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Úvod 
 

Platná legislativa Evropských společenství stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví 

a požadavky na jeho průkaznost. Účetní závěrka má podávat věrný a poctivý obraz 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah 

položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen 

v souladu s účetními metodami. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity 

účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka 

může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala 

skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému 

stavu odpovídá. Pokud dojde ke zvolení jiných možností, musí být výsledkem věrný a 

poctivý obraz, vždy při zachování správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a 

přehlednosti s ohledem na zaručení trvalosti účetních záznamů. V této situaci 

nastupuje jednoznačně nutnost vytvořit vnitropodnikovou směrnici, která stanoví, jak 

bude účetní jednotka postupovat. 

 

Pro účetní jednotky to znamená, že když se dostanou do situace, kdy volí mezi více 

možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by mohla zastínit skutečný stav, 

je potřeba vytvořit vnitropodnikovou směrnici. A to tak, aby bylo přesně dané, jak se 

bude v daném úkonu postupovat.  

 

Úloha vnitropodnikových směrnic spočívá především také v zajištění jednotného 

metodického postupu při sledování skutečností nastalých v různých 

vnitropodnikových útvarech. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tj. 

vnitropodniková směrnice by měla přispět k zachování stejného postupu a stejného 

řešení obdobných situací v různých účetních obdobích. Vnitropodnikové směrnice 

plní úlohu pravidel, kterými se musí řídit všichni pracovníci účetní jednotky a 

případně i ti pracovníci, kteří zajišťují účetnictví společnosti a jsou jejími zaměstnanci. 

 

 Vnitropodnikové směrnice můžou být vydané ve formě směrnic, pokynů, oběžníku, 

dopisu či jinak. Podstatnější než forma je jejich obsah, tj. obvykle stanovení metodiky 

postupu a určení osob, které budou odpovídat za její dodržování, osob odpovědných 

za udržování směrnic v aktuálním stavu, rozsah a dobu jejich platnosti a ručení této 

směrnice, aby nebyly pouze na papíře, ale aby byly živým dokumentem, dle kterého 
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je postupováno a se kterým se pracovníci řídí, pokud potřebují znát, jak je v účetní 

jednotce pro určitý případ řešen metodický postup. 

 

Cílem mé bakalářské práce, je vymezit důvody proč je nezbytné zpracovávat 

v účetních jednotkách vnitropodnikové směrnice pro oblast zásob. Zaměřím se na 

všeobecnou charakteristiku zásob (co je to logistika a jaký význam mají samotné 

zásoby), účtování, oceňování a pořízení zásob. 
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1.  Charakteristika zásobovací činnosti v podniku 

 

1.1. Podnikový logistický systém, jeho východisko a pojetí 
Zabýváme-li se problematikou zásob, musíme začít u spotřebitele či uživatele, neboť 

existence podniku je založena na uspokojování potřeb trhu. Proto musí podniky 

zhotovovat takové výrobky a poskytovat takové služby, které bude ochoten zákazník 

koupit a zaplatit za něj. Výrobci a dodavatelé musí znát přání a potřeby zákazníka a 

musí se jim umět pružně přizpůsobit: utvářet své výrobní programy a nabízený 

sortiment podle potřeb trhu. Musí se na své výrobky dívat očima zákazníka a ne se 

jenom zabývat technickým hlediskem konstrukce. A k tomu by měly být přizpůsobeny 

všechny aktivity podniku, tedy i řízení zásob. 

 

Každý podnik, který provozuje nějakou hospodářskou činnost, má navzájem 

s ostatními podniky něco společného. Mezi tyto společné znaky patří podnikatelská 

aktivita (nákup a prodej) a to za účelem dosažení zisku. 

 

1.1.1. Logistický přístup 

V řadě podniků se stále na jednotlivé činnosti a funkce pohlíží odděleně, izolovaně. 

Zapomíná se na trh a na základní úkol podniku, kterým je efektivní uspokojování 

spotřebitele nebo uživatele a to při co nezbytně nutných nákladech. Použití 

logistického přístupu k řešení těchto otázek není dosud pravidlem. Logistickým 

přístupem se rozumí přístup, který klade důraz na komplexní řešení a na koordinaci 

veškerých hmotných i nehmotných operací v rámci výrobních i oběhových procesů 

s ohledem na jejich rychlost, pružnost a mobilnost s cílem plně uspokojit zákazníka 

při vynaložení přiměřených nákladů. Jedná se o vazbu mezi jednotlivými procesy a 

každý z nich by měl optimálně plnit své úkoly pouze v souvislosti s ostatními. Jejich 

nevyváženost totiž vede k poruchám v celém systému.  

