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Článek 1  
Úvodní ustanovení  

1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel pro vedení účetnictví města Dvůr 
Králové nad Labem.  

2) Cílem je zajistit plnění povinností stanovených pro vedení účetnictví obecně závaznými 
právními předpisy.  
3) Pro účely tohoto předpisu je dále použito následující zkrácené znění těchto názvů:  
 

Město Dvůr Králové nad Labem – dále jen „město“  
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – dále jen „MěÚ“  
Orgán města – Městská policie Dvůr Králové nad Labem – dále jen „MP“  
Odbor rozpočtu a financí – dále jen „RAF“  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o 
účetnictví“  

Pokud je v textu uvedeno slovo pracovník, má se na mysli i pracovnice a naopak. 
 
 

Článek 2 
Základní povinnosti při vedení účetnictví 

 
1) Město je podle zákona o účetnictví účetní jednotkou. Účetnictví vede v rozsahu a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy upravujícími účetnictví, tj. především zák. č. 563/1991 
Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících prováděcích vyhlášek, 
zejména č. 410/2009 Sb., českých účetních standardů a v souladu s vnitřními předpisy města.  

2) Město vede účetnictví v plném rozsahu (dále jen „finanční účetnictví města“).  

 
3) Město své náklady a výnosy nerozděluje na hlavní a hospodářskou činnost.  

4) Součástí účetnictví je i rozpočtové hospodaření, které se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtové 
hospodaření se řídí zvláštními obecně závaznými právními předpisy. Za plnění rozpočtu 
odpovídají jednotliví příkazci operací organizačních jednotek rozpočtu (dále jen „příkazci 
operací“) stanovení samostatným vnitřním předpisem města. Rozpočtové hospodaření není 
předmětem tohoto vnitřního předpisu, pokud dále není uvedeno jinak.  

5) Město sestavuje „účtový rozvrh“ na podkladě směrné účtové osnovy uvedené ve vyhlášce 
č. 410/2009 Sb. Účtový rozvrh sestavuje a za jeho správnost, úplnost a aktuálnost odpovídá 
účtárna odboru RAF. Vychází přitom i z požadavků jednotlivých odborů, plynoucích z jejich 
potřeb, na zařazení účtů do účtové osnovy, včetně podrozvahových a na analytické členění 
účtů.  

6) Finanční účetnictví města a účtový rozvrh musí zajistit podklady pro splnění dalších 
povinností města, plynoucích z obecně závazných právních předpisů, např. zákona 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  
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7) Osobou odpovědnou za účetní případ je příkazce operace ve smyslu zvláštních vnitřních 
předpisů města. Jeho oprávnění, povinnosti a odpovědnost stanovené těmito zvláštními 
vnitřními předpisy jsou i oprávněním, povinností a odpovědností vztahující se k připojování 
podpisového záznamu (česky podpis na účetním dokladu).  

8) Osobou odpovědnou za zaúčtování účetního případu zachyceného na účetním dokladu je 
účetní – pracovnice účtárny odboru RAF, která zaúčtování provedla. 

9) Snížení dolní hranice pro účtování o drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném 
majetku, pokud je o něm rozhodnuto, je uvedeno ve zvláštním vnitřním předpisu k 
hospodaření s majetkem města.  

10) Město tvoří fondy povinně, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Ostatní fondy město 
tvoří v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. Fondy zřizuje podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zastupitelstvo města. Fond je doplněn do účtového rozvrhu k datu, jež je stanoveno 
usnesením zastupitelstva města jako datum zřízení fondu. Není-li toto datum v usnesení 
zastupitelstva města uvedeno, je fond zřízen okamžikem hlasování a doplněn do účtového 
rozvrhu k okamžiku podpisu zápisu z jednání zastupitelstva, který obsahuje usnesení o zřízení 
fondu.  

Součástí usnesení zastupitelstva města je „statut“ fondu, který musí obsahovat minimálně 
název fondu, zdroje tvorby fondu, pravidla pro nakládání s fondem.  

O fondech, které jsou zřízeny k okamžiku platnosti tohoto vnitřního předpisu se účtuje podle 
tohoto předpisu.  

 
Článek 3  

Náležitosti účetních dokladů 
  

Za účetní doklad se považuje každý dokument, na jehož základě jsou prováděny zápisy do 
účetních knih, ať původcem tohoto dokumentu jsou osoby vně nebo uvnitř účetní jednotky. 
Zápisy do účetních knih jsou prováděny výhradně na základě účetních dokladů, obsahujících 
tyto zákonné náležitosti:  

a) označení účetního dokladu,  

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  

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

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,  

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení 
účetního dokladu,  

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní 
případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.  

 

Výše uvedené skutečnosti, týkající se jednoho účetního dokladu mohou být obsaženy na více 
účetních záznamech.  
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Více účetních případů může mít společný obsah a být součástí jedné částky uvedené na 
účetním dokladu v jednom dni.  

Označením účetního dokladu se rozumí jeho označení číslem, zařazeným do číselné řady. Pro 
jednotlivé druhy účetních dokladů (např. příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury atp.) 
se vedou samostatné číselné řady. Číselné řady jsou vytvářeny počítačovým programem podle 
programové dokumentace. Číselná řada nesmí být přerušena a musí navazovat mezi 
jednotlivými měsíci.  

