
 
Směrnice ORJ Zlín 1/2011 r. 2019 o zpracování a oběhu účetních dokladů 

 
 

1. Úvod 
 

1 Junák – český skaut, z. s. je právnickou osobou - zapsaným spolkem, zapsaným v 
rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659. Postavení 
organizace podrobně vymezují Stanovy. Ve smyslu stanov je delegována právní 
subjektivita okresní radě Zlín, dále jen ORJ Zlín.  

2 Organizace nebyla založena za účelem podnikání. Hlavní náplní je výchovná práce a 
volnočasové aktivity s mládeží. Výchovná práce je vykonávána dobrovolně. 

3 Statutárním orgánem jednotky je předseda ORJ, případně jeho zástupce, dále jen 
statutár. 

4 Od 1.1.2018 účtuje ORJ v účetních knihách podvojnými zápisy za pomocí účetního 
software ESO Skeleton. V účetním software jsou vedeny následující knihy: peněžní 
deník, kniha závazků, kniha pohledávek, kniha účetnictví, účetní deník. V systému bude 
také vedena evidence hmotného majetku. 

5 Zpracováním a oběhem účetních dokladů se rozumí postup, kterým každý účetní doklad 
prochází od okamžiku jeho vyhotovení přes ověření a zaúčtování až do okamžiku jeho 
úschovy. 

6 Účetními doklady pro účely této směrnice jsou písemnosti, které : 
ověřují uskutečněné účetní případy, 
ověřují uskutečněné účetní operace, 
dokládají účetní zápisy. 

 
2. Náležitosti účetních dokladů  

 
1 Účetními doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

označení účetního dokladu, 
obsah účetního případu a jeho účastníky, 
peněžní částku nebo informaci o množství a ceně za měrnou jednotku, 
den vyhotovení účetního dokladu, 
den uskutečnění účetního případu, není-li shodný, s dnem vyhotovení účet. dokladu, 
podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (statutár nebo hospodář). 
 

3. Druhy účetních dokladů  
1 Účetními doklady jsou zejména : 

Faktury dodavatelů, 
příkazní smlouvy, 
faktury vystavené, 
platební příkazy, bankovní výpisy, 
pokladní doklady, 
ostatní doklady.  

2 Účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se 
jimi dokládají. 
 

4. Evidence dodavatelských faktur 
 

1 K vystavení objednávky a tím i oprávněnosti převzetí faktury je předseda ORJ, a 
hospodář ORJ. Došlou fakturu zkontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti dle zákona 
o účetnictví, pokud ne, vrátí ji dodavateli k přepracování. 

2 Zkontrolovanou fakturu označí datem jejího přijetí. Hospodář nebo předseda ORJ 
vystaví platební příkaz a provede úhradu v bance. 



3 Došlé faktury dále hospodář označí pořadovým číslem a navede do knihy závazků. Po 
obdržení výpisu z účtu v peněžním ústavu, zapíše datum úhrady do knihy závazků a 
platbu zaúčtuje v souladu s platným účtovým rozvrhem. 

 
5. Podepisování účetních dokladů 

 
1 Podpis za účetní případ (schválení oprávněnosti nákladu) připojuje předseda ORJ nebo 

hospodář do kolonky u výdajových pokladních dokladů, na došlé faktuře před 
provedením platby. Přezkoušením z věcného hlediska se rozumí, zda údaje účetních 
dokladů, ověřujících provedení hospodářských operací, odpovídají provedeným pracím, 
výkonům, dodávkám atd. a jsou provedeny na základě objednávky nebo hospodářské 
smlouvy 

2 Podpis osoby odpovědné za zaúčtování dokladu i účtovací předpis bude uveden 
v účetním deníku příslušné agendy. 

 
6. Pohledávky, příkazní smlouvy 

 
1. Příkazní smlouvu pro dotace určené ORJ potvrdí statutár a předá ji hospodářovi. 
2. Pro dotace na provozní náklady, určené střediskům prostřednictvím okresu, vyhotoví 
statutár příkazní smlouvu a sjedná se středisky smluvní podmínky pro zaslání vyúčtování 
dotací na provozní náklady.  Hospodář ORJ nebo předseda vyhotoví platební příkaz a 
provede převod financí až po zaslání vyúčtování dotací na provozní náklady ze středisek.   
 

 
7.  Hmotný majetek 

 
1. Majetek s pořizovací cenou 3.000 Kč a vyšší, jehož  doba použitelnosti je delší než 
jeden rok, bude veden na majetkových účtech a v evidenci pod samostatným inventárním 
číslem. 
2. Majetek, jehož cena pořízení je nižší než tři tisíce a vyšší jak 499,5 Kč, jehož doba 
použitelnosti je delší, než jeden rok bude veden pouze v operativní evidenci. 
3. V organizaci mohou vznikat tyto zásoby- propagační materiál. Nákup materiálu bude 
v průběhu roku účtován do nákladů. Na základě inventarizace k 31.12. každého roku 
bude zjištěno množství nespotřebovaného materiálu a tato hodnota bude zachycena 
v účetnictví jako materiál na skladě.  