 

1.1.2. Obsah logistiky 

Než spotřebitel nebo uživatel obdrží produkt, proběhne v současných podmínkách 

rozsáhlé dělby práce celá řada nákupních, výrobních, manipulačních, skladovacích, 

přepravních a balicích či plnicích procesů. Zvyšující se nároky na zlepšování 

životního prostředí vede k rozšíření řetězce o proces ekologický. A právě logistika se 

zabývá sladěním všech těchto činnosti.  
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Pod logistikou bychom si měli představit koordinované přemisťování hmotných 

prostředků v prostoru a v čase, včetně příslušných nehmotných toků, při vynaložení 

přiměřených nákladů a při plném uspokojení zákazníka. Zákazník je 

nejvýznamnějším článkem tohoto řetězce. Je tedy nezbytné, aby všichni účastníci 

logistického řetězce byli optimálně sladěni tak, aby byli schopni dodat zákazníkovi 

požadovaný výrobek nebo poskytnout mu požadovanou službu.  

 

1.1.3. Členění logistiky  

Logistický systém výrobních podniku je obvykle členěn na řízení materiálového 

hospodářství a na řízení fyzické distribuce. Řízení materiálového hospodářství se 

někdy dále dělí na nákupní logistiku a výrobní logistiku. Fyzická distribuce bývá často 

označována jako marketingoví logistika.  

 
Obr. 1.4: Logistický systém a jeho řízení1 

 

V rámci logistického systému jsou přemisťovány hmotné prostředky (příslušné 

suroviny a materiály) do výrobního, a nebo montážního procesu a hotové výrobky od 

                                                 
1 HORÁKOVÁ, Helena. KUBÁT, Jiří. Řízení zásob: 3. přepracované vyd. Praha: Miroslav Háša – Profess 
Consulting s. r.o., 2007. 1.kapitola, Podnikový logistický systém jeho východisko a pojetí, str.18. 
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výrobce ke spotřebiteli či uživateli. Systém lze chápat jako soubor procesů – komplex 

soukolí – ve vzájemných souvislostech. Je-li kterákoliv aktivita prováděna během 

probíhajícího procesu špatně, ovlivní všechny další činnosti v něm.  

 
Obr. 1.5: Logistický systém jako soubor procesů (podle [1])2 

 

Pro tok surovin, materiálu, polotovarů a součástek do podniku a podnikem se v naší 

hospodářské praxi používá termín „materiálové hospodářství“. Toto hospodářství 

zahrnuje opatřování surovin a materiálu, manipulaci s nimi, jejich skladování a 

zpracování do podoby hotových výrobku. Odpovědnost zde mají především manažeři 

nákupu a výrobní manažeři. Pro tok výrobků ven z podniku (sem spadají hotové 

výrobky, jejich skladování, balení a manipulace s nimi v rámci jejich přemísťování ke 

konečnému spotřebiteli nebo uživateli) se používá termín „fyzická distribuce“. Hranici 

mezi materiálovým hospodářstvím a fyzickou distribucí tvoří vstup do skladu 

hotových výrobků.  

 

                                                 
2 HORÁKOVÁ, Helena. KUBÁT, Jiří. Řízení zásob: 3. přepracované vyd. Praha: Miroslav Háša – Profess 
Consulting s. r.o., 2007. 1.kapitola, Podnikový logistický systém jeho východisko a pojetí, str.18. 
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Obr. 1.6: Materiálové hospodářství a fyzická distribuce v rámci logistického systému 

(podle [1])3 

 

1.1.4. Systémové pojetí logistiky 

Materiálový systém, řídicí systém (vlastní řízení, plánování a kontrola) a informační 

systém je obvykle považován za systémové prvky logistiky. Materiálový systém a 

zpravidla i informační systém je na vstupu i na výstupu svázán s okolím 

prostřednictví materiálního a informačního toku. Informační systém zprostředkovává 

vazbu mezi řídicím systémem a materiálovým systémem. 

 

Materiálový systém zahrnuje všechny transformační (zpracovací), přemisťovací a 

skladovací procesy od opatřování surovin až k předávání hotových výrobků 

zákazníkům. Jde o vlastní realizaci materiálového toku.  

 

Informační systém zahrnuje pořízení, ukládaní, zpracování a přenášení údaje o 

budoucnosti (plánované údaje) a o skutečnosti. Údaji o minulosti zpracovává 

výkaznictví. Tento systém musí poskytovat správné informace na správném místě a 

ve správný čas. Součásti informačního systému je i komunikační systém, jehož úkol 

je přenos údajů v rámci podniku a mimo něj. 