Za okamžik vyhotovení účetního dokladu se považuje den, ve kterém byly doplněny všechny 
náležitosti, které jsou pro účetní doklad povinné.  

Podpisovým záznamem se rozumí zaručený elektronický nebo vlastnoruční podpis odpovědné 
osoby, provedený způsobem, zajišťujícím jeho stálost. Vlastnoruční podpis musí být 
identifikovatelný podle podpisových vzorů, používaných v účetní jednotce. Podpisové vzory 
jsou uloženy na odboru RAF.  

Uvedené náležitosti účetních dokladů nemusí být obsahem jediné písemnosti. Vždy však musí 
být možno všechny písemnosti, obsahující náležitosti jednoho účetního dokladu, jednoduše 
dohledat. Povinnou součástí účetních dokladů je „průvodka“ vytvořená elektronickou cestou 
v příslušném informačním systému Radnice VERA, případně ručně vypsaná, dle vzoru, 
uvedeného v příloze č.1 k tomuto vnitřnímu předpisu.  

Mimo výše uvedených zákonných náležitostí se na průvodce k účetnímu dokladu připojují dále 
tyto podpisy:  

- správce rozpočtu  

- hlavní účetní  
 

Podpis hlavní účetní osvědčuje splnění skutečností podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího právního předpisu k 
tomuto zákonu a připojuje se diferencovaně podle druhu účetního dokladu Osobou 
odpovědnou za věcnou správnost je zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je odpovědnost za 
věcnou stránku příslušného nákladu nebo výnosu, který je předmětem účetního případu.  
Účetní doklady se vyhotovují na základě skutečnosti, a to bez zbytečného odkladu po zjištění 
skutečnosti, které se jimi zachycují. Lhůty jsou uvedeny v části o oběhu účetních dokladů.  
 
 

Článek 4  
Členění podkladů k účetním dokladům  

 
1) Podle místa vzniku se rozdělují podklady k účetním dokladům (dále jen „podklady“) na:  
 

a) vnější – vyhotovené jinými subjekty a osobami, vč. dokladů o úhradách v hotovosti 
(faktury, daňové doklady, tzv. paragony, atp.),  

 
b) vnitřní – vyhotovené při činnosti města, v působnosti jednotlivých odborů MěÚ a při 

činnosti MP, to jsou např. předpisné poukazy na rozpočtované příjmy (výnosy), 
platební poukazy na veškeré rozpočtované výdaje (náklady) včetně mezd a platů, 
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provozních záloh aj., prováděné bez dodavatelských faktur a podobných vnějších 
dokladů, doklady k převodům vlastnictví majetku, vlastní podklady o získání 
jednotlivých druhů majetku do majetku města a do správy odboru MěÚ, cestovní účty 
zaměstnanců MěÚ a MP a členů volených orgánů, pokladní doklady, vyúčtování záloh, 
výdejky a příjemky zásob, likvidační protokoly – majetková hlášení, rozhodnutí o 
vypořádání inventurních rozdílů, odpisy pohledávek, doklady na opravy účetních 
zápisů, závěrečné převody v účetnictví aj.  

 
2) Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh následujících vnějších a vnitřních (interních) 

podkladů:  
 

a) došlé faktury a dobropisy - tj. faktury (přijaté či vydané) se záporným znaménkem,  
b) doklady k ostatním platbám a účtování o výdajích (nákladech) (bez faktur) např. 

smlouvy,  
c) doklady k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z 

příjmu a k srážkám z mezd,  
d) vystavené faktury fyzickým a právnickým osobám,  
e) doklady k ostatním nefakturovaným příjmům (výnosům),  
f) doklady na předpis rozpočtovaných příjmů (výnosů),  
g) doklady při pracovních cestách,  
h) pokladní doklady,  
i) doklady za pohledávky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení,  
j) doklady za závazky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení,  
k) Jiné důležité účetní písemnosti, které se přímo mohou stát účetním dokladem, nebo 

jsou pro účetní případy důležité (kopie se přikládají k účetnímu dokladu, nebo se 
na ně odvolává), např. :  

 
• zápisy z rady nebo zastupitelstva 
• zápisy z valných hromad, městem založených společností 
• zápis z inventury  
• nájemní, kupní či jiná smlouva  
• vyúčtování služební cesty  
• potvrzení o vkladu do katastru nemovitostí  
• vyhláška města  
• nařízení města  
• vnitřní předpisy města, MěÚ.  
 

 
 

Článek 5  
Oběh účetních dokladů  

 
a) Vnější doklady sloužící pro účtování o nákladech nebo výdajích  

 

Typickými případy vnějších dokladů jsou např. došlé faktury, dobropisy, zálohové faktury, 
složenky, smlouvy a podobně. 
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1) Podatelna městského úřadu předává doručené vnější doklady označené podatelnou dle 
samostatného vnitřního předpisu denně odboru RAF MěÚ. A to buď v písemné formě 
nebo elektronicky. Doklady přejímá příslušný pracovník odboru RAF spolu s převzetím 
došlé pošty nebo v průběhu dne.  

