený zaměstnanec příslušného organizačního útvaru, OS nebo MP, který o dotaci žádal.
II.
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Žádosti o dotace pro organizační složky (PS, JSDH), MP a příspěvkové organizace města jsou
předkládány prostřednictvím:
odboru organizačního a vnitřních věcí
- pro JSDH,
odboru majetku města
pro OS, MP a příspěvkové organizace, pokud se bude jednat o opravu nemovitostí nebo stavební investici,
pečovatelská služba
předkládá samostatně, s výjimkou oprav nemovitostí nebo stavebních investic (ty předkládá
prostřednictvím OMM),
příspěvkové organizace města
žádosti o dotace, mimo dotací na zajištění oprav nemovitostí nebo stavebních investic, předkládaji
samostatně, ve spolupráci s organizačním útvarem města podle druhu zajišťované činnosti (např. odpady,
zeleň - odbor životního prostředí, školství a kultura - OŠKT, pokud to podmínky dotace umožňují, mohou
příspěvkové organizace žádat i o dotaci na opravu nemovitostí nebo stavební investici, avšak po prvotní
konzultaci a ve spolupráci s OMM a OPF, atd.).
V případě, že se Město Jaroměř bude finančně podílet - např. navýšením příspěvku organizacím zřízeným
městem nebo poskytnutím fin. příspěvku organizacím, kde je město společníkem, bude starostou města určen
zodpovědný zaměstnanec pro zajištění poskytnutí finančních prostředků a kontrolu jejich využití.
III.
Smlouva o získání dotace, Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace podléhá schválení v příslušném orgánu města. Pokud není v podmínkách dotace
přesně specifikováno, který orgán města musí smlouvu o dotaci projednat a schválit, jsou smlouvy o dotaci
předkládány RM. Smlouva v originálním vyhotovení se zakládá do dotačního spisu u příkazce operace a do
centrální evidence smluv na OTAJ. Kopie smlouvy se bezprostředně po nabytí platnosti a účinnosti předkládá
na OPF, aby mohla být dotace zařazena do rozpočtu města a mohlo být účtováno o očekávané dotaci.
Při uzavírání smlouvy se postupuje v souladu s vnitřním Právním předpisem města č. 6 - „Pravidla pro
vypracování, evidenci a náležitosti právních jednání'4.
O uzavřených smlouvách nebo rozhodnutích se účtuje v souladu s ČÚS č. 703. Z hlediska významnosti se na
podrozvahových účtech účtuje pouze o transferech, které v jednotlivém případě převýší částku 500 tis. Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nepodléhá projednání v RM. Rozhodnutí v originálním vyhotovení se
bezprostředně po jeho obdržení zakládá do dotačního spisu u příkazce operace. Kopie rozhodnutí se
bezprostředně po obdržení předkládá na OPF, aby mohla být dotace zařazena do rozpočtu města a mohlo být
účtováno o očekávané dotaci.

