
 
 

DELEGO s.r.o. 

Zákaznický servis, Neklanova 42/152, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 

E: info@delego.cz, Tel: +420 601 281 281, Fax: +420 223 014 155, www.delego.cz 

 

 

Seminář Vnitřní účetní směrnice 2018  
Jak postupovat při tvorbě vnitřních účetních směrnic podle aktuální legislativy 
 

Vnitropodnikové účetní směrnice zpracované kvalitně a v souladu s aktuálně platnou 

legislativou významně zjednodušují a urychlují kontrolu hospodaření a účetnictví jak ze 

strany auditorů a daňových poradců, tak i finančního úřadu. Zorientujte se v pravidlech pro 

tvorbu směrnic, získejte přehled související legislativy, vyvarujte se častých chyb a ověřte si, 

že při přípravě vlastních účetních směrnic postupujete tak, aby účetnictví společnosti 

podávalo věrný a poctivý obraz a vedení účetnictví bylo správné, úplné a průkazné.  
 

Přednáší: Ing. Miriam Lukášová 

Místo konání: Praha, konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 15. 5. 2018 
 

Zaměření semináře:  

Seminář Vás provede krok za krokem sestavováním vnitřních účetních směrnic a upozorní na 

nezbytné náležitosti. Získáte doporučení, tipy a návody, na co nezapomenout v obsahu vnitřní 

směrnice a zorientujete se v aktuální legislativě a pravidlech pro rok 2018 (např. oblast 

bonusů pro zaměstnance). Budete upozorněni na časté chyby, kterých se malé i velké účetní 

jednotky při sestavování vlastních směrnic dopouští. Praxe potvrzuje, že kvalitně zpracované 

vnitřní účetní směrnice jsou nespornou výhodou. Ačkoliv je zákonné předpisy přímo 

nenařizují, často se na ně odvolávají. Na semináři se mj. dozvíte, jak lze správným 

odůvodněním postupu popsaného ve vnitřní směrnici zabránit případným sankcím ze strany 

kontrolního orgánu. Získejte nezbytné know-how pro tvorbu vnitřních účetních směrnic a 

obhajobu zvolených postupů, o které se budete moci opřít při případné kontrole. 
 

Komu je seminář určen: zástupcům obchodních společností, kteří pracují v ekonomickém 

oddělení účetní jednotky, například v úseku metodiky, účtáren nebo archivu. Seminář je 

přínosný i pro samostatné účetní kanceláře, které zpracovávají účetnictví externě, či 

manažery, jimž umožní skrze vnitřní směrnice pohled na danou účetní jednotku. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–11:00 Vnitropodniková směrnice, její význam a zákonné předpisy vztahující se 

k vnitropodnikovým účetním směrnicím 

Zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice: Úkol směrnic, Zásady pro 

vytváření a úpravu vnitropodnikových směrnic, Názvy a číslování 

vnitropodnikových směrnic 

Náležitosti vnitropodnikových směrnic: Záhlaví, úvod, závěr, zápatí, Vlastní 

obsah směrnice 

11:00–11:20 Přestávka na občerstvení  

11:20–13:30   Co vše je třeba zapracovat do vnitropodnikových směrnic: Systém 

zpracování účetnictví, účetní rozvrh, Kompetence a podpisové záznamy, oběh 

účetních dokladů, Účetní závěrka, inventarizace, archivace, Dlouhodobý 

majetek, odpisový plán, zásoby, pokladní hotovosti, Časové rozlišení nákladů a 

výnosů, cizí měny, kurzové rozdíly 

Vnitropodnikové směrnice pro OSVČ  

13:30–14:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři Vnitřní účetní 
směrnice 2018 
Cena semináře: 2890,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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