2) Přijaté vnější doklady jsou zapsány pracovnicí odboru RAF, odpovědnou za likvidaci 
faktur, do knihy došlých faktur, vedené v informačním systému Radnice VERA. Jsou 
opatřeny tzv. elektronickou průvodkou (košilkou) /vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto 
vnitřnímu předpisu/ pro doplnění všech náležitostí, které musí účetní doklad, obíhající 
prostřednictvím finančního modulu v informačním systému Radnice VERA (dále jen 
v „e-procesu“), splňovat.  

3) Pracovník odpovědný za likvidaci faktur nebo jeho zástupce, předá elektronickou cestou 
příslušnému odboru zaevidovaný doklad k dalšímu zpracování. Příkazce operace, který 
je současně osobou odpovědnou za účetní případ, a osoba odpovědná za věcnou 
správnost, zkontroluje účetní doklad v rámci svých oprávnění a povinností, případně 
doplní v elektronické podobě údaje rozpočtové evidence a svým podpisem potvrdí 
správnost účetního případu. V účetním dokladu vyznačí všechny skutečnosti, jež jsou 
nezbytné pro správné zaúčtování účetního případu, a to např.:  

- rozdělí doklad do účetních období, je-li povinnost časového rozlišení,  

- vyznačí, že se jedná o průběžné výdaje související s pořizováním majetku,  

- vyznačí, že se jedná o výdaje charakteru technického zhodnocení a uvede majetek k 
němuž se výdaje vztahují.  

 
Příkazce operace vrátí (prostřednictvím oběhu v e-procesu odešle) účetní doklad 
účtárně nejpozději 3 dny před dnem splatnosti. Pokud účetní doklad nebude 
obsahovat náležitosti potřebné k jeho zaúčtování, účtárna jej příkazci operace 
neprodleně vrátí. Odpovědnost za opožděnou platbu a případné sankce nese příkazce 
operace. Následně na průvodku účetního dokladu doplní svůj podpis hlavní účetní, ten 
je závěrečným podpisem, po němž lze fakturu proplatit.  

4) Správce rozpočtu se u přijatých faktur a dalších vnějších dokladů do předepsané kolonky 
na průvodce nepodepisuje.  

5) Takto vyplněnou průvodku příkazce operace předá pracovníkovi (prostřednictvím 
oběhu v e-procesu odešle), který je zodpovědný za likvidaci faktur, ten vyhotoví příkaz 
k úhradě a zajistí úhradu v termínu splatnosti. Následně připojí svůj podpis účetní, jako 
podpis osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu, zapíše na průvodku 
předkontaci a účetní případ neprodleně zaúčtuje.   

6) Pokud úhrada účetního dokladu (faktury) má být provedena v hotovosti, vyznačí na 
fakturu pracovnice pověřená prováděním platební styku, že má být úhrada provedena 
v hotovosti a předá tuto fakturu městské pokladně. Po zaplacení se faktura vrací zpět 
do účtárny odboru RAF spolu s ostatními pokladními doklady.  

7) Účetní doklad po provedení všech účetních operací archivuje účtárna odboru RAF.  

8) Pokud by účetní případ podléhal časovému rozlišení, musí být tato informace spolu s 
účetním dokladem předána do účtárny. Za propočet odpovídá příslušný odbor, který 
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předpis vystavil. Postup časového rozlišování je předmětem samostatného vnitřního 
předpisu města.  

 
b) Vnitřní doklady sloužící k účtování o výdajích (nákladech) 

 
ba) Doklady k výplatě platů, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z 
příjmu a k srážkám z mezd  
Tyto doklady vznikají na odboru KTÚ ve mzdové účtárně. Při výpočtu jednotlivých položek 
postupuje mzdová účtárna podle obecně závazných právních předpisů, upravujících tuto 
oblast.  

Tyto doklady musí obsahovat všechny položky, nutné k zaúčtování na účty nákladů a musí 
být opatřeny podpisem osoby odpovědné za účetní případ (mzdová účetní) a podpisem 
příkazce operace v souladu s příslušným vnitřním předpisem města.  

Termín pro předání do účtárny odboru RAF je do 13. pracovního dne v měsíci. Na tento 
doklad doplní svůj podpis hlavní účetní včetně rozpočtové evidence a při zaúčtování i 
účetní, která provedla zaúčtování jako osoba odpovědná za zaúčtování.  

Účetní předá tyto doklady pracovnici účtárny provádějící elektronický platební styk k 
proplacení bankovním převodem.  

bb) Výdajové pokladní doklady.  

Výdajové pokladní doklady osvědčují v první fázi nakládání s majetkem, musí být 
podepsány příkazcem operace. Není-li u konkrétního pokladního dokladu přímo obsažena 
příloha, zakládající a určující příslušný výdaj včetně vyznačení a potvrzení příslušným 
příkazcem operace, bude u dokladu nebo přímo na něm uveden jednoznačný odkaz na 
tuto přílohu.  

Městská pokladna na odboru RAF předává výdajové pokladní doklady účtárně odboru RAF 
k zaúčtování průběžně.  

Ke každému dni bude vystaven souhrnný účetní doklad, kde bude podpis vedoucího 
odboru RAF jako schvalující osoby odpovědné za účetní případ, hlavní účetní a účetní 
odpovědné za zaúčtování.  

Okamžikem uskutečnění účetního případu, k němuž se účtuje o výdajích (nákladech) je den 
výdeje peněz z pokladny. 

