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Abstrakt  

Obsah této bakalářské práce je zaměřen na účtování a oceňování zásob v průmyslovém 

podniku. V práci jsou popsány zásoby, jejich členění, ocenění a účtování.  Dále jsou zde 

uvedeny metody ocenění, tyto metody jsou ilustrovány na praktických příkladech.   
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Abstract 

The content of this thesis is focused on accounting and valuation of inventory in industrial 

company. The thesis describes the stocks, their classification, valuation and accounting. 

Furthermore, in the thesis there are describes methods valuation of inventory, these methods 

are illustrated on examples.  
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1 ÚVOD 

Zásoby jsou oběžným majetkem, což znamená, že jsou v podniku drženy méně než 

jeden rok, také jsou považovány za jedny z nejdůležitějších aktiv průmyslových podniků. 

Zásoba představuje pro podnik budoucí příjem. Významnou roli v hospodaření hraje i způsob 

jejich ocenění, protože volba metody ocenění při vyskladnění může ovlivnit hodnotu 

spotřebovaných zásob, která se promítá do nákladů, a tím působí na hospodářský výsledek 

podniku. Proto je důležité, aby podnik uměl se zásobami hospodařit.   

Zásoby slouží k zajištění nesouladu mezi spotřebou a dodávkou. Mohou měnit svou 

podobu, například vstupují do podniku jako materiál a vystupují jako hotový výrobek. 

Jedinou složkou, která nemění svou podobu, je zboží. Účetní jednotka při volbě metod a 

způsobu účtování musí dbát na dodržování základních účetních zásad. Musí podávat věrný a 

poctivý obraz o finanční situaci a o účetnictví daného podniku. 

Cílem práce je charakterizovat zásoby dle účetní legislativy a následně porovnat 

jednotlivé metody oceňování zásob. V rámci srovnání se především zaměřit na oceňování 

zásob při jejich vyskladnění za použití metody FIFO, LIFO, pevné skladové ceny a váženého 

aritmetického průměru. Na praktických příkladech účtování a oceňování poukázat na výhody 

a nevýhody jednotlivých metod a jejich vliv na výsledek hospodaření. 

Tato bakalářská práce se zabývá účtováním a oceňováním zásob v podniku. Skládá se 

ze tří částí. První část se věnuje vymezení pojmu zásob a to jak zásob nakupovaných, tak 

vytvořených vlastní činností, následně jejich oceněním při pořízení a inventarizačními 

rozdíly. Druhá část se zaměřuje na způsoby účtování zásob, které se dělí na průběžný systém 

evidence zásob a na periodický systém evidence zásob. Toto rozdělení se nazývá způsob 

účtování A a B. Dále se druhá část zabývá oceňováním zásob při vyskladnění za pomoci 

metod váženého průměru proměnlivého, váženého průměru periodického, FIFO, LIFO a 

pevné skladové ceny. Třetí část za pomoci názorných příkladů srovnává metody ocenění při 

vyskladnění.  
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2 VYMEZENÍ POJMU ZÁSOB 

Pojem zásoby je vymezen v § 9 vyhlášky a dále v ČÚS č. 015 - Zásoby. Zásoby se 

nachází v aktivech a jsou oběžným majetkem, tato skupina majetku je považována za 

krátkodobý majetek, což znamená, že se nachází v podniku méně než jeden rok. Zásoby se 

spotřebovávají obvykle jednorázově. V tabulce 1 je zobrazeno umístění zásob v rozvaze. 

Zásoby se dělí na nakupované zásoby a zásoby vytvořené vlastní činností, toto rozdělení je 

zachyceno na obrázku 1.  

Na zásoby jsou vázána pasiva, mohou být financovány z vlastních nebo cizích zdrojů. 

Velikost zásob v podniku je závislá na druhu činnosti, kterou se podnik zabývá, rozdílná 

velikost zásob bude v podniku výrobním a v podniku poskytujícím služby.   

V účetnictví najdeme zásoby v účtové třídě 1. Zásoby jsou zahrnuty do nákladů v okamžiku 

jejich úbytku např. při spotřebě, prodeji, darování atd. Všechny použité účty se nachází ve 

vzorovém účtovém rozvrhu, viz příloha 1. 

 

Tab. 1 Umístění zásob v rozvaze 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

   Dlouhodobý majetek     Vlastní zdroje 

- Hmotný 

- Nehmotný 

- Finanční 

- Základní kapitál 

- Hospodářský výsledek z min. let 

- Hospodářský výsledek z běžného 

účetního období 

- Zákonný rezervní fond 

- Kapitálový fond 

   Oběžný majetek    Cizí zdroje 

- Zásoby 

- Pohledávky 

- Krátkodobý finanční majetek 

- Závazky 

- Bankovní úvěry 

- Rezervy 
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Obr. 1 Rozdělení zásob 

2.1 Zásoby nakupované 

Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou. V pořizovací ceně jsou zahrnuty i 

vedlejší náklady, které přímo souvisí s pořízením zásob. Ve vedlejších nákladech mohou být 

zahrnuty náklady na dopravu, pojištění, clo a provize, které se vztahují přímo k nakoupené 

zásobě. Zásoby nakupované jsou rozděleny na dvě velké skupiny, tyto skupiny se nazývají 

materiál a zboží.  

2.1.1 Materiál  

Do materiálu patří bez ohledu na pořizovací cenu samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok, které nejsou vykázané v rozvaze jako 

dlouhodobý majetek v položce 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Tyto 
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položky jsou považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o 

zásobách. [4]  

Materiál může ovlivňovat výsledek hospodaření zvyšováním nákladů při spotřebě 

materiálu nebo jeho jiným způsobem úbytku např. mankem nebo darem. Na druhé straně 

může ovlivnit hospodářský výsledek jako výnos a to při aktivaci materiálu. [3] 

 

Rozdělení materiálu: 

a) Základní materiál – do základního materiálu patří materiál, který při výrobním procesu 

přechází zcela nebo pouze částečně do výrobku, tvoří jeho podstatu.  

b) Pomocné látky – do pomocných látek patří materiál, který přechází do výrobku, ale 

netvoří jeho podstatu například šroubek při výrobě stroje. 

c) Provozovací látky – do provozovacích látek patří materiál, který je důležitý pro 

provoz podniku jako celku například čisticí prostředky, oleje, kancelářské potřeby. 

d) Náhradní díly – do náhradních dílů patří materiál, který slouží k uvedení hmotného 

majetku do původního stavu například výměna pístu ve výrobním stroji. 

e) Obaly – do obalů patří materiál, který slouží k ochraně a dopravě nakoupeného zboží. 

f) Pokusná zvířata. 

 

Materiál se nachází v účtové osnově ve skupině 11 – Materiál. Pokud se při účtování 

na straně MD objevuje při účtování o materiálu nákladový účet, obvykle se jedná o účet  

501 – Spotřeba materiálu, 542 – Prodaný materiál, 543 – Dary, 549 – Manka a škody.  

Pokud se při účtování na straně Dal, objevuje výnosový účet, obvykle se jedná o účet  

621 – Aktivace materiálu a zboží nebo 642 – Tržby z prodeje materiálu. 

Při tvorbě účtového rozvrhu se obvykle materiál dělí i na analytické účty, nejčastěji se 

analytické účty vytvářejí pro různé druhy materiálu, jejich umístění na odpovědném skladu 

nebo materiál, který je na reklamaci.  

2.1.2 Zboží 

Do zboží jsou zahrnuty všechny statky včetně zvířat, které podnik nakoupí za účelem 

prodeje. Dále se do zboží zahrnují vlastní výrobky podniku, které jsou předány k prodeji do 

vlastních prodejen. Zahrnují se tam také nemovitosti, které jsou nakoupeny za účelem prodeje 

a prodávají se v nezměněné podobě (nemovitost není používána, pronajímána a neprovádí se 

na ni žádné technické zhodnocení). Zboží je oceněno v pořizovací ceně. [4] 
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Zboží se nachází v účtové osnově ve skupině 13 – Zboží. Pokud se při účtování zásob 

na straně MD objevuje nákladový účet, obvykle se jedná o účet 504 – Prodané zboží, 

543 – Dary, 549 – Manka a škody. Pokud se při účtování na straně Dal, objevuje výnosový 

účet, obvykle se jedná o účet 621 – Aktivace materiálu a zboží nebo 604 – Tržby za zboží. 

 Při tvorbě účtového rozvrhu si účetní jednotka určuje syntetické účty, které jsou dále 

rozdělovány podle potřeby na analytické účty, zboží je nejčastěji rozdělováno podle druhu, 

místa uložení (na kterém skladu se nachází) nebo pokud se zboží nachází mimo účetní 

jednotku (zboží na reklamaci).  