 

                                                 
3 HORÁKOVÁ, Helena. KUBÁT, Jiří. Řízení zásob: 3. přepracované vyd. Praha: Miroslav Háša – Profess 
Consulting s. r.o., 2007. 1.kapitola, Podnikový logistický systém jeho východisko a pojetí, str.19. 
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Informační tok zasahuje i do řady podnikových útvarů, kterými materiálový tok 

neprochází. Mimo jiné obsahuje i řídicí signály, které uvádějí materiálový tok do 

pohybu. Jedná se například o přijetí objednávky zákazníka, který vydává signál na 

hlavní výrobní plán sestavený na základě předpovědi poptávky, na výrobní příkazy, 

na plán potřeby materiálu a na umístění objednávek u dodavatelů. 

    
Obr. 1.9: Zjednodušené schéma materiálového a informačního toku pro výrobní 

podnik4 

 

1.2. Řízení zásob 
Řízení zásob představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, 

analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci 

jednotlivých skupin zásob i v rámci zásob jako celku. Vedou k vytváření podmínek 

k dosažení stanovených podnikatelských cílů s optimálním vynaložením nákladů a 

s optimální vázanosti finančních prostředků v zásobách. 

  

1.2.1. Význam zásob 

Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány. 

 
                                                 
4 HORÁKOVÁ, Helena. KUBÁT, Jiří. Řízení zásob: 3. přepracované vyd. Praha: Miroslav Háša – Profess 
Consulting s. r.o., 2007. 1.kapitola, Podnikový logistický systém jeho východisko a pojetí, str.25. 
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Základní pravidlo pro řízení zásob: 

„NEJDŘÍVE JE TŘEBA ANALYZOVAT A OMEZOVAT PROBLÉMY, KTERÉ JSOU 

PŘÍČINOU VYTVÁŘENÍ ZÁSOB, A TEPRVE POTOM SE ZABÝVAT 

PROBLEMATIKOU VLASTNÍHO ŘÍZENÍ ZÁSOB.“5 

 

Předmětem řízení zásob jsou: 

 zásoby surovin, základních a pomocných materiálu, paliva, polotovarů, nářadí, 

náhradních dílů a obalů, které přicházejí od podniku k zajišťování základních, 

pomocných a obslužných procesů. 

 zásoby rozpracované výroby (zásoby polotovarů vlastní výroby a zásoby 

nedokončených výrobků) 

 zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích jsou to zásoby zboží) 

Zásoby se projevují dvojím významem a to pozitivním nebo negativním. 

Pozitivní význam zásob je v tom, že přispívají 

 k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou 

 k tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve 

vhodném rozsahu (v optimálních dávkách) 

 ke krytí nepředvídaných výkyvu a poruch (zajišťují plynulost výrobních 

procesu, pokrývají výkyvy v poptávce a při doplňování zásoby, aj.) 

Negativní význam zásob spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci a 

prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 

Zvyšující se konkurence na trzích a vysoká úroková míra pro krátkodobé úvěry může 

vést k tomu, že kapitál investovaný do zásob chybí pro financování technického a 

technologického rozvoje, ohrožuje likviditu (platební schopnost) podniku a snižuje 

jeho důvěryhodnost při jednání o úvěrech. 

 

Zásoby jsou činitelem, který významně ovlivňuje hospodářský výsledek každého 

podniku i jeho pozici na trhu. Vůči vázanosti na kapitálu by měla být zásoba co 

nejmenší, ale na druhou stranu kvůli pohotovostní dodávce by měla být co největší. 

Tyto hlediska se navzájem vylučují, takže by měl podnik mezi nimi volit určitý 

                                                 
5 HORÁKOVÁ, Helena. KUBÁT, Jiří. Řízení zásob: 3. přepracované vyd. Praha: Miroslav Háša – Profess 
Consulting s. r.o., 2007. 5.kapitola, úvod do řízení zásob, str.70. 
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kompromis. Investování do zásob představuje v řadě podniku jednu z největších 

finančních položek, proto systém řízení zásob patří mezi strategické rozhodnutí. 

 

 

1.2.2. Cíl a obsah řízení zásob 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, 

využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, 

které mají vliv na účinnosti řízení zásob. 

 

Existence zásob v okamžiku, kdy nenachází uplatnění, kdy nejsou poptávaný, 

znamená zbytečné vynakládání prostředků. A to jak hmotných a finančních tak i 

lidských. 