 
8. Kniha odeslané pošty (cenin) 

 
1. Vyřizováním poštovní agendy je pověřen hospodář. Veškeré doklady, které mají 
vztah k proplacení poštovného, budou v knize odeslané pošty obsahovat tyto údaje. 
Adresát, účel, datum vyřízení, poštovné. 
2. Pokud budou nakupovány poštovní známky, bude hodnota jejich zůstatku předmětem 
inventarizace k 31.12. 

 
9. Cestovní příkazy 

 
1. Problematiku náhrady nákladů upravuje Pokyn k proplácení. 
2. Oprávněnost cesty schvaluje statutár. 

 
 
 
 
 
 

10. Oběh bankovních dokladů 



 
1. Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy 

z bankovních účtů. 
2. Příkazy k úhradě vystavuje hospodář nebo předseda. Příkaz podepisuje osoba, která 

má dispoziční právo k účtům u příslušné banky podle platných podpisových vzorů. 
3. Výpisy z účtu zasílá příslušná banka měsíčně ke kontrole realizovaných plateb podle 

příkazu a k proúčtování. V případě zjištěné neprovedené platby provede hospodář ORJ 
nebo předseda opravný příkaz k úhradě. 

 
11. Pokladny 

V rámci hospodaření ORJ jsou evidovány dvě pokladny pro hotovostní platby. Pokladna 
běžná a pokladna Zikmundov. 
 
1. Pokladna běžná 

 
A) Pokladními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příjmový a výdajový pokladní 

doklad, kterým se dokládá příjem, výdej z pokladní hotovosti. 
B )Pokladna je určena pro běžné výdaje ORJ 
C) Pokladní operace provádí hospodář, který odpovídá za to, aby pokladní doklady  
k výplatě nebo přijetí měly stanovené náležitosti – označení účetní jednotky,  
okamžik /datum/ vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí i slovy, 
účel platby, podpisy oprávněných pracovníků. 
D) Účtař vede chronologickou evidenci v peněžním deníku. 
E) S ohledem na financování organizace ze státního rozpočtu na základě  projektu je 

nutné splnění podmínky výdajů a nákladů téhož roku. Poslední termín pro úhradu 
uskutečněných nákupů (nákladů) bude stanoven ke konci účetního období 
hospodářem. 

 
2. Pokladna Zikmundov 
 

A) Pokladními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příjmový a výdajový pokladní 
doklad, kterým se dokládá příjem, výdej z pokladní hotovosti. 

B) Pokladna je určena pro výdaje spojené s využíváním základny na Zikmundově. 
C) Pokladní operace provádí hospodář, který odpovídá za to, aby pokladní doklady  

k výplatě nebo přijetí měly stanovené náležitosti – označení účetní jednotky,  
okamžik /datum/ vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí i slovy, 
účel platby, podpisy oprávněných pracovníků. 

D) Účtař vede chronologickou evidenci v peněžním deníku. 
E) S ohledem na financování organizace ze státního rozpočtu na základě projektu je 

nutné splnění podmínky výdajů a nákladů téhož roku. Poslední termín pro úhradu 
uskutečněných nákupů (nákladů) bude stanoven ke konci účetního období 
hospodářem. 

F) Účetní podklady jsou čtvrtletně předávány hospodářce k zaúčtování. 
 

 
12. Archivace 

 
1. Účetní doklady včetně příloh budou uschovány v archivu po dobu 10 let následujících 

po roce, kterého se týkají. Originály objednávek a smluv se uchovávají rovněž po dobu 
10 let. 

 
 
 

Tato směrnice byla schválena usnesením 01/19 OR ze dne 26.3..a nabývá účinnost dnem 
1.dubna 2019. 



Podpisové vzory: 
 

Na základě výsledku okresního sněmu Junáka – českého skauta, který se uskutečnil ve 
Zlíně dne 10.12.2016, byl zvolen do funkce předsedy ORJ  Zlín bratr Martin Naňák. Do 
funkce zástupce předsedy ORJ Zlín byla zvolena sestra Kamila Damborská. 
 
Funkcí hospodářky ORJ Zlín byla pověřena sestra Jana Paroulková. 
Vedením pokladny Zikmundov byla pověřena sestra Martina Skaličková 
 
 
Osoba odpovědná za účetní případ  
                                                                              ……………….……………………………… 
                                                                                                   statutár          
        
                                                                               ……………………………………………… 
               hospodář 
 
 
 
 
 
 

 


