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1 Úvod 

Agrární sektor v současné době zaujímá významné postavení na trhu. Navazuje 

na staletími prověřenou tradici a není již chápán jenom jako oblast sloužící k výrobě potravin, 

nýbrž přebírá na sebe významné estetické a ekologické funkce. Jedná se o velice zajímavé  

a stále vyvíjející se odvětví. Zemědělská produkce je mimo jiné úzce spjata s dalšími obory, 

díky kterým se stává zemědělství efektivnější a kvalitnější. Jedná se například o ekologii, 

meteorologii, pedologii, apod. 

Tématem bakalářské práce je specifikace oceňování a účtování zásob v zemědělské 

výrobě. Cílem je charakterizovat odvětví rostlinné a živočišné výroby a převést teoretické 

poznatky do praxe. Celá bakalářská práce je rozdělena do tří částí, přičemž každá z nich má 

svůj význam i cíl. První kapitola je zaměřena všeobecně na účetní oblast zásoby. Text 

vychází ze základních legislativních předpisů, kterými má účetní jednotka povinnost se řídit. 

Cílem první kapitoly je zachytit koloběh zásob od jejich pořízení, ocenění, účtování až po 

následné vyskladnění. 

Druhá kapitola se blíže zabývá problematikou oceňování a účtování zásob v zemědělské 

prvovýrobě. Cílem první části této kapitoly je zaměření se na vysvětlení pojmu zemědělství 

v ČR, faktory ovlivňující zemědělskou výrobu nebo přehled zemědělských subjektů podle 

právních norem. Další část kapitoly se věnuje oblasti oceňování zásob v zemědělství v ČR 

v návaznosti na kalkulační systém a kalkulační techniky, kterými je stanovena výše vlastních 

nákladů vyrobených aktiv. Následně je blíže specifikována živočišná výroba, oceňování zvířat 

ve vlastním odchovu a promítnutí účetních operací, týkající se zvířat v rámci oběžného resp. 

dlouhodobého majetku. Druhou kapitolu uzavírá téma rostlinné výroby. Jsou zde 

charakterizována jednotlivá aktiva spadající do této oblasti. Práce dále umožňuje porozumět 

účtování zemědělských plodin v rámci oběžného a dlouhodobého majetku. Lesní porosty jsou 

objasněny v rámci samostatné podkapitoly. 

Cílem třetí části, tedy praktické části bakalářské práce, je snaha převést vymezenou 

teorii do účetní praxe v konkrétním podnikatelském subjektu. V praktické části jsou 

představeny tři zemědělské společnosti, u kterých je vymezen předmět podnikatelské činnosti 

a je zde poskytnut náhled do jejich hospodaření. Společnosti, o kterých tato část pojednává, 

nesou název Polfin eko, s.r.o., Polfin eko Valašská, s.r.o. a Polfin agro, s.r.o. Značná část této 

kapitoly je věnována právě třetí zmiňované společnosti. Jedním z cílů je definovat  

a zanalyzovat způsob oceňování a účtování zásob jak u živočišné, tak i u rostlinné produkce. 
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Cílem celé bakalářské práce je tedy komplexně představit problematiku zásob 

v zemědělském sektoru. V první kapitole je využito metody deskripce, tedy popisu základních 

účetních pojmů týkajících se zásob. V druhé kapitole je aplikována metoda deskripce, postupu 

tedy analýza a prohloubení problematiky účtování a oceňování zásob v zemědělství. V rámci 

praktické kapitoly je aplikována metoda deskripce, teoretické a praktické analýzy. V této 

kapitole je provedena analýza a zhodnocení účetních postupů, které vychází z předpisů účetní 

jednotky a jsou zde uvedena určitá doporučení. Vlastní názory, návrhy a připomínky jsou 

v bakalářské práci psány kurzívou. 
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2 Teoretické vymezení zásob 

 

Zásoby představují část majetku účetní jednotky. Jsou součástí oběžných aktiv, která 

jsou v podniku držena krátkodobě (maximálně 1 rok nebo v průběhu běžného produkčního 

cyklu) a jsou spotřebována jednorázově. V rozvaze jsou zásoby vykazovány na straně aktiv  

a z finančního pohledu jsou považovány za nejméně likvidní složku oběžného majetku. 

2.1 Klasifikace zásob 

Základní principy o účtování zásob jsou uvedeny v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví (dále jen vyhláška 500/2002 Sb.) a v Českém účetním standardu č. 015 – Zásoby 

(dále jen ČÚS 015). Ve směrné účtové osnově jsou zásoby vymezeny v účtové třídě  

1 - Zásoby. Směrnou osnovu tvoří 10 účtových tříd, které jsou označeny vzestupně 0 až 9. 

Tyto třídy jsou dále rozděleny do několika účtových skupin. Na základě směrné osnovy jsou 

účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž budou uvedeny účty potřebné 

k zaúčtování všech účetních operací a k sestavení účetní závěrky. [13] 

V § 9 vyhlášky 500/2002 Sb. je uvedeno následující základní členění položky C.I Zásoby: 

 C.I.1. Materiál, 

 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary, 

 C.I.3. Hotové výrobky, 

 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, 

 C.I.5. Zboží, 

 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby. 

Materiál je definován jako vstup do výrobního procesu. Do materiálu jsou zahrnuty 

suroviny, které tvoří jeho podstatu a zcela nebo zčásti přecházejí do výrobku. Jsou tedy 

základním stavebním prvkem výrobku. Pomocné látky jsou taktéž součástí výrobku, avšak ho 

spíše doplňují a dotváří, nejsou jeho hlavní podstatou. Látkami nezbytnými k zajištění 

provozu účetní jednotky se rozumějí různá mazadla, čisticí prostředky, paliva, apod. Náhradní 

díly jsou rovněž řazeny do materiálu, včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty 
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dlouhodobého majetku. Obaly a obalové materiály jsou považovány za materiál, jestliže je 

účetní jednotky neúčtují jako dlouhodobý majetek. V případě, že účetní jednotka účtuje  

o obalech jako o zásobách, slouží tyto obaly k ochraně výrobku např. při manipulaci. Drobný 

majetek, který účetní jednotka eviduje jako zásobu, je rovněž řazen do materiálu a stejně tak 

pokusná zvířata (především ve výzkumných ústavech). 

Nedokončená výroba představuje zásoby, které už nejsou materiálem a prošly jedním 

nebo několika výrobními stupni, avšak nejsou ještě hotovým výrobkem. Nedokončené 

výkony, při nichž nevznikají materiální produkty, jsou rovněž nedokončenou výrobou. 

Nedokončená výroba může být dále zpracovávána. 

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními 

stupni a v následujícím výrobním procesu budou zkompletovány či dokončeny do hotových 

výrobků. Na rozdíl od nedokončené výroby, polotovary mohou být i ve stavu rozpracovanosti 

určeny k prodeji. 

Výrobky jsou finální fází vlastní výroby určené k prodeji či ke spotřebě uvnitř účetní 

jednotky. 

Do skupiny mladých a ostatních zvířat jsou řazena veškerá zvířata včetně jatečních 

zvířat, která nejsou vykazována v jiných položkách, tj. v aktivech jako dlouhodobý hmotný 

majetek. Zejména zvířata ve výkrmu, včelstva, ryby, mladá chovná zvířata, hejna slepic, krůt, 

perliček. Hus a kachen na výkrm apod.  

Zbožím se rozumí takové movité věci, nabyté za účelem dalšího prodeje v jeho 

nezměněné podobě, ovšem za podmínky, že s těmito věcmi účetní jednotka obchoduje.  

Za zboží jsou dále považována zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou 

určena k prodeji, vyjma jatečních zvířat. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, jenž byly 

aktivovány a následně předány do vlastních prodejen. Do kategorie zboží lze zařadit 

nemovitosti u účetní jednotky (dále jen ÚJ), jejímž předmětem činnosti je jejich nákup  

a prodej. Podmínkou je, že účetní jednotka tyto nemovitosti nevyužívá k jiné činnosti jako 

např. k pronájmu. 

Poslední položkou v základním členění zásob jsou poskytnuté zálohy na zásoby, které 

zahrnují jak krátkodobé tak i dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob. [7] [10] 

2.1.1 Způsoby pořízení zásob  

Aby ÚJ mohla o zásobách účtovat a dále s nimi disponovat, je logické, že nejprve  

je musí určitým způsobem pořídit. Mezi nejčastější způsoby pořízení patří dodavatelský 

způsob, tj. pořízení koupí. Dalším způsobem je pořízení zásob ve vlastní režii, kde výroba 
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zahrnuje náklady přímé a eventuelně i nepřímé (zejména náklady bezprostředně související 

s výrobou – výrobní režie).  

 Další formou pořízení zásob je bezplatné nabytí, tj. darem (např. přijatý dar v podobě 

nepotřebného materiálu od jiné společnosti), převod z osobního vlastnictví, vklad  

do základního kapitálu kapitálové společnosti – v tomto případě má ÚJ povinnost podložit 

ocenění znaleckým posudkem. 

2.1.2 Způsoby vyřazení zásob 

 Úbytek zásob je vyjádřen v ceně, ve které jsou evidovány na skladě. Úbytky zásob 

mohou vzniknout z důvodu 

 prodeje, 

 škody, 

 spotřeby, 

 darování, 

 vkladu do jiné společnosti, 

 inventurního manka, 

 přeskladnění, 

 poskytnutí vzorku.  

Podnik se rozhodne pro prodej materiálu např. při likvidaci nadbytečných  

a nepotřebných zásob, při změně výrobního programu nebo při výpomoci jinému podniku. 

Z toho vyplývá, že účetní jednotka přistupuje k prodeji materiálu jen zřídka. Materiál je 

zpravidla prodáván za smluvní cenu. Prodejní cena představuje pro účetní jednotku výnos 

na účtu 642 – Tržby z prodeje materiálu se souvztažným zápisem na účet pohledávek 

popřípadě jako tržba v hotovosti do pokladny. S prodejem materiálu souvisí i jeho následné 

vyskladnění. Úbytek materiálu zachytíme v pořizovací ceně na nákladovém účtu  

542 – Prodaný materiál.  

Dalším způsobem, kterým mohou být zásoby vyřazeny, je vyřazení v důsledku škody. 

Nejčastější příčinou vzniku škod na zásobách materiálu jsou živelné pohromy, fyzické 

znehodnocení nebo jiné neočekávané události představující úbytek materiálu. Dle charakteru 

škody se náklad zaúčtuje na příslušný nákladový účet a to buď na vrub účtu 549 – Manka  

a škody z provozní činnosti (provozní – vysychání, zrezivění) nebo vrub účtu 582 – Škody 

(mimořádné – živelné pohromy). Do účtové skupiny 58 - mimořádné náklady se doporučuje 

účtovat výlučně ve výjimečných případech. Náhrada škody od pojišťovny či předpis náhrad 
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za škodu odpovědné osobě je provozním nebo mimořádným výnosem zachyceným na účtu 

648 – Ostatní provozní výnosy nebo 688 – Ostatní mimořádné výnosy (rozlišení opět dle 

charakteru škody). V okamžiku, kdy pojišťovna přizná náhradu škody, tato náhrada bude 

připsána na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky. Nastane-li situace, že pojišťovna neposkytne 

pojistnou náhradu ke dni účetní závěrky a do účetní závěrky nepotvrdí přesnou výši náhrady, 

bude pohledávka zaznamenána na účet 388 – Dohadné účty aktivní. Tento účet zajišťuje 

respektování principu souvislosti nákladů a výnosů s vykazovaným účetní obdobím. 

Z pohledu účetního je škoda považována za trvalé poškození nebo zničení majetku 

účetní jednotky a to ze subjektivních nebo objektivních příčin. Škoda je tedy snížení ocenění 

majetku, které je vyvolané mimořádnou událostí. 

Spotřeba patří mezi nejtypičtější a nejběžnější způsoby vyřazení materiálu z evidence. 

Ve výrobních podnicích je třeba rozhodnout, které druhy materiálu a za jakých okolností 

budou při vyskladnění směřovány do přímých nákladů zakázek nebo výrobků. Je proto  

na místě vyčlenit si minimálně jeden analytický účet pro sledování spotřeby přímého 

materiálu. U obchodních podniků, které nemají zásadní spotřebu materiálu, není třeba zavádět 

zvláštní sklad materiálu. V takovém případě lze materiál vést na účtu zásob zboží a při výdeji 

pro vlastní spotřebu zaúčtovat na účet 501 – Spotřeba materiálu. Tento postup není zcela 

adekvátní, ale s využitím ustanovení o nevýznamných položkách je možné takto postupovat. 

Při výdeji materiálu do spotřeby vystaví ÚJ výdejku ze skladu. Tento účetní případ bude 

zachycen na vrub nákladů 501 – Spotřeba materiálu a oproti tomu ve prospěch účtu  

112 – Materiál na skladě. [5] 

Z účetního hlediska nejsou kladeny podmínky v rámci poskytování daru, tudíž může být 

poskytnut v podstatě komukoli pro různé dobročinné účely, ochranu zvířat, tělovýchovu, 

zdravotnictví a může se jednat o věcný či peněžní dar. Účtování je jednoduché. Částka  

se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 543 – Dary se souvztažným zápisem na účet  

211 – Pokladna, 221 – Bankovní účet nebo 112 – Materiál na skladě. 

 

Všechny vypracované příklady, tabulky a schémata v kapitole 2 jsou mým vlastním 

zpracováním, pokud není uvedeno jinak. 

 

 

 



 

11 

 

Tabulka 2.1 – Možné způsoby vyřazení zásob z evidence  

Č. Text MD DAL 

1. Úbytek pomocného materiálu 542 112 

2. Darování přebytečného materiálu 543 112 

3. Vklad materiálu individuálního podnikatele do jiné společnosti 491 112 

4. Škoda na zásobách (požár, povodeň) 582 112 

5. Výdejka materiálu do spotřeby 501 112 

2.2 Syntetická a analytická evidence 

Syntetickou evidenci tvoří soustava účtů, na kterých jsou zachyceny souhrnné stavy  

a pohyby jednotlivých druhů majetku a zdrojů, nákladů a výnosů. Syntetický účet má 

trojmístné číselné označení, v němž první číslice vyjadřuje účtovou třídu, druhá číslice 

účtovou skupinu a třetí číslice udává pořadí účtu v dané účtové skupině. [7] 

Dle ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech v rámci syntetických účtů vytváří 

účetní jednotka i analytické účty. Analytická evidence je vedená v užším smyslu, tzn., jedná 

se pouze o rozdělení jednotlivých syntetických účtů na dílčí účty (analytické účty). Označují 

se zpravidla dalšími třemi číslicemi za číslem syntetického účtu. Musí zde platit, že součet 

obratů stran MD, DAL, počátečních zůstatků a konečných zůstatků jednotlivých analytických 

účtů bude roven hodnotě té samé kategorie na příslušném syntetickém účtu. Tato návaznost je 

ověřována kontrolní soupiskou analytických účtů. Nejčastěji je analytická evidence 

využívána při rozdělení pořizovací ceny na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. [10] 

2.3 Oceňování zásob 

Zásady oceňování zásob jsou uvedeny v ZoÚ v § 25 a § 27, ve vyhlášce 500/2002 Sb.  

v § 49 a ČÚS 015. Náklady spojené s úpravami skladovaného materiálu nebo zboží jsou 

pokládány za náklady spojené s pořízením a zvyšují tak ocenění zásob. Během jednoho 

účetního období nesmí být metody oceňování měněny. 
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2.3.1 Oceňování zásob při pořízení 

Jednotlivé metody oceňování zásob závisí na způsobu pořízení jednotlivých položek.  

V § 49 vyhlášky 500/2002 Sb. a v ČÚS 015 jsou uvedeny níže uvedené způsoby pořízení 

zásob: 

 pořizovací cena, 

 vlastní náklady, 

 reprodukční pořizovací cena. 

Mezi nejčastější způsob pořízení patří nakupované zásoby a ty se oceňují pořizovací 

cenou. Tj. taková cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny a do níž jsou zahrnuty  

i ostatní náklady související s přímo pořízením (clo, provize, pojistné při přepravě, interní  

a externí přeprava, apod.). Nejsou zde započteny úroky z úvěrů a půjček, které jsou 

poskytnuty na jejich pořízení. Přepravné společně s vlastními náklady na zpracování 

materiálu je součástí pořizovací ceny, poněvadž souvisí s pořízením a následným 

zapracováním zásob. 

Zásoby, které byly vytvořeny vlastní činností, jsou oceňovány na základě skutečně 

vynaložených vlastních nákladů. Těmito náklady se rozumějí přímé náklady, které byly na 

pořízení vynaloženy. Může zde být zahrnuta i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k této 

činnosti a dle skutečné výše nákladů, nebo dle operativních kalkulací je možné stanovit 

přesnou částku. Takové zásoby jako nedokončená výroba, polotovary a výrobky je možno 

oceňovat odlišným způsobem. U nepřetržité krátkodobé výroby lze nedokončenou výrobu 

ocenit pouze přímými materiálovými náklady a polotovary nebo výrobky mzdovými  

a přímými materiálovými náklady. Hromadná velkosériová výroba je oceněna výhradně 

přímými náklady, což jsou náklady na přímý materiál, přímé mzdy, polotovary a ostatní přímé 

náklady. V malosériové kusové výrobě nebo dlouhodobé zakázkové výrobě přímými náklady 

a výrobní režií. Jestliže výrobní cyklus přesáhne dvanáct po sobě jdoucích měsíců lze 

výjimečně ocenit správní režií. [5] [14] 

Zásoby přebytečné, zbytkové, pořízené bezúplatně se ocení reprodukční pořizovací 

cenou. ZoÚ § 25 odst. 5 definuje reprodukční pořizovací cenu jako cenu zaplacenou  

za předmět získaný v takovém stavu, ve kterém se nachází v době získání. Jelikož v žádném 

účetním předpisu není vymezen způsob stanovení cen, lze předpokládat, že může být 

stanovena jak znaleckým posudkem, tak odborným odhadem v případě, že náklady na 
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posudek budou značně vysoké. Pakliže vznikly další náklady související s pořízením (doprava 

nebo montáž), je nutné zvýšit reprodukční pořizovací cenu i o tyto náklady. [5] 

2.3.2 Oceňování zásob při vyskladnění 

Jestliže účetní jednotka vlastní nakupované zásoby stejného druhu a povahy, je zřejmé, 

že tyto zásoby nakupuje za jiné pořizovací ceny. Potom pro kvantifikaci úbytku těchto zásob 

(§ 3.1 ČÚS 015) je možno použít jednu z níže uvedených metod: 

 FIFO, 

 vážený průměr, 

 pevná cena, 

 skutečná pořizovací cena. 

Metoda FIFO - zkratka znamená „first in, first out“ neboli „první dovnitř, první ven“. 

Tato technika ocenění spočívá v tom, že první výdej určité zásoby ze skladu je oceněn cenou 

první dodávky do skladu. Při využití této metody je zapotřebí vést příslušnou evidenci, kde je 

zaznamenáno pořadí dodávek, údaje o množství a ceně. Přitom nezáleží na tom, zda byla 

fyzicky vydána právě první dodávka, viz schéma 2.1. 

Schéma 2.1 - Ilustrativní ukázka metody FIFO 

 

pořízení  výdej 

 SKLAD 

Zi - jednotlivé zásoby   

i - pořadové číslo jednotlivých dodávek [1] 

Opačným postupem se provádí metoda LIFO tedy „poslední dovnitř, první ven“. 