A neexistence zásob v okamžiku, kdy je potřebné splnit zakázku odběratele, vede ke 

ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám zákazníků a dobré pověsti firmy. Rovněž 

vede k vzniku nákladů, především dopravních a manipulačních. Interní nedostatek 

zásob v podniku vede k nemožnosti včas uskutečnit předpokládaný výrobní proces, 

nesplnění plánovaných úkolů, nedodržení přislíbených dodacích lhůt apod.. Tím 

dochází k poruchám celkového řídicího, výrobního i marketingového procesu 

v podniku.  

 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na optimální úrovní a v takovém složení, aby 

byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost 

dodávek odběratelům a to s co nejnižšími s tím spojenými náklady. 

 

Kromě samotné existence zásob a jejího vývoje, řízení zásob obsahuje také další 

prvky, a to péči o strukturu zásob, o jejich uchovávání a využití, efektivní hospodaření 

s nimi a využití  všech dostupných rezerv. To by mělo být základním zájmem všech 

podniků a měla by jim být věnována dostatečná pozornost. Dobré řízení zásob může 

vést k zlepšení hospodářského výsledku a k úspěchu podniku na trhu. 

 

1.2.3. Klasifikace zásob 

Zásoby rozdělujeme dle několika hledisek. Na jednotlivé druhy zásob mají vliv různé 

činitelé. Rozlišovat tyto druhy zásob je důležité především kvůli zvolení správné 
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metody pro řízení zásob. V různých literaturách se můžeme setkat s různými druhy 

klasifikace. Já jsem si vybrala toto dělení zásob: 

 a)  Druhy zásob podle stupně zpracování 

Dle stupně zpracování rozdělujeme zásoby do skupin: 

 výrobní zásoby (suroviny, základní, pomocné a režijní materiály, paliva, 

polotovary a nakupované díly spotřebovávané při výrobě, náhradní díly, 

nástroje, obaly a obalové materiály) 

 zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené 

výrobky) 

 zásoby hotových výrobků (známy rovněž pod názvem distribuční zásoby) 

 zásoby zboží (výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje) 

Velikost jednotlivých skupin závisí na specializaci podniku a na jeho klientele 

(zákazníci). U obchodních podniků leží těžiště zásob v zásobách zboží: výrobními 

zásobami jsou pouze obaly a obalové materiály, jakož i náhradní díly a pomocné 

materiály. 

 b)  Druhy zásob podle funkce v podniku 

Podle funkce zásoby rozdělujeme do těchto skupin: 

 rozpojovací zásoby – slouží k vyrovnání časového anebo množstevního 

nesouladu mezi jednotlivými procesy, tlumí či zcela zachycuje náhodné výkyvy 

nepravidelnosti a poruchy. Rozeznáváme 4 druhy rozpojovacích zásob: 

 OBRATOVÁ ZÁSOBA, jedná se o zásobu běžnou. Je důsledkem 

nákupu, výroby nebo dopravy v dávkách. Velikost této dávky je větší 

než okamžitá potřeba. Pokrývá dodávku mezi dvěma dodávkami na 

doplnění zásoby. Při stejnoměrné poptávce se za velikost obratové 

zásoby považuje polovina velikosti objednací dávky. 

 POJISTNÁ ZÁSOBA, vytváří se především u běžné spotřebovávaných 

nebo prodávaných položek za účelem, aby do požadované míry 

zachycovala náhodné výkyvy na straně vstupu (v termínu dodávky, u 

některých systému řízení zásob výjimečně i v její velikosti) a na straně 

výstupu (ve velikosti poptávky). Norma pojistné zásoby se upravuje 

zpravidla pouze v delších časových odstupech při aktualizaci parametrů 

systému řízení zásob. Skutečná pojistná zásoba je rovna průměru 

zůstatků zásoby těsně před příjmem jednotlivých dodávek do skladu.  
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 VYROVNÁVACÍ ZÁSOBA, slouží k zachycování nepředvídaných 

okamžitých výkyvů mezi navazujícími procesy ve výrobě. Jedná se 

především o výkyvy v množství a nebo v čase. Vyrovnávací zásoba se 

až na výjimky nevyskytuje samostatně. Zpravidla je součásti zásoby 

rozpracované výroby. Je zařazena do rozpojovací zásoby především 

kvůli její funkci. 