IV.
Evidence dotace
Každá akce, která bude financována pomocí dotace (netýká se průtokových dotací na akce, realizované
příspěvkovými organizacemi), bude založena v samostatné složce (dále jen dotační spis) včetně všech příloh,
dokladů v originálním vyhotovení (popřípadě ověřených kopií), které se k dané akci vztahují (např. žádost o
dotaci, výběrové řízení, smlouva o dílo s dodavatelem, smlouva o poskytnutí dotace, podmínky dotace, limit
dotace, formuláře RA, stavební, kolaudační rozhodnutí, zápis o převzetí prací - akce, stavební deník, zápis o
zařazení do majetku města, zpráva o závěrečném vyhodnocení akce, aj.). Čerpání finančních prostředků,
financování (tj. faktury, pokladní doklady, včetně bankovního výpisu o zaplacení), tiskopis vyúčtování dotace,
aj. budou součástí dotačního spisu. Za tuto evidenci přímo odpovídá vedoucí organizačního útvaru, OS a
velitel MP a zaměstnanec zodpovědný za realizaci akce. Vedoucí organizačního útvaru, OS a velitel MP
zodpovídá za průběžné provádění kontroly obsahu dotačního spisu.
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Povinné náležitosti dotačního spisu:
Přípravná fáze projektu:
1.
soupis dokumentů týkajících se přípravné fáze projektu,
2.
výzva, příručka pro žadatele,
3.
materiály a usnesení z RM, ZM,
4.
výběrová řízení (VZ, VZMR, výjimka) včetně zprávy, z níž bude patrno na základě čeho byl zvolen
druh výběrového řízení, výsledek VŘ - rozhodnutí,
5.
faktury přijaté včetně kopie výpisu z účtu, ze kterého bude patrno, kdy byla faktura uhrazena (faktury
požadovat ve 2 vyhotoveních - 1 x účtárna jOPF, 1 x do spisu u příkazce operace),
6.
projektová dokumentace, stavební povolení nebo ohlášení apod.,
7.
žádost o dotaci,
8.
ostatní dokumenty (např. korespondence s poskytovatelem, zápisy zjednání, určení zaměstnanců
apod.),

Realizační fáze projektu:
9.
soupis dokumentů týkajících se realizační fáze projektu,
10. rozhodnutí nebo smlouva o poskytnutí dotace, podmínky přidělení dotace (bývají součástí
rozhodnutí nebo smlouvy), příručka pro příjemce dotace (pakliže nebyla součástí příručky žadatele),
11. materiály a usnesení z RM, ZM, zápisy z jednání realizačního týmu,
12. výběrová řízení (VZ, VZMR, výjimka) včetně zprávy, z níž bude patrno, na základě čeho byl zvolen
druh výběrového řízení), výsledek VR - rozhodnutí,
13. faktury přijaté včetně kopie výpisu z účtu, z kterého bude patrno, kdy byla faktura uhrazena (faktury
požadovat ve 2 vyhotoveních - 1 x účtárna OPF, 1 x do spisu u příkazce operace,
14. monitorovací zprávy o realizaci projektu,
15. publicita (její zdokladování),
16. zápisy z kontrolních dnů, stavební deníky, ostatní písemnosti týkající se realizace akce,
17. rozhodnutí o kolaudaci, protokol o převzetí díla, rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu apod.,
18. závěrečné vyhodnocení (z něj by mělo být patrno, že všechny podmínky rozhodnutí byly nebo jsou
plněny),
19. ostatní dokumenty (např. korespondence s poskytovatelem, zápisy z jednání, pověření zaměstnanců
apod.),
20. zápisy z provedených kontrol (průběžné kontroly, kontroly poskytovatele aj.).
Provozní fáze projektu:
21. soupis písemností týkajících se provozní fáze projektu,
22. monitorovací zprávy (po dobu udržitelnosti projektu),
23. ostatní písemnosti po dobu udržitelnosti projektu (zpravidla 5 let),
24. zápisy z provedených závěrečných kontrol (FU, EU apod.).