Podstatou techniky je, že jako první se účetně vyskladňují zásoby, které byly nakoupeny jako 

poslední. Do spotřeby se zahrnou vyšší částky a nejstarší materiál oceněný nejnižší cenou 

zůstává na skladě. V právním systému ČR je tato technika oceňování zakázána. 

Další formou pro ocenění při vyskladnění je metoda váženého aritmetického průměru 

(dále jen VAP), kdy se vypočte za určité období (týden, dekáda, měsíc nebo i po každé 

dodávce), průměrná cena materiálu na skladě a v rámci celého intervalu budou úbytky zásob 

oceňovány takto vypočtenou cenou. K dispozici jsou dvě varianty výpočtu. První variantou 

Z3 Z2 Z1 
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výpočtu je vážený průměr proměnlivý. Ten spočívá v tom, že po každém novém přírůstku 

určitého druhu materiálu se zjišťuje nový průměr, viz vzorec 2.1. Vážený průměr periodický 

spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém přírůstku nové zásoby, ale vypočte se  

za určité období (max. 1 měsíc) a takto zjištěná cena se použije pro ocenění úbytku  

i v následujícím období, viz vzorec 2.2. 

Obtížnost a pracnost oceňování materiálu v pořizovacích cenách dovoluje podnikům, 

aby si stanovily pevnou skladovou cenu, v níž budou evidovat materiál na skladě. Mezi 

skutečnou pořizovací cenou a pevnou cenou vzniká rozdíl, který je účtován na vymezený 

analytický účet a při spotřebě materiálu se z tohoto účtu poměrná část odečítá. Dle ČÚS 015 

jsou tyto rozdíly nazývány odchylkami od skutečné ceny pořízení zásob. Případné přírůstky  

a úbytky materiálu na skladě jsou účtovány v této pevné ceně, kterou je možno dle rozhodnutí 

podniku měnit.  

Oceňování materiálu při výdeji do spotřeby je komplikovanější než oceňování při jeho 

pořízení, kde přírůstek lze zjistit z faktury dodavatele. Otázkou je, v jaké ceně zachytit úbytek 

materiálu, jestliže cena každé dodávky (přírůstku) může být různorodá. Zde se nabízí celá 

řada možností ocenění. V případě, že jsou zajištěny pevné ceny během celého účetního 

období, lze pro ocenění použít skutečnou pořizovací cenu. Například při vedení účetnictví je 

výhodná dlouhodobě stanovená cena, kdy nedochází k žádnému kolísání ani odchylkám 

(dlouhodobé smlouvy s dodavateli). [7] 

      
      á          ě    č        í  ří          č

      á          ě      ž   í        í  ří            ž   í
 (2.1) 

 

      
      á          ě    č      čá         í  ří               í    č

   ž   í       á           ě      č      í  ří            ž   í         í
 (2.2) 

[8] 

2.4 Účtování zásob 

V ČÚS 015 jsou definovány dva způsoby účtování, z nichž má ÚJ možnost výběru. 

Tyto způsoby jsou označeny jako průběžný způsob A s využitím účtů v účetní skupině  

1 - Zásoby a periodický způsob B, u kterého je nezbytné vést běžným způsobem skladovou 

evidenci, aby bylo možné zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky 

pořizovací ceny zásob. Skladová evidence zaznamenává pohyb zásob na skladě. Avšak 
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v rámci analytických účtů podle míst uskladnění může být uplatněn pouze jeden ze 

zmiňovaných způsobů. [11] 

2.4.1 Účtování způsobem A – nakupované zásoby 

Pokud je evidence zásob vedena způsobem A, jsou prováděny souběžné zápisy  

na skladových kartách a v hlavní knize na účtech zásob. Je nutné, aby byla skladová evidence 

vedena jak v jednotkách množstevních, tak v příslušném ocenění. Podstatou je,  

že nakupované zásoby jsou v průběhu roku zaúčtovány na daný rozvahový účet zásob  

v 1. účtové třídě a do nákladů se dostanou až při spotřebě na základě výdejek.  

Tabulka 2.2 – ukázka účtování u způsobu A 

Číslo Text Částka MD DAL 

1. FAP od dodavatele za nákup materiálu 10 000 111 321 

2. FAP za přepravu materiálu 2 000 111 321 

3. VBÚ – úhrada faktur 12 000 321 221 

4. VÚD – převedení materiálu na sklad 12 000 112 111 

2.4.2 Účtování způsobem B – nakupované zásoby 

Jestliže je evidence vedena dle způsobu B, tak nakupované zásoby jsou přímo účtovány 

do spotřeby. Způsob je použitelný u všech účetních jednotek. Nutností je vedení skladové 

evidence pro průkaznost stavu zásob během účetního období. U způsobu A je možno provést 

inventarizaci průběžnou, kdežto u způsobu B je inventarizace provedena k 31. 12. běžného 

roku, tj. den, ke kterému se uzavírají účetní knihy ovšem jenom za podmínky, že účetním 

obdobím je kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že u způsobu B nejsou účtovány žádné 

průběžné položky, nastává řada komplikací. Například když účetní jednotka pořizuje materiál, 

nemusí být známo, zda se má na mysli přímý nebo režijní materiál, jakému středisku je určen, 

na jakou zakázku bude spotřebován apod. [19] 

Tabulka 2. 3 – ukázka účtování u způsobu B 

Číslo Text Částka MD DAL 

1. FAP za nákup materiálu 10 000 501 321 

2. FAP za přepravu materiálu 2 000 501 321 

3. VBÚ – úhrada faktur 12 000 321 221 

4. Převedení materiálu na sklad Neúčtuje se 
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Tabulka 2.4 – Srovnání způsobů účtování A i B u nakoupeného zboží 

Č. Text 
Způsob A Způsob B 

MD DAL MD DAL 

1. FAP za nákup zboží 131 321 504 321 

2. Počáteční stav zboží (dle skladové karty) Neúčtuje se 504 132 622 

3. VÚD – převzetí zboží na sklad 132 131 Neúčtuje se 

4. 

FAP za nákup zboží ze zahraničí 

a) Faktura 

b) celní deklarace – clo 

131 

131 

321/AE 

379 

504 

504 

321/AE 

379 

5. VÚD – převzetí zboží na sklad 132 131 Neúčtuje se 

6. Tržby za zboží v hotovosti 211 604 211 604 

Zdroj: [8] 

2.5 Zvláštní případy účtování zásob 

Vznik zvláštních případů jako je materiál na cestě či nevyfakturované dodávky je dán 

tím, že kupující firma nemá k dispozici do konce roku, tj. ke dni uzavírání účetních knih, 

potřebné účetní doklady spojené s nákupem – fakturu (příp. jiný daňový doklad) nebo 

neobdrží fyzicky dodávku materiálu. 

2.5.1 Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky 

a) Materiál na cestě 

Na konci účetního období musí ÚJ zkontrolovat, zda nemá na účtech pořízení nějaký 

zůstatek. Jestliže kalkulační účet pořízení na konci období má zůstatek, účetní jednotka ho 

přesune z účtu pořízení na zvláštní účet 119 – Materiál na cestě (u zboží účet 139 – Zboží 

 na cestě). Materiál na cestě je specifický účet, který se využívá za situace, kdy účetní 

jednotka v průběhu účetního období obdržela dodavatelskou fakturu za nakoupený materiál, 

ale ten dosud nebyl evidován na skladě. Přijatá faktura se zaúčtuje běžným způsobem s tím, 

že účet 111 – Pořízení materiálu bude nahrazen účtem 119 – Materiál na cestě. V příštím 

účetním období se přijatá dodávka převede z účtu materiálu na cestě na účet 112 – Materiál  

na skladě. V okamžiku přijetí dodávky materiálu dochází k převodu materiálu na sklad, takže 

se automaticky vyruší částka na účtu 119 – Materiál na cestě. [4] 
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b) Nevyfakturované dodávky 

Na konci roku může nastat i situace, kdy odběratel převzal dodávku materiálu, ale do 

konce účetního období neobdržel fakturu. Zásilka byla dle příjemky převzata na sklad, v níž 

je materiál podle smluvní ceny oceněn a zaúčtuje se běžným způsobem. Místo faktury vystaví 

účetní jednotka vnitřní účetní doklad a do doby, než obdrží fakturu od dodavatele, je závazek 

zaúčtován v odhadnuté výši (např. ve smluvní ceně nebo dle platného ceníku dodavatele)  

ve prospěch účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Jakmile bude faktura k dispozici, zaúčtuje se 

přijetí faktury na vrub účtu 389 – Dohadné účty pasivní a tak dojde i k vzájemnému 

vyrovnání stran, aby nebyl na účtu 389 – Dohadné účty pasivní žádný zůstatek. [8] 

Tabulka 2.5 – Ukázka účtování nevyfakturovaných dodávek 

Č. Text Částka MD DAL 

1. 15. 12. 2013 Příjemka materiálu 8 000 112 111 

2. 31. 12. 2013 VÚD na nevyfakturovanou dodávku 8 000 111 389 

3. 11. 1. 2014 FAP za dodaný materiál 8 000 389 321 

2.5.2 Slevy na nakoupené zboží 

Dodavatel může poskytnout na nakoupené zásoby určitou slevu. V praxi se  

pro označení různých forem slev používají pojmy bonus nebo skonto.  

Bonus je sleva poskytnutá dodavatelem při splnění podmínky odběru určitého množství 

zboží. Pokud je bonus poskytnut ihned při dodávce odebraného zboží nebo překročení dané 

hodnoty fakturace v každé samostatné dodávce, je zapotřebí ho posuzovat jako slevu 

k jednotlivým položkám faktury. Je vhodné, aby dodavatel na svém daňovém dokladu uvedl, 

ke kterým položkám uvedeným na dokladu se bonus vztahuje, popř. vyčíslil či procentuelně 

vyměřil jeho výši. Tato sleva představuje u dodavatele slevu z prodejní ceny dodávky. Je zde 

možnost, že bonus může být poskytnut až po odebrání určitého množství či fakturačního 

objemu, tedy dodatečně. V praxi se tento případ vyskytuje častěji a poté ovlivňuje provozní 

náklady 548 – Ostatní provozní náklady, resp. provozní výnosy 648 – Ostatní provozní 

výnosy. Bonus může být i ve formě naturálního plnění, tj. bezúplatné dodání zboží. [8] 
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Skontem se rozumí srážka nebo sleva, kterou dodavatel poskytne z fakturované částky, 

protože faktura byla zaplacena ještě před lhůtou splatnosti. Účtování skonta je podobné jako 

účtování bonusu. Je možné se setkat s dvěma variantami. 

 skonto znázorňuje cenovou podmínku, která je uplatněna již při stanovení 

fakturační ceny – v takovém případě je sleva poskytována hned při odebrání zboží, 

tudíž je snížena pořizovací cena nakupovaného zboží, 

 dodavatel fakturuje plnou cenu, na kterou je dodatečně poskytnuto finanční 

zvýhodnění za předpokladu, že dojde k zaplacení před lhůtou splatnosti. [5] 

„Nárok na skonto, či povinnost poskytnout skonto, vzniká teprve tehdy, když je úhrada 

skutečně provedena. Proto se o něm účtuje do nákladů či výnosů toho období, v kterém 

odběratel provedl úhradu, bez ohledu na to, kdy dodavatel skonto přiznal. To platí vždy, ať již 

si odběratel skonto přímo odčítá z úhrady, nebo dodavatel peníze vrací či odčítá z další 

faktury“, jak tvrdí F. Louša (2013, s. 48). 

2.6 Inventarizace a inventarizační rozdíly 

Dle ZoÚ musí účetní jednotka provádět pravidelné inventarizace a to k porovnání stavu 

skutečného se stavem účetním a dosáhnout toho, aby stavy zaznamenané v účetnictví 

odpovídaly skutečnosti. Tuto skutečnost je nutné doložit inventarizačním soupisem  

ke každému rozvahovému, ale také podrozvahovému účtu, na kterém ÚJ eviduje na počátku 

nebo v průběhu účetního období nějaký pohyb. Základní druhy inventarizace, viz schéma 2.2. 

Schéma 2.2 – Druhy inventarizace 

 

Inventarizace může být dle výše uvedeného schématu řádná – periodická,  

tj. inventarizace k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky nebo řádná – průběžná,  

tj. inventarizace provedená postupně v průběhu celého účetního období. Druhou variantou  

je inventarizace mimořádná, tj. k okamžiku sestavení mimořádné účetní závěrky nebo 

 při dalších mimořádných událostech jako například sloučení, rozdělení podniku apod. 

Inventarizace 

Řádná 

Periodická 

Průběžná 

Mimořádná 
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Inventarizovaným majetkem jsou všechna aktiva a závazky. Inventarizací jsou splněny  

i základní zásady pro vedení účetnictví, tj. zásada opatrnosti, zásada průkaznosti. Zásada 

opatrnosti vyjadřuje skutečnost, že do výše zisku se promítají všechny očekávané ztráty, 

rizika a znehodnocení majetku a to i za předpokladu, že ještě nenastaly a jejich výše není 

spolehlivě zjistitelná. Tato zásada je realizována tvorbou rezerv a opravných položek.  

ÚJ nesmí podhodnocovat pasiva a nadhodnocovat aktiva a musí zachovávat obraz 

věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. [8] 

Při inventarizaci dochází k porovnání užitné hodnoty zásob s jejich oceněním 

v účetnictví. Je třeba zjistit, zda užitná hodnota zásob koresponduje s oceněním v účetnictví. 

Mohou nastat dvě varianty: 

 Užitná hodnota zásob je vyšší, než je jejich ocenění v účetnictví – za takových 

okolností se neúčtuje o přírůstku hodnoty zásob, protože je kladen důraz na 

dodržování zásady bilanční opatrnosti v účetnictví; 

 Užitná hodnota zásob je nižší, než cena zásob v účetnictví. U této možnosti je 

potřeba zjistit, zda se jedná o snížení trvalého nebo dočasného charakteru. 

Trvalé snížení hodnoty zásob se zachytí na účet 549 – Manka a škody z provozní 

činnosti. Pokud se jedná o přechodné snížení zásob, utvoří a použije se opravná položka 

k zásobám. Zaúčtujeme ve prospěch účtu 191 – Opravná položka k materiálu a oproti tomu 

zachytíme tento účetní případ na vrub nákladů 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

v provozní činnosti. 

K provedení inventarizace je nutné sestavit inventarizační komisi. Tato komise provádí 

fyzickou inventuru, kterou se zjišťuje skutečný stav zásob. U fyzické inventury je možné 

stanovit skutečný stav počítáním, měřením, vážením a dalšími podobnými způsoby, popř. 

využití záznamů prokazujících jeho existenci. Vedle fyzické inventury existuje i dokladová 

inventura u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně 

jiných aktiv, pasiv a skutečností zachycených v knize podrozvahových účtů. Komise následně 

vyhotovuje inventarizační zápis a inventurní soupis. Při srovnání stavu skutečného se stavem 

účetním může dojít k inventarizačním rozdílům. [8]  
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Za inventarizační rozdíl se dle § 30 odst. 10 ZoÚ jsou považovány takové rozdíly, které 

nelze prokázat tímto zákonem, kdy 

 stav skutečný je nižší než stav zjištěný v účetnictví – inventarizačním rozdílem se 

tedy rozumí manko, popřípadě schodek (u peněžní hotovosti a cenin), 

 stav skutečný převyšuje stav účetní – v takovém případě vzniká inventarizační 

rozdíl označovaný jako přebytek.  

Mankem se rozumí takový úbytek zásob, u něhož nebyla zjištěna jeho přesná příčina. 

Tento úbytek je v účetnictví považován za provozní náklad a předepsané náhrady  

(u předepsaných náhrad je nutné mít sepsanou dohodou o hmotné odpovědnosti s odpovědnou 

osobou, např. skladníkem) jsou v účetnictví zachyceny jako provozní výnos.  

U určitých druhů materiálu dochází k přirozenému úbytku hmotnosti nebo objemu 

zásob a to v důsledku působení vnějších vlivů, kterým nelze zabránit. Za manko tedy nelze 

považovat technologické a technické ztráty vznikající vyschnutím či vypařením, ztratné 

v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat.  

Inventarizační rozdíl je posuzován jako přirozený úbytek do normy tehdy, pokud není 

překročena stanovená norma. Zaúčtován bude do nákladů, konkrétně na účet 501 – Spotřeba 

materiálu a patří mezi daňově uznatelné náklady. Pro tuto formu úbytků si účetní jednotka 

stanoví vnitřní směrnici norem přirozených úbytků zásob, která je platná pro určité období. 

Stanovení normy není jednoduché, protože účetní jednotka je povinna odůvodnit oprávněnost 

dané výše, ekonomicky ji zdůvodnit a doložit. Účetní jednotka musí mít ve svých interních 

směrnicích zakotveno stanovení a způsob použití norem. 

Účetní jednotka se musí i účetně vypořádat s inventarizačními rozdíly. Podstatné je,  

aby byly zaúčtovány do období, se kterým věcně souvisí, tj. období inventarizované.  

U nakupovaných zásob, účtovaných způsobem A jsou ztráty v rámci norem přirozených 

úbytků zachyceny na vrub účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy, manka v účtové 

skupině 54 - Jiné provozní náklady a přebytky ve prospěch účtové skupiny 64 - Jiné provozní 

výnosy. Úbytky u vlastních výrobků se zaznamenají na vrub účtové skupiny 61 - Změny 

stavu zásob vlastní činnosti, manka na vrub účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady  

a přebytky na příslušný účet ve prospěch účtové skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní 

činnosti. 

U účetního způsobu B se při řádné periodické inventarizaci postupuje tak, že konečný 

stav materiálu na skladě se zaúčtuje dle skladních karet a případná manka se zachytí stejným 

způsobem jako u účetního způsobu A, tj. na vrub účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady. 
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Přebytky nakupovaných zásob se promítnou do výnosů ve prospěch účtové skupiny 64 - Jiné 

provozní výnosy a zásoby vlastní výroby, v případě že se jedná o manko, tak na příslušný účet 

účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady a přebytky ve prospěch účtové skupiny  

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Pro zaúčtování manka se zpravidla využívá účet 

549 – Manka a škody z provozní činnosti. [19] 

Tabulka 2.6 – Jednotlivé účetní případy na zaúčtování inventarizačních rozdílů  

Č. Text Částka MD DAL 

1. 
Nezaviněné manko materiálu v rámci přirozeného 

úbytku 
600 501 112 

2. Manko nad normu přirozeného úbytku 1 800 549 112 

3. 
Vnitřní doklad – předpis náhrady zaviněného 

manka skladníkovi 
1 800 335 648 

4. 
Přijatá splátka od zaměstnance za manko do 

pokladny 
1 800 211 335 

5. Zaplacené manko srážkou ze mzdy 1 800 331 335 

6. Přebytek materiálu na skladě 1 200 112 648 

Zdroj: [8] 

2.6.1 Opravné položky 

Opravné položky slouží k přechodnému snížení hodnoty aktiv, například když prodejní 

cena zásob je nižší než pořizovací cena v účetnictví, je třeba vytvořit opravnou položku. 