 ZÁSOBA PRO PŘEDZÁSOBENÍ, jeho funkce spočívá v tlumení větších 

výkyvu na vstupu nebo výstupu. Tato zásoba se vytváří pravidelně 

(každoročně) v souvislosti se sezónním kolísáním poptávky či intenzivní 

výroby, opakovaně nebo jednorázově (např. poptávka se silně 

sezónním charakterem, sezónní výroba, nemožnost či obtížnost 

dopravy v zimním období, celozávodní dovolená či plánované 

odstavení výrobního zařízení v podniku nebo u dodavatele, 

připravované akce k podpoře prodeje).  

 zásoby na logistické trase – součásti této zásoby jsou výrobky a materiály, 

které mají konkrétní určení, už opustily výchozí místo a dosud neodrazily na 

cílové místo v logistickém řetězci. Patří zde: 

 DOPRAVNÍ ZÁSOBA, představuje „zboží na cestě“ převoz z jednoho 

logistického místa na druhé. Dopravní čas je chápán od okamžiku, kdy 

je dodávka připravena k naložení, až do jejího příjmu, uskladnění a 

zaevidování u příjemce. Dopravní zásoba má velký význam především 

u drahého zboží a při delším dopravním čase (vodní doprava, velká 

vzdálenost mezi jednotlivými místy) 

 ZÁSOBA ROZPRACOVANÉ VÝROBY, zahrnuje materiály a díly, které 

jsou zadány do výroby a nachází se ve zpracování. Průběžná doba 

výroby začíná výdejem materiálu a dílů do výroby až do předání hotové 

zakázky do skladu. Na rozpracovanou výrobu má vliv především výše 

objemu, délka výrobního cyklu, velikost výrobních dodávek, rytmus 

výroba a způsob řízení výroby. 

 technologické zásoby – zde řadíme výrobky a materiály, které potřebují před 

jejich dalším využitím (zpracováním, expedováním, z technologických důvodů) 

jistou dobu skladování, aby dostály požadovanou vlastnost (kvalitu). 

Nejčastějším důvodem vzniku je z důvodu technologických procesů (např.: 

vysoušení dřeva, zrání odlitků, sýrů, vína, piva nebo některých chemikálií). 
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 strategické zásoby – jedná se o zásobu, která zabezpečuje přežít podniku při 

nepředvídaných kalamitách v zásobování (např. v důsledků živelné pohromy, 

stávek či válek). O jejich velikosti, a zda je vůbec zřídit rozhoduje vrcholový 

management na základě jiných než nákladových kritérií.  

 spekulační zásoby – jejich funkcí je docílit úspory při nákupu. Jedná se 

především o základní suroviny pro výrobu. Takový materiál se nakupuje ve 

větším množství a to především proto, abychom se předzásobily, než dojde ke 

zvýšení ceny.   

 c)  Druhy zásob podle použitelnosti 

Zde rozeznáváme zásoby použitelné a nepoužitelné. 

 použitelná zásoba – patří zde položky, u nichž je pravděpodobné, že budou 

v budoucnu spotřebovávány ve výrobě nebo prodávány normálním způsobem 

(běžná spotřeba a prodávané položky). Tyto položky jsou předmětem 

„normálního“ řízení zásob. 

Zásoby se skládají ze dvou položek: 

 PŘIMĚŘENÁ ZÁSOBA, jedná se o část průměrné zásoby, která se 

předpokládá, že se spotřebuje ve výrobním procesu nebo se prodá. 

Velikost této zásoby vychází z použité metody pro řízení zásob (norma 

zásob). 

 NADBYTEČNÁ ZÁSOBA, představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou 

zásobou a přiměřenou zásobou dané položky. Při vzniku nadbytečné 

zásoby, bychom měli zajistit, aby nedošlo k jejímu dalšímu navyšování. 

Měli bychom se zamyslet, zda se nám vyplatí ponechat tyto položky ve 

skladu a postupně je spotřebovávat, nebo zda nebude výhodnější část 

těchto zásob prodat třeba i za sníženou cenu.  

 nepoužitelná zásoba – jedná se o položky s prakticky s nulovou spotřebou, u 

nichž je nepravděpodobné, že by mohli sloužit v podniku k budoucí výrobě 

nebo k samotnému prodeji za normální cenu. Občas je tato zásoba 

považována za zásobu bez funkce. Vzniká v důsledku změn ve výrobních 

postupech nebo vlivem inovace výrobků, popřípadě chybným nákupem či 

omylem v odhadu budoucí pohledávky. 