Za úplnost dotačního spisu (úplnost originálů) odpovídá příkazce operace dané akce.
Příkazce operace je povinen bezodkladně předat na OPF veškeré doklady, které jsou nutné pro zaúčtování
dotace ((tj. především vnitřní pokyn k zaúčtování finančních prostředků na podrozvahové účty na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (týká se poskytnutých dotací,
přesahujících částku 500.000,00 Kč)) a její následné vypořádání.
Doklady, předávané v kopii na OPF:
žádost o dotaci, včetně formulářů RA + průvodní dopis, vč. všech změn,
rozhodnutí o registraci akce, popř. přidělení registračního čísla,
smlouvy o poskytnutí dotace, vč. formulářů RA + průvodní dopis, podmínky,
rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, případně rozhodnutí o poskytnutí dotace,
včetně podmínek,
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změny rozhodnutí, změny uzavřených smluv na dotace,
oznámení limitu,
žádosti o platbu, uvolnění finančních prostředků z dotačního titulu,
avíza převodu finanční podpory dotace na účet města,
tiskopis „akce - dotace“ při ukončení akce,
závěrečné vyúčtování dotace.
Za předání dokladů na OPF je přímo odpovědný vedoucí organizačního útvaru, OS a velitel MP nebo určený
zaměstnanec příslušného organizačního útvaru, OS a MP.
Každá podaná žádost o dotaci - příspěvek ze státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje bude evidována v centrální
evidenci přehledu dotací, kterou zajišťuje OPF (hlavní účetní). Za předkládání údajů pro průběžné doplňování
této evidence zodpovídají příkazci operace, případně zodpovědní zaměstnanci příslušných organizačních
útvarů, OS a MP. Žádost o dotaci bude do centrální evidence zaevidována před projednáním žádosti o dotaci
v příslušném orgánu města a souběžně bude vytvořen tiskopis „akce - dotace“ na příslušnou akci. Následně
budou průběžně doplňovány údaje do tiskopisu centrální evidence a tiskopisu „akce - dotace'4. V případě, že
příslušný orgán města podání žádosti o dotaci neschválí, bude číslo dotace - CE z evidence dotací vymazáno
a doklad „akce - dotace“ bude zrušen.
Správce rozpočtu, na základě požadavku příkazce operace - žadatele o dotaci, přidělí číslo organizace pro
samostatné evidování akce v účetnictví města. Průběh a vyřízení žádosti se rovněž zaznamenává do centrální
evidence pod přidělené číslo dotace (CE).
Centrální evidence je vedena na intranetu v sekci „agenda úřadu44.
V.
Čerpání dotace, sledování financování
Každá dotace se sleduje v účetnictví města odděleně, je přiděleno číslo organizace, případně účelový znak
(dále jen ÚZ), ORJ.
Pokud podmínky dotace vyžadují zřízení samostatného bankovního účtu, je financování akce zajišťováno
prostřednictvím tohoto účtu.
Faktury, týkající se dotací, jsou na OPF předkládány ve dvou vyhotoveních, včetně všech příloh, tj.
objednávky, potvrzení a rozpisu provedených prací aj. Pokud je fakturace na základě uzavřené smlouvy, bude
na faktuře uvedeno číslo smlouvy.
Faktury do účetnictví při likvidaci musí být zřetelně označeny číslem organizace, CE, ÚZ nebo označením,
které je stanoveno v podmínkách nebo ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při platbě z účtu, zřízeného pro danou
akci, bude na záznamu o likvidaci k faktuře nebo na faktuře uvedeno příkazcem operace nebo určeným
zaměstnancem, příslušné číslo účtu, ze kterého má být platba provedena.
Evidence čerpání finanční prostředků se rozděluje na čerpání dotace a podílu města.
Toto rozlišení bude uvedeno na záznamu o likvidaci faktury. ORJ 1 = výše dotace, ORJ 2 = povinný podíl
města, ORJ 3 (nepovinné značení ) - náklady související s akcí, ale mimo dotaci - nepředkládají se do
vyúčtování dotace. U dotací z kraje bude ORJ 630, případně 630x. Povinný podíl u dotací z kraje bude řešen
pro danou akci individuálně v číselníku.
Označení ORJ 1, 630, 630x, ORJ 2 podepisují příkazci operace, vedoucí OPF (správce rozpočtu), hlavní
účetní.
Pokud je zahájeno financování akce před přiznáním dotace, budou náklady sledovány v účetnictví odděleně
na přiděleném čísle organizace z centrální evidence. Faktury včetně dokladu o zaplacení (výpis z účtu,
pokladní doklady aj.) se zakládají do dotačního spisu. Při přiznání dotace budou uznatelné náklady z přípravné
fáze dotace na základě soupisu účetních dokladů převedeny do sledování čerpání celé akce. Doklad bude
vyhotoven příkazcem operace nebo určeným zaměstnancem, založen v dotačním spise příslušné akce a předán
na OPF.
Na jednotlivých organizačních útvarech, OS a MP je sledováno čerpání dotací na tiskopise „akce - dotace44
(dále jen „tiskopis44), který je zveřejněn na intranetu v sekci „agenda úřadu44.
Tiskopis se vyhotovuje na každou dotaci, a doplňuje se průběžně, vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci
(zodpovídá příkazce operace nebo jím určený zaměstnanec). Na první straně tiskopisu budou mimo jiné
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uvedeni: zodpovědná osoba za realizaci akce, vedoucí příslušného organizačního útvaru, OS a velitel MP příkazce operace a u dotací s realizačním týmem všichni členové tohoto týmu. Tiskopis je součástí dotačního
spisu. Kompletně vyplněný tiskopis je předáván v kopii na OPF (hlavní účetní), vždy při dokončení akce (do
30 dnů po dokončení akce).
Za sledování čerpání dotace a dodržení podmínek dotace je zodpovědný příslušný vedoucí organizačního
útvaru, OS a velitel MP, nebo určený zaměstnanec organizačního útvaru, OS a MP.