Základním parametrem tvorby opravných položek je zásada opatrnosti, jejíž podstatou  

je promítnout do výše zisku předpokládané ztráty z rizika a znehodnocení majetku i v případě, 

že ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Snahou účetní jednotky při tvorbě 

opravné položky je přiblížit hodnotu ocenění aktiva a výši předpokládaného prospěchu, který 

ÚJ vznikne při jeho prodeji. Na zvýšení hodnoty aktiv se opravné položky nevytváří.  

Tvorbu opravných položek upravuje vyhláška 500/2002 Sb. v § 55 a ČÚS  

005 – Opravné položky. Dle těchto předpisů se tvorba zaúčtuje na vrub příslušného účtu 

účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 

v provozní oblasti a souvztažně oproti účtové skupině 19 - Opravné položky k zásobám. 

Zrušení nebo snížení zaúčtujeme ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 55 - Odpisy, 

rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti  

se souvztažným zápisem na vrub účtu účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám. [6] 
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3 Specifika ocenění a účtování zásob v zemědělství 

 

Zemědělská výroba patří mezi nejtradičnější odvětví národního hospodářství. 

Základním předpisem, který vymezuje principy a postupy v zemědělské výrobě je zákon  

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ). Účelem tohoto 

zákona je vytvořit podmínky a předpoklady pro zajištění schopnosti zabezpečit výživu 

obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny. Stejně tak je kladen 

důraz na vliv utváření krajiny, její funkčnost a estetickou hodnotu. Dále na rozvoj vesnic, 

rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. 

V mnoha směrech je zemědělství (v oblasti národního hospodářství) úzce spjato se státní 

regulací a dotační politikou státu a Evropské unie (dále jen EU).  

Specifika zemědělské výroby, kde jejím základem jsou procesy zrání, růstu, 

rozmnožování a doba trvání reprodukčního cyklu, jsou stěžejním bodem k porozumění 

problematice zemědělství v účetnictví. [2] [23] 

3.1 Význam zemědělské výroby 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, zemědělská produkce je jedním z nejtradičnějších 

odvětví národního hospodářství. Je tvořena dvěma základními složkami, tj. rostlinná  

a živočišná výroba. Obě tyto složky jsou dále rozděleny do odvětví a to v závislosti  

na jednotlivých komoditách, které jsou produkovány. 

Zemědělství zastává produkční funkci ve vazbě na přírodní zdroje a jejich kvalitu, 

ovlivňuje a podílí se na utváření krajiny. Díky zemědělcům vznikají a jsou udržovány 

krajinné prvky, tj. meze, remízky, které mají nejenom estetickou funkci, ale rovněž chrání 

půdu před vodní nebo větrnou erozí a tím se také podílejí na udržení ptactva a zvěře 

v zemědělsky využívané krajině. 

Specifické postavení zemědělství, jeho produkční i mimoprodukční funkce, vyvolávají 

potřebu státní regulace a vedou k význačnému rozsahu poskytování dotací a státních podpor 

v tomto odvětví. Po vstupu České republiky do EU se české zemědělství dostává do popředí, 

čímž se stává předmětem regulace v rámci EU a je rovněž příjemcem dotací a dalších podpor 

z tohoto zdroje. [2] [23] 
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3.1.1 Způsoby zemědělského hospodaření 

Způsoby hospodaření se neustále vyvíjejí. Z původních primitivních zemědělských 

soustav (žďárové, úhorové) se lidstvo dopracovalo k industriálnímu pojetí zemědělství 

(průmyslové zemědělství), které je dnes typické pro vyspělé země. Bezpochyby nejvíce 

převládající metodou ve vyspělých zemích je konveční zemědělství, ale vedle ní existuje řada 

dalších alternativ (zemědělských metod) například integrované zemědělství, ekologické 

zemědělství a svoji specifickou roli má trvale udržitelné zemědělství (spíše zaměřeno  

a založeno na principech trvale udržitelného rozvoje, bez konkrétních zásad pěstování  

či chovu). [23] 

a) Konvenční zemědělství 

Jedná se o systém převládající v průmyslově vyspělých zemích. Je charakterizován 

vyšší intenzitou hospodaření i použitím vyšších energetických a materiálových vstupů  

za účelem dosažení maximálního výnosu. Vnějším projevem intenzivního agroekosystému  

je potlačení přirozené vegetace, využití různé těžké mechaniky, nešetrných technologických 

postupů a obzvlášť vysoká spotřeba hnojiv a pesticidů, což výrazně a negativně působí na 

přírodu i krajinu včetně půdy a vody. Agroekosystém je umělý ekosystém přetrvávající  

po takovou dobu, dokud je udržován nepřetržitými agrotechnickými zásahy. 

b) Integrované zemědělství 

Tato zemědělská produkce si klade za cíl v rozumné míře přispět k ochraně životního 

prostředí. Je mezníkem mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím. Důraz je kladen  

na dodržování ekologických i ekonomických požadavků. Je využíváno omezené množství 

pesticidů , škodlivých látek a preferují se spíše biologické metody regulace. Integrované 

zemědělství se snaží zohlednit požadavky na ochranu půdy, zachovat či vytvořit meze, 

křoviny, větrolamy, apod. [23] 

c) Trvale udržitelné zemědělství 

Podstatou této metody hospodaření je nepřetěžovat ekologický potenciál planety,  

tj. samočištění, tvorba obnovitelných zdrojů, recyklace, využití sluneční energie a biopaliv, 

která nahrazují energii fosilních paliv. Metoda trvale udržitelného zemědělství plní funkce 

vycházející z filozofie trvale udržitelného rozvoje, například se jedná o funkci sociální 

(hospodaření s půdou, podpora zemědělců), funkci ekonomickou (výroba zboží a služeb, které 

přímo či nepřímo podporují tvorbu zemědělského povolání) a funkci ekologickou (zachování 
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zemědělské krajiny a životního prostředí). Cílem trvale udržitelného zemědělství je předejít 

další degradaci půdy a zlepšit či udržet její dosavadní úrodnost, předejít znečištění 

povrchových a podzemních vod, mít dostatečné množství vody v krajině, zredukovat určitou 

závislost zemědělství na neobnovitelných zdrojích.  

d) Ekologické zemědělství 

Rozvoj ekologického zemědělství nastal zhruba v 60. letech minulého století, jako 

určitá reakce na vliv a neustálé problémy konvenčního zemědělství. Ekologické zemědělství 

klade důraz na opatření chránící přírodu, zajišťuje šetrné zacházení se zvířaty a zamezuje 

jakékoliv používání umělých chemických látek. Je to forma zemědělství založená na produkci 

potravin optimální kvality, využívání přirozených metod proti škůdcům a nemocem s cílem 

minimalizovat znečištění životního prostředí. V současné době je ekologické zemědělství 

v Evropě uznávaným a legislativně zakotveným zemědělským produkčním systémem. 

Umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny a je neoddělitelnou součástí agrární politiky 

České republiky (dále jen ČR).  

Vyloučí-li se látky, které mohou určitým způsobem kontaminovat potravní řetězec  

a zatěžovat životní prostředí, budou vznikat kvalitnější produkty, které ekologičtí zemědělci 

označují jako tzv. biopotraviny. [21] [24] 

Schéma 3.1 – Porovnání konvečního a ekologického zemědělství 

 
Zdroj: [Stratil, J. – Encyklopedie zemědělství (VFU Brno) – upraveno] 

3.1.2 Zemědělské subjekty dle právních forem 

Zemědělským podnikatelem je dle ZoZ fyzická nebo právnická osoba, která má 

v úmyslu provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, pokud splní podmínky stanovené tímto 

zákonem. Zemědělským podnikatelem jakou fyzickou osobu může být osoba, která dosáhla 

věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, má trvalý pobyt v ČR. Fyzická či  

Konvenční 

•   kvantita 

•   priorita: ekonomická rentabilita 

•   jednoduchý osevní postup 

•   používání  průmyslových hnojiv,        
syntetických pesticidů 

•   ekonomický faktory > ekologické faktory 

Ekologické 

•   kvalita 

•   priorita: biologicko-ekologická rovnováha 

•   pestrý osevní postup 

•   zákaz používání hnojiv a pesticidů 

•   snaha o využití lokálních obnovitelných 
přírodních zdrojů 



 

25 

 

právnická osoba podnikající v zemědělství, kromě osoby dle § 2 odst. 2 a osoby dle § 2 odst. 

4, je povinna se zaevidovat, jestliže poskytuje služby podle předpisu Evropských 

společenství – subjekt EU, jehož posláním je podporovat trvalý a neinflační růst respektující 

životní prostředí, zvyšovat úroveň a kvalitu života či hospodářskou a sociální soudržnost mezi 

členskými státy. 

V zemědělské prvovýrobě je využívána celá škála právních forem podnikání, viz 

tabulka 3.1. Zemědělské podniky mohou mít formu společností (akciová společnost, 

komanditní společnost, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným), 

družstev nebo fyzických osob, tj. samostatně hospodařící zemědělci. [17] 

Tabulka 3.1 – Přehled zemědělských subjektů dle právních norem 

Zdroj: [2] 

Z tabulky vyplývá, že v České republice existuje celkem 22 864 zemědělských subjektů. 

Z toho přes 3 000 subjektů zaujímá formu právnických osob. Především obchodní korporace 

mají značný vliv ve vazbě na zemědělskou výrobu, protože obhospodařují asi 70 % 

zemědělské půdy. Podnikající fyzické osoby obhospodařují pouze necelou třetinu výměry 

zemědělské půdy.   

 Při vzájemném porovnání podnikání u fyzických a právnických osob se dá říci, že obě 

tyto formy podnikání mají své výhody a nevýhody. Přednostmi u malých hospodářství 

fyzických osob (tj. rodinná farma) jsou především menší náklady na výrobu, nižší zadluženost 

a vyšší efektivnost vkladů. Další nespornou výhodou těchto subjektů je lepší vztah 

k životnímu prostředí, ekologická čistota výrobků a rovněž rozvoj tzv. agroturistiky (forma 

podnikání založená za účelem zabavit návštěvníky a přitom vykazovat zisk), která  

Zemědělské subjekty dle právních 

forem 

Zemědělské 

subjekty 

Obhospodařovaná zemědělská 

půda podle právních forem (ha) 

Fyzické osoby 19 781 1 013 303 

Právnické osoby 3 083 2 470 197 

 Společnost s ručením 

omezeným 
1 751 802 631 

 Akciová společnost 649 891 479 

 Komanditní společnost 6 4 935 

 Veřejně obchodní společnost 26 7 219 

Družstvo 527 733 798 

Státní podniky 6 8 991 

Ostatní 118 21 143 

Celkem 22 864 3 483 500 
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je provozována rodinnými farmami a je považována za velmi perspektivní a pozitivní jev 

moderní doby.  

 Větší zemědělské podniky zpravidla mívají formu právnických osob (nemusí tomu tak 

být vždy, tzn. určitá tendence zvětšování rodinných farem). Jestliže zemědělské podniky 

„zdědily“ z minulých období velkokapacitní budovy, např. stáje, které nemají v současné 

době odpovídající uplatnění a není je možné jinak využít, tak potom jsou tato aktiva 

ekonomickou zátěží (aktiva jsou ÚJ spravována možná z důvodu využití v brzké době, 

nicméně v současné době jsou aktiva nevyužita a z toho důvodu se stávají přítěží). 

 Nyní je třeba se zaměřit na určité problémy, se kterými se zemědělské podniky 

potýkají. Obě skupiny (fyzické i právnické osoby) se obtížně vyrovnávají se zahraniční 

konkurencí. Pro řadu menších podniků je administrativně náročné získávání dotací z EU, 

protože postrádají často informace a potřebné zkušenosti. [2] 

3.1.3 Faktory ovlivňující ekonomiku a účetnictví v zemědělském podniku 

Na rozdíl od jiných oblastí podnikatelské činnosti má zemědělská výroba četná 

specifika, která se odrážejí v účetním zobrazení zemědělského podniku. Těmito faktory jsou: 

a) Biologický charakter zemědělské výroby 

Biologický charakter výroby je nejpodstatnějším specifikem zemědělské činnosti,  

od něhož je většina dalších specifických rysů odvozena. V průmyslové výrobě i v obchodě  

je zásadním činitelem, který podniku přináší ekonomický prospěch, využití lidských 

schopností, které potom umožňují využívat aktiv podniku vyrábět, prodávat a vytvářet zisk. 

Důležitým aspektem zemědělského výrobního procesu jsou přirozené biologické pochody, 

které se uskutečňují v živých organismech, tzn. v rostlinách a živočiších. Atributem živé 

hmoty se má na mysli schopnost růst, plodit, rozmnožovat se a v důsledku toho přinášet 

ekonomický prospěch. 

b) Délka produkčního cyklu 

Doba reprodukce rostlin a zvířat je podmíněna biologickými zákonitostmi. Pro většinu 

živočichů je produkční cyklus chápán jako dlouhodobý proces, který se odehrává buď 

v rozmezí jednoho účetního období nebo v rozmezí několika let. Trvání výrobního cyklu  

je determinováno délkou přirozeného produkčního cyklu. Ani samotné využití moderních 

technologií v zemědělství nepřináší v tomto odvětví závratné změny. V určitých případech 

zemědělec může mít vliv na délku produkčního cyklu a to například u zavlažování, hnojení, 

vytváření světelných a tepelných podmínek rostlin a to pak vede k rychlejšímu růstu  
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či dozrávání. Ovšem každé urychlení přírodních procesů s sebou nese určité nebezpečí ztráty 

kvality produkce (ohrožení zdraví kvůli vysokému obsahu škodlivých látek, apod.). 

c) Závislost na přírodních podmínkách 

V podstatě celý vývoj (život, růst, zdraví) rostlin a zvířat v zemědělské výrobě je  

ve velké míře ovlivněn přírodními podmínkami. Limitujícími faktory jsou tedy klimatické 

podmínky, které jsou závislé na zeměpisné poloze a nadmořské výšce. Dalším limitujícím 

faktorem je kvalita půdy, na které podnik hospodaří. Na rozsahu kvality půdy je logicky 

závislá rostlinná výroba, živočišná výroba je na ní závislá prostřednictvím rostlinných krmiv, 

které podnik pěstuje. 

d) Rizika nákazová, genetická, klimatická a možnosti prevence těchto rizik 

U zemědělské výroby se vyskytuje řada specifických rizikových faktorů, které 

v důsledku toho mohou snižovat nebo zcela ohrožovat produkt zemědělské výroby. Rizika  

je možné rozvrhnout do tří kategorií, tj. rizika klimatická, nákazová a genetická. 

Klimatická rizika jsou vyvolána přírodními vlivy, nepříznivým vývojem počasí a proti 

takto vzniklým okolnostem se nelze nijak bránit. Okolnostmi se má na mysli sucho, nadměrné 

srážky, teploty pod bodem mrazu v průběhu vegetační doby, apod. Vývoj počasí se může 

stupňovat, budou-li nadále přetrvávat extrémní teploty či srážky, může to vyústit až ke vzniku 

živelních pohrom (záplavy, požáry). Možným řešením takových událostí je pojištění. Ovšem 

kvalitní pojištění je v současnosti velice nákladnou záležitostí. 

Jak rostliny, tak i zvířata jsou ohrožena všemožnými nákazami a nežádoucími 

genetickými mutacemi. Tato rizika mohou zemědělskou produkci poznamenat tak, že dojde 

k nevyhnutelné likvidaci různých trvalých porostů či základního stáda. V souvislosti se stále 

větší globalizací obchodu s krmivy a s neustálým dovozem a vývozem zvířat, potravin  

se procento nákazy zvyšuje. Prevence těchto rizik a snaha ubránit se jim je nesmírně obtížná  

a často je rovněž nákladnou záležitostí. [2] 
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Schéma 3.2 – Spojitost vybraných specifik zemědělské činnosti a rizik 

 

  

 

  

Zdroj: [2] 

3.1.4 Klasifikace aktiv v zemědělské výrobě 

Zemědělské podniky mají k dispozici řadu aktiv, jejichž funkce a způsoby užití jsou 

zpravidla shodné jako u aktiv užívaných v kterémkoliv jiném oboru podnikatelské činnosti 

(peníze, materiál, budovy, stroje). V zemědělské výrobě existují aktiva, která mají specifický 
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význam a způsob využití – živé organismy, tj. rostliny a zvířata. Jsou v podstatě jak 

předmětem, tak výsledkem zemědělské činnosti. Zásadní roli má v zemědělských podnicích 

půda (pozemky), jejíž kvalita je jedním z rozhodujících faktorů zemědělské produkce, 

konkrétně rostlinné výroby. Pozemky, zvířata a rostliny jsou skupiny aktiv, které jsou těsně 

spjaty se zemědělskou výrobou a ovlivněny jejím charakterem natolik, že je nutné odděleně 

(od ostatních aktiv) řešit otázky související s oceněním, klasifikací a vykázání rizik těchto 

aktiv.  

Jedním z hlavních problémů, který je v rámci klasifikace zvířat rostlin v zemědělské 

výrobě třeba dořešit, je vymezení dokončené a nedokončené výroby. Oběžná aktiva, která 

dosáhla momentu zralosti, jsou sklizena. Taková sklizeň znázorňuje přerušení životních 

procesů celého aktiva a vzniká tak zemědělská produkce. U dlouhodobých aktiv je stádium 

pořizování ukončeno v okamžiku, kdy je aktivum schopno produkovat dlouhodobé užitky. 

Dlouhodobým užitkem u zvířat se rozumí dosažení rozmnožovacích schopností nebo 

v určitých případech až stádium březosti (skot) a u rostlin vypěstovaných za účelem sklízení 

plodů, listů a dřeva se rostlina považuje za dokončené aktivum až v okamžiku, kdy dosáhne 

plné plodnosti. [2] 

Schéma 3.3 – Klasifikace aktiv v zemědělské výrobě 

 

Zdroj: [2] 

3.2 Problematika oceňování aktiv v zemědělské výrobě v ČR 

Problematika oceňování aktiv a závazků v České republice vychází z ustanovení ZoÚ  

a z vyhlášky 500/2002 Sb. Způsob pořízení biologických aktiv je východiskem pro oceňování 

aktiv v zemědělské výrobě. 
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3.2.1 Oceňování nakupovaných, bezúplatně nabytých, vyráběných aktiv 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nakoupené aktivum je oceněno pořizovací 

cenou, která zahrnuje vedlejší náklady spojené s pořízením (doprava, pojištění, náklady  

na veterinární kontrolu, apod.). V zemědělství je vcelku častým případem pořízení více aktiv 

zároveň a to i přesto, že není známa jejich individuální cena. Například při nákupu sadu 

(trvalého porostu), tj. pozemek a stromy. V takovém případě je nezbytné rozčlenit pořizovací 

cenu na jednotlivá pořizovaná aktiva. Rozdělení pořizovací ceny v určitém poměru  

na jednotlivá aktiva lze učinit na základě znaleckých odhadů cen jednotlivých aktiv, viz 

příklad 3.1. [14] 

Příklad 3.1 – Ocenění pozemku znaleckým posudkem 

 Firma AGRIS, s. r. o. si pořídila pozemek se sadem švestek, cena za sad byla smluvena na 

částku 200 000 Kč. Pro účely individuálního ocenění pozemku a trvalého porostu si firma 

nechala vypracovat znalecké posudky. Znalec stanovil hodnotu sadu na 160 000 Kč a hodnotu 

samotného pozemku na 50 000 Kč. Takže firma celkovou částku 200 000 Kč rozdělí mezi 

trvalý porost a sad v poměru 16:5.  