Pod výdajové pokladní doklady a jejich účtování se řadí i vyúčtování pracovních cest, je-li 
propláceno v hotovosti. Pokud nárok zaměstnance na cestovní náhrady není proplácen v 
hotovosti pokladnou je úhrada provedena bankovním převodem.  

 
bc) Výdejky skladových zásob  
 
Město účtuje o zásobách způsobem A dle českých účetních standardů pro některé vybrané 
účetní jednotky. Účetním dokladem k účtování o příjmech a výdajích je skladová karta.  
 
Vystavování výdejek a příslušné náležitosti finanční kontroly jsou upraveny samostatným 
vnitřním předpisem města o hospodaření s majetkem města. Skladové karty musejí být 
předány účtárně první pracovní den následujícího měsíce.  
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bd) Uzavřené smlouvy o dotacích občanským sdružením, veřejně prospěšným 
společnostem, církvím, organizačním složkám státu, darovací smlouvy, apod.  
 
Všechny takto uzavřené smlouvy budou okamžikem podepsání předány do účtárny odboru 
RAF k zaúčtování závazku. Pokud bude smlouva uzavřena s tím, že musí být předloženo 
vyúčtování, musí být do účtárny předána informace o tom v jaké výši a ke kterému datu 
vyúčtování proběhlo. Za předání zodpovídá odbor, který smlouvu uzavřel. 
  
be) Odpisové plány a změny v majetku města  

Rozsah a způsob odepisování, v návaznosti na to postupy účtování, s tím související popis 
oběhu dokladů, tvorbu odpisového plánu a změny v majetku města upravuje zvláštní vnitřní 
předpis o hospodaření s majetkem města.  

 
c) Doklady sloužící k účtování o příjmech (výnosech) 
 
ca) Vystavené faktury fyzickým a právnickým osobám  

Faktury fyzickým a právnickým osobám vyplývající ze smluvního vztahu vystavuje příslušný 
odbor MěÚ v systému Radnice VERA. Při vystavení faktury se automaticky vytvoří předpis 
pohledávky na příslušný kód poplatku. Z faktury musí být vždy patrno, zda výnos podléhá 
DPH, zda je osvobozený nebo zda jde o veřejnou správu. Pokud by výnos podléhal 
časovému rozlišení, musí být tato informace předána do účtárny. Za propočet odpovídá 
příslušný odbor, který předpis vystavil. Postup časového rozlišování je předmětem 
samostatného vnitřního předpisu města. Vystavené faktury musí být opatřeny podpisem 
příkazce operace (současně osoba odpovědná za účetní případ) a hlavní účetní. Pokud byly 
povoleny splátky, musí tyto splátky vyplývat přímo z faktury nebo musí být připojen doklad 
o povolení splátek, jejich výši a lhůtách, a tyto faktury musí být opatřeny podpisem příkazce 
operace (současně osoba odpovědná za účetní případ). Následně připojí na účetní doklad 
svůj podpis účetní, jako podpis osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu, zapíše 
na průvodku předkontaci a účetní případ neprodleně zaúčtuje.  

Faktury odešle jejich příjemci ten odbor, který je vystavil.  
 
cb) Doklady k ostatním nefakturovaným příjmům (výnosům) 
 
Do dokladů k ostatním nefakturovaným příjmům (výnosům) patří:  

- nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory (včetně souvisejících služeb),  

- nájemní smlouvy na hrobová místa, na lesní porosty a ostatní nájemní smlouvy, pokud z 
textu smlouvy nevyplývá, že město vystavuje na jednotlivé platby faktury,  

- předpisy místních a správních poplatků,  

- rozhodnutí o uložených pokutách a správních deliktech,  

- obchodní listiny pojišťoven na pojistná plnění,  

- bankovní výpisy svědčící o přijatých úrocích ze zůstatků na účtech a z úložek prostředků,  

- doklad o poskytnutí globální dotace.  
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Na tyto typy příjmů (výnosů) jsou v systému VERA vytvořeny tzv. kódy poplatků, kam 
příslušný zaměstnanec zapíše dle smlouvy, rozhodnutí apod. předpis. Takto vytvořené 
předpisy předá na odbor RAF souhrnně každý druhý pracovní den po skončení kalendářního 
měsíce k proúčtování.  
Doklady předávané příslušným odborem účtárně k účtování těchto příjmů (výnosů) musí 
splňovat náležitosti účetního dokladu, mimo jiné musí být podepsány příkazcem operace 
(současně osoba odpovědná za účetní případ).  

V účtárně doplní svůj podpis hlavní účetní a při zaúčtování účetní jako osoba odpovědná za 
zaúčtování.  
Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje:  

- u nájemních smluv termín úhrady sjednaný ve smlouvě,  

- u předpisů místních a správních poplatků termín platby, jak vyplývá z obecně závazné 
vyhlášky města k příslušnému místnímu poplatku, z obecně závazné vyhlášky města, 
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, v ostatních případech z vystaveného 
předpisu k platbě místního nebo správního poplatku, u správních poplatků placených 
předem je okamžikem uskutečnění účetního případu den přijetí platby,  

- u rozhodnutí o uložených pokutách a správních deliktech datum nabytí právní moci 
rozhodnutí nebo stanovený termín v rozhodnutí,  

- u pojistných plnění na základě obchodní listiny pojišťovny, z níž vyplývá nezpochybnitelný 
příslib úhrady, okamžik doručení této listiny, 

- u bankovních výpisů den připsání výnosu z úročení nebo z úložky prostředků na příslušný 
bankovní účet  

- u dokladu na výši globální dotace se okamžikem uskutečnění účetního případu míní 1.1. 
příslušného roku poskytnutí globální dotace nebo okamžik přijetí tohoto dokladu, pokud 
doklad bude doručen po 1.1. příslušného roku 

 
Účtárna odboru RAF může účtovat o příjmech (výnosech) a pohledávkách z opakovaných 
plateb a účtárně je možno předat pouze jeden účetní doklad (např. nájemní smlouva), který 
může být i souhrnný, avšak vždy pouze pro jedno účetní období.  

