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1. Základní údaje o sdružení 
RADAMBUK – Rada d ětí a mládeže Jiho českého kraje 
Sídlo: Lannova 63 , 370 02 České Budějovice 
Kontaktní adresa:  
Husova 622/45, 370 05 České Budějovice 
IČO: 26516519, nejsme plátci DPH 
Registrace u MV ČR Číslo:  VS/1-1/45896/01-R 
Číslo b.ú.:  572 644 389 / 0800 
http://www.radambuk.cz 
Statutární zástupce  – Předseda Petr Novák 
Základní dokument:  Stanovy RADAMBUK  

 
2. Systém zpracování ú četnictví 

RADAMBUK je právnickou osobou, vede účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. 
Účtuje o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech a o 
výsledku hospodaření. Sdružení provozuje pouze činnost vyplývající ze základního poslání 
(nezdaňovanou činnost). 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetnictví je vedeno jako celek, a to v peněžních jednotkách české měny. 
 
Účetnictví je zpracováváno na základě Smlouvy o vedení účetnictví, mzdového účetnictví a o 
poskytování účtního a ekonomického poradenství paní Martinou Martinkovou, PRODIMO 
ACCOUNTING s.r.o. , Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 od 1.1.2012. V ú četním programu 
PREMIER 
jsou zpracovávány následující oblasti: 

• účetní deník 
• hlavní kniha 
• faktury vydané 
• faktury přijaté 
• pokladna 
• interní doklady 
• mzdy 

 

Účetnictví je vedeno v podvojných zápisech v souladu s platnými legislativními předpisy ČR (zákon č. 
563/91 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška 504/2002 Sb. České účetní standardy, opatření MF a 
dalšími právními předpisy) v platném znění. 
 
3. Evidence majetku a zúčtování 
DHM -  dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40.000,- Kč za jeden kus 

s provozně technickou funkcí delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu č. 022. 
DHIM - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 2.000,- do 40.000,- Kč za 

jeden ks. Majetek je veden na účtu č.501 . 
OM - ostatní majetek – věci v pořizovací ceně do 2000,- Kč za jeden kus včetně je veden 

v operativní evidenci 

 
Zúčtování majetku do nákladů 

DHM  –  odpisy dle sazeb daných zákonem o dani z příjmů. Používáno je lineární odpisování 
– sazby dle zákona o dani z příjmů. 

DHIM, OM,  – majetek účtován 100 % pořizovací ceny do nákladů při pořízení na účet č. 501 
 
Účetní odpisy vycházejí z odpisových sazeb stanovených v § 31 a § 32 zákona č. 586/1992 Sb. a ze 
zatřídění hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových skupin v příloze k tomuto zákonu. 
Výše měsíčního odpisu pak činí 1/12 vypočteného ročního odpisu. Měsíční odpisy se účtují poprvé 
následující měsíc po zařazení dlouhodobého majetku do provozu. 
 
Účetní odpisy jsou stanoveny shodně s odpisy dle zákona o dani z příjmu, tzn. účetní odpisy za rok 
jsou shodné s odpisy daňovými.  
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Evidence zboží a rozúčtování 

V případě nákupu a prodeje zboží je používána varianta B. Zboží je vedeno na kartách v pořizovacích 
cenách. 
 

4. Inventarizace majetku a závazků 

Inventarizace majetku a závazků RADAMBUK bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví (především § 6, 26, 29 a § 30), vyhlášky MF č. 500/2002 Sb  

Druh inventarizovaného majetku     druh inventury     

Dlouhodobý majetek fyzická  
Pokladna, ceniny fyzická  
Dlouhodobé závazky a pohledávky dokladová 
Účty dokladová 
 

Inventarizace probíhá ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku. 
Inventarizací je porovnán stav majetku a závazků vykázaných v účetnictví se skutečností. Postup 
inventarizace je stanoven pokynem Předsedy RADAMBUK. 

Stav inventur je zaznamenáván na inventurních soupisech. Tyto soupisy podepisuje Předseda a 
členové inventurních komisí. Výsledky inventur jsou uvedeny v inventarizačních zápisech podle 
jednotlivých účtů majetku a závazků. Uvedou se zde inventarizační rozdíly, příčina vzniku rozdílů, 
návrh na vypořádání rozdílů, podpisy odpovědných osob a členů inventarizační komise. 
 

5. Zásady pro účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení 
 
Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení RADAMBUK se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb. 

Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Hlediskem pro účtování 
účetních případů časového rozlišování je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše v Kč a 
období, kterého se týkají. 

Pokud dojde v průběhu roku k účtování oprav nákladů a výnosů minulých účetních období, účtují se 
tyto opravy, pokud jde o významné položky, na účty mimořádných nákladů. 
Účty časového rozlišení, které jsou ve společnosti využívány: 

 
381 - Náklady příštích období 
383 - Výdaje příštích období 
384 - Výnosy příštích období 
385 - Příjmy příštích období 
 

Časové rozlišení není v RADAMBUK  používáno v těchto konkrétních případech: 
 

• kdy se jedná o nevýznamné položky, pokud není dotčen účel časového rozlišení a není tím 
prokazatelně sledováno záměrné upravení hospodářského výsledku. Pro tyto účely je jako 
nevýznamná stanovena částka Kč 1.000,-- za jednotlivý účetní případ. 