VI.
Vyúčtování dotace, archivace
Vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu zpracovávají příslušné organizační útvary, OS a MP v termínu
stanoveném ve smlouvě nebo podmínkách k poskytnutí dotace.
Po odeslání závěrečné zprávy o čerpání a splnění dotace bude originální dotační spis založen u příkazce
operace, případně odpovědného zaměstnance organizačního útvaru, OS a MP. V případech, kde bude více
originálních vyhotovení dokumentů (např. faktur), týkajících se příslušné dotace, bude po ukončení akce
provedena archivace dle platných zákonů, případně podmínek EU.
VII.
Kontrola dotací
Určený referent OPF provede lx za měsíc kontrolu evidence čerpání dotace na účetnictví města. Zápis o
provedené kontrole odešle e-mailem všem příkazcům operací k průběžné kontrole. Příkazce operace do 7
pracovních dnů písemně - e-mailem, potvrdí správnost uvedených údajů, případně požádá o opravu či
doplnění. Zjištěné rozdíly budou ihned dohledány a zajištěna oprava, buď v evidenci akce, nebo v účetnictví
města. V případě zjištěných rozdílů bude vyhotoven doklad pro opravu, který bude podepsán zaměstnancem
odpovědným za dotaci a zaměstnancem OPF, který prováděl kontrolu.
Nejméně 10 dní před termínem podání žádosti o platbu, ukončení financování nebo termínem závěrečného
vyúčtování, bude provedena společná kontrola vedoucího organizačního útvaru, OS a velitele MP (příkazce
operace) a odpovědného zaměstnance za dotaci a ověřena výše prokazovaných nákladů na účetnictví
s určeným zaměstnancem OPF za provádění kontroly dotací. U dotací z Evropské unie bude, v případě
potřeby, provedena kontrola příkazcem operace ve spolupráci s referentem kontroly (útvar starosty).
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Příloha č. 5