Výpočet: 

       
       

  
               

                                   

                                     

Sad bude tedy v účetnictví oceněn částkou 152 381 Kč a pozemek částkou 47 619 Kč. 

V případě, že by náklady vynaložené na znalecké posudky byly značně vysoké a to vzhledem 

k hodnotě pořizovaných aktiv, lze využít kvalifikovaného odhadu vytvořeného samotnou 

účetní jednotkou a vyhotovení znaleckých posudků není nutné. [2] 

Nyní bude pozornost zaměřena na oceňování bezúplatně nabytých aktiv, které je 

upraveno v ZoÚ a na základě kterého jsou nabytá aktiva oceněna reprodukční pořizovací 

cenou, tj. cenou, za kterou byla aktiva pořízena v době, kdy se o nich účtuje. Znalecký odhad 

je potřeba provést u vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti a družstva,  

ale nevyžaduje se u fyzických osob. Pro inventarizační přebytky rovněž není potřeba 
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znaleckého odhadu, je přípustný pouze odhad účetní jednotky. České účetní předpisy  

se nevěnují problematice ocenění aktiv nabytých směnou. 

Specifickým oceňovacím problémem v zemědělství je ocenění zvířat a rostlin 

pořizovaných vlastní výrobou ve vlastních nákladech. ZoÚ § 25 nevěnuje zvláštnostem 

ocenění biologických aktiv velkou pozornost a pro vyráběná aktiva, ať už se jedná o zásoby 

(především nedokončenou výrobu či výrobky) nebo dlouhodobá aktiva pořízená ve vlastní 

režii, je vyžadováno ocenění ve vlastních nákladech. Okrajově jsou zmíněny příchovky zvířat 

(nově narozená zvířata), u kterých je taktéž požadováno ocenění ve vlastních nákladech. 

Vlastními náklady se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost  

a eventuálně i určitá část nepřímých nákladů, která souvisí s výrobou nebo s jinou činností. [2] 

3.2.2 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky 

Pokud dochází k oceňování ke dni sestavení účetní závěrky, předkládá ZoÚ dvě 

koncepce 

a) ocenění na bázi pořizovacích cen, tj. tzv. historická cena, 

b) ocenění reálnou hodnotou 

Ad a) V České republice jednoznačně převládá systém ocenění aktiv na bázi 

původních pořizovacích cen, tedy historických cen. Na základě historických cen se oceňují 

nejen zásoby, ale i hmotná a nehmotná aktiva. Historickými cenami je možné ocenit 

majetkové účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem i pohledávky a závazky v nominálních 

hodnotách (tj. v hodnotách budoucích plateb, bez přihlédnutí k faktoru času). Během doby 

držení aktiv se může historická cena pouze snižovat. V pravidelném intervalu je snižována 

hodnota dlouhodobých nehmotných a hmotných aktiv o odpisy (kromě pozemků, uměleckých 

předmětů a sbírek, předmětů z drahých kovů). Ke snížení hodnoty aktiva může dojít  

i při snížení užitečnosti daného aktiva. 

Snížení hodnoty aktiv není v českých předpisech dostatečně definováno, ale využívá se 

v případě, že jsou zásoby v účetnictví nadhodnoceny a je nutné provést korekci účetního 

ocenění. Korekce může být provedena i nepřímo a to formou opravných položek, jestliže je 

snížení ocenění majetku přechodného charakteru. Tvorbu opravných položek upravuje 

vyhláška 500/2002 Sb. v § 55 a vytvářejí se v okamžiku snížení ocenění majetku, 

prokázaného na základě inventarizace. V opačném případě, pokud je snížení hodnoty trvalého 

charakteru, tak se hodnota aktiva sníží formou přímého odpisu (tj. přímé snížení hodnoty)  

na vrub nákladů. 
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Ad b) Ocenění reálnou hodnotou je v ČR využíváno v daleko menší míře,  

než ocenění historickou cenou. Podle ZoÚ § 27 odst. 4 je reálná hodnota charakterizována 

jako tržní hodnota. Pokud tato tržní hodnota není známa, účetní jednotka může využít ocenění 

kvalifikovaným odhadem či znaleckým posudkem, ovšem metody ocenění použité při 

kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zaručit patřičné přiblížení se k tržní 

hodnotě. Pokud nelze ani těmito dvěma způsoby určit tržní hodnotu, tak ÚJ postupuje dle 

zvláštních předpisů. Přecenění reálnou hodnotu (v případě fúze či akvizice) se nevtahuje  

na biologická aktiva, nebo hmotná a nehmotná aktiva užívaná zemědělským subjektem. [2] 

3.3 Oceňování vlastními náklady v návaznosti na kalkulační systém 

V souladu s požadavky vyplývajícími ze ZoÚ by mělo ocenění aktiv vyprodukovaných 

zemědělským podnikem vycházet ze stanovené výše vynaložených vlastních nákladů na jejich 

pořízení. Ke stanovení výše skutečných vlastních nákladů vyrobených aktiv se využívají 

různé metody kalkulace. 

3.3.1 Kalkulační systém 

Každý podnik by měl mít vybudován svůj vlastní kalkulační systém, ve kterém budou 

vymezeny zásady sestavení kalkulace, kalkulační metody, vzorce a techniky. Tento systém je 

posuzován jako hlavní nástroj řízení hospodárnosti a ekonomické efektivnosti prováděných 

výkonů. Předmětem kalkulačního procesu je vždy nějaký výkon, u kterého je potřeba zjistit, 

jakou výši nákladů jsme na něj vynaložili, a tím takový výkon je označován jako kalkulační 

jednice. Za výkon lze považovat výrobek (tuna pšenice), jednotlivé činnosti (práce  

s traktorem) a za kalkulační jednici se také považuje kilogram živé hmotnosti zvířete, 

kilogram zemědělského produktu, hektar osevní plochy, jeden krmný den apod. Součástí 

kalkulačního systému jsou výsledné (kalkulace skutečných vlastních nákladů) a předběžné 

kalkulace (propočtové, plánové, operativní). 

Důležitým aspektem celého kalkulačního procesu je rozlišení nákladů na náklady 

kalkulovatelné (jednotlivé výkony) a náklady nekalkulovatelné (nahodilé, mimořádné 

náklady). Náklady přidružené k jednotlivým výkonům jsou rozlišeny na přímé a nepřímé. 

Přímé náklady jsou přímo přiřaditelné k příslušným výkonům a jejich základem jsou 

technologické náklady, které vznikají a úzce souvisí s technologickým procesem. Nepřímé 

náklady je třeba rozpočítávat, protože nejsou přímo přiřaditelné k jednotlivým výkonům. 

Jejich podstatou jsou náklady související s obsluhou a řízením výrobního procesu. 
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Další členění nákladů vyplývá z kalkulačního vzorce, který stanovuje jejich strukturu. 

Ve vzorci je nutné rozlišit náklady na jednicové a režijní. Jednicové náklady se vztahují přímo 

k dané kalkulační jednici a jsou vyčísleny samostatně v jednotlivých položkách kalkulačního 

vzorce. Zatímco režijní náklady není možné výlučně přiřadit jedné samostatné jednotce 

předmětu kalkulace. Může nastat situace, kdy režijní náklady mohou obsahovat i část nákladů, 

které lze přímo stanovit, byť se jedná o náklady nevýznamné nebo jejich sledování by bylo 

velice nákladné. Režijní náklady jsou v kalkulačním vzorci vykázány v souhrnných položkách 

(výrobní, správní a odbytová režie). [2] 

Schéma 3.4 – obecný kalkulační vzorec v zemědělské výrobě 

1. Nákup materiálu (osiva, hnojiva, krmiva, postřiky) 

2. Produkty vlastní výroby (osiva, steliva, hnojiva) 

3. Ostatní přímé náklady, služby (prvotní náklady dle charakteru výroby) 

4. Náklady na mzdy a jiné osobní náklady 

5. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

6. Odpisy zvířat 

7. Práce vlastních mechanizačních prostředků, opravy a udržování 

8. Výrobní režie 

9. Správní režie 

Zdroj: [2] 

Na základě kalkulačního vzorce jsou stanoveny jednicové náklady, které byly 

vynaloženy na plodinu či zvíře a je zde zahrnut i podíl výrobní režie. Správní režie je v rámci 

finančního účetnictví zahrnována jen výjimečně a to v případech, kdy doba výroby daného 

výrobku přesáhne jeden rok. Odbytová režie rovněž patří do kalkulačního vzorce,  

ale v ocenění v rámci finančního účetnictví být nesmí a proto není dále uváděna. [2] 

3.3.2 Kalkulace v nesdružené výrobě 

Jedná-li se o produkci stejného druhu výkonu, je možné využít nejjednodušší kalkulační 

metodu, tj. dělením (všechny náklady jsou přímé). Například pokud se podnik zabývá 

pěstováním kukuřice, zjistí (v rámci účetního systému zaměřeného na sledování nákladů dle 

účelu) výrobní náklady, které byly vynaloženy na pěstování a sklizeň kukuřice a ty jsou pak 

vyděleny množstvím kalkulačních jednic, tzn. kalkulační jednice = tuna sklizené kukuřice. 

Přirážková kalkulace s rozvrženými režijními náklady se použije, pokud podnik 

produkuje dva a více druhů výkonů. Např. když zemědělský podnik pěstuje kukuřici  
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a k tomu začne pěstovat oves, zjišťují se jednak náklady vynaložené přímo na pěstování každé 

plodiny (tzv. jednicové náklady) a náklady, které nelze či není efektivní přiřadit přímo 

jednotlivým plodinám (výrobní režie) jsou rozvrženy mezi obě tyto plodiny a to v rámci 

zvolené vhodné rozvrhové základny – peněžní nebo naturální. [2] 

3.3.3 Kalkulace ve sdružené výrobě  

V zemědělské výrobě u kalkulace sdruženého charakteru vzniká nuceně více hotových 

výrobků. Jako názorná ukázka může posloužit obilí, z něhož vznikají dva tzv. sdružené 

produkty, a to je zrno a sláma, nebo při chovu dobytka může vzniknout několik sdružených 

produktů – krávě se narodí tele, následně produkuje mléko a v průběhu svého života vytváří 

chlévskou mrvu, která slouží jako přírodní hnojivo. Poměr výtěžnosti těchto výrobků v rámci 

sdruženého produktu není jednoznačně určen (je variabilní). Je v podstatě závislý na faktorech 

spojených s výrobním procesem a není člověkem ovlivnitelný.  

Vlastní náklady ve sdružené výrobě se určují v následujících krocích. Prvním krokem je 

tzv. kalkulace sdruženého produktu, u které je potřeba zjistit výši nákladů vynaložených na 

sdružený produkt. U tohoto způsobu se použije ten samý kalkulační postup jako u výroby 

nesdružené (kalkulace dělením a přirážková kalkulace). 

Druhým krokem je tzv. kalkulace jednotlivých sdružených výkonů, která vychází  

z předpokladu, že vyčíslení nákladů na jednotlivé nuceně vzniklé výrobky je možné provést 

dvěma způsoby a to za použití odčítací nebo rozčítací metody. [2] 

a) Metoda odčítací 

Metoda odčítací spočívá v tom, že jeden výrobek v rámci sdruženého produktu může 

být považován za hlavní a ostatní produkty výroby jsou považovány za vedlejší. Tyto vedlejší 

výrobky jsou při kalkulaci oceněny předem stanovenými cenami, zpravidla na tržní bázi  

a postupuje se následovně. Nejprve se od celkových nákladů odečte celková suma vedlejších 

výrobků a to co zbude, jsou náklady na hlavní výrobek. Vlastní náklady na jednotku hlavního 

výrobku se potom stanovují dělením. Metoda může být využívána například u dojnic (hlavní 

výrobek = mléko, maso; vedlejší výrobek = mrva, telata), u různých druhů obilovin, kde za 

hlavní výrobek bude považováno zrno a za vedlejší výrobek sláma.  

U tohoto typu kalkulace je třeba poukázat na vznikající problémy, tj. ocenění vedlejších 

výkonů, kde často neexistuje cena objektivizovaná trhem a tedy v případě vnitropodnikové 

spotřeby vedlejších výrobků se nesrovnalosti jejich ocenění přenáší i do ocenění výrobků 

navazující výroby. Dalším problémem je určit, který výrobek bude považován za hlavní. 
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Například chov skotu, kde může být hlavním cílem buď produkce mléka, nebo narození telete, 

které je ale přinejmenším tak důležité jako následná produkce mléka.  

b) Metoda rozčítací 

Metoda je založena na předpokladu, že sdružené výrobky se nerozlišují na hlavní 

vedlejší produkty, ale jsou považovány za rovnocenné. U všech výrobků jsou zjišťovány 

vlastní náklady, které jsou následně rozvrženy na jednotlivé výkony (na základě naturálních 

nebo peněžních ukazatelů), které vystihují vztah vlastních nákladů. U tohoto typu kalkulace 

lze využít ekvivalenční čísla (poměr jednotlivých sdružených výkonů), procentní podíly  

či pomocné kalkulační jednice. Metoda je založena na poměrech, které jsou nepřesné a jejich 

stanovení obvykle závisí na subjektivním rozhodnutí, což negativně působí fungování celé 

metody. Vesměs u biologických aktiv je ocenění nepřesné a těžce mezipodnikově srovnatelné, 

avšak rozčítací metoda lépe vyhovuje požadavkům ZoÚ. [2] 

3.4 Oceňování a účtování v živočišné výrobě 

Živočišná výroba je neméně významnou součástí zemědělské výroby. Dá se říci,  

že v  celosvětovém měřítku ve vyspělých zemích převládá živočišná výroba nad rostlinnou. 

Nejčastěji z toho důvodu, že státy s rozvinutou tržní ekonomikou považují živočišnou výrobu 

za hlavní odvětví zemědělské produkce. Rostlinná výroba je v těchto rozvinutých zemích 

využívána zejména pro potřeby živočišné výroby. Oproti tomu ve většině rozvojových zemí 

je živočišná výroba druhořadou oblastí, protože postrádá jistou kvalitní krmivovou základnu. 

Rozdělení živočišné výroby je ovlivněno krmivovou základnou a spotřebou (poptávka  

po produktech živočišné výroby). V rozvoji a rozmístění živočišné výroby sehrávají 

významnou roli i náboženské vlivy – např. muslimové mají zákaz konzumovat vepřové maso, 

hinduisté zase hovězí maso.  

Podle vyhlášky 500/2002 Sb. musí účetní jednotka v příloze k účetní závěrce uvést 

informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý majetek a zásoby. 

Živočišná výroba se člení na intenzivní a extenzivní typ a v mnoha zemích dochází  

ke kombinaci těchto dvou typů.  

a) Extenzivní typ živočišné výroby 

 Kočovný, polokočovný chov – typický pro vyprahlé oblasti centrální  

a jihozápadní Asie (Mongolsko, Kazachstán). U tohoto typu jsou stáda zvířat 
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hnána po trasách dle rozložení pastvin s dočasnými sídly, nejčastěji v místech 

vodních zdrojů; 

 Sezónní transfer dobytka mezi horskými a nížinnými oblastmi – využíván 

v některých středomořských oblastech Evropy a v andských státech; 

 Moderní extenzivní chov – rozvoj především v oblastech Austrálie, kvalitní 

pastviny Nového Zélandu (moderní extenzivní chov ovcí). Pastviny jsou 

pravidelně ošetřovány, zajištěn dostatek vody; 

b) Intenzivní typ živočišné výroby 

 Alpský chov – charakteristický pro Evropu (alpské země) i Skandinávii. V letním 

období se dobytek pase na lukách, pastvinách (ve vyšších polohách) a přes zimu 

je dobytek ustájen; 

 Intenzivní stájový chov – tento chov je typický pro jižní, část střední  

a jihovýchodní Evropu. Zde je upřednostňována rostlinná výroba před živočišnou 

a považuje se za hlavní příjem ze zemědělství; 

 Dominantní stájový chov – naopak u tohoto chovu je hlavním zdrojem příjmu 

živočišná výroba a je rozvinut především v severní Evropě a severní Americe. [3] 

3.4.1 Oceňování, odpisování zvířat ve vlastním odchovu 

Pořízením zvířat z vlastního odchovu se v podstatě rozumí přeřazení z jedné skupiny 

aktiv do druhé a ocenění dospělých zvířat vychází z ocenění příchovku a hodnoty následných 

přírůstků. Příchovek je narozené mládě. Mladá zvířata a zvířata ve výkrmu postupně rostou, 

vyvíjejí se, přibývají na váze a dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám vyvolaným 

biologickou přeměnou. V takovém okamžiku je třeba sledovat růst hodnoty zvířete 

prostřednictvím měření tzv. přírůstků. Sledování zvířat může probíhat jak individuálně, tak ve 

skupinách (skupinová aktiva), většinou záleží na druhu zvířete, stáří, apod. Oceňování 

příchovků v živočišné výrobě je poměrně obtížnou záležitostí a to z toho důvodu,  

že oceňování příchovků ve vlastních nákladech je velice těžce zjistitelné. Kvůli složitému 

oceňování a minimální přesnosti se upouští od ocenění příchovků ve vlastních nákladech  

a využívá se ocenění reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou za kterou by mohlo být mládě 

pořízeno v současné době na trhu.  

Růst hodnoty zvířete v účetnictví se zjišťuje u mladých zvířat a zvířat ve výkrmu  

a oceňuje se náklady, které souvisejí s chovem určitého zvířete v rámci zjišťování  

tzv. přírůstků. Přírůstky je možné rozdělit do dvou kategorií, podle toho, jakým způsobem 

jsou stanoveny. Jedná se o hmotnostní přírůstky (pravidelné vážení) a vzrůstové přírůstky. 
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Hmotnostní přírůstek skupinového aktiv se vypočte součtem skutečné hmotnosti na konci 

období a veškerých úbytků v průběhu daného období (úhyn, prodej zvířat). Od vypočtené 

hodnoty se odečtou veškeré příjmy v průběhu daného období a skutečná hmotnost na počátku 

období, potom se výsledek rovná přírůstku živé hmotnosti dané skupiny zvířat ve sledovaném 

období. Kde je nutné zapracovat ceny přírůstků a příchovků. [9] 

Zemědělský podnik by měl v rámci inventarizace zkontrolovat, zda účetní hodnota 

zvířat v zásobách nepřesahuje očekávanou prodejní cenu, která je snížena o náklady uvedení 

aktiva na trh. Pokud převyšuje účetní hodnota tuto prodejní cenu, je nutné účtovat o snížení 

hodnoty. Jsou dvě možnosti jak snížit hodnotu a to buď dočasně, tj. vytvoření opravné 

položky nebo trvale přes účet 124 – Zvířata.  

Zvířata, která jsou součástí dlouhodobého majetku, jsou i odpisována. Dobu životnosti 

určuje samotná firma. Stanovená doba životnosti je závislá na předpokládaném počtu let 

zařazení zvířat v chovu a počet let je ovlivněn technologií chovu, chovatelským záměrem, 

apod. Je možné využít individuálního či skupinového způsobu odpisování. Individuální odpis 

je vhodný u menších chovů nebo u zvířat s vysokou hodnotou. Výjimku tvoří tažná zvířata, 

dostihoví a plemenní koně, protože ti se odepisují vždy individuálně. Pro výpočet 

individuálního odpisu se obvykle využívá lineární metody, viz vzorec 3.1. 