Změny tohoto účetního dokladu v průběhu roku (přírůstky, úbytky) předává příslušný odbor 
nebo pracoviště odboru RAF účtárně individuálně a průběžně jak v průběhu roku nastávají. 

Ostatní typy účetních dokladů závisí na druhu účetního případu, vždy však musí obsahovat 
náležitosti účetního dokladu.  

cc) Smlouvy o přijatých dotacích  

Účtování o příjmech (výnosech) u smluv o přijatých dotacích (transferech) a poskytnutých 
grantových prostředcích se řídí základními účetními metodami.  
Všechny takto uzavřené smlouvy budou okamžikem podepsání a doručení na město 
předány do účtárny k zaúčtování. Pokud bude dotace uzavřena s EU, ale ne prostřednictvím 
ministerstev nebo krajů, tj. např. norské fondy, musí být informace předána do účtárny už 
po schválení dotace. 
  
cd) Doklady na předpis příjmů (výnosů) ze sdílených daní  
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Dle zákona o účetnictví se tyto příjmy (výnosy) nepředepisují.  
 
ce) Příjmové pokladní doklady  

Jedná se o příjmové pokladní doklady na všechny typy příjmů, včetně prodaného zboží. 
Příjmové pokladní doklady osvědčují v první fázi nakládání s majetkem.  

Městská pokladna předává příjmové pokladní doklady účtárně odboru RAF k zaúčtování 
průběžně po dnech.  

V účtárně odboru RAF se vytvoří souhrnný účetní doklad za příslušný kalendářní den s 
podpisem vedoucího odboru RAF, jako schvalující osoby odpovědné za účetní případ, hlavní 
účetní a při zaúčtování účetní, jako osoby odpovědné za zaúčtování.  

Okamžikem uskutečnění účetního případu, k němuž se účtuje o příjmech (výnosech) je den 
přijetí peněz do městské pokladny.  
1) Vedoucí jednotlivých odborů MěÚ a určený strážník MP odpovídají za správu příjmů 

uvedených v předchozích odstavcích v rozsahu určeném organizačním řádem MěU a 
MP.  

2) Nakládání s takto vzniklými pohledávkami a jejich vymáhání se řídí vnitřním předpisem 
města - Směrnicí pro postup při vymáhání pohledávek ve znění příslušných dodatků. 

 
3) Bližší pravidla pro kontrolní postupy při provádění předběžné řídící kontroly při správě 

veřejných příjmů před vznikem nároku a po vzniku nároku města v rámci vnitřního 
kontrolního systému obsahuje vnitřní předpis města - Pokyn starosty města k systému 
řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem.  

 
d) Účtování o bankovních výpisech 
  
Účtárna odboru RAF je příjemcem bankovních výpisů.  

Účtárna účtuje na základě bankovních výpisů včetně bankovních výpisů získaných 
elektronickou cestou.  

Před zaúčtováním pohybu peněz se vždy provede odsouhlasení (spárování) s příslušným 
účetním dokladem, na jehož základě k pohybu peněz došlo.  

 
e) Účtování o ostatních účetních dokladech  
 
Mezi ostatní účetní doklady se řadí:  

- vnitřní účetní doklady k účtování o dohadných položkách (účtování o nich je předmětem 
samostatného vnitřního předpisu města),  

- vnitřní účetní doklady k účtování na podrozvaze (toto účtování je rovněž předmětem 
samostatného vnitřního předpisu města),  

- smlouvy, na jejichž základě dochází k platbě (např. přijaté či zaplacené zálohy, všechny 
smlouvy, faktury nebo objednávky jimiž se pořizuje majetek včetně zásob),  

- vnitřní účetní doklady o ocenění majetku reálnou cenou, u majetku, který je určený k 
prodeji,  

- vnitřní účetní doklady k tvorbě opravných položek,  
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- vnitřní účetní doklady, na jejichž základě se účtuje o pohybu na fondech města,  

- jiné další vnitřní účetní doklady.  
Tyto účetní doklady vyhotovuje odbor, do jehož kompetence účetní případ spadá a předává 
je účtárně odboru RAF průběžně, neprodleně po jejich vyhotovení.  

Tyto účetní doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů. 

 

Článek 6 
Rozdělení odpovědností a některé použité účetní metody, okamžik 

uskutečnění účetního případu 
 

1) Rozdělení odpovědností za správnost účetnictví města  

Účtárna odboru RAF účtuje výhradně na základě dodaných účetních dokladů a zároveň 
odpovídá za:  

- úplnost účetního dokladu a za to, že účetní zápisy provádí výhradně podle účetních 
dokladů, splňujících náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví,  

- vedení účetnictví jako celku v souladu se zákonem o účetnictví,  

- správnost účtování,  

- za správnost použité účetní metody,  

- za správnost účetní závěrky jako celku,  

- za úschovu a ochranu účetních záznamů, které převzala (za trvanlivost účetního záznamu 
odpovídá příkazce operace).  