DPH - Postup při objednávkách, uzavírání smluv, likvidaci faktur, vystavování účetních
dokladů, - používané účty - zákon o DPH
Město Jaroměř je plátcem DPH od 1.4.2009.
Veškeré příjmy a výnosy dle druhu činnosti budou rozděleny z pohledu DPH na činnosti, které nejsou
předmětem daně a na ekonomické činnosti města. Ekonomické činnosti budou dále zařazeny do činností
osvobozených od daně s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet a na zdanitelná plnění.
Na objednávky a do uzavíraných smluv bude uváděno, zda se jedná o režim přenesené daňové povinnosti, tzv.
reverse - charge.
Při vystavení objednávky a před uzavřením smlouvy je příkazce operace povinen provést kontrolu
„spolehlivého plátce“ v registru plátců DPH (ARES) včetně kontroly zveřejnění účtu. Při úhradě faktury je
kontrola „spolehlivého plátce“ včetně zveřejnění účtu, na který probíhá úhrada, prováděna automaticky,
v účetním systému GINIS, modul BUC a KDF.
Příkazce operace odpovídá za to, že ve smlouvách, příp. objednávkách s plátci DPH bude uváděno ustanovení,
opravňující město uhradit DPH přímo správci daně místo nespolehlivého plátce pro případ, že se druhá
smluvní strana stane nespolehlivým plátcem. Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH při
úhradě na jiný účet než účet dodavatele zveřejněný správcem daně na webu finanční správy pouze za
podmínky, že úplata za poskytnuté plnění překračuje „dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení
plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“ (§ 109 odst. 2
písm. c) zákona o DPH). Maximální limit pro hotovostní platby stanoví § 4 zákona č. 254/2004 Sb., a to ve
výši 270 tis. Kč, ručení se tak aplikuje až u plateb přesahujících 540 tis. Kč (dvojnásobek limitu pro hotovostní
platby). Do této částky riziko ručení za nezaplacenou DPH pro město neexistuje. U faktury hrazené na
nezveřejněný účet v celkové částce do 540 tis. Kč příkazce operace neprovádí písemný záznam na průvodním
lístku k faktuře s požadavkem na platbu na nezveřejněný účet. Naopak, u faktur s hodnotou platby vyšší než
540 tis. Kč se platba na nezveřejněný účet dodavatele nepřipouští.
Při posuzování uplatnění DPH budou přijaté doklady tříděny následujícím způsobem:
1. přijaté daňové doklady, které plně souvisí s veřejnou správou
(plnění, která nejsou předmětem daně a není u nich nárok na odpočet)
2. přijaté daňové doklady, které plně souvisí s osvobozenými činnostmi bez nároku na odpočet
(§51-62)^
3. přijaté daňové doklady, které plně souvisí se zdaňovanými plněními
(např. doklady na opravu nebytového prostoru, který je využíván pro zdaňovací činnost)
4. přijaté daňové doklady, které souvisí jak s plněním na výstupu zdaňovanými, tak s plněním
osvobozeným
(např. faktura za opravu střechy budovy, kde jsou prostory pronajímány jak neplátcům, tak plátcům)
5. přijaté daňové doklady, které souvisí jak s veřejnou správou, tak s plněním, která jsou předmětem
daně
(určení poměru - § 72, odst. 6 - veřejná správa, pronájem plátci DPH, neplátci DPH)
6. přijaté daňové doklady, které souvisí jak s veřejnou správou, tak s plněním, která jsou předmětem
daně i plněním osvobozeným
(např. fa za čp. kde jsou byty - osvobozeno, nebytové prostory pronajaté plátci - využit § 56a, a prostory
využívané pro veřejnou správu).
Daňové doklady musí mít náležitosti § 29 zákona o DPH

Zálohový koeficient
Pro kalendářní rok bude použit zálohový koeficient vycházející z plnění minulého roku. V okamžiku přijetí
daňového dokladu bude účtováno o celé částce daně. Učet 343 36 označuje, že má být odpočet krácen
koeficientem. Neuplatněná výše DPH, která bude rozdílem mezi zaúčtovanou měsíční částkou na účtu 343 36
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a kráceným nárokem na odpočet DPH vypočteným na měsíčním přiznání k DPH, bude proúčtována měsíčně
do nákladů.
V posledním zdaňovacím období roku bude proveden výpočet vypořádacího koeficientu a provedeny úpravy
zápisů na výše uvedených účtech.
Při účtování bude používán účet 343 - DPH a souvztažné účty se záznamovými jednotkami (kódy), aby byla
zajištěna záznamní povinnost pro FÚ ve vazbě na daňové přiznání.
343 25 daň na výstupu /protiúčet 6xx
343 35 daň na vstupu plný nárok/protiúčet 5xx
343 36 daň na vstupu krácený nárok
343 49 neuplatněná daň (daň na vstupu pokrácena koeficientem), která bude účtována do
nákladů/protiúčet 549 0343
tvar zápisu