Evidenci zásob, lze nazvat také jako skladovou (skladní) kartu, tato karta je 

specifickou účetní evidencí pro zboží na skladě. Jedná se o účetní knihy analytických účtů, 

v nichž jsou rozváděny účetní zápisy hlavní knihy. Skladní karta má dvě části, za prvé 

identifikační, kde se nachází jednoznačná identifikace druhu zboží (skladní číslo, název, typ, 

jednotka množství, cena za jednotku, místo uložení apod.). Za druhé se jedná o část, zachycují 

pohyb a stav zboží. Vše, co je zachyceno ve skladových kartách, je prováděno na základě 

prvotních účetních dokladů, především se jedná o příjemku na sklad a výdejku ze skladu. 

Skladová karta jednotlivých druhů zásob slouží k jejich identifikaci a hlavně obsahuje [3]: 

a) označení zásob, 

b) ocenění, 

c) údaje o množství, 

d) datum pořízení, 

e) datum vyskladnění. 

2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností 

Zásoby vytvořené vlastní činností představují významnou položku oběžných aktiv 

především u výrobních podniků. Zásoby vytvořené vlastní činností jsou účtovány v účetní 

skupině 12 - Zásoby vlastní výroby.  

Výsledek hospodaření je ovlivňován především snižováním nebo zvyšováním výnosů 

v návaznosti na typ změny zásob vlastní výroby. Změny stavu zásob vlastní výroby se účtují 

na účtech 611 – Změna stavu nedokončené výroby, 612 – Změna stavu polotovarů, 613 – 

Změna stavu výrobku. Z nákladových účtů při účtování zásob vlastní výroby se používají 

především účty 543 – Dary, 549 – Manka a škody. Mezi zásoby vytvořené vlastní činností 

patří [9]: 
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a) Nedokončená výroba 

Do nedokončené výroby patří zásoby, které již prošly minimálně jedním výrobním 

stupněm a nejsou již považovány za materiál, ale také ještě nejsou hotovým výrobkem, patří 

sem i nedokončené činnosti, při kterých nevznikají hmotné produkty (služby). O nedokončené 

výrobě se účtuje na účtu 121 – Nedokončená výroba. 

b) Polotovary  

Polotovar také ještě není hotovým výrobkem a jedná se tedy o přechodný stav zásob 

mezi materiálem a hotovým výrobkem. Polotovar je již odděleně evidovaný produkt, který 

ještě neprošel všemi výrobními stupni, ale můžeme ho prodávat nebo dotvořit do hotových 

výrobků. O polotovarech se účtuje na účtu 122 – Polotovary vlastní výroby.  

c) Hotové výrobky 

Hotové výrobky jsou hmotné výsledky vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní 

jednotku anebo mohou být spotřebovány uvnitř účetní jednotky. V účetnictví se v obou 

případech zaznamená jejich aktivace. O hotových výrobcích se účtuje na účtu 123 – Výrobky.  

2.3 Oceňování zásob při pořízení 

Pojmem oceňování se v účetnictví rozumí přiřazování peněžní hodnoty jednotlivým 

účetním položkám. K oceňování zásob dochází při pořízení zásob, kdy se rozlišuje oceňování 

zásob, které jsou pořizovány externě nebo oceňování zásob vlastní výroby. Zásoby při 

pořízení jsou oceňovány pořizovací cenou, vlastními náklady, reprodukční pořizovací cenou. 

Tyto způsoby pořízení jsou zachyceny na obrázku 2. Při oceňování zásob musí být dáno [3]:  

a) co se považuje za zásoby, 

b) kdy vykazovat změny zásob, 

c) jak vykazovat změny zásob, 

d) kterou oceňovací cenu využít.  
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Obr. 2 Ocenění zásob při pořízení 

2.3.1 Pořizovací cena 

Pořizovací cena je cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů, které 

souvisejí s jejich pořízením. Jedná se o nakupované zásoby. Pořizovací cena je považována za 

nejčastější způsob ocenění zásob. Vedlejší pořizovací náklady jsou vymezeny v § 49 VPU, 

v tomto paragrafu se nachází náklady, které jsou součástí ocenění zásob.  

Do vedlejších pořizovacích nákladů jsou zahrnuty především [13]:  

a) přepravné - externí (vyfakturované jinými podniky), 

b) přepravné - interní (vyúčtované jako vnitropodniková služba), 

c) clo, 

d) provize, 

e) pojistné při přepravě, 

f) náklady na zpracování materiálu (může být provedeno externě nebo jako 

vnitropodniková služba).   

 

Náklady na úpravy skladovaných zásob, se považují za náklady, které souvisejí 

s pořízením zásob a zvyšují tak ocenění zásob. Nevyfakturované dodávky se ocení podle 

uvřených smluv nebo jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. [3] 

Do vedlejších pořizovacích nákladů nejsou zahrnuty úroky z úvěrů a půjček 

poskytnutých na pořízení zásob, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a jiné sankce ze smluvních 

vtahů. 

 

OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI 

POŘÍZENÍ 

Pořizovací cena 

- Nakoupené 
zásoby 

Reprodukční 

pořizovací cena 

- Náklady 
na vytvoření 
nelze zjistit 

Vlastní náklady 

- Zásoby 
vytvořené vlastní 
činností 
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O pořízení zásob se účtuje na účet 111 – Pořízení materiálu nebo 131 – Pořízení zboží, 

dále se zásoby přeúčtují na sklad. Náklady jako např. přepravné, provize, clo, nemůže účetní 

jednotka zahrnout do nákladů v momentě jejich uskutečnění, ale až v momentě jejich úbytku. 

Zaúčtují se k příslušné zásobě, ke které se věcně vztahují.  

 

Příklad pořízení materiálu, který je oceněn pořizovací cenou 

Podnikatel nakoupil od dodavatele materiál za 30 000 Kč. Při pořízení vznikly náklady 

na přepravu materiálu v hodnotě 2 000 Kč, přeprava byla vykonána externí firmou. Dále 

vznikl náklad na provizi za zprostředkování nákupu ve výši 1 000 Kč, provize byla zaplacena 

v hotovosti. Následně byl materiál převzat na sklad. Příklad je vysvětlen v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Pořízení materiálu – pořizovací cena 

Doklad Text operace 
Částka 

(Kč) 

Účtování 

MD D 

FAP Nákup materiálu 30 000 111 321 

FAP Přeprava materiálu 2 000 111 321 

VPD Zaplacení provize 1 000 111 211 

VÚD 
Převzetí materiálu na 

sklad 
33 000 112 111 

2.3.2 Vlastní náklady 

Vlastními náklady jsou oceňovány zásoby vytvořené vlastní činností. Vlastní náklady 

jsou náklady, které jsou přímo spojené s výrobou zásoby například mzdy výrobních dělníků, 

zakoupené služby, použitý materiál. Do vlastních nákladů je zahrnuta i část nepřímých 

nákladů režijní povahy. Výrobou se tak může rozumět i jiná činnost, při které nevznikají 

hmotné statky.  

Do zásob vlastní výroby se zahrnuje nedokončená výroba, polotovary a výrobky, 

účetní jednotka může oceňovat zásoby vlastní výroby různě [4]:  

a) Ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu účetní 

jednotka oceňuje pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo 

polotovary přímými materiálovými a mzdovými náklady. 
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b) V hromadné a velkosériové výrobě účetní jednotka oceňuje pouze přímými 

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

náklady.  

c) V malosériové, kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým 

cyklem účetní jednotka oceňuje zásoby přímými náklady a výrobní režií. 

V případě, že výrobní cyklus přesahuje 12 měsíců výjimečně i správní režií.  

 

Příklad pořízení materiálu, který je oceněn vlastními náklady 

Podnikatel vytvořil ve vlastní režii materiál v hodnotě 15 000 Kč. Při pořízení vznikly 

náklady na přepravu materiálu v hodnotě 2 000 Kč, přeprava byla vykonána vlastní firmou. 

Následně byl materiál převzat na sklad. Příklad je vysvětlen v tabulce 3. 