              
             

 
   (3.1)  

VC – vstupní cena 

ZbHbrakace – očekávaná tržba při brakaci (brakace = vyčlenění zvířete z chovného stáda, 

jeho porážka a eventuální následný prodej masa a dalších užitečných produktů) 

k – předpokládaný počet let v chovu [2]  
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Příklad 3.2 – Ilustrativní ukázka kalkulace v živočišné výrobě 

Účetní jednotka AGRAL, s. r. o. se zabývá hospodářským chovem hovězího dobytka. Podle 

vedené evidence bylo zjištěno, že účetní období mělo 700 000 krmných dní. Vyprodukováno 

bylo 6 600 000 mléka, 2 000 telat (hmotnost činila 75 000 kg), 140 000 kg mrvy a 50 000  

hl močůvky. 

Vynaložené skutečné vlastní náklady na základní stádo za rok 2013 Částka v Kč 

Nákup krmiva a steliva od dodavatele 25 500 0000 

Vlastní krmivo a stelivo 4 000 000 

Suma odpisů dlouhodobého majetku a všech zvířat 4 500 000 

Náklady na mzdy, osobní náklady 8 500 000 

Výrobní režie 3 500 000 

Opravy a udržování, zapojení vlastních mechanizačních prostředků 4 000 000 

Celkem 50 000 000 

a) Skutečně vynaložené vlastní náklady během jednoho krmného dne 

          

       
            

b) Průměrný roční stav stáda 

       

   
           

c) Průměrné roční náklady na 1 kus základního stáda 

                        

d) Kalkulace na jeden litr mléka – odčítací metoda 

Zdroj: [2] 

Vedlejší výrobek Telata Mrva Močůvka Celkem 

Hmotnost v kg, hl (močůvka) 75 000 140 000 50 000 - 

Cena za měrnou jednotku v Kč 35 6 1 - 

Celkem Kč 2 625 000 840 000 50 000 3 515 000 

Snížení celkových nákladů o celkovou hodnotu vedlejších výrobků 

                                    

Vypočtené skutečné vlastní náklady na jeden litr mléka  

                                 

Zdroj: [2] 
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Použití odčítací metody zapříčinilo rozčlenění výrobku na hlavní a vedlejší. Za hlavní 

výrobek bylo považováno v tomto případě mléko, u kterého byly zjištěny náklady 7,04 Kč/litr. 

Vedlejším výrobkem byla telata, mrva a močůvka. Skutečné vlastní náklady jednoho krmného 

dne stáda činily 71,43 Kč. 

3.4.2 Aktiva v živočišné výrobě 

V účetnictví jsou zvířata vykazována buď v dlouhodobých, nebo v oběžných aktivech. 

Zvířata mladá jsou zachycena v oběžných aktivech, protože mohou být prodána, poražena, 

postupným vývojem zařazena do výkrmu či určena k jinému hospodářskému využití. 

Podmínky, za kterých jsou zvířata zařazena do dlouhodobých aktiv, jsou stanoveny 

zootechnickými zásadami, kde je vymezena věková hranice, březost či narození mláďat. 

Ačkoli ne všechna zvířata mohou být zařazena do dlouhodobého majetku. Podle § 7 odstavce 

5 vyhlášky 500/2002 Sb. jsou do dlouhodobého majetku zahrnuta jenom ta zvířata, která byla 

pořízena cenu vyšší, než je hranice stanovená účetní jednotkou a doba použitelnosti  

(chov, hospodářský užitek) je delší než jeden rok. Přesun zvířat z dlouhodobého majetku  

do oběžného je možný i opačně. [2] 

Tabulka 3.2 – Zachycení zvířat v účetním systému 

Klasifikace zvířat Sledování v účetnictví 

Mladá 

zvířata 
K hospodářskému užití  Zásoby 

124 – Mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupiny 

Dospělá 

zvířata 

Zvířata určena k chovu a 

užitku, jejichž pořizovací cena 

(resp. vlastní náklady) 

nepřesáhnou hranici 

stanovenou ÚJ a užitek 

ponesou po dobu delší než 

jeden rok 

Zásoby 
124 – Mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupiny 

Jatečná – zvířata ve výkrmu Zásoby 
124 – Mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupiny 

Obchodní prodej Zásoby 
132 – Zboží na skladě a 

v prodejnách 

Pokusná zvířata Zásoby 112 – Materiál na skladě 

Zvířata chovná a užitková, 

jejichž cena přesáhne cenovou 

hranici stanovenou ÚJ a užitek 

ponesou po dobu delší než 

jeden rok 

Dlouhodobá 

aktiva 

026 – Dospělá zvířata a 

jejich skupiny 

Zdroj: [2] 
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Z tabulky vyplývá, že v rámci zásob, tedy oběžného majetku jsou zvířata vykazována  

na třech různých účtech. Účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se použije 

v okamžiku, kdy jsou zvířata předmětem zemědělské činnosti. Prodej zvířat, u  něhož  

je očekáván budoucí zisk je zaznamenán na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. 

Pokusná zvířata jsou považována za materiál a sledována na účtu 112 – Materiál na skladě.  

3.4.3 Živočišná výroba v oběžném a dlouhodobém majetku 

Jak již bylo výše uvedeno, v rozvaze jsou zvířata sledována v rámci oběžných nebo 

dlouhodobých aktiv. V oběžných aktivech jsou zvířata součástí zásob a jsou definována  

v § 9 odst. 4 vyhlášky 500/2002 Sb. V dlouhodobých aktivech jsou zvířata v rozvaze 

vykazována v plném rozsahu (jsou samostatně vykazovanou položkou) a blíže specifikována 

ve vyhlášce 500/2002 Sb. v § 7 odst. 5. 

a) Oběžný majetek  

Podle vyhlášky 500/2002 Sb., § 9 odst. 4 jsou zvířata v oběžném majetku specifikována 

jako mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně zvířat jatečných. Mladá  

a ostatní zvířata a jejich skupiny náleží do kategorie oběžného majetku a jsou zachycena 

v rámci účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby. Pro zvířata, která jsou předmětem 

zemědělské výroby, je vytvořen samostatný účet 124 – Zvířata a zde jsou evidována mladá, 

plemenná a zvířata ve výkrmu, užitková dospělá zvířata, která nesplňují předpoklady pro 

zařazení do DM. 

Přírůstky, příchovky zvířat z vlastního odchovu se zaúčtují na vrub účtu 124 – Mladá a 

ostatní zvířata a jejich skupiny a ve prospěch změny stavu 614 – Změna stavu zvířat. Nákup 

se zachytí klasicky na vrub účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny a ve prospěch 

účtu příslušného dodavatele 321 – Dluhy z obchodních vztahů nebo pokladny 211 – Pokladna. 

Účtování změny stavu zvířat je možné provést dvojím způsobem a to buď periodicky, tzn. 

účetní jednotka si zvolí, v jakém intervalu bude o změně stavu účtovat (maximální doba je 

jedno účetní období) nebo průběžně, tzn. účtuje se hned v okamžiku, kdy změna nastane. 

Pokud účetní jednotka má v zásobách zvířata nakoupená a zároveň zvířata ve vlastním 

odchovu, je lepší vést účtování průběžným způsobem. Na konci účetního období  

je nutné provést inventarizaci a zjistit tak rozdíl mezi stavem skutečným a účetním. Mohou 

vzniknout jak inventarizační rozdíly (manko, přebytek) tak rozdíly mezi současnou tržní 

hodnotou a účetním oceněním a v takovém případě je zapotřebí snížit účetní stav v souladu  

se ZoÚ § 26 odst. 3 (snížení se provede pomocí opravné položky). [2] 
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Tabulka 3.3 – Účetní případy spojené s účtováním zvířat v oběžném majetku 

Číslo Text Částka MD DAL 

1. FAP za nákup telat určených k výkrmu 30 000 124 321 

2. VPD za veterinární kontrolu telat 2 000 124 211 

3. Doprava telat ve vlastní režii 3 500 124 622 

4. Narození vlastních telat, která jsou oceněna 

reprodukční pořizovací cenou na základě prodejní 

ceny 1 kg váhy odstaveného telete 

10 000 124 614 

5. Zúčtování hmotnostních přírůstků telat 20 000 124 614 

6. Úhyn zvířat – nezaviněný 2 000 614 124 

7. Úhyn zvířat – zaviněný 5 000 549 124 

8. Převedení dospělých zvířat do základního stáda 15 000 614 124 

9. Příjem do základního stáda 15 000 042 624 

10. FAP za dopravu zvířat  4 000 042 321 

11. Zařazení zvířat do základního stáda 19 000 026 042 

Zdroj: [2] 

b) Dlouhodobý majetek 

Podle vyhlášky 500/2002 Sb., § 7 odst. 5 se položkou B.II.5 rozumí dospělá zvířata  

a jejich skupiny, tudíž dlouhodobě hospodářsky využívaná zvířata s dobou 

„použitelnosti“ delší než 1 rok a výší ocenění dle požadavků účetní jednotky (při splnění 

povinností stanovených zákonem, tj. respektování principu významnosti a věrného  

a poctivého zobrazení majetku). 

Zvířata sledovaná v dlouhodobých aktivech jsou evidována na samostatném účtu 

 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Nejčastěji jsou pořizována nákupem nebo z vlastního 

chovu. Odpisování zvířat závisí na odhadnuté délce setrvání zvířete v chovu a mimo  

to se posuzuje i rozdíl mezi účetním oceněním a užitnou hodnotou. Jestliže je účetní ocenění 

vyšší než užitná hodnota pak se vytvoří opravná položka, jestliže nelze jednoznačně určit,  

o jaké snížení se jedná, jestli přechodného nebo trvalého charakteru. Trvalé snížení nebo 

nevratný pokles – dochází ke snížení hodnoty přímo na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich 

skupiny (mimořádný odpis). Pokud je v dlouhodobém majetku využíván individuální odpis, 

vede se (podle míst ustájení a podle individuálního ocenění zvířat) analytická evidence k účtu  

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Místo individuálního odpisování může být využito 
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skupinového odpisování zvířat a analytická evidence bude vedena dle druhů zvířat. Obdobně 

jako u oběžného majetku je i u dlouhodobého majetku na konci roku nutné provést 

inventarizaci a zjistit případné inventarizační rozdíly a také ověřit zda ocenění nepřevyšuje 

užitnou hodnotu aktiva. V níže uvedeném příkladu jsou zachyceny účetní případy týkající 

 se účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. 

Příklad 3.3 – Účtování zvířat v dlouhodobém majetku 

Podnik KLM, s. r. o. se zabývá chovem skotu a v účetním období realizoval tyto účetní 

případy. Počáteční stav na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny: 600 000 Kč (30 kusů), 

086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám: 80 000 Kč 

Číslo Text Částka MD DAL 

1. Vlastní odchov – aktivace dvou kusů, oceněných ve 

vlastních nákladech  

45 000 042 624 

2. FAP za veterinární kontrolu zvířat 8 000 042 624 

3. Zvířata převzata do základního stáda 53 000 026 042 

4. FAP – nákup čtyř kusů zvířat 95 000 042 321 

5. VPD za dopravu zvířat 9 000 042 211 

6. Skot byl zařazen do základního stáda 104 000 026 042 

7. Nezaviněný úhyn 2 ks zvířat    

 a) Průměrná pořizovací cena 58  230 086 026 

 b) Zůstatková cena 37 612 549 086 

 K účetnímu případu č. 7 - výpočet průměrné účetní hodnoty: 

Stav v Kč:                                         

Stav v ks:                    

Průměrná pořizovací cena: 

       

  
            

Pořizovací cena dvou kusů:  

                       

Zůstatková cena: 
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                       [2] 

3.5 Ocenění a účetnictví v rostlinné výrobě 

Rostlinná výroba se zabývá především pěstováním rostlin a získané produkty z těchto 

rostlin slouží k výživě lidí, zvířat a rovněž slouží jako průmyslové suroviny. Statková hnojiva 

(tj. posklizňované zbytky + odpadky živočišné výroby) jsou velice důležitou složkou pro 

zúrodnění půdy. Když se vezmou v potaz všechny produkty získané z pěstovaných rostlin, 

resp. zemědělských plodin, tak pro lidskou výživu je vhodná cca ¼. Největší část je 

zužitkována v živočišné výrobě, kde je rostlinná výroba využívána jako krmivo a stelivo  

a zhruba 10-20 % posklizňových zbytků je využito jako průmyslová surovina sloužící 

k obohacení půdy o organické látky zvané humus. 

Rostlinné komodity jsou polní a speciální plodiny pěstované za účelem výživy lidí  

i zvířat, k technickému či farmaceutickému užití. Patří zde obiloviny, luskoviny pícniny, 

okopaniny a rovněž speciální plodiny, mezi které se řadí vinná réva, chmel, ovoce, cukrová 

řepa, olejniny, apod. Nejvíce rozsáhlou skupinou v rámci zemědělských plodin jsou obiloviny, 

které tvoří přibližně 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha představuje každoroční výměra pšenice  

a ječmene. [2] 

3.5.1 Aktiva v rostlinné výrobě 

Uspořádání a účetní zachycení aktiv v rostlinné výrobě vychází z biologických 

zvláštností této výroby. Z účetního hlediska závisí klasifikace aktiv na době plodnosti 

rostlinných kultur. Zemědělské plodiny mohou být jednoleté, dvouleté, víceleté. [2] 

Tabulka 3.4 – Klasifikace rostlinné výroby vzhledem k přinášeným užitkům 

Skupina Užitek Vykazování v účetnictví 

Trvalé porosty stromů 

a keřů 
Květy, plody, listy, větve Dlouhodobá aktiva 

Les 
Dřevo při kácení stromu 

(jiné užitky) 

Dlouhodobá aktiva (resp. 

dlouhodobě nedokončená 

výroba) 

Jednoleté nebo 

dvouleté rostliny 
Sklizeň celé rostliny Oběžná aktiva 

Zdroj: [2] 
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3.5.2 Rostlinná výroba v oběžném majetku a dlouhodobém majetku 

V rozvaze jsou zemědělské plodiny sledovány v rámci oběžných nebo dlouhodobých 

aktiv. Z vyhlášky 500/2002 Sb. vyplývá, že v oblasti rostlinné výroby se dlouhodobým 

majetkem rozumí pod označením B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů, které zahrnují 

ovocné stromy nebo ovocné keře a trvalý porost vinic, chmelnic bez nosných konstrukcí. U 

rostlinné produkce není možnost převodu mezi oběžná a dlouhodobá aktiva. Zcela 

specifickou roli zastává u tohoto odvětví lesní porost. [12] 

a) Oběžný majetek 

Do skupiny oběžného majetku jsou zahrnuty především jednoleté nebo dvouleté rostliny, 

pěstované za účelem sklizně a rovněž zde patří rostliny, jejichž doba plodnosti trvá po několik 

vegetačních období (jahodník). Rostlinná produkce se v oběžném majetku vykazuje v rámci 

oběžných aktiv jako součást nedokončené výroby.  

Nedokončená výroba se oceňuje narůstajícím způsobem ve výši skutečně vynaložených 

nákladů v rámci pěstování zemědělských plodin. Do skutečných vlastních nákladů patří přímé 

výrobní náklady na pěstování rostliny a podíl výrobní režie. Ocenění produktů zemědělské 

výroby je provedeno rozčítací nebo odčítací metodou kalkulace. 

Schéma 3.4 – Kalkulační vzorec v rostlinné výrobě  

1. Nákup osiva a sadby 

2. Vlastní osivo a sadba 

3. Nákup hnojiva 

4. Vlastní hnojivo 

5. Prostředky určené na ošetření rostlin 

6. Ostatní přímý materiál (spotřeba obalů, nářadí a ostatní materiál určený pro rostlinnou 

 produkci) 

7. Ostatní přímé náklady (pohonné hmoty, spotřeba energie, pojistné plodin, nájemné za 

 půdu) 

8. Náklady na mzdy 

9. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

10. Náklady pomocných činností 

11. Výrobní režie 

12. Správní režie 

Zdroj: [2] 
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Zemědělské plodiny jsou v oběžných aktivech sledovány v rámci zásob na účtu  

121 – Nedokončená výroba. Podle ZoÚ mají účetní jednotky možnost si stanovit účetní 

období, které bude v souladu buď s kalendářním rokem nebo s hospodářským rokem.  

U zemědělské výroby je třeba brát v úvahu sezónnost a v tom případě by bylo optimálnější 

účetní období v souladu s hospodářským rokem, z důvodu přirozeného průběhu zemědělské 

práce. Během účetního období jsou přímé náklady zaúčtovány na vrub účtu  

121 – Nedokončená výroba se souvztažným zápisem na účet 611 – Změna stavu nedokončené 

výroby. Analytická evidence u nedokončené výroby je vedena z důvodu rozčlenění 

jednotlivých období na nedokončenou výrobu se sklizní v běžném roce a na nedokončenou 

výrobu se sklizní v následujících účetních obdobích. Když nastane období sklizně, účet 

nedokončené výroby se vyruší (tzn., že nedokončená výroba je přeúčtována z účtu  

121 – Nedokončená výroba a sklizená produkce se zachytí na vrub účtu 123 – Výrobky  

a ve prospěch účtu 613 – Změna stavu výrobků, viz tabulka 3.5. [2] 

Tabulka 3.5 – Účtování nedokončené výroby a následné sklizně 

Číslo Text MD DAL 

1. Nedokončená výroba u rostlinné produkce – sklizeň v tomto roce 121 611 

2. Manko, popř. škody 549 121 

3. Sklizeň 611 121 

4. Převod sklizené produkce na sklad 123 613 

5. Vyskladnění prodaných výrobků 613 123 

Zdroj: [2] 

Klimatické podmínky, napadení rostlin škůdci nebo krádeže jsou v rostlinné výrobě 

častou příčinou vzniku škod. Je třeba rozlišit, o jakou formu škody se jedná, zda o úplnou 

nebo částečnou škodu. Úplnou škodou se rozumí zničení (úhyn) polních kultur, kde ani není 

umožněno provést sklizeň. Částečná škoda je takové poškození kultur, kdy budou v důsledku 

toho pouze sníženy výnosy sklizně. Na konci účetního období je stejně jako u živočišné 

výroby nutné provést inventarizaci a zjistit tak vzniklý rozdíl mezi stavem účetním a 

skutečným. [2] [9] 

b) Dlouhodobý majetek – pěstitelské celky trvalých porostů 

Ve vyhlášce 500/2002 Sb. je uvedena definice, že dlouhodobým majetkem se mají na 

mysli pěstitelské celky trvalých porostů, což jsou ovocné stromy nebo keře a to  

za předpokladu, že plodnost vysázených stromů (keřů) je delší než jeden rok a jsou dodržena 
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stanovená kritéria, která vypovídají o rozloze a hustotě osazení. Sady ovocných stromů  

je nutné vysázet tak, aby rozloha souvislého pozemku činila 0,25 ha, a hustota stromů byla 

minimálně 90 stromů na jeden hektar. U ovocných keřů je rozloha pozemku stejná, s tím, že 

hustota keřů dle daných předpisů je minimálně 1 000 keřů na 1 ha. Takto vymezené 

pěstitelské celky trvalých porostů jsou evidovány na daných účtech v účtové skupině 02 - 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. V okamžiku, kdy účetní jednotka vysází ovocné 

stromy či keře, ale ty nesplňují požadavky vycházející z předpisu pro zařazení do 

dlouhodobých aktiv, neaktivují se náklady na výsadbu a o těchto porostech se neúčtuje.  