V případě, že takovou zásobu mít budeme, bychom se měli pokusit tyto položky 

prodat za sníženou cenu nebo jí odepsat. Jejich další skladování by zbytečně 

zabíralo skladové prostory a způsobovali by zbytečné náklady. 
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2. Způsoby pořízení zásob 

 

2.1. Pořízení zásob 
Zásoby můžeme pořídit několika způsoby: 

1) dodavatelským způsobem 

2) vytvořením vlastní výroby 

3) bezúplatným nabitím – darem 

4) vkladem zásob do podnikání 

5) inventarizací – přebytek 

6) aktivace materiálu 

 

2.1.1. Dodavatelský způsob (nakup od dodavatele) 

Nákup zásob dodavatelským způsobem je nejběžnější způsob pořízení zásob. Ať už 

se jedná o zboží, které slouží k dalšímu prodeji za účelem zisku, nebo materiál 

potřebný pro výrobu vlastních výrobků. 

 

Způsob pořízení zásob nákupem je buď na fakturu, nebo za hotové. Cena 

pořízených zásob je oceněn smluvní cenou (tzn. pořizovací cenou). Součásti 

pořizovací ceny zásob jsou i vedlejší náklady spojené s pořízením zásob. Mezi tyto 

náklady patří například: doprava, clo, provize, pojistné atd.  

 

Je třeba rozlišovat vedlejší náklady, které jsou součásti pořizovací ceny zásob 

s náklady, které nejsou součásti pořizovací ceny. Jedná se například o přepravné za 

situace, kdy stavební společnost získá zakázku v jiném místě, než má umístěné 

sklady. Některý potřebný materiál se bude nakupovat přímo v místě výstavby a 

dovážet přímo na stavbu, jiný však bude dovážen ze skladů. Doprava ze skladů na 

stavbu už nebude součásti pořizovací ceny. V takovém případě mluvíme o 

provozních nákladech. Obdobně je to i u traťových dodávek při nákupu a prodeji 

zboží. 

 

Pokud přepravujeme zásoby při nákupu vlastními dopravními prostředky, jedná se o 

vnitropodnikovou službu (vnitropodnikové přepravné), jež je součásti pořizovací ceny 

zásob. V účetní jednotce je tato přeprava považována za výnos. Účtuje se ve 
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prospěch účtu 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb, do výnosů se dostává jako 

ekvivalent nákladů vynaložených na přepravu. 

FAP č.1 za nákup zásob SC 1**/321  

 DPH 343/321  

FAP č.2 za přepravné zásob (neplátce) 1**/321  

Vlastní přeprava 1**/622 

Příjemka materiálu 112/111 

Příjemka zboží 132/131 

VBÚ úhrada FAP č.1 (z účtu) 321/221  

VPD úhrada FAP č.2 (hotově) 321/211  

 

Použité účty: Použité zkratky: 

1** - zásoby  č. – číslo 

111 – Pořízení materiálu DPH – daň z přidané hodnoty 

112 – Materiál na skladě FAP – faktura přijatá 

131 – pořízení zboží  SC – smluvní cena 

132 – zboží na skladě a v prodejnách VBÚ – výpis z běžného účtu 

211 – Pokladna VPD – výdajový pokladní doklad 

221 – Bankovní účty  

321 – Závazky z obchodních vztahů  

343 – Daň z přidané hodnoty  

501 – Spotřeba materiálu 

 

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být veškeré dodávané zásoby zdaněny daní 

z přidané hodnoty. Jejíž sazby jsou:  

• Základní sazba 19%  

• Snížená sazba 9%  

z ceny zásob. Daň z přidané hodnoty se nestává součásti pořizovací ceny materiálu, 

ale projeví se jako pohledávka za finančním úřadem. To platí za předpokladu, že 

podnik nakupující materiál je plátcem DPH. U neplátce vstupuje DPH do ceny 

materiálu, neboť nemá nárok na vrácení DPH od finančního úřadu. 

 

Když nakupujeme materiál ze zahraničí, rozlišujeme, z kterých států dovážíme. 

V případě, že se jedná o státy z EU, budeme postupovat stejně jako by se jednalo o 
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nákup v tuzemsku. Pokud však budeme nakupovat z třetích zemí (mimo státy EU) 

budeme účtovat obdobně jako nákup v tuzemsku, pouze s tím rozdílem, že clo a daň 

z přidané hodnoty vyúčtovává příslušný celní orgán (pomoci celní deklarace), což 

účetní jednotka eviduje na účtě 379 – jiné závazky. 

 

Celnímu úřadu se platí nejen clo, ale i daň z přidané hodnoty. Clo je součásti ceny 

pořízených zásob, daň z přidané hodnoty si účetní jednotka nárokuje vrácení u 

finančního úřadu (pouze za předpokladu, že je plátcem DPH). Základem pro výpočet 

DPH při dovozu je celní hodnota zboží + clo. 