 

Tab. 3 Pořízení materiálu – vlastní náklady 

Doklad Text operace 
Částka 

(Kč) 

Účtování 

MD D 

VÚD 
Pořízení materiálu  

ve vlastní režii 
15 000 111 621 

VÚD 
Přeprava materiálu 

vlastními prostředky 
2 000 111 622 

VÚD Převzetí materiálu na sklad 17 000 112 111 

2.3.3 Reprodukční pořizovací cena 

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy 

se o nich účtuje, provádí se odborný odhad ceny. Reprodukční pořizovací cenou jsou 

oceňovány [1]:  

a) zvířata vlastního chovu, pokud nejsou oceněny vlastními náklady, 

b) zásoby získané darem, 

c) zásoby nově zjištěné (inventarizační přebytky), 

d) zbytkové produkty a odpad z výroby, 

e) zásoby nalezené jako inventarizační přebytek, 

f) vložení zásob do společnosti. 
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Příklad pořízení materiálu, který je oceněn reprodukční cenou 

Podnikatel přijal darem materiál od kamaráda v hodnotě 15 000 Kč. V podniku byl 

zjištěn inventarizační přebytek v hodnotě 2 000 Kč. Do firmy byl vložen materiál od 

individuálního společníka v hodnotě 17 000 Kč. Po každé účetní operaci byl materiál převzat 

na sklad. Příklad je vysvětlen v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Pořízení materiálu – reprodukční pořizovací cena 

Doklad Text operace 
Částka 

(Kč) 

Účtování 

MD D 

VÚD Materiál přijatý darem 15 000 111 413 

VÚD Převzetí materiálu na sklad 15 000 112 111 

VÚD Přebytek materiálu 2 000 111 648 

VÚD Převzetí materiálu na sklad 2 000 112 111 

VÚD 

Materiál přijatý vkladem 

od individuálního 

společníka 

17 000 112 491 

VÚD Převzetí materiálu na sklad 17 000 112 111 

 

Pozn.: Každý účetní případ, který se ocení reprodukční cenou, se může rovnou zaúčtovat na 

účet 112, vynechá se účet 111 (např. přebytek materiálu => 112/648).  

2.4 Inventarizační rozdíly 

Inventarizace znamená, že účetní jednotka porovnává skutečný stav zásob se stavem 

účetním, výsledkem porovnání jsou inventarizační rozdíly. Inventarizace se musí provádět dle 

zákona ke dni řádné účetní závěrky nebo k okamžiku mimořádné účetní závěrky. Fyzickou 

inventurou se zjišťuje skutečný stav, tento stav se zaznamená v inventurních soupisech. 

Fyzická inventura se obvykle provádí v posledních třech měsících účetního období, popřípadě 

v prvním měsíci následujícího účetního období a provádí ji inventarizační komise. 

Inventarizační rozdíly se musí zaúčtovat do období, ve kterém byly zjištěny.  
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2.4.1 Manko 

Manko nastane, pokud je skutečný stav nižší než stav účetní, tento rozdíl nelze doložit 

účetním dokladem. Podle odpovědnosti zaměstnanců a podle povahy manka je 

rozlišováno [7]: 

a) Manko nezaviněné do výše norem přirozených úbytků 

Manko nezaviněné do výše norem přirozených úbytků zahrnuje přirozený úbytek 

materiálu objemu nebo hmotnosti. Přirozeným úbytkům nelze zabránit. Tyto úbytky jsou 

účetní jednotkou stanoveny ve vnitřní směrnici norem přirozených úbytků zásob, stanovují se 

za určité období, výše norem musí být odůvodněna a musí odpovídat skutečným podmínkám. 

Pokud je při inventarizaci zjištěn úbytek materiálu, který nepřekračuje normovanou výši, pak 

se účtuje rovnou do spotřeby na účet 501 – Spotřeba materiálu. [13] 

b) Ostatní manka 

Do ostatních mank jsou zařazena manka nad normy přirozených úbytků, zaviněná 

manka, všechna manka na zásobách, kde není normován přirozený úbytek. Ostatní manka 

jsou považovány za provozní náklady a účtují na stranu MD na účet 549 – Manka a škody. 

Pokud, ale došlo ke škodě z mimořádných příčin, např. živelná pohroma, tak se účtuje tento 

náklad na účet 582 – Škody. Předpis náhrady manka se účtuje jako výnos, na stranu Dal, na 

účet 648 – Ostatní provozní výnosy souvztažně s účtem 335 – Zaměstnanci. Pokud firma žádá 

náhradu od pojišťovny, účtuje se, na stranu Dal, na účet 688 – Ostatní mimořádné výnosy 

souvztažně s 378 – Jiné pohledávky, účet 378 je zaúčtován na straně MD. [10] 

2.4.2 Přebytek 

Přebytek nastane, pokud je skutečný stav vyšší než účetní stav. Přebytek se účtuje jako 

výnos na účet 648 – Ostatní provozní výnosy a přírůstek zásob např. na účtu 112 – Materiál 

na skladě. Pokud bylo prokázáno, že přebytek vznikl kvůli chybnému zaúčtování při 

vyskladnění, pak se tento přebytek účtuje, na stranu Dal, na účet 501 – Spotřeba materiálu 

nebo 504 – Prodané zboží.  

2.4.3 Oceňování zásob při inventarizaci 

Při inventarizaci se zjišťuje, zda užitná hodnota je stejná s oceněním v účetnictví. 

Mohou byt zjištěny tyto varianty: 



12 

 

a) Pokud mají zásoby vyšší užitnou hodnotu, než je zásoba oceněna v účetnictví, pak se o 

přírůstku hodnoty zásob neúčtuje, jedná se o opatrnostní zásadu.  

 

b) Pokud mají zásoby nižší užitnou hodnotu, než je zásoba oceněná v účetnictví, pak se 

musí zjistit, zda se jedná o přechodný nebo trvalý charakter.   

Trvalé snížení hodnoty zásob se účtuje na účet 549 – Manka a škody, v tomto případě 

se jedná o škodu na majetku. Přechodné snížení hodnoty zásob, se účtuje na účet 559 – 

Tvorba a zúčtování opravných položek souvztažně s účtem 191 – Opravná položka 

k materiálu. V případě přechodného snížení hodnoty zásob se předpokládá, že se hodnota 

zásob vrátí zpátky na původní, toto vrácení se zaúčtuje opačně, na straně MD na účet 191 – 

Opravná položka k materiálu a na straně Dal na účet 559 – Tvorba opravných položek. [13] 
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3 ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 

Způsoby účtování a oceňování zásob, závisí na výběru každé účetní jednotky, ta si 

může vybrat z různých způsobů a vybere si ten, který je pro ni nejvhodnější. V  průběhu 

účetního období, ale nesmí změnit vybraný způsob účtování ani metodu ocenění zásob.  

3.1 Způsoby účtování zásob 

Způsoby účtování zásob se rozdělují do dvou způsobů evidence o nakoupených 

zásobách. Účetní jednotka se může rozhodnout mezi periodickým (způsob „B“ účtování o 

pořízení a úbytku zásob) a průběžným způsobem (způsob „A“ účtování a o pořízení a úbytku 

zásob). Účetní jednotka může uplatnit pouze jeden z těchto dvou způsobů. [4] 

3.1.1 Průběžný systém evidence zásob (způsob ,,A“) 

U průběžného systému evidence zásob se nakupované zásoby během roku účtují na 

rozvahový účet v účtové třídě 1 – Zásoby. Zásoby se do nákladů dostanou až při jejich 

spotřebě. Tento způsob se nazývá průběžný, protože udržuje evidenci zásob stále aktuální, 

účetní jednotka tak má přehled o nakoupených zásobách a o nákladech. Tato evidence zásob 

zajištuje maximum informací pro operativní řízení a zjednodušuje přípravu účetních výkazů. 

Účetní jednotka může kdykoliv zjistit stav zásob na skladě a jejich peněžní hodnotu. [4], [13] 

Účtování je vysvětleno v tabulce 5 a na obrázku 3.  

          

1xx – Zásoba          321 - Dodavatelé    50x - Spotřeba  

 pořízení zásob 

  spotřeba zásob 

Obr. 3 Účtování způsobem A 

3.1.2 Periodický systém evidence zásob (způsob ,,B“) 

U periodického systému evidence zásob se nakupované zásoby během roku účtují 

přímo do nákladů. Stav zásob se zjišťuje až na konci účetního období, aby se mohl zjistit 

skutečný stav zásob, provádí se fyzická inventura a ta se následně porovnává se skladovou 

evidencí. Při roční uzávěrce se zůstatky zásob na skladě zaúčtují do účtové skupiny  

1 – Zásoby. Tento způsob účetní jednotka využije, pokud nepotřebuje v průběhu účetního 
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období informace o stavu zásob v podniku. Pokud chce mít účetní jednotka při periodickém 

systému evidence zásob přehled o stavu zásob, je nutné, aby si vedla skladovou evidenci na 

analytických účtech. To je jediný způsob, jak zjistit stav zásob během účetního období. [4], 

[13] Účtování je vysvětleno v tabulce 5 a na obrázku 4. 

1xx – Zásoba     50x - Spotřeba  

     pořízení zásob 

                             stav zásob na konci účetního období 

 

Obr. 4 Účtování způsobem B 

Příklad účtování způsobem A i B.  

Podnik má na skladě 40 ks zboží, které bylo oceněno 168 Kč za ks. Podnikatel pořídil 

50 ks zboží v ocenění 200 Kč za ks. Při pořízení vznikly náklady na přepravu v hodnotě 

2 000 Kč, přeprava byla vykonána externí firmou. Dále vznikl náklad na provizi za 

zprostředkování nákupu ve výši 1 000 Kč. Bylo prodáno zboží za 5 000 Kč. 