- datum zaúčtování ve tvaru př. 15.02.2009
- datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru 20090215

Při vypořádání daně s FÚ - přijetí nadměrného odpočtu - položka 5362 červeně
- odvod daně - položka 5362
Příklady úplaty, které nejsou předmětem DPH:
- příjmy dle rozpočtové skladby tř. 1 a tř. 4
daně, správní poplatky, odvody, ekonomické poplatky, přijaté dotace,
- příjmy účtové tř.3
přeúčtování energií, služeb - §36, odst. 13
2141 příjmy z úroků na běžném účtu města,
2212 pokuty,
2321 finanční dary,
2322 přijaté pojistné náhrady,
2324 náhrady,
2328 neidentifikované příjmy - jsou nahodilé,
312x kapitálové příjmy, dary, příspěvky,
ostatní příležitostné příjmy z činností, které nejsou soustavné - společenské akce aj.
Příklady úplaty, které jsou předmětem DPH:
poskytování služeb třetím osobám,
krátkodobé pronájmy do 48 hod. nebytové prostory, byty, stavby,
dlouhodobý pronájem nebytových prostor, bytů a staveb plátcům DPH,
pronájmy movitých věcí
průvodcovské služby,
kopírování za úplatu,
prodej knih, brožur, tiskovin - zpravodaj,
reklamní služby, inzerce, pronájmy vývěsních skříněk, umístění reklamy na VO aj.,
ubytování,
pořádání výstav, veletrhů apod.,
pronájmy honiteb.
Záznamové jednotky (kódy) - nesou informaci pro zpracování daňového přiznání a doloženosti.
Určují, zda se jedná o základní nebo sníženou sazbu daně, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet,
hodnotu plnění nezapočítávaných do koeficientu s nárokem a bez nároku na odpočet, výpočet poměrné části
odpočtu aj.
- příkazci operací odpovídají při provedení objednávky prací, služeb za uvedení potřebných údajů dle
zákona o DPH.
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- objednávky a následně fakturace bude prováděna v rozdělení dle účelu využití prostor:
prostory sloužící veřejné správě - § 5 zákona,
prostory osvobozené bez nároku na odpočet DPH - § 51 -62 zákona,
prostory využívané pro ekonomickou činnost - plátce DPH, § 5 zákona,
prostory využívané pro ekonomickou činnost - neplátce DPH, aj.
- u objektů, které jsou užívány nájemci a současně je vykonávaná veřejná správa městem bude při
objednávce prací, služeb projednána s dodavateli rozdělená - samostatná fakturace na práce, služby
prováděné pro pronajímané prostory, na práce, služby týkající se prostor pro veřejnou správu.
Kde nebude rozdělení možné, bude postupováno u uplatnění DPH poměrem (u veřejné správy a zdanitelných
plnění) nebo bude využit koeficient dle § 76 zákona (u plnění zdaňovaných a osvobozených). Poměr bude
vypočítán příkazcem operace a bude přílohou faktury.
- při uzavírání nájemních, pachtovních a ostatních smluv na nebytové prostory bude součástí nájemní smlouvy
prohlášení, zda bude využit § 56a, odst. 3 zákona o DPH.
Uplatnění DPH u nájmu nebytových prostor u plátců DPH bude provedenou pouze při doložení písemného
prohlášení.
- v uzavíraných nájemních smlouvách musí být vždy uvedeno:
DUZP - datum uskutečněného zdanitelného plnění,
datum platby,
období vyúčtování služeb,
způsob vyúčtování služeb, případně využití § 36, odst. 13.
- vyúčtování záloh, paušálů
Vyúčtování sjednaných záloh, zúčtovatelných paušálů se provádí podle § 21, odst.4, zákona o DPH, DUZP
jde den zjištění skutečné spotřeby. Způsob a období vyúčtování bude uvedeno v nájemní smlouvě. Vyúčtování
bude prováděno proti uhrazeným zálohám, stornování neuhrazených dohodnutých záloh za vyúčtované
období bude provedeno v měsíci prováděného vyúčtování (shodné DUZP s vyúčtováním).
Náklady na společné prostory, srážková voda budou rozpočítány mezi uživatele prostor podle osob nebo podle