 

FAP nákup materiálu z 3.země SC 1**/321  

 Celní deklarace  clo 1**/379 

 Celní deklarace DPH 343/379  

 

Použité účty: Použité zkratky: 

1** – Zásoby DPH – daň z přidané hodnoty 

321 – Závazky z obchodních vztahů FAP – faktura přijatá 

343 – Daň z přidané hodnoty SC – smluvní cena 

379 – Jiné závazky 

  

Při dodávkách materiálu se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odběratelem a 

dodavatelem, příp. také mezi přepravcem. Nesrovnalosti se mohou týkat například 

množství dodaného materiálu. Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli za 

nedodané množství, respektive kvalitu, což označujeme jako reklamaci. 

 

Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. 

 

Reklamační nárok  315/1**  

Dodavatel zašle dobropis SC 321/315  

 DPH 321/343 

Náhradní dodávka  1**/315 

Neuznaná reklamace  549/315 

  

Použité účty: Použité zkratky: 
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1** – Zásoby DPH – daň z přidané hodnoty 

315 – Ostatní pohledávky SC – smluvní cena  

321 – Závazky z obchodních vztahů  

343 – Daň z přidané hodnoty  

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

 

Na konci účetního období dochází při účtování nákupu materiálu ke vzniku zvláštních 

účetních případů - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky. Jejich vznik je dán 

tím, že kupující podnik nemá k dispozici ke dni uzavírání účetních knih za příslušné 

účetní období ke každému nákupu materiálu oba potřebné účetní doklady – fakturu 

(popř. jiný daňový doklad) a příjemku. 

 

Vyskytne-li se situace, že účetní jednotka obdržela dodavatelskou fakturu za 

nakoupený materiál, ale ten dosud do jeho skladu nedorazil, jedná se o materiál na 

cestě. V opačném případě, když odběratel obdržel dodávku materiálu, ale 

dodavatelská fakturu do konce účetního období nedošla, jedná se o 

nevyfakturovanou dodávku.  

 

Takovéto situace řešíme následovně: 

1. materiál na cestě 

FAP za materiál 111/321 

Ke konci účetního období nedošla příjemka 119/111 

V následujícím účetním období příjem materiálu 112/119 

2. nevyfakturovaná dodávka 

Příjemka materiálu 112/111 

Ke konci účetního období nedošla FAP 111/389 

V následujícím účetním období došla FAP 389/321 

 

Použité účty: Použité zkratky: 

111 – Pořízení materiálu FAP – faktura přijatá 

112 – Materiál na skladě 

119 – Materiál na cestě 

321 – Závazky z obchodních vztahů 

389 – Dohadné účty pasivní 
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2.1.2. vytvoření vlastní činnosti 

Zásoby vlastní výroby mohou vznikat jak ve výrobním procesu, tak při poskytování 

služeb nebo dokonce i při tvůrčí myšlenkové práci. Nedokončená výroba obvykle 

vzniká provedením první operace na vyskladněném materiálu. Je možné, že 

nedokončená výroba je tvořena pouze přiznanou odměnou za provedenou a 

neukončenou práci. V některých oborech činnosti dokonce žádný materiál vůbec do 

hodnoty zakázky nikdy nevstoupí. Takovým oborem může být projekce, 

programování či jiné činnosti, v kterých nevznikají hmotné výstupy. Dokonce i při 

poskytování účetních služeb může vzniknout nedokončená výroba. A to v případě, 

když práce provedené na zpracování účetnictví zákazníka v posledním měsíc 

účetního období budou doplněny dalšími pracemi v měsících nového účetního 

období a teprve pak vyfakturovány. I v tomto případě platí, že vynaložené náklady 

nevyfakturované v tomtéž účetním období patří do nedokončené výroby. 

 

Pro účtování o zásobách vlastní výroby jsou vyhrazeny účty v účtové skupině 12–

zásoby vlastní činnosti a pro jejich aktivaci (výrobu) je určená účtová skupina 61. 

 121 – Nedokončená výroba  

Jedná se o zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni a 

již nejsou považovány na materiál, ale stále ještě nedosáhli stádia hotových výrobků. 

 122 – Polotovary vlastní výroby 

Jedná se o nedokončené výrobky, které se liší především v tom, že jsou výsledkem 

relativně uzavřeného výrobního stupně (popřípadě více stupňů) a jsou určeny nejen 

k dohotovení do podoby výrobků, ale obvykle se mohou též samostatně prodávat. 