Příklad je vysvětlen v tabulce 5. 

Tab. 5 Účtování způsobem A i B 

Doklad Text operace 
Částk

a (Kč) 

Účtování 

způsobem „A“ 

Účtování 

způsobem „B“ 

MD D MD D 

VÚD Počáteční stav zboží 6 720 132 701 132 701 

FAP 50 ks zboží 10 000 131 321 504 321 

FAP Přeprava zboží 2 000 131 321 504 321 

FAP Zaplacení provize 1 000 131 321 504 321 

VÚD 
Převzetí materiálu 

na sklad 
13 000 132 131 neúčtuje se 

FAV Prodej zboží 5 000 132 604 311 604 

VÚD Vyskladnění zboží 5 000 504 132 neúčtuje se 

VÚD 
Převod PS zboží na 

konci období 
6 720 neúčtuje se 504 132 

VÚD 
Převod KS  zboží na 

konci období 
14 720 neúčtuje se 132 504 
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3.2 Oceňování zásob při vyskladnění 

Při nákupu zásob často dochází k tomu, že ceny jednoho druhu zásob jsou rozdílné. 

Rozdílné jsou proto, že máme různé dodavatele a různou dobu dodání. Kvůli těmto rozdílům 

mohou vznikat komplikace, hlavně při oceňování vydaných zásob ze skladu. [6] Vzhledem 

k tomu, že jsou různé metody ocenění, mohou tyto metody ovlivňovat hodnotu zásob i 

hospodářský výsledek. [5] 

 

Každá účetní jednotka při úbytku zásob (spotřebě zásob) stejného typu, si může zvolit 

oceňovací techniku [11]: 

a) metoda váženého aritmetického průměru, 

b) metoda FIFO, 

c) metoda LIFO, 

d) pevná cena. 

3.2.1 Metoda váženého aritmetického průměru 

Pokud si účetní jednotka zvolila pro ocenění zásob při vyskladnění metodu váženého 

aritmetického průměru, musí počítat s tím, že je nutné tento průměr počítat nejméně jednou za 

měsíc. Účetní jednotka si může zvolit dvě varianty ocenění [13]:  

a) vážený průměr proměnlivý, 

b) vážený průměr periodický. 

Vážený průměr proměnlivý 

Vážený průměr proměnlivý se počítá tak, že po každém novém příbytku určitého 

druhu zásoby, se zjišťuje i nový průměr. Vypočte se dle vzorce: 

 

ství PP v množtví ZS v množs

 PP v KčZS v Kč
VPP




         (1) 

 

kde 

VPP   vážený průměr proměnlivý 

ZS  zásoba na skladě 

PP   poslední přírůstek 
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Vážený průměr periodický 

Vážený průměr periodický se nezjišťuje po každém jednotlivém příbytku zásoby, ale 

vypočte se jako jediný průměr za určitě období, které by nemělo přesáhnout více než jeden 

měsíc. Tato zjištěná cena se použije pro cenění vydané zásoby v dalším období. Vypočte se 

dle vzorce: 

 

ství PO v množžství ZSPO v mno

 PO v KčZSPO v Kč
VPPE




        (2) 

 

kde  

VPPE   vážený průměr periodický 

ZSPO  zásoba na skladě na počátku období 

PO   přírůstek za období 

ZSPO   zásoba na skladě na počátku období 

 

Příklad metody váženého průměru proměnlivého  

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. Počáteční 

zásoba k 1. 3. 2015 byla 100 kg, v pořizovací ceně 12 Kč. Příklad je vysvětlen v tabulce 6 a 

pracuje se vzorcem (1). V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 50 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

b) 6. 3. příjem 40 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 12. 3.  výdej 120 kg, 

d) 16. 3.  výdej 60 kg. 

 

Tab. 6 Vážený průměr proměnlivý  

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 100 12 - - 1 200 

4. 3. 50 - 150 11 550 - 1 750 

6. 3. 40 - 190 13 520 - 2 270 

12. 3. - 120 70 11,95 - 1 434 836 

26. 3. - 60 10 11,95 - 717 119 
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Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 120 kg. 

 2 270/190 ≐11,95 Kč 

26. 3.  Výpočet pro spotřebu 60 kg 

 Pokud je více výdejů po sobě, tak se oceňuji stejnou cenou, což znamená 11, 95 Kč 

 

Příklad metody váženého průměru periodického 

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. Počáteční 

zásoba k 1. 3. 2015 byla 100 kg, v pořizovací ceně 12 Kč. Příklad je vysvětlen v tabulce 7 a 

pracuje se vzorcem (2). V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 50 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

b) 6. 3. příjem 40 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 12. 3.  výdej 120 kg, 

d) 26. 3.  výdej 60 kg. 

 

Tab. 7 Vážený průměr periodický 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 100 12 - - 1 200 

4. 3. 50 - 150 11 550 - 1 750 

6. 3. 40 - 190 13 520 - 2 270 

12. 3. - 120 70 11,95 - 1 434 836 

26. 3. - 60 10 11,95 - 717 119 

Pomocné výpočty: 

1 200 + 550 + 520  
≐ 11,95 Kč 

    100 + 50 + 40 

 

Cena za 1 kg bude pro všechny výdeje stejná. 
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3.2.2 Metoda FIFO 

Metoda FIFO vychází ze zásady první do skladu, první ze skladu. Tato metoda 

spočívá v postupném vydávání zásob ze skladu ve stejném pořadí, v jakém byly do skladu 

přijímány, což znamená, že se začíná od zásob nejstarších a pokračuje se po zásoby 

nejnovější [7]. Tato metoda se používá ve snaze přiblížit rozvahové ocenění zásob cenám na 

trhu. Při nárůstů cen zvyšuje podniku čistý zisk, na druhé straně, má schopnost zvyšovat 

částku, kterou podnik zaplatí na daních. [14] 

Příklad metody FIFO 

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. Počáteční 

zásoba k 1. 3. 2015 byla 100 kg, v pořizovací ceně 12 Kč. Příklad je vysvětlen v tabulce 8. 

V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 50 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

b) 6. 3. příjem 40 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 12. 3.  výdej 120 kg, 

d) 26. 3.  výdej 60 kg. 

 

Tab. 8 Metoda FIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 100 12 - - 1 200 

4. 3. 50(30) - 150 11 550 - 1 750 

6. 3.  40(10) - 190 13 520 - 2 270 

12. 3. - 120 70 - - 1 420 850 

26. 3. - 60 10 - - 720 130 

Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 120 kg 

100 kg po 12 Kč + 20 kg po 11 Kč = 1 420 Kč 

Na skladě zůstává 30 kg materiálu po 11 Kč. 

26. 3. Výpočet pro spotřebu 60 kg 

 30 kg po 11 Kč + 30 kg po 13 Kč = 720 Kč 

Na skladě zůstává 10 kg materiálu po 13 Kč. 
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3.2.3 Metoda LIFO 

Metoda LIFO („last in first out“) v překladu znamená: „Poslední do skladu, první ze 

skladu“. Metoda LIFO je opakem metody FIFO, je výhodná při navyšování cen 

nakupovaných zásob, kdy maximalizuje náklady a minimalizuje hodnotu zásob na skladě. Do 

spotřeby jsou tak dávány vyšší částky, na skladě pak zůstávají nejstarší zásoby, které jsou 

oceněné nejnižší cenou. [2] V současné době není tato metoda v České republice povolena.  

Příklad metody LIFO  

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. Počáteční 

zásoba k 1. 3. 2015 byla 100 kg, v pořizovací ceně 12 Kč. Příklad je vysvětlen v tabulce 9. 

V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 50 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

b) 6. 3. příjem 40 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 12. 3.  výdej 60 kg, 

d) 26. 3.  výdej 120 kg. 

Tab. 9 Metoda LIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 100 12 - - 1 200 

4. 3. 50 - 150 11 550 - 1 750 

6. 3. 40 - 190 13 520 - 2 270 

12. 3. - 60 130 - - 740 1530 

26. 3. - 120 10 - - 1 410 120 

Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 60 kg 

40 kg po 13 Kč + 20 kg po 11 Kč = 740 Kč 

Na skladě zůstává 30 kg materiálu po 11 a 100 kg po 12 Kč. 

26. 3. Výpočet pro spotřebu 120 kg 

 30 kg po 11 Kč + 90 kg po 12 Kč = 1 410 Kč  

Na skladě zůstává 10 kg materiálu po 12 Kč.  
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3.2.4 Pevná cena 

Pevnou cenou se oceňuje, pokud je pro podnik oceňování zásob náročné a pracné. 