 

Odbor městského úřadu nebo městská policie, jichž se účetní případ týká, odpovídá 
prostřednictvím osoby odpovědné za účetní případ, za:  

- to, že předal k zaúčtování všechny účetní doklady, jež obdržel nebo má povinnost 
vyhotovit,  

- průkaznost účetního dokladu, tzn. že jeho obsah lze prokázat přímo porovnáním se 
skutečností, kterou tento záznam prokazuje (věcná správnost),  

- správnost ocenění majetku a závazků k okamžiku jeho pořízení (uskutečnění účetního 
případu),  

- správnost ocenění majetku a závazků k 31.12., případně k jinému datu, ke kterému se 
sestavuje účetní závěrka,  

- ocenění majetku reálnou hodnotou u majetku určeného k prodeji,  

- inventarizaci majetku a závazků,  

- to, že vyhotovil a předal k zaúčtování účetní doklady, sloužícího k účtování časového 
rozlišení a dohadných položek,  
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- dodání podle požadavků účtárny všech informací, které účtárna nemá k dispozici, a které 
jsou potřebné k sestavení účetní závěrky, včetně přílohy,  

 

Za správnost programového vybavení užívaného v rámci účetnictví města odpovídá odbor 
informatiky.  

 
2) Základní účetní metody  

a) Město účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o 
nákladech (výdajích) a výnosech (příjmech) a o výsledku hospodaření. 

b) Město účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto 
skutečnosti časově a věcně souvisí; účetním obdobím je kalendářní rok; není-li možno tuto 
zásadu dodržet, může město účtovat i v účetním období, v němž zjistilo uvedené 
skutečnosti. O veškerých nákladech (výdajích) a výnosech (příjmech) účtuje město bez 
ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.  

c) Město vede účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom používá technických 
prostředků, nosičů informací a programového vybavení.  

d) Město seskupuje jednotlivé účetní záznamy do souhrnných účetních záznamů; takovými 
účetními záznamy jsou zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, 
inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a závěrečný účet města.  

e) Město vede účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města.  

f) Účetnictví města je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy jsou průkazné a město 
provedlo inventarizaci.  

Účetní záznam je průkazný, pokud jeho obsah je při přímém porovnání se skutečností, 
kterou prokazuje, s touto skutečností ve shodě.  

Účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř města je průkazný, pokud je k němu 
připojen podpis (ať již faktický nebo zaručený elektronický) osoby oprávněné a odpovědné 
za obsah tohoto účetního záznamu.  
 
3) Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku  

Tato účetní metoda je stanovena prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví a zvláštním 
vnitřním předpisem k hospodaření s majetkem města. 
  
4) Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob  

Tato účetní metoda je stanovena prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví a zvláštním 
vnitřním předpisem k hospodaření s majetkem města.  
 
5) Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji  

Město oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou. Způsob ocenění reálnou 
hodnotou stanoví zákon o účetnictví.  
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Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou provádí odbor, který prodej 
majetku zajišťuje.  

Při prodeji zásob se o reálné hodnotě neúčtuje a považuje se za ni ocenění tohoto majetku 
vedené v účetnictví města. Při prodeji drobného dlouhodobého hmotného majetku se za 
reálnou hodnotu považuje vždy ocenění kvalifikovaným odhadem, provedeným příslušným 
pracovníkem odboru, který prodej majetku zajišťuje.  

Okamžikem uskutečnění účetního případu, ke kterému se majetek oceňuje reálnou 
hodnotou, je okamžik rozhodnutí o prodeji.  

V případech, kdy podle zákona o obcích o prodeji rozhoduje zastupitelstvo města je 
okamžikem uskutečnění účetního případu, k němuž se o přecenění účtuje, den zasedání 
zastupitelstva města, jež o prodeji rozhodlo. Ocenění reálnou hodnotou musí být vždy 
součástí materiálů, předkládaných k rozhodnutí zastupitelstvu města o prodeji majetku.  

V případech, kdy podle zákona o obcích o prodeji rozhoduje rada města je okamžikem 
uskutečnění účetního případu den schůze rady města, jež o prodeji rozhodla. Ocenění 
reálnou hodnotou musí být vždy součástí materiálů, předkládaných k rozhodnutí radě 
města o prodeji majetku.  

V případech prodeje majetku, k němuž je podle rozhodnutí rady města oprávněno město, 
městská policie nebo příspěvková organizace města je okamžikem uskutečnění účetního 
případu den prodeje.  

Majetek určený v okamžiku nabytí k prodeji (tj. zboží) se reálnou hodnotou neoceňuje.  

Změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji se účtuje prostřednictvím 
rozvahových účtů se zápisem na příslušném analytickém účtu majetku.  

Podrobný popis a způsoby oceňování nehmotného a hmotného majetku dále upravuje 
vnitřní předpis k hospodaření s majetkem města.  

