
BP
_U

C_
12

0_
Úč

to
va

ni
e 

o 
st

av
e 

a 
po

hy
bo

ch
 p

ok
la

dn
ice

Ba
nk

a

Inventarizácia pokladnice

Hotovostné transkacie - evidencia stavu a pohybu pokladnice

Dotácie a odvody pokladnice

Zaevidov ať pohyb do
pok ladničnej knihy

Vyhotoviť pokla dničný
doklad

Pok ladničný
doklad

Zaúčtova ť pokla dničnú
operáciu

Pok ladničná
kniha

Usk utočniť výda vok
peňažných prostriedk ov v

hotovosti

Doplniť pokladničnú
hotovosť

Odviesť pokladničnú
hotovosť

Evidovať požiadavky  na
výdavky nad bežnú

úroveň a sledov ať limit v
podkladniciPož iadav ka zabezpečiť

potrebný zostatok a limit v
pokladnici

Doplniť alebo
odv iesť

hotovosť ?

Vyhotoviť dokla d o
dotácii / odvode

pokladnice

Pok ladničná
operácia

zrealizovaná a
zaúčtova ná

Výsledok
kontroly

Vysporiadanie cestovných
náhrad hotovostne

ĽZ Podnet na
inventarizáciu v
zmysle § 182 ZP

Podnet na inventarizáciu z
titulu riadnej /mimoriadnej

IÚZ

Iný podnet na
vykonanie

inventarizácie

Vyk onať príprav né
činnosti inventa rizácie

(plánovanie
inventarizácie)

Zistiť skutočný s tav
pokladnice (inventúra)

Inventúrny
súpis

Ukončenie
pok ladničného dňa

Odsúhlas iť denný
zostatok v pokladničnej

knihe so skutočným
stavom

Vyhotoviť inventariza čný
zápis

Bez
rozdielov?

Inv entarizačný
zápis

VÚB

Zaevidov ať
plnenie

rozpočtu

Zistené
inv entarizačné

rozdiely?

Inventarizácia
pokladnice
ukončená

Zaúčtova ť  inventarizačný
rozdiel

Preddavok na náhrady na
pra covnú/ zahraničnú pracovnú

cestu/ vy slanie  požadovaný

Odovzda ť strav né lístky

Odsúhlas iť stav  strav ných
lískov

Pož iadav ka na príjem / výdaj
peňažných prostriedk ov v

pokladnici

BP_SM_070_Za bezpečenie
likvidácie majetku

Ov eriť sk utočný  stav
peňažných prostriedk ov a

cenín v pokladnici

Ma teriál / služba /
investícia / cenina

dodaná

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Výsledok
kontroly

Dotácia alebo odvod pokladnice
nebudú realizované

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Usk utočniť príjem
peňažných prostriedk ov v

hotovosti

Vyhotoviť pokla dničný
doklad

Pok ladničný
doklad

Zaevidov ať pohyb do
pok ladničnej knihy

Pok ladničná
kniha

Výsledok
kontroly

Porovnať skutočný stav
zistený inventúrou s
účtovným stavom

Spôsob vrátenia
neoprávnene prijatých fin.
prostriedkov pokladnice?

Vznik záväzku /
prijatie faktúry

BP_RR_030_Plnenie
rozpočtu

Úhrada poplatkov

BP_SM_020_Obstaranie
majetku BP_UC_060_Účtovanie v

hlavnej knihe

BP_SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

Vznik škody je
potrebné sledov ať

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovnej

závierky

BP_UC_030_Účtovanie o
stave a pohyboch

záväzkov

BP_RR_035_Finančná
kontrola

BP_MH_061_Príjem
služby / investície /

ceniny / materiálu do
priamej spotreby

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov  voči

zamestnancom a
inštitúciám

BP_LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania

zamestnanca

BP_LZ_270_Vyslanie na
pracovnú cestu/

zahraničnú pracovnú
cestu BP_LZ_280_Vy účtova nie

a vyhodnotenie
pracovných ciest/

zahraničných pracovných
ciest

BP_MH_020_Spracovanie
žiadosti o materiál /

službu / investíciu / ceninu

Nákup zaplatený cez
hotovostnú pok ladňu
(poklad. blok/faktúra)

Príjem hotovostnej
platby

BP_MH_120_Naplnenie
odberateľskej zákazk y

Čia stkový  inventariza čný zá pis cenín,
evidovaných v pokladnici s návrhom na

zaúčtova nie rozdielov

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných

prostriedkov

BP_SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov

zamestnanca a
dokumentov sociálneho

zabezpečenia

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a

spracovanie miezd,
odvodov a daní

Stravné lísky
odovzdané

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a

spracovanie miezd,
odvodov a daní

Typ
inv entarizačného

rozdielu?

Pož iadav ka
na

zaúčtova nie

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo je j
časti nemožno pokračovať

Nie

Áno

vznik
záväzku

Finančnú operá ciu alebo jej
časť nemožno v ykona ť / vo
fina nčnej operá cii alebo jej
časti nemožno pokračovať

schodok

Finančnú operá ciu alebo jej časť možno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo je j časti
možno pokračovať

Áno

hotovostne cez pokladnicu
(výdavok)

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo je j
časti nemožno pokračovať

Finančnú operá ciu alebo jej
časť možno vyk onať/ vo

fina nčnej operá cii alebo jej
časti možno pok račov ať

Výdaj cenín

Výdavok
Finančnú operá ciu alebo jej časť možno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo je j
časti možno pok račov ať

Nie

prebytok

Príjem

Príjem za
stravné
lístky