Zásoba je stále oceňována stejnou pevnou cenou, proto je jedno, jestli ceny kolísají při jejich 

pořízení. Žádným předpisem není upraveno stanovení pevné ceny. Je důležité, aby se podnik 

řídil obecnými pravidly, podle kterých ocenění zásob má co nejvěrněji zobrazovat skutečnost, 

toto pravidlo vychází ze Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7 odst. 1 a říká: „Účetní 

jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.“ [8] 

Nejčastěji se při stanovení pevné ceny vychází z cen, které jsou známé ze skladových 

cen nebo z  předpokládaných pořizovacích cen. Rozdíl mezi skutečnou pořizovací cenou a 

pevnou cenou, se účtuje na analytických účtech. Je vhodné, aby způsob změny pevné ceny 

byl upraven ve vnitřních směrnicích podniku. Ke změně pevné ceny může dojít například, 

pokud se pořizovací ceny změní od předem daných cen o více než x procent. Výhodou této 

metody je, že se snadno počítá při spotřebě zásoby. [6] 

Příklad metody pevné ceny 

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. Počáteční 

zásoba k 1. 3. 2015 byla 100 kg, v pořizovací ceně 12 Kč. Podnik si stanovil jako svou 

pevnou cenu 12 Kč za kg, podle ceny za kg při počáteční zásobě. Příklad je vysvětlen 

v tabulkách 10 a 11. V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 50 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

b) 6. 3. příjem 40 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 12. 3.  výdej 60 kg, 

d) 26. 3.  výdej 120 kg. 

Tab. 10 Pevná cena 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 100 12 - - 1 200 

4. 3. 50 - 150 12 600 - 1 800 

6. 3. 40 - 190 12 480 - 2 280 

12. 3. - 60 130 12 - 720 1 560 

26. 3. - 120 10 12 - 1 440 120 
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Pevnou skladovou cenu sledujeme pomocí dvou analytických účtů: 

112. 1 – Materiál na skladě v pevné ceně. 

112.2 – Materiál na skladě – cenový rozdíl.  

 

Tab. 11 Pevná cena - zaúčtování a cenové rozdíly [12]  

Datum 

(2015) 
Text 

Částka 

(Kč) 

Účtování 

MD D 

1. 3. 
Počáteční 

zásoba 300 kg 
1 200 112 701 

4. 3. 
Příjem 50 kg 600 112.1 111 

Cenové rozdíly - 50 112.2 111 

6. 3. 
Příjem 40 kg 480 112.1 111 

Cenové rozdíly 40 112.2 111 

12. 3. Výdej 60 kg 720 501 112.1 

26. 3. Výdej 120 kg. 1 440 501 112.1 

 

Cenový rozdíl = - 10 Kč 

Ubylo = 180 kg, tj. 94,74 % 

Je potřeba snížit spotřebu o 9,5 Kč (což je 94,74 % z  10 Kč – cenový rozdíl), tato spotřeba se 

zaúčtuje na straně MD na účet 112.2 a na straně Dal na účet 501.  
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4 POROVNÁNÍ METOD OCEŇOVÁNÍ PŘI VYSKLADNĚNÍ 

Příjem materiálu je oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje i vedlejší pořizovací 

náklady, pouze u pevné ceny je stanovena jednotná cena při pořízení a vyskladnění. Na 

praktických příkladech je poukázáno na výhody a nevýhody jednotlivých metod oceňování 

zásob při vyskladnění a jejich vliv na výsledek hospodaření. Na konci je zjištěna hodnota 

vyskladněných zásob zaúčtována do nákladů a hodnota zásob na skladě.   

4.1 Oceňování materiálu při mírně se měnících cenách 

Zadání příkladu je pro všechny metody stejné. Oceňování zásob při příjmu se výrazně 

nemění. Metody ocenění budou ilustrovány v tabulkách 12 – 17.  

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů v různých cenách. PS k 1. 3. 2015 

je 300 kg, v pořizovací ceně 10 Kč. V podniku došlo k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 4. 3.  příjem 100 kg, cena za 1 kg byla 12 Kč, 

b) 6. 3. příjem 130 kg, cena za 1 kg byla 13 Kč, 

c) 9. 3.  příjem 90 kg, cena za 1 kg byla 11 Kč, 

d) 12. 3.  výdej 250 kg, 

e) 16. 3.  výdej 160 kg, 

f) 20. 3. příjem 165 kg, cena za 1 kg byla 9 Kč, 

g) 26. 3. výdej 130 kg. 

 

Tab. 12 Vážený průměr proměnlivý  

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 300 10,00 - - 3 000 

4. 3. 100 - 400 12,00 1 200 - 4 690 

6. 3. 130 - 530 13,00 1 690 - 6 380 

9. 3. 90 - 620 11,00 990 - 7 370 

12. 3. - 250 370 11,89 - 2 972,5 4 397,5 

16. 3. - 160 210 11,89 - 1 902,4 2495,1 

20. 3. 165 - 375 9,00 1 485 - 3 980,1 

26. 3. - 130 245 10,61 - 1 379,3 2 528,8 
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Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 250 kg 

 7 370/620=11,89 Kč 

16. 3.  Výpočet pro spotřebu 160 kg 

Pokud je více výdejů po sobě oceňuji stejnou cenou 11, 89 Kč, touto cenou se oceňuje 

při výdeji, dokud nedojde k novému příjmu.  

26. 3.  Výpočet pro spotřebu 130 kg 

 3 980,1/375=10,61 Kč 

 

Tab. 13 Vážený průměr periodický 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena za 

1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 300 10,00 - - 3 000,0 

4. 3. 100 - 400 12,00 1 200 - 4 690,0 

6. 3. 130 - 530 13,00 1 690 - 6 380,0 

9. 3. 90 - 620 11,00 990 - 7 370,0 

12. 3. - 250 370 10, 65 - 2 662, 5 4707,5 

16. 3. - 160 210 10, 65 - 1 704,0 3003,5 

20. 3. 165 - 375 9,00 1 485 - 4488,5 

26. 3. - 130 245 10, 65 - 1 384, 5 3104,0 

Pomocné výpočty: 

Cena za Kg bude pro všechny výdeje stejná. 

3 000 + 1 200 + 1 690 + 990 + 1 485 
= 10, 65 Kč za kg 

          300 + 100 + 130 + 90 + 165 
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Tab. 14 Metoda FIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 300 10 - - 3 000 

4. 3. 100 - 400 12 1 200 - 4 690 

6. 3. 130 - 530 13 1 690 - 6 380 

9. 3. 90 - 620 11 990 - 7 370 

12. 3. - 250 370 - - 2 500 4 870 

16. 3. - 160 210 - - 1 830 3 040 

20. 3. 165 - 375 9 1 485 - 4 525 

26. 3. - 130 245 - - 1 670 2 855 

Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 250 kg 

250 kg po 10 Kč = 2 500 Kč 

Na skladě zůstává 50 kg materiálu po 10 Kč, 100 kg materiálu po 12 Kč, 130 kg 

materiálu po 13 Kč a 90 kg materiálu po 11 Kč.  

16. 3. Výpočet pro spotřebu 160 kg 

 50 kg po 10 Kč + 100 kg po 12 Kč + 10 kg po 13 Kč  

Na skladě zůstává 120 kg materiálu po 13 Kč a 90 kg materiálu po 11 Kč. 

26. 3.  Výpočet pro spotřebu 130 kg 

 120 kg po 13 Kč + 10 kg po 11 Kč 

Na skladě zůstává 80 kg materiálu po 11 Kč a 165 kg materiálu po 9 Kč. 
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Tab. 15 Metoda LIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 300 10 - - 3 000 

4. 3. 100 - 400 12 1 200 - 4 690 

6. 3. 130 - 530 13 1 690 - 6 380 

9. 3. 90 - 620 11 990 - 7 370 

12. 3. - 250 370 - - 3 040 4 330 

16. 3. - 160 210 - - 1 740 2 590 

20. 3. 165 - 375 9 1 485 - 4 075 

26. 3. - 130 245 - - 1 170 2 905 

Pomocné výpočty: 

12. 3.  Výpočet pro spotřebu 250 kg 

90 kg po 11 Kč + 130 kg po 13 + 30 kg po 12 = 3 040 Kč  

Na skladě zůstává 70 kg materiálu po 12 Kč a 300 kg materiálu po 10 Kč. 

16. 3. Výpočet pro spotřebu 160 kg 

 70 kg po 12 Kč + 90 kg po 10 Kč = 1740 Kč 

Na skladě zůstává 210 kg materiálu po 10 Kč.  