Do dlouhodobých aktiv dále patří porosty vinic a chmelnic. [12] 

Oceňování trvalých porostů závisí na způsobu jejich pořízení. Nakoupený trvalý porost 

se ocení v pořizovací ceně včetně vedlejších nákladů spojených s pořízením. Je-li nakoupen 

pozemek společně s porostem a cena je stanovena celkově za kombinované aktivum, je třeba 

tuto částku rozdělit a rozlišit tak cenu pozemku a trvalého porostu. V případě vysazení 

porostu účetní jednotkou na pronajatém pozemku, je porost zahrnut do aktiv a bude běžným 

způsobem oceněn a odpisován, tak jako by se jednalo o výsadbu na vlastním pozemku. 

Taková situace musí být zaznamenána ve smlouvě o nájmu. Trvalý porost pořízen ve vlastní 

režii je oceněn ve výši přímých nákladů a daného podílu nepřímých nákladů – výrobní režie. 

Dokud pěstitelský celek nedosáhne plodonosného stáří je považován jako nedokončené 

dlouhodobé aktivum a teprve po plném dosažení plodonosnosti je aktivace nákladů 

souvisejících s pěstováním porostu zastavena a je možné snížit výsledek hospodaření  

o náklady spojené s pěstováním (zavlažování, hnojení, ochrana proti škůdcům).  

Odpisování trvalého porostu závisí na délce období, v němž dosahuje porost 

plodonosnosti. Volba metody odpisování je závislá na předpokládaném vývoji výnosů 

z trvalého porostu.  

Účetní jednotky vykazují stav pěstitelských celků v rámci jedné samostatné rozvahové 

položky. Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů není sledováno na účtu 042 – Pořízení 

dlouhodobého majetku, ale sady ovocných stromů a keřů splňující limity pro zařazení  

do dlouhodobých aktiv jsou sledovány na účtu 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů. 

Odpisy trvalých porostů jsou sledovány prostřednictvím účtu 085 – Oprávky k pěstitelským 

celkům trvalých porostů. V případě analytické evidence je potřeba vést záznamy jednotlivých 

druhů porostů, podle jejich výměr (ovocných stromů nebo keřů stejného stáří), dále rozlišit 

porosty, které nedosáhly plodonosného stáří a jejich hodnota je zvýšena o náklady vynaložené 

na jejich pěstování (zavlažování, hnojení). [2] 
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Ke dni sestavení účetní závěrky je nezbytné provést inventarizaci a zkontrolovat, zda  

se skutečný stav shoduje se stavem účetním. Případné manko, tedy chybějící porosty se 

zaúčtují do nákladů na účet 549 – Manka a škody a vzniklé přebytky se v odhadnutém 

ocenění zaúčtují jako plně odepsané, tzn. na vrub účtu 025 – Pěstitelské celky trvalých 

porostů se souvztažným zápisem na účet 085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů. [2] 

3.5.3 Lesní porosty 

Z vyhlášky 500/2002 Sb., § 39, odst. 6 je patrné, že pokud účetní jednotka vlastní nebo 

má právo či příslušnost k hospodaření více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, je 

povinna uvést tyto údaje v příloze k účetní závěrce: 

Celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění lesních porostů, 

která je součinem výměry lesních pozemků v m
2 

a průměrné hodnoty zásob surového dřeva 

na m
2
, která je 57 Kč. Jestliže účetní jednotka zjišťuje celkovou částku porostu jiným 

způsobem než součinem lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásob 

surového dřeva a takto zjištěná cena se poměrně dost liší, uvede také tuto cenu a s ní spojené 

informace o její výši, jejím účelu a způsobu, kterým byla stanovena. Splňuje-li účetní 

jednotka kritéria vyhlášky 500/2002 Sb., uvede tyto údaje do části 3. přílohy a není povinna o 

této skutečnosti účtovat v podrozvahové evidenci. Cena zjištěná (významně rozdílná) jiným 

způsobem než stanoveným součinem uvede se tato skutečnost rovněž do části Přílohy k účetní 

závěrce č. 3. Ve směrné účtové osnově není přidělen konkrétní účet pro ocenění lesních 

porostů. Lesní porost není v rozvaze vykazován jako samostatná položka. Hodnota lesního 

porostu je neoddělitelnou součástí pozemku a je zahrnuta do ceny pozemku. [2] 
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4 Praktické řešení v zemědělské výrobě 

 

Jako ilustrativní ukázka metod oceňování a účtování v praxi byla vybrána zemědělská 

firma s názvem Polfin agro, s. r. o. (dále jen Polfin agro), dle  zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích (dříve dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Sídlem firmy 

je obec Loučka, číslo popisné 119. Následující podkapitoly budou zaměřeny na postupnou 

charakteristiku jednotlivých částí subjektu, oceňování, evidenci a účtování zásob. 

K naplnění čtvrté kapitoly bylo využito interních materiálů společnosti Polfin agro, s. r. o. a 

veškeré tabulky, grafy a schémata jsou mým vlastním zpracováním na základě interních 

podkladů společnosti, pokud není uvedeno jinak. 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Zemědělský subjekt Polfin agro vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 1. 1999. 

Dle společenské smlouvy se na základním jmění podílelo 6 společníků a jmění firmy činilo 

120 000 Kč. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a jednání se účastní společníci 

či jejich zástupci na základě svěřené plné moci. 

V roce 1998, tedy o rok dříve, vznikla obchodní korporace Polfin ale Ploština, s. r. o., 

jejíž náplní činnosti je výroba plastových obalů a kovových nádob. Jedná se o dvě rozdílné 

společnosti, ovšem je třeba vzít v úvahu, že společníci obou subjektů jsou totožní, jen v jedné 

společnosti má většinový vliv jeden ze společníků a v druhém zemědělském subjektu 

převládá vliv druhého, viz schéma 4.1. Společnost Polfin Ploština, s. r. o. není předmětem 

bakalářské práce. 

Kromě zemědělského subjektu Polfin agro jsou zde i další dvě zemědělské společnosti 

Polfin eko, s. r. o. a Polfin eko Valašská, s. r. o. Jsou to tedy tři samostatně hospodařící 

společnosti, viz schéma 4.2. V bakalářské práci bude věnována větší pozornost společnosti 

Polfin agro, kde je předmětem činnosti je chov kříženého skotu, chov vepřů, hus a krůt, ale 

kromě živočišné výroby se společnost zabývá i výrobou rostlinnou. Subjekt Polfin eko 

Valašská, s. r. o. (dále jen Polfin eko Valašská) je zaměřen výhradně na čistokrevný chov 

skotu plemene Aberdeen Argus. Třetí společnost Polfin eko, s. r. o. (dále jen Polfin eko) je 

ekologická farma, zabývající se chovem čistokrevného skotu plemene Masný simentál s tržní 

produkcí mléka. Jak již bylo uvedeno, jedná se o tři samostatně fungující subjekty, kde 

statutární orgán i společníci jsou totožní. Vztah mezi jednotlivými je takový, že z důvodu 
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nízkého počtu zaměstnanců Polfin eko Valašská (4 zaměstnanci) a Polfin eko (7 zaměstnanců) 

a potřebného strojního vybavení, nakupují služby tyto společnosti (polní práce) od společnosti 

Polfin agro. Každá korporace má své sídlo, svá specifika odchovu zvířat a své charakteristické 

rysy, které budou blíže rozvedeny v následujících kapitolách.  

Polfin agro má právní formu společnosti s ručením omezeným a jak je níže uvedeno, 

statutárním orgánem je jednatel, který jedná za společnost samostatně. 

Schéma 4. 1 – Srovnání organizační struktury subjektů Polfin Ploština, s. r. o. a Polfin, s. r. o. 

 

 

 

Schéma 4. 2 – Profil jednotlivých samostatných korporací 

 

4.1.1 Vznik, vývoj společnosti Polfin agro 

Společnost Polfin agro vznikla v lednu roku 1999 rozdělením rostlinné a živočišné 

výroby, zemědělských služeb a dopravního střediska. Celkové obhospodaření půdy  

je odhadováno na 1 675 ha zemědělské půdy. Živočišná výroba se zabývá chovem skotu 

Polfin Ploština, 
s. r. o. 

Statutární orgán - 
jednatel 

korporace A 

Společníci s vkladem 

Společník A 

Společník B 

Polfin agro, 

s. r. o. 

Statutární orgán - jednatel 
společnosti B 

Společníci s vkladem 

Společník A 

Společník B 

Polfin agro,  

s. r. o.  

• neekologická farma 

• chov křízeného skotu   

vepřů, hus, krůt 

• sídlo: Újezd 

• 21 zaměstnanců 

Polfin eko 
Valašská, s. r. o. 

• ekologická farma 

• chov čistokrevného 
skotu (plemeno 
Aberdeen angus) 

• sídlo: Drnovice 

• 4 zaměstnanci 

Polfin eko, 

s. r. o. 

• ekologická farma 

• chov čistokrevného    
skotu (plemeno Masný 
simentál) 

• sídlo: Tichov 

• 7 zaměstnanců 
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v počtu 650 kusů, prasat v počtu 1 000 kusů a dále chovem kuřat a krůt. Hospodaření  

se vyvíjelo na pozemcích sedmi obcí Valašskoklobucka. V roce 2000 bylo pro ekologické 

zemědělství vyčleněno 633 ha zemědělské půdy a z hlediska kopcovitého terénu bylo do nově 

vznikající společnosti převedeno stádo masného skotu Simentál. 

Pozemky společnosti jsou obdělávány klasickým způsobem a pěstované plodiny jsou 

především obiloviny, olejniny a obiloviny, které jsou určeny ke krmení. Živočišná výroba 

měla na počátku v odchovu 105 kusů skotu plemene Masný simentál v přirozené plemenitbě. 

Kromě výkrmu skotu se společnost taktéž zabývá výkrmem vepřů, krůt a hus.  

V roce 2003 byly rozděleny pozemky v katastru obcí Drnovice a Vysoké Pole a tak 

započala svou činnost druhá ekologická společnost Polfin eko Valašská, s. r. o., která začala 

obhospodařovat cca 208 ha s počtem 80 kusů dobytčích jednotek skotu typu Aberdeen Angus. 

V návaznosti na to započala svou činnost i třetí společnost a sice Polfin eko, jejíž předmětem 

činnosti je chov čistokrevného skotu Masný simentál. 

Mechanizační středisko zabezpečuje svým vybavením zemědělské služby jak  

pro ekologické společnosti, tak i pro cizí odběratele i pro vlastní potřebu. Ekonomické 

výsledky společnost považuje za optimální, poněvadž se daří úspěšně ekonomicky realizovat 

vyráběné komodity. 

4.1.2 Předmět podnikání 

Stěžejní podnikatelskou aktivitou zemědělského subjektu Polfin agro je především 

zemědělská výroba rostlinná a živočišná, zpracování a prodej zemědělských výrobků. Vedle 

produkce plemenného skotu a rostlinných komodit jsou dále také předmětem činnosti silniční 

motorová doprava nákladní, práce stavebními mechanismy, koupě zboží za účelem dalšího 

prodeje, opravy silničních vozidel, výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, 

opravy pracovních strojů, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, realitní  

činnost – pronájem nemovitostí a nebytových prostor, poskytnutí služeb pro zemědělství  

a zahradnictví, přípravné práce pro stavby. Jelikož je Polfin velkou společností, jedná se 

opravdu o rozsáhlou podnikatelskou činnost. Jak z výše uvedeného vyplývá, tak jistou 

doplňkovou činností je právě práce a opravy. 
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4.2 Evidence, účtování a oceňování zásob 

4.2.1 Účtování zásob a evidence zásob 

 Systém zpracování účetnictví a evidence zásob ve společnosti Polfin agro vychází 

z jednotlivých ustanovení ZoÚ, směrné účtové osnovy a daných postupů účtování pro 

podnikatele uvedených ve vyhlášce 500/2002 Sb. Polfin agro je právnickou osobou 

a účetnictví je vedeno podvojným způsobem. Předmětem podvojného účetnictví je zachytit 

stav a pohyb majetku a závazků, vzniklé rozdíly majetku a závazků, náklady a výnosy  

a výsledek hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. Při vedení účetnictví je účetní 

jednotka povinna respektovat směrnice, účtovou osnovu, postupy účtování, uspořádání 

položek účetní závěrky a rozsah informací určených ke zveřejňování z účetní závěrky. 

Účetnictví je vedeno souhrnně za účetní jednotku jako celek a vede v peněžních jednotkách 

české měny, ale rovněž zcela informativně i v příslušné cizí měně. Skutečnosti (které jsou 

předmětem účetnictví) vzniklé během daného účetního období se zaúčtují do období, s nímž 

časově i věcně souvisí. Není-li možné tento princip dodržet, je možno účtovat i v účetním 

období, v němž byly zjištěny uvedené skutečnosti.  

Pro vedení účetnictví využívá účetní jednotka účetního programu EKOPRAKTIK 

Windows. Software je charakterizován především jednoduchou obsluhou, přehledností, 

formuláře mají tvar klasických účetních dokladů, atd. Přes EKOPRAKTIK se provádí veškeré 

zpracování účetních dat. Software je přímo naveden na účetní operace v zemědělské oblasti, 

tzn. projekty živočišné a rostlinné výroby, viz schéma 4.3. Společnost využívá zmiňovaný 

program, který odpovídá požadavkům ZoÚ, od 1. 5. 2006. Když jsou zkontrolovány  

a následně schváleny účetní doklady odpovědnými pracovníky, jejich zpracování dále 

zajišťuje ekonomický úsek organizace. [20] 

Účtový rozvrh je koncipován ve smyslu účtové osnovy a postupů účtování pro 

podnikatele. Zahrnuje syntetické účty a je pojímán s ohledem na potřeby řízení a kontroly 

účetní jednotky. V účtovém rozvrhu je promítnuto i analytické členění, během roku je účtový 

rozvrh doplňován. Dle ZoÚ § 29 je účetní jednotka povinna inventarizovat majetek i dluhy. 

Dále je povinna vést úplné (účetní případy zachyceny v období, s nímž časově i věcně 

souvisí), průkazné a správné (doložení, předepsání účetních případů a zápisů týkající se 

účetního období a neporušit okolnosti stanovené zákonem) účetnictví tak, aby věrně 

zobrazovalo skutečnosti spojené s předmětem účetnictví. V průběhu účetního období není 

možné měnit způsoby oceňování, metody odepisování, metody účtování, uspořádání položek 
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účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. Účetní jednotka označí účetní doklady, 

účetní knihy a další písemnosti svým názvem a uspořádá je, aby byly kompletní a bylo snadno 

zjistitelné, s jakým obdobím souvisejí.  

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Nákupy od jiných 

dodavatelských subjektů a aktivace materiálu jsou rozlišeny. V průběhu účetního období je 

pořizovací cena nakupovaných zásob účtována na vrub účtu pořízení 111 – Pořízení materiálu 

nebo 131 – Pořízení zboží ve prospěch zúčtovacích vztahů nebo finančních účtů. Účtová 

skupina 62 - Aktivace je mimo jiné využívána pro zaúčtování vnitropodnikových služeb 

(zboží) se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů zásob. Vnitropodnikové služby 

související s přepravou se aktivují. Převzetí materiálu či zboží je zachyceno u nákupů 

v pořizovacích cenách na vrub účtu 112 – Materiál na skladě (132 – Zboží na skladě  

a v prodejnách), a v případě, že se jedná o zásoby vlastní výroby tak, ve vlastních nákladech. 

Spotřeba je klasicky účtována na vrub příslušných účtů skupiny 50 - Spotřebované nákupy a u 

prodeje materiálu na vrub účtu 542 – Prodaný materiál. Při uzavírání účetních knih se vzniklé 

inventarizační rozdíly, např. manko do normy, zaúčtují na vrub účtu 501 – Spotřebovaný 

materiál. Manko nad normu přirozených úbytků pak přísluší účtu 549 – Manka a škody 

z provozní činnosti. 

U zásob vlastní výroby, v průběhu účetního období jsou přírůstky oceněny vlastními 

náklady a zaúčtovány na vrub účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby se souvztažným 

zápisem ve prospěch účtové skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Při vyskladnění 

dochází k pouhému prohození účetních stran výše uvedených účtových skupin. Eventuální 

inventarizační rozdíly, např. manko do normy se při uzavírání účetních knih zaúčtuje na vrub 

účtové skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Jde-li o manko nad normu 

přirozených úbytků, postupuje se stejně jako u zásob nakupovaných, taktéž na vrub účtu 

549 – Manka a škody z provozní činnosti a přebytek zásob se zachytí ve prospěch účtové 

skupiny 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti.  
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Schéma 4. 3 – Sledování nákladů v účetním programu EKOPRAKTIK v zemědělském 

subjektu Polfin agro 

a) Živočišná výroba 

Zdroj: [20] 

b) Rostlinná výroba – umožňuje sledovat jednotlivé náklady na zemědělské plodiny 

(hlavní i vedlejší výrobky). Náklady jsou sledovány na měrnou jednotku či na oseté 

hektary.  

Od roku 2006 používá společnost Polfin agro účetní program EKOPRAKTIK v novější 

verzi Windows. Je lépe ovladatelnější a určitě efektivnější než zastaralejší verze DOS. Účetní 

software EKOPRAKTIK je možné využít ve více modulech, které jsou koncipovány na dané 

konkrétní odvětví, například zemědělský subjekt Polfin agro spadá do oblasti zemědělské 

výroby, proto využívá modulu (projektu) zemědělství. Projekt zemědělství se skládá z dalších 

dílčích projektů -> živočišná a rostlinná výroba. Je zde sledován obrat stáda za celou 

společnost, dále jsou sledovány ukazatele živočišné výroby a jejich náklady na jednotku 

produkce.  Z toho vyplývá, že tato verze je daleko propracovanější a tak i daleko lepší způsob 

zachycení nákladů na jednotlivé plodiny, na jeden kilogram živé hmotnosti zvířete,  

na jeden krmný den vzrůstového přírůstku, dále viz příloha č. 1. 

Veškeré zachycení účetních případů vychází z účetního rozvrhu sestaveného účetní 

jednotkou Polfin agro. Účtový rozvrh má kompletně 16 stran, je označen jako Číselník 01. 

Celkově se skládá z 10 účetních tříd, 58 účtových skupin z čehož 163 je syntetických účtů  

a 590 analytických účtů. Dle potřeby je doplňován nebo měněn. Analytická evidence  

je zastoupena takřka u všech syntetických účtů. U každého analytického účtu je stanoveno  

Skot 

• Náklady na 1 litr mléka 

• 1 odstavené tele 

• 1 kilogram přírůstku 

• 1 kilogram živé hmotnosti 

• 1 krmný den vzrůstové přírůstku 

Prasata 

• 1 odstavené sele 

• jednodenní mládě 

• 1 kilogram vzrůstového přírůstku 

• 1 kilogram živé hmotnosti 
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o jakou rozvahovou položku se jedná (aktivní, pasivní). Dále je sledováno datum zařazení 

účtu a poslední aktualizace. Naposledy byl účtový rozvrh aktualizován roku 2012. Mj. je zde 

podrozvahová evidence, účtová skupina 75 - Podrozvahové účty, kde jsou opět analyticky 

rozčleněny účty vztahující se k oseté ploše, půdě, aj. Dále je vedena vnitropodniková evidence. 