m2 užívané plochy, případně podle poměru stanoveného OMM. Způsob vyúčtování bude proveden podle
nájemní smlouvy. Výpočet nákladů bude lx předložen OPF a lx založen na OMM.
Vyúčtování služeb se provádí podle zákona č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, včetně souvisejících
odkazů.
Rozdíly mezi měřidly na patě domu a poměrovými měřidly budou po ukončení vyúčtování přeúčtovány k tíži
města na základě přeúětovacího dokladu a protokolu s odůvodněním vytvořeným správcem objektu (např.
OMM). V rámci přeúětovacího dokladu bude řešena i otázka DPH.
Při převodu nemovitosti podle § 21 je DUZP den předání nemovitosti uživateli nebo den doručení listiny od
katastrálního úřadu s uvedením data právních účinků vkladu práva, a to tím dnem, který nastane dříve.
Příkazce operace odpovídá za vyhotovení předávacích protokolů o užívání nemovitostí, případně označení
DUZP na kupní smlouvě, nájemní smlouvě a předání na OPF v termínech dle zákona o DPH.
Odpovědné osoby za uskutečněná zdanitelná plnění jsou povinny předkládat osobě odpovědné za daňovou
evidenci účetní doklady včas a úplné v běžných termínech zákona o DPH.
Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí
úhrady (daňový doklad k přijaté platbě). Příkazce operace na podkladech k vystavení faktury uvede, zda
předmět fakturace je osvobozen od DPH, pokud má být fakturován včetně DPH, bude uveden datum
uskutečnění zdanitelného plnění a sazba DPH.
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Zaokrouhlování DPH
pokud je na daňovém dokladu uvedeno více druhů zboží nebo služeb najednou, bude zaokrouhlení
provedeno u každé fakturované položky.
- pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající jedné sazbě daně, vypočte se částka DPH z konečné
ceny, případně dle sjednání ve smlouvě.
- pokud se jedná o více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možné zaokrouhlení připočítat
k základu daně z jedné použitelných sazeb nebo provést rozdělení dle jednotlivých sazeb, (z důvodu
správného zaúčtování a zachycení v evidencích majetku bude uváděno zaokrouhlení příkazcem
operace na daňovém dokladu, kde cenu upravil),
- při výpočtu částky daně z ceny uvedené bez DPH, dopočte se cena s DPH u každé položky a vypočtená
cena v haléřích bude zaokrouhlena na koruny (matematicky § 37 zákona). Rozdíl vzniklý
zaokrouhlením při výpočtu DPH se do základu daně nezapočítává, s výjimkou plateb v hotovosti.
Z důvodu zajištění kontroly správnosti uplatňování a odvodu DPH, je na OPF, mimo účetní doklady, vedena
samostatná evidence faktur a vnitřních dokladů.
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Příloha č. 6

VNITŘNÍ DOKLAD PRO ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU
(oprava účtování/pokyn k platbě*)

Určeno pro: odbor plánovací a finanční - oddělení účtárny
Předává: odbor/útvar/organizační složka/orgán*...............
Popis účetního případu:

Částka k zaúčtování:......................................... Vazba k účetnímu dokladu:..................................
Číslo účtu příjemce:..........................................................................................................................
Variabilní symbol:.........................................................Konstantní symbol:..................................
Adresa příjemce:................................................................................................................................
IČO: ............................................................