26. 3.  Výpočet pro spotřebu 130 kg 

 130 kg po 9 Kč = 1 170 Kč 210 kg po 10 Kč 

 Na skladě zůstává 210 kg materiálu po 10 Kč a 35 kg materiálu po 9 Kč. 
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Tab. 16 Pevná cena 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 3. - - 300 10 - - 3 000 

4. 3. 100 - 400 10 1 000 - 4 000 

6. 3. 130 - 530 10 1 300 - 5 300 

9. 3. 90 - 620 10 900 - 6 200 

12. 3. - 250 370 10 - 2 500 3 700 

16. 3. - 160 210 10 - 1 600 2 100 

20. 3. 165 - 375 10 1 650 - 3 750 

26. 3. - 130 245 10 - 1 300 2 450 

 

Pevnou skladovou cenu sledujeme pomocí dvou analytických účtů: 

112. 1 – Materiál na skladě v pevné ceně. 

112.2 – Materiál na skladě – cenový rozdíl.  

 

Cenový rozdíl = 515 Kč 

Ubylo = 540 kg, tj. 68,79 % 

Je potřeba zvýšit spotřebu o 354,3 Kč (což je 68,79% z 515 Kč – cenový rozdíl), tato spotřeba 

se zaúčtuje na straně MD na účet 112.2 a na straně dal na účet 501.  

Zaúčtování a cenové rozdíly se nachází v tabulce 17.  
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Tab. 17 Pevná cena - zaúčtování a cenové rozdíly [11] 

 

Datum 

(2015) 
Text 

Částka 

(Kč) 

Účtování 

MD D 

1. 3. 
Počáteční 

zásoba 300 kg 
3 000 112 701 

4. 3. 
Příjem 100 kg 1 000 112.1 111 

Cenové rozdíly 200 112.2 111 

6. 3. 
Příjem 130 kg 1 300 112.1 111 

Cenové rozdíly 390 112.2 111 

9. 3. 
Příjem 90 kg 900 112.1 111 

Cenové rozdíly 90 112.2 111 

12. 3. Výdej 250 kg 2 500 501 112.1 

16. 3. Výdej 160 kg. 1 600 501 112.1 

20. 3. 
Příjem 165 kg 1 650 112.1 111 

Cenový rozdíl - 165 112.2 111 

26. 3. Výdej 130 kg 1 200 501 112.1 

 

Tab. 18 Vliv metody ocenění  

Vliv metody 

ocenění 

Metoda ocenění (Kč) 

Vážený aritmetický 

průměr FIFO LIFO 
Pevná 

cena 
Proměnlivý Periodický 

Na konečný 

stav zásob 
2 528,8 3104 2 855 2 905 2 450,0 

Na hodnotu 

nákladů 
6 254,2 5 751 6 000 5 950 5 754,3 

 

Porovnání zásob oceněných metodou váženého aritmetického průměru, FIFO, LIFO, 

pevné ceny se nachází v tabulce 18, kde jsou hodnoty konečného stavu zásob a hodnoty 

nákladů – spotřeby materiálu. Metody ocenění mají vliv na hodnotu nákladů, která ovlivňuje 
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výsledek hospodaření, a proto je podstatné jaký typ metody si účetní jednotka zvolí. Výběr 

vhodné metody je důležitý pro finanční management. Hodnota zásob a nákladů ovlivňuje, jak 

rozvahu, tak i výkaz zisku a ztráty. Vážený aritmetický průměr se přepočítává, vždy po 

každém příjmu, proto jeho hodnota nejlépe znázorňuje náklady, spojené s příjmy. Výhodou 

metody pevné ceny je, že se nemusí složité počítat cena za spotřebovaný materiál, je stále 

oceňován stejnou cenou.  

Z tabulky 18 je patrné, že čím je vyšší hodnota konečného stavu zásob, tím jsou vyšší i 

celková aktiva. Celková pasiva jsou ovlivněna náklady, které ovlivňuji výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Čím je výsledek hospodaření vyšší, tím musí podnik zaplatit vyšší 

daně z příjmu právnických osob. 

4.2 Oceňování materiálu skokově se zvyšující cenou 

Zadání je pro všechny metody stejné a je řešeno v tabulkách 19 – 22. Hodnota ceny 

za 1 kg pří příjmu výrazně roste.  

Podnik nakupuje materiál A od různých dodavatelů, ceny se skokově zvyšují. 

Počáteční zásoba k 1. 1. 2014 byla 200 kg, v pořizovací ceně 80 Kč. V podniku došlo 

k pořízením a výdajům do spotřeby: 

a) 6. 1.  příjem 100 kg, cena za 1 kg byla 120 Kč, 

b) 14. 1. příjem 200 kg, cena za 1 kg byla 190 Kč, 

c) 20. 1. výdej 250 kg, 

d) 10. 2.  příjem 90 kg, cena za 1 kg byla 210 Kč, 

e) 17. 2.  výdej 200 kg, 

f) 20. 2.  příjem 100 kg, cena za 1 kg byla 250, 

g) 20. 3.  příjem 165 kg, cena za 1 kg byla 310 Kč, 

h) 24. 3. výdej 120 kg, 

i) 25. 3. výdej 170 kg. 
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Tab. 19 Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 1. - - 200 80 - - 16 000 

6. 1. 100 - 300 120 12 000 - 28 000 

14. 1. 200 - 500 190 38 000 - 66 000 

20. 1.  - 250 250 132 - 33 000 33 000 

10. 2.  90 - 340 210 18 900 - 51 900 

17. 2. - 200 140 153 - 30 600 21 300 

20. 2. 100 - 240 250 25 000 - 46 300 

20. 3. 165 - 405 310 51 150 - 97 450 

24. 3. - 120 285 241 - 28 920 68 530 

25. 3. - 105 180 241 - 25 305 43 225 

Pomocné výpočty: 

20. 1.   66 000/500 = 132 Kč za 1 kg 

17. 2.   51 900/340 ≐ 153 Kč za 1 kg 

24. 3.  97 450/405 ≐ 241 Kč za 1 kg 

25. 3.  97 450/405 ≐ 241 Kč za 1 kg 

 

Celkově spotřebováno 675 kg v celkovém ocenění 117 825 Kč. 
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Tab. 20 Metoda váženého aritmetického průměru periodického  

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena za 

1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 1. - - 200 80 - - 16 000 

6. 1. 100 - 300 120 12 000 - 28 000 

14. 1. 200 - 500 190 38 000 - 66 000 

20. 1.  - 250 250 132 - 33 000 33 000 

10. 2.  90 - 340 210 18 900 - 51 900 

17. 2. - 200 140 132 - 26 400 25 500 

20. 2. 100 - 240 250 25 000 - 50 500 

20. 3. 165 - 405 310 51 150 - 101 650 

24. 3. - 120 285 175 - 21 000 80 650 

25. 3. - 105 180 175 - 18 375 62 275 

Pomocné výpočty: 

20. 1.  kg 1 za Kč132
200100200

380001200016000





 

 

17. 2. kg 1 za Kč132
200100200

380001200016000





 

 

24. 3. 
10090250

250001890033000




≐ kg 1 za Kč175  

 

25. 3.  
10090250

250001890033000




≐ kg 1 za Kč175  

 

Celkově spotřebováno 675 kg v celkovém ocenění 98 775 Kč. 
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Tab. 21 Metoda FIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena za 

1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 1. - - 200 80 - - 16 000 

6. 1. 100(50) - 300 120 12 000 - 28 000 

14. 1. 200(50) - 500 190 38 000 - 66 000 

20. 1.  - 250 250  - 22 000 44 000 

10. 2.  90(20) - 340 210 18 900 - 62 900 

17. 2. - 200 140  - 34 500 28 400 

20. 2. 100(15) - 240 250 25 000 - 53 400 

20. 3. 165 - 120 310 51 150 - 104 550 

24. 3. - 120 285  - 24 200 80 350 

25. 3. - 105 180  - 25 450 54 900 

Pomocné výpočty: 

20. 1.  200*80 + 50*120 = 22 000 Kč 

 Na skladě zůstává 50 kg materiálu po 120 Kč a 200 kg materiálu po 190 Kč. 

17. 2. 50*120 + 150*190 = 34 500 Kč 

 Na skladě zůstává 50 kg materiálu po 190 Kč a 90 kg materiálu po 210 Kč. 

24.3 50*190 + 70*210 = 24 200 Kč 

Na skladě zůstává 20 kg materiálu po 210 Kč, 100 kg materiálu po 250 Kč a 165 kg  

materiálu po 310 Kč. 

25. 3.  20*210 + 85*250 = Kč 

 Na skladě zůstává 15 kg materiálu po 250 Kč a 165 kg materiálu po 310 Kč. 