 
6) Okamžik uskutečnění účetního případu  

Za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje:  

- u nájemních smluv termín úhrady sjednaný ve smlouvě,  

- u předpisů místních a správních poplatků termín platby, jak vyplývá z obecně závazné 
vyhlášky města k příslušnému místnímu poplatku, z obecně závazné vyhlášky města, 
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, v ostatních případech z vystaveného 
předpisu k platbě místního nebo správního poplatku, u správních poplatků placených 
předem je okamžikem uskutečnění účetního případu den přijetí platby,  

- u rozhodnutí o uložených pokutách a správních deliktech datum nabytí právní moci 
rozhodnutí nebo stanovený termín v rozhodnutí,  

- u pojistných plnění na základě obchodní listiny pojišťovny, z níž vyplývá nezpochybnitelný 
příslib úhrady, okamžik doručení této listiny,  

- u bankovních výpisů den připsání výnosu z úročení nebo z úložky prostředků na příslušný 
bankovní účet  
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- u dokladu na výši globální dotace se okamžikem uskutečnění účetního případu míní 1.1. 
příslušného roku poskytnutí globální dotace nebo okamžik přijetí tohoto dokladu, 
pokud doklad bude doručen po 1.1. příslušného roku 

- při prodeji majetku, který se oceňuje reálnou hodnotou je okamžikem uskutečnění 
účetního případu okamžik rozhodnutí o prodeji  

 

- V případech, kdy podle zákona o obcích o prodeji rozhoduje zastupitelstvo města je 
okamžikem uskutečnění účetního případu, k němuž se o přecenění účtuje, den zasedání 
zastupitelstva města, které o prodeji rozhodlo. Ocenění reálnou hodnotou musí být vždy 
součástí materiálů, předkládaných k rozhodnutí zastupitelstvu města o prodeji majetku.  

- V případech, kdy podle zákona o obcích o prodeji rozhoduje rada města je okamžikem 
uskutečnění účetního případu den schůze rady města, jež o prodeji rozhodla. Ocenění 
reálnou hodnotou musí být vždy součástí materiálů, předkládaných k rozhodnutí radě 
města o prodeji majetku.  

- V případech prodeje majetku, k němuž je podle rozhodnutí rady města oprávněno město 
zastoupené příslušnou pověřenou osobou, městská policie nebo příspěvková organizace 
města je okamžikem uskutečnění účetního případu den prodeje. 
  
7) Postup tvorby a použití opravných položek.  

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku a vytvářejí se na základě 
inventarizace majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených 
opravných položek.  

Opravná položka se tvoří u všech pohledávek města ve výši 10 % za každých ukončených 
devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.  

Opravnou položku tvoří pracovník, který provádí vymáhání pohledávky podle zvláštního 
vnitřního předpisu. Příslušný pracovník vytvoří interní účetní doklad, v němž uvede soupis 
všech pohledávek, k nimž se tvoří opravná položka, u každé pohledávky počet dnů od lhůty 
splatnosti, výši vytvořené opravné položky a součet všech vytvořených opravných položek.  

O opravných položkách bude účtováno vždy ke konci kalendářního roku.  

Protože město podle § 13 zákona o účetnictví účtuje denně, opravná položka k 
pohledávkám se vytváří a účtuje se o ní k 91. dni po její splatnosti, k 181. dni po její 
splatnosti atd. V případě úhrady pohledávky, a to i částečné, bude vytvořená výše opravné 
položky zrušena, případně příslušně upravena.  

8) Odepisování majetku  

Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro 
některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. byl vydán Český účetní 
standard č. 708 - odepisování dlouhodobého majetku (ČÚS 708). Tímto předpisem byla i 
pro účetní jednotku, kterou je obec, zavedena povinnost účetně odepisovat dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek. Dlouhodobý majetek se odepisuje v souladu s ustanovením 
§ 28 zákona o účetnictví a § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. 
(dále jen „vyhláška“).  
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Dlouhodobý majetek ve vlastnictví města, které je účetní jednotkou, na kterou se vztahuje 
ustanovení § 66 vyhlášky, je odepisován v souladu s účetními metodami, které jsou 
stanoveny v ČÚS 708.  

Město používá rovnoměrný způsob odepisování majetku, který na základě schválení radou 
města byl schválen i jako postup odepisování majetku od 01. 01. 2013.  

Účtování o časovém rozlišení, tvorba dohadných položek, účtování na podrozvahových 
účtech a účtování o podmíněných pohledávkách a závazcích a transferech jsou předmětem 
samostatného vnitřního předpisu města.  

 
Článek 7  

Účetní závěrka  
 

Město podle obecně závazných právních předpisů sestavuje čtvrtletně mezitímní účetní 
závěrku. Při sestavování mezitímní účetní závěrky se neprovádí inventarizace.  

Účetní doklady, u nichž okamžik uskutečnění účetního případu spadá do příslušného čtvrtletí, 
musí být předány účtárně odboru RAF do 5. dne měsíce následujícího.  
Ve vztahu k mezitímní účetní závěrce se za významné považují pouze informace, které město 
předává do centrálního systému účetních informací státu.  

K 31.12. sestavuje město řádnou účetní závěrku. Účetní doklady, u nichž okamžik 
uskutečnění účetního případu spadá do příslušného roku, musí být předány účtárně odboru 
RAF do 5. dne měsíce ledna.  
Informaci o použitých účetních metodách do přílohy k účetní závěrce vkládá účtárna odboru 
RAF.  