Účtová skupina 85 - Vnitropodnikové náklady, v níž je obsaženo velké množství nákladových 

účtů, opět s danou analytikou. Na vnitropodnikové náklady navazuje zúčtování správní  

a výrobní režie, pod stejným účtem ale odlišným analytickým členěním. Příznivé je, že 

společnost Poflin agro vede v rámci lepší orientace podrozvahovou evidenci. U mnoha 

dalších subjektů podobného typu nemusí být tak rozsáhle sestavená podrozvahová evidence. 

Avšak by bylo vhodnější navolit účty do podoby syntetické, nebude tak docházet ke zbytečným 

komplikacím (zbytečně dlouhé účty) a úplně oddělit účty v rámci zúčtování výrobní a správní 

režie. Účtová skupina 95 - Vnitropodnikové výnosy, stejná doporučení jako u 

vnitropodnikových nákladů. Zde jsou možné návrhy využití syntetických účtů: 

850-350 Vnitropodnikové náklady na opravu a údržbu X 851 – Vnitropodnikové náklady  

na opravu a údržbu 

850-801 Zúčtování správní režie X 861 – Zúčtování správní režie 

Evidence je řízena příslušnými ustanoveními ZoÚ a postupy účtování pro podnikatele 

vyhlášky 500/2002 Sb. Za zásoby jsou považovány následující položky – skladovaný materiál 

na účtu 112 – Materiál na skladě, 121 – Nedokončená výroba, 123 – Výrobky, 124 – Mladá  

a ostatní zvířata a jejich skupiny, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. Každé středisko  

je analyticky rozčleněno do skupin, je mu přiřazeno číslo a za celkový chod střediska 

zodpovídá příslušný vedoucí, viz tabulka 4.1. 

Tabulka 4.1 – Klíče hospodářských středisek pro rok 2014 společnosti Polfin agro 

 

 

 

 

 

 

O zásobách určených ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů nebo 

zapůjčených mimo účetní jednotku, je povinnost vést analytickou evidenci s uvedením místa 

uložení. Obnova náhradních dílů, úprava zásob ve vlastní režii je účtována jako aktivace  

Číslo střediska Název 

0100 Rostlinná výroba 

0200 Živočišná výroba 

0201 ŽV (živočišná výroba) – farma Újezd 

205 Krmivářský závod 

0332 Dopravní středisko 

0910 Správní středisko 
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a náklady na obnovu a úpravu jsou součástí ocenění náhradních dílů a zásob na skladě. 

Normy přirozených úbytků si pro dané období stanovuje účetní jednotka svými předpisy.  

Analytická evidence je vedena buď dle druhů nebo skupiny zásob na skladních kartách 

v datových souborech počítače. Účetní jednotka vede rovněž evidenci drobného hmotného 

majetku, dokud není majetek z evidence vyřazen (totéž platí u nehmotného majetku). 

V evidenci musí být uvedeno především pořadové číslo, inventární číslo, název majetku, 

pořizovací cena majetku. Právě drobný hmotný majetek bude účtován rovnou do spotřeby bez 

zaúčtování na sklad. Ovšem pokud by drobný hmotný nebyl ihned zařazen do užívání, bude 

z pořízení přeúčtován na sklad. Další položka účtována přímo do nákladů je drobný 

nakupovaný materiál – ihned spotřebovaný a to na základě rozhodnutí vedoucího střediska, 

ostatní materiál bude evidován na skladě materiálu. 

Analytická evidence v rostlinné a živočišné výrobě se sleduje dle tzv. Klíče,  

viz tabulka 4. 2. U rostlinné výroby je způsob členění dle jednotlivých plodin. Náklady  

na novou plodinu se nabalují zpravidla od září, kdy jsou na nové číslo zakázky účtovány 

veškeré náklady počínaje hlubokou orbou. Vzniká nedokončená výroba, do které se tedy 

účtuje také určitý podíl výrobní režie – ten se odvíjí od oseté plochy jednotlivých plodin. 

Náklady nedokončené výroby jsou rozpuštěny, až nastane konec produkce konkréní plodiny 

na – např. na jaře senoseč – rozpuštění nákladů na louky, jetelotrávu atd. Po žních zase 

dochází k přeúčtování nákladů nedokončené výroby na hotové výrobky, tj. obiloviny a řepku 

ozimou. Produkce se ocení v těch plánovaných cenách (nákladech), které jsou předem určeny 

již při sestavování plánu na běžný rok. Živočišná produkce je rozčleněna podle jednotlivých 

kategorií zvířat, která jsou vedena ve skladech, kde se měsíčně účtují jejich přírůstky, 

spotřeba krmiv, úhyn, atd. Základní stádo skotu, tj. plemenní býci a krávy (po otelení) je 

vedeno jako dlouhodobý majetek, který je odepisován v 1. odpisové skupině. Zvířata 

evidována v oběžném majetku, tedy v účtové skupině 12 - Zásoby vlastní výroby, jsou 

analyticky rozčleněna v účtovém rozvrhu viz tabulka 4.3. Co se týče odpisování zvířat,  

ve vnitropodnikové směrnici společnosti Poflin agro je uvedena následující charakteristika. 

Základní stádo tvoří dospělá zvířata a jejich skupiny. Odpisy základního stáda jsou stanoveny 

jednotlivě na každé zvíře, přičemž účetní a daňové odpisy se nerovnají. Účetní odpis je 

stanoven jako měsíční odpis a daňový = roční odpis. Dospělá zvířata, jejichž pořizovací cena 

je nižší 40 000 Kč jsou vedena na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny s analytikou 

800, oprávky na účtu 086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám, rovněž 

s analytikou 800. Odpis je 36 měsíců, účetní = daňové odpisy. 
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Tabulka 4.2 – Středisko 0100 – Rostlinná výroba, tzv. Klíč zakázek společnosti Polfin agro 

Činnost 
Zakázka 

Název 
Běžného roku Příštích let 

83100   Výrobní režie 

60100   Osobní přeprava 

10101    

 140100 150100 Pšenice ozimá 

 140103 150103 Ječmen ozimý 

 140105 150105 Oves 

 140292 150292 Zel. hnojení 

 140864  Sláma 

10102    

 140119 150119 Oves s podvsevem 

 140134 150134 Hořčice 

 140184 150184 Meziplodiny 

 140185 150185 Luskoobilní směs 

 140866  Senáž 

10103    

 140130 150130 Řepka ozimá 

 140193 150193 Jetelotráva 

 140290 150290 Louky 

 140291 150291 Pastviny 

 140867  Seno 

 140900  Dříví – kulatina 

 140910  Desky 

 140300  Sady 

 140920  Hranoly 

35100   Opravy a údržba 

 

Tabulka 4.3 – Účet 124 dle analytické evidence společnosti Polfin agro 

 

 

 

 

 

 

Účet Název účtu 

124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

124-100 Telata 

124-110 Jalovice 

124-120 Vysokobřezí jalovice 

124-130 Skot výkrm 

124-200 Selata 

124-210 Prasničky nakoupené 

124-220 Prasata výkrm 

124-640 Krůty výkrm 

124-650 Husy výkrm 

124-997 Náklady související s pořízením zvířat 

124-998 Haléřové vyrovnání 
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 Zavedení analytické evidence je vhodné pro tak široké spektrum druhů rostlinné  

i živočišné výroby. Názorná ukázka analytické evidence u rostlinné výroby je k nahlédnutí  

ve výše uvedené tabulce. Jednotlivé činnosti mají svá identifikační čísla, pod kterými jsou 

rozpoznávány, (např. výrobní režie 83100). Každá zemědělská plodina má své číslo zakázky, 

dle kterého jsou sledovány náklady na jednotlivé druhy rostlin. Avšak ve vnitropodnikové 

směrnici společnosti Polfin agro není konkrétně uvedeno, na jakém principu funguje 

analytická evidence, jestli dle druhu, stáří zvířat, apod. 

 V účtovém rozvrhu je analytická evidence společnosti Polfin agro poměrně podrobná. 

Účtový rozvrh je rozsáhlý šestnáctistránkový dokument, což má své klady i zápory. Předností 

jsou přesně vymezené a nadefinované účty a vylučuje se tak jakákoli záměna účtů, např. účet 

112-010 Nakoupená osiva a sadba, účet 112-020 Nakoupená hnojiva, účet 112-040 Chemická 

ochrana rostlinné výroby, aj. Nemělo by se tedy stávat, že se nakoupené hnojivo zaúčtuje na 

účet nakoupených krmiv a steliv. Vše má svůj řád a svoji logiku. Na druhou stranu, coby 

šestnáctistránkový dokument se může jevit jako zbytečně obsáhlý, některé položky jsou úplně 

zbytečně rozděleny dopodrobna např. účet 121 – Nedokončená výroba se dále analyticky 

člení na 121-100 Nedokončená výroba, což je v podstatě neúčelné. Takovou analytiku je 

možné aplikovat v případě, že bude uveden ještě druh nedokončené výroby, např. 121-100 

Nedokončená výroba ABC, 121-200 Nedokončená výroba XYZ, apod. 

  Analytická evidence účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny je v účtovém 

rozvrhu společnosti Polfin agro poměrně rozsáhlá a analytické členění na sebe logicky 

navazuje, viz tabulka 4.3. V současné době je na účtu evidováno 28 kusů jalovic – stáří  

do 2 let, vysokobřezí jalovice – 10 kusů, býci ve výkrmu 4 kusy, předvýkrm prasat – 150 kusů. 

Analytická evidence na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny je rozdělena pouze na dva 

dílčí účty, tj. 026-100 Dospělá zvířata a jejich skupiny, 026-800 Dospělá zvířata a jejich 

skupiny – pořizovací cena do 40 tis. V současné době má Polfin agro v odchovu, v rámci účtu 

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny, celkem 78 krav a 5 plemenných býků.  

Souhrnně se dá konstatovat, že analytická evidence i přes určité nedostatky splňuje 

požadavky pro řádný chod společnosti a získání podrobných informací pro řízení společnosti. 

4.2.2  Oceňování zásob 

Oceňování ve firmě Polfin agro se řídí danými ustanoveními ZoÚ a vyhlášky 500/2002 

Sb. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, zásoby vlastní výroby jsou oceněny 

vlastními náklady. Pořizovací cena je rozdělena na cenu pořízení a náklady spojené 
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s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). U vnitropodnikových služeb 

souvisejících s nákupem zásob a jejich zpracováním se do pořizovací ceny aktivuje jen 

přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 

Dle předepsaných postupů týkajících se oceňování zásob se pořizovací cena zásob člení 

na cenu pořízení a doprovodné náklady. Těmito doprovodnými náklady se rozumí například 

přeprava daného materiálu, pojištění nákladu, clo, náklady na složení – jeřáb, atd. 

Doprovodné náklady jsou účtovány na zvláštní skladovou položku toho skladu, kterému 

přísluší a při měsíční uzávěrce se dle daného koeficientu rozpouštějí – dle stavu zásob, viz 

vzorec 4.1. 

                                     (4.1) 

             
                                      

                                    
  

Zdroj: [interní materiály společnosti Poflin agro] 

Nedokončená výroba je oceněna v přímých vlastních nákladech (od 1. 1. 2006) včetně 

podílu výrobní režie u nově vytvořené nedokončené výroby v průběhu daného roku. Přímé 

vlastní náklady u živočišné výroby sloužící k ocenění přírůstků a příchovků (narození) jsou 

plánované náklady, které se v podstatě nemění a léta se používají stejné částky. Jedná se 

například o krmiva, která jsou určována dle receptur – ty jsou dané zootechnikem. Mj. také 

spotřeba pastvy, sena a senáže, které se vypočítávají podle kategorie zvířat a počtu krmných 

dní. Výrobky živočišné a rostlinné výroby jsou oceňovány na bázi plánovaných vlastních 

nákladů, všechny ostatní výrobky se opět oceňují přímými vlastními náklady včetně podílu 

výrobní režie. 

Poslední položkou v rámci problematiky oceňování zásob subjektu Polfin agro je 

oceňování zvířat. Účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny slouží pro zachycení 

stavu a pohybu zvířat. Příchovky a přírůstky zvířat jsou oceněny na podkladě plánovaných 

vlastních nákladů. 

Oceňování přírůstků a příchovků přímými vlastními náklady, čili nedokončená výroba 

je v podstatě oceněna na bázi plánovaných nákladů, s tím, že jsou tak oceněny i výrobky 

živočišné a rostlinné produkce. Opět je potřeba dbát na častější aktualizování přímých 

nákladů, protože stále stejné částky a neměnný proces po dlouhou dobu vytváří určitý 

stereotyp či nechuť něco měnit, jestliže to není nutně vyžadováno zákonnými předpisy.  
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Často zmiňovaným podílem výrobní režie se rozumí náklad, který nejde přímo 

zaúčtovat na určitou plodinu nebo určitou kategorii zvířat, tak se zachytí v rámci výrobní 

režie. Např. výrobní režie u rostlinné výroby činí na konci měsíce 100 000 Kč a tato suma se 

rozdělí na jednotlivé plodiny dle oseté plochy, kde každá plodina má svůj koeficient 

(obiloviny – vyšší koeficient, trvalé travní porosty – nižší koeficient). Dle výměry plochy  

a daného koeficientu se 100 000 Kč rozvrhne do poměru výrobní režie. Z toho vyplývá, že 

není určeno konkrétně procento, ale závisí na poměru výměře a koeficientu dané plodiny. 

Správní režie je rozvrhována dle mezd pracovníků.  

Vnitropodniková směrnice účetní jednotky Polfin agro je poměrně stručně 

nadefinovaný předpis všech potřebných náležitostí, viz příloha č. 3 (část třetí – zásoby). 

Kompletní soubor se skládá z 9 směrnic a to jsou: 

1. Systém zpracování účetnictví a úschova účetních písemností  

2. Dlouhodobý majetek a jeho evidence, Oceňování dlouhodobého majetku, Odpisový 

plán 

3. Zásoby a jejich evidence, Oceňování zásob 

4. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování, dohadné 

položky, Zásady pro tvorbu a používání rezerv, Zásady pro tvorbu a používání 

opravných položek, Účetní předpisy k neuhrazeným pohledávkám, Kurzové rozdíly 

5. Oceňování majetku a závazků 

6. Vnitropodnikové účetnictví 

7. Inventarizace majetku a závazků 

8. Harmonogram účetní závěrky 

9. Výše úroků z úvěrů a půjček poskytnutých jinými než bankovními subjekty 

Ve výroční zprávě za rok 2013 jsou uvedeny nejasné, nepřehledné a zavádějící 

informace, viz příloha č. 2. Například nelze jednoznačně určit zvlášť vzniklé náklady a výnosy 

u živočišné výroby, jelikož je ve zprávě k dispozici pouze výsledek hospodaření. V podstatě 

celá výroční zpráva i směrnice jsou sestaveny heslovitě a stroze.  

Příloha k účetní závěrce má vést k přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných 

informací, což příloha společnosti Polfin agro nesplňuje. Například na používané účetní 

metody, obecné účetní zásady a způsoby pouze odkazuje příloha společnosti Poflin agro na 

vnitropodnikovou směrnici. Taktéž není zmínka o způsobu účtování, ale hlavně neuvádí žádné 

informace o zásobách. Schází doplňující údaje o výši nedokončené výroby, polotovarů, 

hotových výrobků. Účet 124 – Mladá a ostatní zvířata je v příloze Polfin agro součástí 
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dlouhodobého majetku, což je z účetního hlediska v podstatě nepřípustné. Vzájemný poměr 

skutečných nákladů a předem stanovených nákladů a sledování zjištěných odchylek není ani 

ve směrnici, ani v žádném jiném dokumentu účetní jednotky Polfin agro. Mnoho údajů se týká 

dlouhodobého majetku (pořizovací cena, oprávky, zůstatková cena, přírůstky, apod.), což by 

bylo vhodné zavést i u zásob, kterým není v příloze věnována dostatečná pozornost. Vhodnější 

alternativa zpracování přílohy k účetní závěrce by bylo uspořádání dat do tabulek, zajistila by 

se tak lepší orientace v dokumentu. 

4.3 Živočišná výroba 

Jak už bylo v úvodu čtvrté kapitoly předesláno, jsou zde tři typy farem zabývající 

se oblastí živočišné výroby. Dvě farmy chovají jen čistokrevný skot, třetí farma  

je zjednodušeně řečeno, univerzální, tj. chov kříženého skotu, hus, krůt, aj.  

4.3.1 Polfin agro, s. r. o. 

Společnost má své sídlo v Újezdě u Valašských Klobouk. Jedná se konvenční typ farmy, 

což znamená, že je neekologická, tedy zabývá se chovem křížených plemen. Kromě živočišné 

výroby se zabývá i produkcí výroby rostlinné, konkrétně pěstováním řepky olejky, pšenice, 

ječmene a ovsa.  

Hlavním předmětem činnosti je chov vepřů, krůt, hus a krav bez tržní produkce mléka, 

tzn., jedná o krávy kříženky plemene Masný simentál a Limousine. Plemeno Masný simentál  

je původem ze Švýcarska, barva zvířat je červená až hnědočervená s bílými odznaky. Typické 

vlastnosti jako vynikající kapacita těla, obrovitý tělesný rámec a velice dobrá masná 

užitkovost simentálského skotu jsou důvodem, proč se v mnoha zemích začalo plemeno 

chovat jako plemeno masného užitkového typu. Mezi destinace, ve kterých je chov 

simentálského plemene nejvíce rozšířen patří zejména Severní a Jižní Amerika, Afrika, 

Austrálie, Evropa nebo Nový Zéland. V České republice byly první jalovice dovezeny 

z Kanady roku 1993 a v současné době patří simentálský chov mezi nejrozšířenější masné 

plemeno u nás. Limousine je původem z jihozápadní Francie a až do první poloviny  

20. století bylo plemeno využíváno k tahu. Charakteristickým rysem je velký podíl dobře 

vyvinuté svaloviny, pevný postoj, nízký podíl tuku, dobrá chodivost, pastevní schopnost, 

krávy jsou dostatečné mléčné a mají dobré mateřské vlastnosti. Limousine, je druhé 

nejrozšířenější plemeno ve Francii a odtud expandovalo do dalších zemí světa.  
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Základní stádo tvoří 85 krav, 8 krav plemene Galloway, 5 plemenných býků, z čehož 

jsou 3 býci plemene Masný simentál, 1 býk plemene Galloway a 1 býk plemene Charolais, 

viz graf 4.1. Charolais má svůj původ opět ve Francii, vyniká především růstovými 

schopnostmi a jatečnou kvalitou vykrmovaných zvířat. Má rovněž své využití v čistokrevné 

plemenitbě či v křížení s ostatními plemeny skotu. Další předností je vysoká dlouhověkost, 

plodnost, velice dobrá mléčnost krav. Ještě zmínka o plemenu Galloway, které v České 

republice zaznamenalo nárůst oficiálně od roku 1991. Specifickou vlastností je nenáročnost 

plemene, což umožňuje zvířatům po dlouhou dobu pobývat na pastvinách, dále výborné 

mateřské vlastnosti, nízké ztráty telat během odchovu, nízké ustájovací náklady, apod. Farma 

nakupuje pro vlastní potřebu zhruba okolo 20 jalovic ročně z důvodu znovuobnovení stáda.  