 

Celkově spotřebováno 675 kg v celkovém ocenění 106 150Kč. 
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Tab. 22 Metoda LIFO 

Datum 

(2015) 

Materiál A (kg) Cena 

za 1 kg 

Materiál A (Kč) 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba 

1. 1. - - 200 80 - - 16 000 

6. 1. 100 - 300 120 12 000 - 28 000 

14. 1. 200 - 500 190 38 000 - 66 000 

20. 1.  - 250 250  - 44 000 22 000 

10. 2.  90 - 340 210 18 900 - 40 900 

17. 2. - 200 140  - 29 700 11 200 

20. 2. 100 - 240 250 25 000 - 36 200 

20. 3. 165 - 405 310 51 150 - 87 350 

24. 3. - 120 285  - 37 200 50 150 

25. 3. - 105 180  - 28 950 21 200 

Pomocné výpočty: 

20. 1.  200*190 + 50*120 = 44 000 Kč 

 Na skladě zůstává 200 kg materiálu po 80 Kč a 50 kg materiálu po 120 Kč. 

17. 2. 90*210 + 50*120 + 60*80 = 29 700 Kč 

 Na skladě zůstává 120 kg materiálu po 80 Kč. 

24. 3. 120*310 = 37 200 Kč 

 Na skladě zůstává 120 kg materiálu po 80 Kč, 100 kg materiálu po 250 Kč a 45 kg  

materiálu po 310 Kč. 

25. 3. 45*310 + 60*250  = 28 950 Kč 

 Na skladě zůstává 120 kg materiálu po 80 Kč a 40 kg materiálu po 250 Kč. 

 

Celkově spotřebováno 675 kg v celkovém ocenění 139 850 Kč. 
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Tab. 23 Vliv metody ocenění  

Vliv metody 

ocenění 

Metoda ocenění (Kč) 

Vážený aritmetický 

průměr FIFO LIFO 

 

Proměnlivý Periodický 

Na konečný 

stav zásob 
43 225 62 275 54 900 21 200 

Na hodnotu 

nákladů 
117 825,00 98 775,00 106 150,00 139 850,00 

 

 
 

Obr. 5 Srovnání metod oceňování při rostoucích cenách 

 

Na obrázku 5 lze vidět srovnání metod oceňování při vyskladnění pro rostoucí ceny. 

Metody jsou porovnávány pomocí hodnoty zásob v Kč na konci měsíce. Z obrázku je patrné, 

že metoda LIFO má nejnižší hodnoty zásob pro ocenění při vyskladnění. Oceňování metodou 

LIFO znamená, že jsou zásoby oceněny od nejnovějších spotřebovaných zásob až po ty 

nejstarší. Protože ceny stále rostou, lze v tabulce 23 vidět, že náklady na spotřebu jsou u 

metody LIFO nejvyšší, díky vysokým nákladům bude nižší hospodářský výsledek a následně 

bude nižší daňový základ. Metoda LIFO je v České republice zakázaná, kvůli předpokladu 

stále se zvyšujících cen, a protože by si podniky mohly touto metodou ovlivnit hospodářský 
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výsledek, kdyby věděly, že budou platit vysokou daň, tak by si mohly najít firmu, která by jim 

prodala nadhodnocené zásoby, jejich reálná cena by tak byla nižší než jejich kupní.  

Naopak pokud podnik použije metodu FIFO nebo vážený průměr periodický, je 

ocenění konečných zůstatků nejvyšší. U metody FIFO je to způsobeno tím, že jsou zásoby 

oceněny od nejstarší až po nejnovější, metoda FIFO se proto stává nevýhodnou při růstu cen, 

protože zahrnuje do nákladů nízké ceny materiálu, který byl nakoupen v minulosti. Metoda 

FIFO je výhodná, protože dává pevný postup pro přiřazování pořizovacích nákladů vydaným 

zásobám.  

U váženého průměru periodického je způsoben růst ocenění zásob tím, že jsou zásoby 

oceněny v hodnotách za předchozí měsíc, ale mohou se oceňovat i každý týden, ve vnitřní 

účetní směrnici podniku musí být popsáno, po jaké době se bude přepočítávat vážený průměr 

periodický. V následujícím měsíci by tak mělo dojít k poklesu, periodický i vážený průměr by 

měl být přibližně na stejné úrovni.  

Pevná cena v tomto příkladu nebyla použita, protože je nevýhodná pro skokově 

rostoucí ceny. 

Vážený průměr proměnlivý se přepočítává při každém výdeji do spotřeby a je 

nejlepším kompromisem pro oceňování při vyskladnění, protože se stále pohybuje uprostřed. 

Pokud by podnik spotřeboval veškeré zásoby, které má na skladě, pak se rozdíly mezi 

jednotlivými metodami oceňování při vyskladnění vymažou, protože do nákladu na spotřebu 

vstoupí pouze hodnota v Kč, která byla na pořízení zásoby vynaložena.  

 

 

 

  



35 

 

5 ZÁVĚR 

Zásoby se nacházejí téměř v každém podniku, jsou důležitým aktivem pro podnik, 

zabezpečují plynulost podniku, protože vyrovnávají časový nesoulad mezi dodávkou zásob a 

jejich spotřebou. Každý podnik se snaží, aby zásoby byly v optimální výši, protože díky 

zásobám vznikají náklady např. na jejich skladování. Velikost zásoby je závislá na velikosti 

podniku a jeho činnosti podnikání.  

Zásoby výrazně ovlivňují výsledek hospodaření a následnou daň z příjmu, proto je 

důležité, aby si podnik zvolil vhodnou metodu účtování a oceňování zásob, poté musí zajistit 

správnou a přesnou skladovou evidenci. 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat zásoby dle účetní legislativy a následně 

porovnat jednotlivé metody oceňování zásob. V rámci srovnání se především zaměřit na 

oceňování zásob při jejich vyskladnění za použití metody FIFO, LIFO, pevné skladové ceny a 

váženého aritmetického průměru. Na praktických příkladech účtování a oceňování poukázat 

na výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich vliv na výsledek hospodaření. 

První kapitola se zabývá zásobami, rozděluje je na nakupované a vytvořené vlastní 

činností, popisuje jejich následné rozdělení a charakterizuje jednotlivé složky. Dále popisuje 

oceňování zásob při pořízení a inventarizační rozdíly.  

Druhá kapitola je zaměřena na způsoby účtování a oceňování zásob, věnuje se 

průběžnému systému zásob, který je více běžný ve výrobních podnicích, protože poskytuje 

maximum informací. Také udržuje evidenci zásob stále aktuální a následně se věnuje i 

periodickému systému evidence zásob, který se více využívá v menších podnicích, protože se 

nakoupené zásoby rovnou přesouvají do spotřeby. Další část kapitoly je věnována metodám 

oceňování zásob při vyskladnění, jde o metody FIFO, LIFO, vážený aritmetický průměr a 

pevná cena. Každá z těchto metod je pro lepší pochopení vysvětlena na názorných příkladech. 

Třetí kapitola se zaměřuje na názorné výpočty daných metod ocenění při různých 

pořizovacích cenách zásob. Ocenění zásob při vyskladnění nejvěrněji zachycuje metoda 

váženého průměru proměnlivého, protože se při každém příjmu tento průměr přepočítává. 

V druhé části této kapitoly se ocenění zásob při příjmu skokově navyšuje. Náklady na 

spotřebu jsou např. u metody LIFO nejvyšší, a proto bude mít podnik nižší hospodářský 

výsledek a následně bude mít nižší daňový základ pro daň z příjmu. Z tohoto důvodu je v ČR 

metoda LIFO zakázaná.  
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VPU  Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 

FAP Faktura přijatá 

FAV Faktura vystavená 

VÚD Vnitřní účetní doklad 

VPD Výdajový pokladní doklad 
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Příloha 1 Vzorový účtový rozvrh  

 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 - Zřizovací výdaje 
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 - Software 

014 - Ocenitelná práva 
015 - Goodwill 

019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

   
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 - Stavby 

022 - Samostatné movité věci a soubory 
  movitých věcí 

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny 
027 -      Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

   
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 - Pozemky 

032 - Umělecká díla a sbírky 
   

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a 
  hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

   

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
   

06 - Dlouhodobý finanční majetek 

061 - Podíly – ovládaná osoba 
 

062 - Podíly v účetních jednotkách pod 

  podstatným vlivem 
063 - Ostatní cenné papíry a podíly 

065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

066 - Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 
vliv 

067 - Ostatní půjčky 

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek 
 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům 
  výzkumu a vývoje 

073 - Oprávky k software 

074 - Oprávky k ocenitelným právům 
075 - Oprávky ke goodwillu 

079 - Oprávky k jinému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

081 - Oprávky ke stavbám 
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí 

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich 

  Skupinám 
087 -      Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 

089 - Oprávky k jinému dlouhodobému  

  hmotnému majetku 
 

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku 

091 - Opravná položka k dlouhodobému 

  nehmotnému majetku 
092 - Opravná položka k dlouhodobému 

  hmotnému majetku 

 

 

093 - Opravná položka k dlouhodobému  
  nedokončenému nehmotnému majetku 

094 - Opravná položka k dlouhodobému  

  nedokončenému hmotnému majetku 
095 - Opravná položka k poskytnutým  

  zálohám na dlouhodobý majetek 

096 - Opravná položka k dlouhodobému 
  Finančnímu majetku 

 