Doplňující informaci k položkám rozvahy, k položkám výkazu zisku a ztráty, k položkám 
přehledu o peněžních tocích a k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu do přílohy 
k účetní závěrce vkládá účtárna odboru RAF.  

Informaci o stavu účtů v knize podrozvahových účtů do přílohy k účetní závěrce vkládá 
účtárna odboru RAF.  

Informaci o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti do přílohy k účetní závěrce vkládá účtárna odboru RAF.  

Informaci o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a do přílohy k účetní 
závěrce vkládá účtárna odboru RAF.  

Informaci o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů 
do přílohy k účetní závěrce vkládá účtárna odboru RAF.  

Informace o transferech dle členění uvedeného v příloze k vyhlášce do přílohy k účetní 
závěrce vkládá účtárna odboru RAF.  

Přitom:  
- z analytiky k účtu č. 403, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o dotacích na 
dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu, o přijatých prostředcích ze zahraniční na 
dlouhodobý majetek a o přijatých dotacích celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu 
územních samosprávných celků (včetně kraje),  
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- z analytiky k účtu č. 672, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o přijatých příspěvcích 
a dotacích ze státního rozpočtu  
- z analytiky k účtu č. 649, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o přijatých prostředcích 
na provoz ze zahraničí,  
- z analytiky k účtu č. 672, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o přijatých příspěvcích 
a dotacích na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (včetně kraje),  
- z analytiky k účtu č. 672, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o přijatých příspěvcích 
a dotacích na provoz z rozpočtu státních fondů,  
- z analytiky k účtů č. 063, 253, 312, kterou odbor RAF vytvořil, čerpá informace o 
nakoupených dluhopisech a směnkách k inkasu celkem, o krátkodobých dluhopisech a 
směnkách města, o komunálních a ostatních dluhopisech města a směnkách města.  

 

Informace o krátkodobých podmíněných pohledávkách ze vztahu k rozpočtovým 
prostředkům – nenávratných, dlouhodobých podmíněných pohledávkách ze vztahu k 
rozpočtovým prostředkům – nenávratných, krátkodobých podmíněných pohledávkách ze 
vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratných, dlouhodobých podmíněných 
pohledávkách ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratných, podmíněných závazcích 
ze vztahu k rozpočtovým prostředkům a o rozpočtovaných prostředcích do přílohy k účetní 
závěrce vkládá odbor RAF.  

Doplňující informaci k fondům města v členění počáteční stav fondu; tvorba fondu z přebytků 
hospodaření z minulých let, z příjmů běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném 
roce a z převodů prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů; čerpání 
fondu; konečný stav fondu, do přílohy k účetní závěrce vkládá odbor RAF.  

Informaci o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, jež se 
uvádí v příloze v účetní závěrce zpracovává a do 5. dne po skončení období, za něž se účetní 
závěrka provádí odboru RAF předává odbor OEMM.  

Informaci o celkové výměře lesních pozemků s lesním porostem, jež se uvádí v příloze v 
účetní závěrky zpracovává a do 5. dne po skončení období, za něž se účetní závěrka provádí 
odboru RAF předává odbor OEMM.  

Informaci o výši ocenění lesních porostů, jež se uvádí v příloze v účetní závěrce zpracovává a 
do 5. dne po skončení období, za něž se účetní závěrka provádí odboru RAF předává odbor 
OEMM.  

Informaci o výši ocenění lesních porostů jiným způsobem, jež se uvádí v příloze v účetní 
závěrce zpracovává a do 5. dne po skončení období, za něž se účetní závěrka provádí odboru 
RAF předává odbor OEMM.  

Informaci v tis. Kč ve stavu brutto, korekce, netto, minulé období, v členění:  
Stavby:  
- bytové domy a bytové jednotky,  
- budovy pro služby obyvatelstvu,  
- jiné nebytové domy a nebytové jednotky, 
- komunikace a veřejné osvětlení,  
- jiné inženýrské sítě,  
- ostatní stavby.  
Pozemky:  
- stavební pozemky,  
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- lesní pozemky,  
- zahrady, pastviny, louky, rybníky,  
- zastavěná plocha,  
- ostatní pozemky.  

jež se uvádí v příloze účetní závěrky zpracovává a do 5. dne po skončení období, za něž se 
účetní závěrka provádí odboru RAF předává odbor OEMM.  

Informaci o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci 
rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci 
účetní jednotky, zpracovávají a do 5. dne po skončení období, za něž se účetní závěrka 
provádí, odboru RAF předávají, jednotlivé odbory, jimž jsou tyto skutečnosti známy.  

 

 
Článek 8  

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny odbory a samostatná oddělení Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem a na zvláštní orgán města - Městskou policii Dvůr Králové 
nad Labem a nabývá účinnosti dnem 01. 08. 2021.  

 

2. Současně se ruší Vnitřní předpis města č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví 
města Dvůr Králové nad Labem  

 

3. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením rady města č. R/428/2021-86.Rada města 
Dvůr Králové nad Labem dne 21. 07. 2021  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Jarolím v. r. 
starosta města 
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Příloha č. 1  
k vnitřnímu předpisu města  
Dvůr Králové nad Labem č. 5/2021  
 
Průvodka dokladu sloužícího pro účtování - vzor 