• pokud jde o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy. Za pravidelně se opakující výdaje 
jsou považovány tyto výdaje: pojištění, předplatné,… 
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6. Oběh a úschova účetních dokladů 
 
Předkládání dokladů: 
Podklady pro mzdy – do 5. dne v měsíci 
Vyúčtování pracovních cest – do 10 dnů po uskutečnění cesty 

 
Evidence dokladů: 

Účetní doklady: v účetním programu PREMIER 

Podepisování dokladů: 
Pracovní smlouvy, ostatní smlouvy  - Předseda RADAMBUK, 1. a 2. místopředseda 
RADAMBUK 
Dohody o prac. činnosti a o provedení práce  - Předseda RADAMBUK, 1. a 2. místopředseda 
RADAMBUK 
Účetní doklady     - Předseda RADAMBUK 
 
Oběh účetních dokladů v RADAMBUK probíhá v následujících krocích: 
 

 a) Přijetí resp. vyhotovení účetního dokladu 
 b) Přezkoušení osobou odpovědnou za účetní případ (podpisový záznam) 
 c) Zaúčtování odpovědnou osobou (podpisový záznam) 
 d) Založení 
 e) Archivace 
 f) Skartace 

 
 
Účetní doklady jsou po jejich zaúčtování ukládány do příslušných pořadačů v kanceláři RADAMBUK, 
kde jsou shromažďovány po celé účetní období. 
Po uplynutí doby, stanovené pro archivaci účetních písemností, dochází k jejich skartaci, tj. k vyřazení. 
Archivační doba je stanovena skartačním plánem. 
 

7. Pracovní doba a výplatní termíny 
Pro všechny zaměstnance je stanovena pružná pracovní doba – pružný pracovní měsíc. 
Stanovená denní provozní doba  7.00 – 20.00 hod 
Základní pracovní doba   8.00 – 14.00 hod 
Stanovená pracovní doba  7.00 – 15.30 hod 
Základní délka pracovní doby  8 hodin 
 

V základní pracovní době musí být zaměstnanec na pracovišti /neplatí, pokud má odpolední službu/. 
Zaměstnanec je povinen odpracovat v souladu s pracovním úvazkem v průběhu měsíce počet hodin, 
odpovídající fondu pracovní doby stanoveném pro příslušný měsíc. Stanovená pracovní doba se 
stanovuje za účelem vykazování pracovní doby při pracovních cestách. 
 
Výplatní termíny  
Výplatní termín je každého 20. v měsíci. Pokud připadne výplatní termín na dny pracovního klidu, 
vyplácí se mzda v nejbližším následujícím pracovním dni. 

 
8. Pracovní cesty, cestovní náhrady 
Pracovní cesty a cestovní náhrady se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, § 156 až 172 v 
platném znění a prováděcími předpisy MPSV ČR (§ 189 ZP) 
 
Směrnice se vztahuje pouze na služební cesty zaměstnanců v pracovním poměru a občanů činných na 
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je poskytnutí náhrad podle této 
směrnice s nimi v příslušné dohodě dohodnuto. 
Služební cesty zaměstnanců jsou oprávněni nařizovat a schvalovat přímí nadřízení. K povolení použití 
soukromého vozidla pro služební účely je nutný souhlas Předsedy RADAMBUK. Soukromé vozidlo musí 
být pojištěno a účtárně musí být předložena kopie technického průkazu osvědčující druh paliva a jeho 
průměrnou spotřebu. 
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Cena pohonných hmot se prokazuje buď dokladem o nákupu pohonných hmot, který souvisí 
s pracovní cestou nebo dle průměrné ceny příslušné pohonné hmoty stanovené prováděcím právním 
předpisem vydaným MPSV ČR. 

V případě vícedenní pracovní cesty bude pracovníkovi, pokud o to požádá, poskytnuta záloha na 
pracovní cestu ve výši předpokládaných výdajů spojených s touto cestou. Pracovníkovi budou 
uhrazeny veškeré náklady nezbytně nutně vynaložené v souvislosti s pracovní cestou, zejména jízdné, 
stravné, ubytování, apod. po předložení vyúčtování. 
 
9. Postup účetní uzávěrky a účetní závěrky  
 
Účetní závěrka v RADAMBUK se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. 
 
I. Přípravné práce 

a) kontrola převodu zůstatků z minulého roku 
b) provedení inventur a zaúčtování inventarizačních rozdílů 
c) kontrola zaúčtování do správného účetního období 
d) kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů 
e) vyúčtování dohadných položek 
f) výpočet základu daně z příjmů 

 
II. Účetní uzávěrka 

a) vyčíslení zůstatků účtů nákladů a výnosů před zdaněním 
b) vyčíslení zůstatků rozvahových účtů před zdaněním  
c) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním 
d) propočet daně z příjmů a její zaúčtování 
e) převod všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 961 
f) převod všech zůstatků rozvahových účtů a účtu 961 na účet 962 

 
III. Účetní závěrka 

a) sestavení rozvahy 
b) sestavení výsledovky 

 
 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích dne 6. prosince 2012. 
 
 
 

 
 

 

 
        Petr Novák 

        Předseda  
        Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 
 
 
 