Účtová třída 1 – Zásoby 

11 - Materiál 

111 - Pořízení materiálu 

112 - Materiál na skladě 
119 - Materiál na cestě 

 

12 - Zásoby vlastní výroby 
121 - Nedokončená výroba 

122 - Polotovary vlastní výroby 

123 - Výrobky 
124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

 

13 - Zboží 
131 - Pořízení zboží 

132 - Zboží na skladě a v prodejnách 
139 - Zboží na cestě 

  

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 
151 - Poskytnuté zálohy na materiál 

152 - Poskytnuté zálohy na zvířata 

153 - Poskytnuté zálohy na zboží 

 

19 - Opravné položky k zásobám 

191 - Opravná položka k materiálu 
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 

194 - Opravná položka k výrobkům 
195 - Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich 

skupinám 

196 - Opravná položka ke zboží 
197 - Opravná položka k zálohám na materiál 

 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční 

majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
21 - Peníze 

211 - Pokladna 
213 - Ceniny 

   

22 - Účty v bankách 
221 - Bankovní účty 

   

23 - Krátkodobé bankovní úvěry 
231 - Krátkodobé bankovní úvěry 

232 - Eskontní úvěry 

   
24 - Krátkodobé finanční výpomoci 

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy 

249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 
 

25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a 

  pořizovaný krátkodobý finanční majetek 
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování 

252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

253 -      Dluhové cenné papíry k obchodování 
255 - Vlastní dluhopisy 

256 - Dluhové cenné papíry se splatností do  

  jednoho roku držené do splatnosti 
257 - Ostatní cenné papíry  

259 - Pořizování krátkodobého finančního  
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  majetku 
26 - Převody mezi finančními účty 

261 - Peníze na cestě 

 
29 - Opravné položky ke krátkodobému 

  finančnímu majetku 

291 - Opravná položka ke krátkodobému 
  finančnímu majetku 

   

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

311 - Pohledávky z obchodních vztahů 

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 - Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé 

315 - Ostatní pohledávky 

   

32 - Závazky (krátkodobé) 

321 - Závazky z obchodních vztahů 

322 - Směnky k úhradě 
324 - Přijaté provozní zálohy 

325 - Ostatní závazky 

   
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 - Zaměstnanci 

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
335 - Pohledávky za zaměstnanci 

336 - Zúčtování s institucemi sociálního 
  zabezpečení a zdravotního pojištění 

 

34 - Zúčtování daní a dotací 
341 - Daň z příjmů 

342 - Ostatní přímé daně 

343 - Daň z přidané hodnoty 
345 - Ostatní daně a poplatky 

346 - Dotace ze státního rozpočtu 

347 - Ostatní dotace 
   

35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy 

družstva 
351 - Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 

352 - Pohledávky - podstatný vliv 

353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál 
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva 

358 - Pohledávky za účastníky sdružení 
   

36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům 

družstva 
361 - Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 

362 - Závazky - podstatný vliv 

364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 
364 -      Závazky ke společníkům obchodních korporací při 

rozdělování zisku 

365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva 
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé  

             činnosti 

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných 
  papírů a vkladů 

368 - Závazky k účastníkům sdružení 

   
37 - Jiné pohledávky a závazky 

371 - Pohledávky z prodeje podniku 

372 - Závazky z koupě podniku 
373 - Pohledávky a závazky z pevných  

  terminovaných operací 

374 - Pohledávky z pronájmu 
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

376 - Nakoupené opce 

377 - Prodané opce 

378 - Jiné pohledávky 

379 - Jiné závazky 

 
 

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 

381 - Náklady příštích období 
382 - Komplexní náklady příštích období 

383 - Výdaje příštích období 

384 - Výnosy příštích období 
385 - Příjmy příštích období 

388 - Dohadné účty aktivní 

389 - Dohadné účty pasivní 
   

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 

391 - Opravná položka k pohledávkám 
395 - Vnitřní zúčtování 

398 - Spojovací účet při sdružení 

   

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a 

dlouhodobé závazky 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 - Základní kapitál 
412 - Ážio 

413 - Ostatní kapitálové fondy 

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
416 - Rozdíly z ocenění při přeměnách společností  

417 - Rozdíly z přeměn společností 

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při  
  přeměnách společností 

419 - Změny základního kapitálu 
   

42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a 

převedené výsledky hospodaření 
421 - Rezervní fond 

423 - Statutární fondy 

424 - Ostatní fondy 
427 -      Jiný výsledek hospodaření minulých let 

428 - Nerozdělený zisk minulých let 

429 - Neuhrazená ztráta minulých let 
   

43 - Výsledek hospodaření 

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
432 -      Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku 

   

45 - Rezervy 
451 - Rezervy podle zvláštních právních 

  Předpisů 

452 -      Rezerva na důchody a jiné závazky 
453 - Rezerva na daň z příjmů 

459 - Ostatní rezervy 

 
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 

461 - Bankovní úvěry 

   
47 - Dlouhodobé závazky 

471 - Dlouhodobé závazky - ovládaná nebo 

  ovládající osoba 
472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 

473 - Emitované dluhopisy 

474 - Závazky z pronájmu 
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 

476 -      Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 

477 -      Dlouhodobé závazky ke společníkům 
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 - Jiné dlouhodobé závazky 

   
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 

481 - Odložený daňový závazek a pohledávka 

   
49 - Individuální podnikatel 

491 - Účet individuálního podnikatele 

   

Účtová třída 5 - Náklady 

50 - Spotřebované nákupy 
501 - Spotřeba materiálu 

502 - Spotřeba energie 
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503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných  
  dodávek 

504 - Prodané zboží 

 
51 - Služby 

511 - Opravy a udržování 

512 - Cestovné 
513 - Náklady na reprezentaci 

518 - Ostatní služby 

   
52 - Osobní náklady 

521 - Mzdové náklady 

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 
  závislé činnosti 

523 - Odměny členům orgánů společnosti a  

  družstva 
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525 - Ostatní sociální pojištění 

526 - Sociální náklady individuálního  
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528 - Ostatní sociální náklady 
 

53 - Daně a poplatky 

531 - Daň silniční 
532 - Daň z nemovitosti 

538 - Ostatní daně a poplatky 

   
54 - Jiné provozní náklady 

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku 
542 - Prodaný materiál 

543 - Dary 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
545 - Ostatní pokuty a penále 

546 - Odpis pohledávky 

548 - Ostatní provozní náklady 
549 - Manka a škody z provozní činnosti 

   

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

  v provozní oblasti 

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
  hmotného majetku 

552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních  

  právních předpisů 
554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 

557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 
majetku 

558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

  položek v provozní činnosti 
559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 

   
56 - Finanční náklady 

561 - Prodané cenné papíry a podíly 

562 - Úroky 
563 - Kursové ztráty 

564 - Náklady z přecenění cenných papírů 

566 - Náklady z finančního majetku 
567 - Náklady z derivátových operací 

568 - Ostatní finanční náklady 

569 - Manka a škody na finančním majetku 
   

57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 

574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv 
579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti  

 

58 - Mimořádné náklady 
582 - Škody 

584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 

588 - Ostatní mimořádné náklady 
589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné  

činnosti 

   
 

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 

592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 

593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 
594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 

596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
597 - Převod provozních nákladů 

598 - Převod finančních nákladů 

599 - Tvorba a zúčtování rezerv na daň z příjmů 

 

Účtová třída 6 - Výnosy 

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
601 - Tržby za vlastní výrobky 

602 - Tržby z prodeje služeb 

604 - Tržby za zboží 

   

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti 

611 - Změna stavu nedokončené výroby 
612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

613 - Změna stavu výrobků 

614 - Změna stavu zvířat 
   

62 - Aktivace 

621 - Aktivace materiálu a zboží 
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného  
  majetku 

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

   
64 - Jiné provozní výnosy 

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
642 - Tržby z prodeje materiálu 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek 
647 -      Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu 

648 - Ostatní provozní výnosy 

 
66 - Finanční výnosy 

661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 - Úroky 
663 - Kursové zisky 

664 - Výnosy z přecenění cenných papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního  
  majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančního 

  majetku 
667 - Výnosy z derivátových operací 

668 - Ostatní finanční výnosy 

   
68 - Mimořádné výnosy 

688 - Ostatní mimořádné výnosy 

   
69 - Převodové účty 

697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 

   

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové 

účty 

70 - Účty rozvážné 

701 - Počáteční účet rozvážný 

702 - Konečný účet rozvážný 
   

71 - Účet zisků a ztrát 

710 - Účet zisků a ztrát 
  75 až 79 - Podrozvahové účty 

Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové 

účetnictví 