DIČ: ................................................................

Rozpočtové krytí:
ORJ:

ODPA:

položka:

účelový znak:

ORG:

Odúčtujte z:
Zaúčtujte na:

U dotací: číslo CE:............................................splněny podmínky dotace: ....................................

Přílohy:

Datum vyhotovení vnitřního dokladu:...........................................................................
Vyhotovil (osoba odpovědná za účetní případ):................................................ Podpis:
Příkazce operace:............................................................................................... Podpis:
Hlavní účetní:.................................................................................................... Podpis..
Správce rozpočtu:............................................................................................... Podpis:
Účetní:................................................................................................................ Podpis:

*nehodící se škrtněte
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Příloha č. 7

Město Jaroměř, IČO 00272728
Vnitřní doklad pro předávání hotovosti ze stvrzenek
Předávající odbor: xxx____________ _______________
Přebírající odbor: plánovací a finanční - oddělení účtárny - hlavní pokladna
Druh předávané hotovosti:
Blok

č.:

Stvrzenky č.:

správní poplatky

XXX, XXX, XXX

od č. xxx do č.
xxx
číslo bloku

HOTOVĚ
agenda xxx
agenda xxx
agenda xxx
celkem hotově
KARTOU
agenda xxx
agenda xxx
agenda xxx
celkem kartou

číselné označení
agendy (ORG)
xxx
xxx
xxx

číslo bloku číslo bloku

xxx
xx
xx
xx
0,00

xxx
xxx
xxx

xx
xx
xx
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

xxx
xx
xx
xx
0,00

xx
xx
xx
0,00

poznámka:
údaje jsou uváděny v součtu za jednotlivou agendu
řádky "agenda" a sloupce "číslo bloku" lze libovolně přidávat, dle potřeby

Ostatní
poznámky:

např. mylné platby, stornované stvrzenky apod.

Období:

od xx.xx.20xx do xx.xx.20xx

V Jaroměři dne xx.xx.20xx
Podpis předávajícího....................................

Podpis přebírajícího (pokladník):
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Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

xxx
xx
xx
xx
0,00

xx
xx
xx
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč

celkem
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

celkem
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Příloha í. 8

Zařazení dlouhodobého majetku

číslo/rok

Druh dlouhodobého majetku:

nemovitost*

ostatní majetek*

technické
zhodnocení*

Název:

1) Nemovitost (v příp. více objektů u staveb bude rozpis v příloze)
Název ulice (čp.):

Katastrální území:

kat. číslo pozemku:

druh pozemku:

Datum kolaudačního rozhodnutí:

Zhotovitel stavby:

Datum podání návrhu na vklad:

záruční doba končí:

Jaroměř

2) Ostatní majetek
Rok výroby:

Výrobní číslo:

Způsob pořízení:

Vybraná účetní jednotka: ANO-NE*
(pokud ano, povinná příloha předávací protokol)

Klasifikace CZ- CPA, CZ - CC:

Počet let odpisů:

Číslo účtu v účetnictví:

ORG:

Pořizovací cena celkem (PC):

z PC výše dotace :

Uplatněno DPH u majetku: ANO - NE*
Cena bez DPH:

Uplatněná výše DPH:

z PC

Případná výše dotace:

cena projektové dokumentace:
ostatní pořizovací výdaje:

Dodržení podmínek dotace (uvést omezující podmínky dotačního titulu):

Předáno do evidence OMM

dne:

Majetek ve správě:
Majetek bude předán - viz pokyn k převodu v příloze vč. podmínek
Poznámka/přílohy:

Vyhotovil/datum:
Příkazce operace:
Vyřaďte z účtu:
Předáno pro zaúčtování:

OMM datum/podpis
OPF datum/podpis
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podpis OMM:

/20xx
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