Dalším předmětem činnosti je výkrm vepřů – turnusově, tzn. dvakrát ročně (srpen, 

prosinec) nákup cca 150 selat každé po 25 kg. Výkrm je stanoven na 100 – 120 dní  

a po ukončení stanovené doby výkrmu jsou prasata určena k prodeji. Část je prodána na jatka  

a část běžným spotřebitelům (zabíjačky), apod. Kromě prasat jsou v průběhu léta (srpen) 

nakupována šestitýdenní krůťata, jejichž výkrm trvá cca 3 měsíce. Dle váhy jsou následně 

určena k prodeji na drobno (běžný prodej spotřebitelům) a jejich průměrná váha by se měla  

u krůt pohybovat zhruba kolem 10 – 12 kg a u krocanů 13 – 16 kg. Husy jsou 

nakupovány jako malá pětitýdenní housátka a stejně jako krůťata jsou postupně vykrmována 

do průměrné váhy 4,6 kg a po 112 dnech výkrmu jsou husy určené k porážce. 

Graf 4.1 – Poměr chovaných zvířat 
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4.3.2 Polfin eko Valašská 

Druhý typ zemědělského hospodářství s názvem Polfin eko Valašská je společnost, 

která má své sídlo v obci Drnovice. Farma je zaměřena ryze na chov skotu plemene Aberdeen 

angus, což je čistokrevný chov skotu, bez IBR. Zkratka IBR formuluje „Bovinní herpesvirus 

typ 1 (BHV-1)“, což je typ virusu, který ve spojení s infekcí respiračního traktu vyvolává  

u skotu postižení známé jako infekční bovinní rinotracheitída (IBR). Virus byl poprvé 

zaregistrován v padesátých letech v USA, v České republice se prvně objevil na konci 60. let 

a zjednodušeně řečeno se jedná o tzv. patogenní onemocnění skotu. V případě, že je stádo 

nakaženo, šíří se buď přímým (aerosol respiračních, očních, genitálních sekretů)  

nebo nepřímým (krmivem, vodou, nástroji) kontaktem. Onemocnění má velký dopad  

na ekonomiku podniku, protože dochází k četným ekonomickým ztrátám, ale také ke snížení 

produkce mléka, zaostávání v růstu a infekce u nakažených krav přetrvává po celou dobu 

jejich života. Infikovaná zvířata je třeba ozdravit tím, že budou omezeny zdroje viru IBR, tj. 

zamezení přímého či nepřímého kontaktu, kontrolované přesuny zvířat, přesná evidence 

úkonů a výsledků vyšetření, aj. Ozdravěná zvířata, která byla nakažena touto chorobou, jsou 

v důsledku toho méně prodejná a žádaná na trhu. 
1
 

V současné době farma chová 56 krav + 3 plemenné býky, viz graf 4.2. Krávy jsou 

míšené, tj. černé i červené zatímco býci jsou pouze červení, plemeno Red angus. Původně sice 

převládal chov černých býků, ale postupem času byl důraz kladen primárně na lepší kvalitu  

a prodejnost, což splňovalo plemeno Red angus – červení býci. Farma má uzavřený obrat 

stáda, což značí, že zvířata nejsou pořizována nákupem, nýbrž mají vlastní příchovky  

a základní stádo je tedy navyšováno jen minimálně. Aby bylo stádo ustavičně udržováno 

v optimálním stavu, ročně je ponecháno 10 jalovic, jinak všechen ostatní skot je určen 

k prodeji.  

Nejlepší, nejkvalitnější zvířata jsou evidována v tzv. TOP seznamech skotu na stránkách 

Českého svazu chovatelů masného skotu. V registru Českého svazu chovatelů masného skotu 

je evidován veškerý skot v ČR. Zvířata jsou posuzována podle plemenných hodnot  

a genetických vlastností, které mají poukázat na potenciál zvířete a tím i na jeho další vývoj. 

V souvislosti s genetikou je zapotřebí podotknout i tzv. inseminaci krav, laicky řečeno umělé 

oplodnění krav. Nákup inseminačních dávek s dobrými genetickými vlastnostmi je velice 

důležitý. Inseminační dávky jsou do jalovic zapuštěny v období zabřeznutí, které se opakuje 

v pravidelném intervalu zhruba co 3 měsíce. Proto je důležité vybrat dobrého býka, aby byl 

                                                           
1
 www.cestr.cz, 22. 2. 2013, článek IBR infekční bovinní  rinotracheitída 
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zajištěn dobrý potenciál potomka a dobré růstové vlastnosti. Na prvním místě je jednoznačně 

kvalita, proto u nákupu nového zvířete se nebere ohled na to, kolik zvíře stojí. 

Graf 4.2 – Poměr chovaných zvířat 

 

4.3.3 Pofin eko 

Třetí samostatně hospodařící společností je ekologická farma Polfin eko, sídlící v obci 

Tichov a zabývající se chovem krav bez tržní produkce mléka plemene Masný simentál. Chov 

je tedy ekologický, bez IBR a v kontrole užitkovosti. Veškerá činnost spojená s výkonem 

kontroly užitkovosti vychází ze zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat.  Z uvedeného vyplývá, že kontrola užitkovosti je stanovená zákonem  

a ukládá zemědělským subjektům povinnosti spojené s chovem dobytku, např. vážit narozená 

telata. V současné době má farma v odchovu 156 krav a 7 plemenných býků, viz graf 4.3. 

Koncem listopadu jsou zvířata zpravidla nahnána do stájí, kde přezimují. Po uzavření 

krav do stájí provede veterinář kompletní vyšetření březosti a v průběhu vyšetření jsou krávy 

očkovány proti chřipce telat. Zároveň jsou krávy rozděleny do skupin dle březosti, tzn. ty, 

které se budou telit dříve, jsou krmeny jinak (lépe) než ty, co oplodněny nejsou. Telit se krávy 

začínají na přelomu ledna a února, z čehož velké procento se otelí v březnu. Zvířata jsou  

po celou dobu telení v permanentní péči zootechniků, veterinářů a nočních hlídačů. Zhruba 

jedna pětina stáda se doteluje v terénu, zpravidla duben – červenec, kdy je stádo vyvedeno  

na pastvu. Jak již bylo poznamenáno, chov je podroben kontrole užitkovosti a protože  

se jedná o čistokrevný chov, musí být telata po narození zvážena. Vážení se provádí na pastvě  

(květen – září) a realizuje ho inspektor ve 120-ti a 210-ti dnech. Každé tele je po narození 
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evidováno v ústřední evidenci pro skot, ovce i kozy, automaticky se vyhotoví karta a do uší  

je jim připíchnuta známka s identifikačním číslem. Karta je vedena od narození až do skonu 

zvířete a každé tele má v podstatě své rodné číslo, pod kterým je rozpoznáváno. Identifikační 

číslo je dvanáctimístné a skládá se z data narození, stáje, jména firmy a předčíslí, které bývá 

zpočátku složeno z nul, než se dostanou na řadu čísla prokazující totožnost. Aby tele 

splňovalo standard daného plemene, musí růst minimálně 1,1 kg denně a podle zjištěné váhy 

jsou telata ponechána či rozprodána. Telata, která rostou pod 1 kg jsou prodána  

do zástavu – jiným zemědělcům obvykle za cenu řádově v desítkách tisíc Kč. Naopak např. 

býček, který lépe roste, tak se lépe vykrmuje, postupně je vyšlechtěn v plemenného býka  

a následně v dražbě prodán za značně vyšší sumu (než zvířata do zástavu). Veškeré parametry 

zvířete a další potřebné informace zpracovává program v počítači, který vyhodnocuje 

potenciál (inseminace krav) mladých býčků, viz schéma 4.4.  

Ve věku zhruba 6 – 8 měsíců jsou odstavena telata od matek a na podzim dochází  

ke třídění a řeší se jejich budoucnost. Telata jsou odstavena z toho důvodu, aby si kráva 

odpočinula, zregenerovala se, načerpala síly a mohla v únoru opět telit. Hlavním cílem  

je vytvořit uzavřený, pravidelný a celoročně fungující koloběh. Nejoptimálnější je takový stav, 

aby každým rokem přibylo alespoň jedno tele, protože kráva by neměla ztloustnout a zakrnět. 

Další povinností vyplývající ze zákona jsou každoročně odebírat krev a provádět zdravotní 

zkoušky u skotu staršího 24 měsíců.  

Graf 4.3 – Poměr chovaných zvířat 
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Schéma 4.4 – Třídění býků dle potenciálu  

 

Nyní bude objasněna problematika kategorií masného systému (vlastních příchovků), 

postup oceňování příchovků v průběhu života, převedení zvířete do základního stáda,  

viz schéma 4.5. 

Schéma 4.5 – Proces ocenění přírůstků v průběhu života 

 

 Schéma znázorňuje převod vlastních příchovků do základního stáda, přičemž část 

jalovic může být stejně jako býčci ponechána na maso a druhá část prodána do zástavu. 

Jalovice je v chovu držena tak dlouho, dokud nedosáhne období březosti. Dva až tři měsíce 

před porodem je jalovice převedena do vysokobřezosti a datem otelení je zařazena mezi krávy. 

Časový úsek, kdy se z telete stane jalovice, trvá půl roku a okamžik přechodu zvířete z telete 

na krávu je odhadováno na 3 roky.  

S postupným vývojem jalovice jsou stále nabalovány náklady, roste její účetní hodnota 

(cena krávy), ale jakmile se otelí a je převedena do základního stáda, začíná se odepisovat 

(datem převedení). Tele se neodpisuje ale naopak, postupně rostou náklady a navyšuje se jeho 

účetní hodnota. Ve vnitropodnikové směrnici je uvedena následující charakteristika týkající  

se odpisování zvířat. Základní stádo tvoří dospělá zvířata a jejich skupiny. Dospělá zvířata, 

jejichž pořizovací cena je nižší 40 000 Kč jsou vedena na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich 
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skupiny s analytikou 800, oprávky na účtu 086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich 

skupinám, rovněž s analytikou 800. Odpis je 36 měsíců. 

4.4 Rostlinná výroba 

Předmětem rostlinné výroby je primárně pěstování pšenice ozimé, ječmene ozimého, 

ovse setého, řepky ozimé a jetele tmavého. Z grafu 4.4 je možno vypozorovat podíl 

jednotlivých zemědělských komodit pěstovaných na farmě. Největší podíl zaujímá pšenice 

ozimá cca 175 ha, která vyniká především svou vysokou kvalitou, velmi dobrou odolností 

vůči polehání či vynikající mrazovzdorností. Nemá extrémní pěstitelská rizika, snáší pozdní 

setí. Oves setý společně s řepkou olejnou jsou zhruba ve stejném poměru, tedy 100:95  

a zaujímají druhý nejvyšší podíl v pěstování zemědělských plodin. Oves setý  

je charakterizován zvláště vysokými nároky na vláhu. Ideální podmínky pro pěstování jsou 

vlhké a chladnější oblasti. Z hlediska potravinářského průmyslu je oves považován  

za nedílnou součást zdravé výživy a to díky vysokému obsahu bílkovin. Nejvýznamnější 

olejnina, taktéž s širokým využítím v potravinářském průmyslu je řepka olejná. Slouží jak 

k výrobě olejů, tak k výrobě kosmetických přípravků, mýdel, pracích prostředků, apod.  

Ve směrnici je uvedeno, že rostlinná výroba je oceněna plánovanými vlastními náklady, 

ale ve skutečnosti se zemědělský subjekt Polfin snaží stanovit cenu plánované produkce 

rostlinné výroby ve výši blížící se ceně prodejní. Každým rokem se plánovaná cena výrobků 

rostlinné produkce mění jen minimálně a to většinou jen u obilovin a řepky.  

Graf 4. 4 – Poměr pěstovaných zemědělských plodin 
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4.5 Účetní zachycení v zemědělském subjektu 

Účetnictví firmy je vedeno v souladu s platnými zákonnými předpisy a není povinnost 

ověřovat závěrku auditorem. V uvedené tabulce jsou zpracovány poskytnuté informace za rok 

2012 a 2013. 

Tabulka 4.4 – Vykazované údaje z rozvahy a výkazů zisků a ztrát společnosti Poflin agro  

za období 2012 – 2013. 

Údaje v tis. Kč 2012 2013 

Celkové příjmy 28 005 30 232 

Náklady vynaložené na celkový provoz 27 992 29 337 

Dosažený zisk 13 895 

Zdroj: [interní materiály společnosti Polfin agro – vlastní zpracování] 

Na výsledcích uvedených v tabulce se podílí tři výrobní střediska, tj. rostlinná výroba, 

živočišná výroba a dopravní středisko. 

Tabulka 4.5 – Vykazované údaje ve střediscích rostlinná výroba, živočišná výroba  

a dopravní středisko společnosti Poflin agro za období 2012 – 2013 

Údaje v Kč 
Rostlinná výroba Živočišná výroba Dopravní středisko 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Zisk/Ztráta 3 198 000 3 535 000 2 918 000 3 114 000 - 154 000 609 000 

Dotace 6 352 000 6 686 000 191 000 107 000 Neuvedeno Neuvedeno 

Celkové 

náklady 
10 785 000 12 292 000 Neuvedeno Neuvedeno 16 020 000 15 054 000 

Celkové 

výnosy 
13 983 000 15 827 000 Neuvedeno Neuvedeno 15 865 000 15 663 000 

Zdroj: [ interní materiály společnosti Polfin agro – vlastní zpracování] 

Z výše uvedeného vyplývá, že za vykazované roky 2012 a 2013 u jednotlivých středisek 

se celkové hodnoty (zisk, ztráta) vyvíjí progresivně. Konkrétně u rostlinné výroby byl v roce 

2013 zaznamenán nárůst zisku o 337 000 Kč. V daném období se náklady, výnosy vyvíjely 

proporcionálně. Živočišná výroba se taktéž vyvíjela progresivně a celkový rozdíl obou let činí 

196 000 Kč. U střediska živočišné výroby nebyly poskytnuty informace o celkových nákladech 

a výnosech. Údaje nebyly uvedeny ani ve výroční zprávě ani v příloze k účetní závěrce 

společnosti Polfin agro. Z toho důvodu nelze porovnat, zda se celkové náklady a výnosy 
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vyvíjely přímo úměrně. Poslední položkou je dopravní středisko. V roce 2013 středisko 

dosahovalo zisku, oproti předchozímu roku, kdy bylo dosaženo ztráty. Hlavním důvodem tak 

vysokého zisku v dopravním středisku v roce 2013 byly nízké účetní odpisy majetku – oproti 

roku 2012 došlo k jejich snížení o 780 tis. Většina strojů je totiž zařazena v 2. odpisové 

skupině – tj. odpis na 5 let, a v průběhu roku 2013 došlo k ukončení účetního odepisování 

několika strojů, pořízených v 12/2006 – 2007. 

Políčka s označením Neuvedeno vyjadřují, že ve výroční zprávě nebyla poskytnuta 

jediná informace k dané problematice. V podstatě z  neznámých důvodů byla narušena 

posloupnost a uspořádání potřebných údajů ke zpracování informací a následném zhodnocení 

zjištěných dat. 
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5 Závěr  

Zemědělská produkce je frekventovaná a stále vyvíjející se oblast národního 

hospodářství. Nicméně je podstatnou měrou utlačována konkurencí ze strany Evropské unie, 

velkých obchodních řetězců a taktéž českými spotřebiteli z hlediska nedostatku finančních 

prostředků. Například mnohé obchodní řetězce se primárně orientují na cenu, a proto se na trh 

dostávají nepříliš kvalitní, avšak podstatně lacinější produkty, než je nabízeno českými 

výrobci. 

Bakalářská práce byla zaměřena na zobrazení hospodářských jevů zabývajících  

se zemědělskou prvovýrobou a na objasnění pojmů souvisejících s problematikou zemědělství. 

Práce vychází jak z legislativních předpisů a jiných dokumentů, tak zároveň i z obecnějších 

informací, kterými je zajištěn dlouhodobý charakter získaných údajů. Jednotlivé kapitoly byly 

doplněny o schémata, tabulky, názorné příklady a grafy, jenž dotváří a obohatí danou 

problematiku. 

Vlastní poznatky a názory jsou uvedeny ve čtvrté kapitole, tedy v praktické části 

bakalářské práce. Je zde nutné zdůraznit určité nedostatky, které se vyskytují zejména  

u předpisů daných účetní jednotkou Polfin agro, s. r. o. a to jsou vnitropodniková směrnice, 

výroční zpráva, příloha k účetní závěrce, apod. Předpisy nejsou příliš propracované, 

uspořádané a jsou poměrně stručně definované. Z účetního hlediska nejsou tato ustanovení 

daná účetní jednotkou optimální, proto je třeba zapracovat na vytvoření vhodnějších předpisů 

včetně aktualizování informací, tj. reagovat pružněji na změny. 

Po produkční stránce všechny tři uvedené společnosti (Polfin agro, s. r. o., Polfin eko 

Valašská, s. r. o., Polfin eko, s. r. o.) důkladně, vhodně a efektivně nakládají s investicemi  

do dalšího chovu a tím si předem zajišťují pravděpodobný výnos. Perspektivním jevem je,  

že se dbá na kvalitu zvířat (pořizovací cena zvířete je vedlejší), což u mnoha dalších 

společností nemusí být pravidlem. Dalším pozitivním jevem je dosažené prvenství v ČR  

za rok 2012 a to v počtu chovaných čistokrevných krav plemene Masný simentál, což 

vypovídá o preferovaných hodnotách společnosti. Do budoucna je vhodné nadále pokračovat 

v nákupu kvalitních plemenných býků za účelem vyššího zisku a dbát na vytvoření  

co nejlepších podmínek pro zvíře. Přikrmovat telata na pastvě, obětovat peníze na nákup 

kvalitních krmných směsí za účelem lepšího vývinu zvířete.  

Rostlinná výroba ve společnosti Polfin agro, s. r. o., je zastoupena  méně než živočišná 

produkce. I přesto však dosahuje poměrně slušného ročního obratu. Rostlinná výroba  
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slouží převážně k pěstování plodin za účelem krmných směsí pro chovaná zvířata. Podíly 

výrobní režie, plánované náklady, zakázky zemědělských plodin jsou součástí stanovených 

kriterií účetní jednotkou. 
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Seznam zkratek 

a. s. akciová společnost 

ČÚS České účetní standardy 

DM dlouhodobý majetek 

FAP faktura přijatá 

FIFO first in first out 

ha hektar 

i pořadové číslo jednotlivých dodávek 

IBR Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1) 

K koeficient  

KSZ   konečný stav zásob 

PříO  přírůstek odchylek 

PříZ   přírůstek zásob 

PSO  počáteční stav odchylek 

PSZ  počáteční stav zásob 

PZZ počáteční zůstatek zásob 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

k předpokládaný počet let 

ÚJ  účetní jednotka 

USA Spojené státy americké 

ÚZ   úbytek zásob 

VAP vážený aritmetický průměr 

VBÚ výpis z bankovního účtu 

VC vstupní cena 

VPD výdajový pokladní doklad 

VÚD vnitřní účetní doklad 

Z  zásoby 

Zi jednotlivé zásoby 

ZbHbrakace očekávaná tržba při brakaci 

ZoÚ Zákon o účetnictví 

ZoZ Zákon o zemědělství 

MD má dáti 

LIFO last in last out 
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VAPro vážený aritmetický průměr proměnlivý 

VAPe vážený aritmetický průměr periodický 

EU Evropská unie 

ČR Česká republika 

Kč koruna česká 

VFU  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
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