Například součástky do automobilu. Jsou nezbytnou složkou k výrobě automobilů, 

ale mohou být rovněž i prodány. 

 123 – výrobky  

Jedná se o předměty, které firma vyrábí za účelem jeho následného prodeje 

odběratelům. 

 

Při vedení účetnictví způsobem A, je obvykle účtováno o zásobách tak, že jsou proti 

sobě účetní skupiny 12 a 61. Takové účtování není však pravidlem. Například když 

vyřazujeme výrobek z důvodu poškození, použijeme jako protiúčet manka a škody, 

účtujeme tedy přímo do nákladů.  
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Při použití způsobu B, účtujeme o těchto zásobách až při uzávěrce účetních knih, a 

to o zásobách zjištěných při inventarizaci, při čemž ale i v tomto případě jsou manka 

též zapsána do účtové skupiny 54. V případě, že budeme používat účet skupiny 12, 

musíme zvýšit hodnotu zúčtované na účtu skupiny 61 o manka. 

  

U vlastní výroby je podstatné rozdělení nákladů na přímé a nepřímé. Je třeba vytvořit 

systém, pomocí kterého bude zajištěna co největší přesnost směrování přímých 

nákladů do těch zakázek či výrobků, kterých se skutečně týkají. Kromě vytvoření 

takového systému je třeba pamatovat i na kontrolu jeho dodržování. Je vhodné aby 

se ve směrnici stanovili, které náklady jsou považovány za přímé, které spadají pod 

správní režii, ale též systém číslování zakázek, zásady pro jejich ukončování a 

v neposlední řadě též systém oceňování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků. 

V této směrnici mohou být i pravidla pro vyskladňování výrobků a jejich fakturaci. 

Součásti této směrnice může být i vymezení odpovědností za její dodržování a 

udržování v aktuálním stavu, i když vhodnější bude tyto odpovědnosti zahrnout do 

odpovědnostního řádu, který musí být dle zákona vypracován. Pokud je používán 

systém přirážek výrobní a správní režie, je třeba stanovit, jakým způsobem budou 

tyto přirážky stanovovány a způsob jejich udržování v aktuálním stavu.  

  

Možnosti účtování zásob vlastní výroby: A B  

Zvýšení stavu nedokončené výroby 121/611       - 

Výroba polotovarů 122/612       - 

Výroba výrobků 123/613       - 

Prodej výrobků SC  311/601 311/601 

      DPH 311/343 311/343 

Úbytek výrobků 613/123      - 

Úhrada faktury 221/311 221/311 

Přirozený úbytek nedokončené výroby 611/121      - 

Manko na výrobcích 549/123 549/613 

Přebytek nedokončené výroby 121/611 611/648 

Převod počátečních stavů   

a) nedokončená výroba     - 611/121 

b) polotovarů     - 612/122 

c) výrobků     - 613/123 
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Stav k 31.12.: 

a) nedokončená výroba     - 121/611 

b) polotovarů     - 122/612 

c) výrobků     - 123/613 

 

Použité účty: Použité zkratky: 

121 – Nedokončená výroba DPH – daň z přidané hodnoty 

122 – Polotovary vlastní výroby SC – smluvní cena 

123 - Výrobky 

221 – Bankovní účty 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

611 – Změna stavu nedokončené výroby 

612 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

613 – Změna stavu výrobků 

648 – Ostatní provozní výnosy 

 

2.1.3. Bezúplatné nabytí (darování) 

Darováním se rozumí každá liberalita v širším smyslu a v užším smyslu dobrovolné a 

bezplatné právní jednání, kterým jedná strana (dárce) zmenšením svého jmění 

obohacuje druhou stranu (obdařeného). Dárce tedy poskytuje obdařenému 

majetkový zisk a ten jej přijímá. 

 

Dar je zpravidla nějaká věc, která se věnuje určité osobě zdarma. 

 

Účtování je jednoduché. Obdarovaný hradí darovací daň. Dárce hradí darovací daň 

jen v případě, že daruje nějakou věc do ciziny nebo jako ručitel. V případě, že daň 

platí ručitel, vzniká mu pohledávka vůči obdarovanému. Do ceny darovaných zásob 

nelze zahrnout darovací daň, protože to nepřipouští §25 odst.1 sb. zákona o daních 

z příjmu. 

 

Darující odvádí DPH z obvyklé ceny, tj. z potenciální prodejní ceny. 
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 Darující Obdarovaný 

Darování zásob 543/1xx 1xx/413 

Darovací daň v tuzemsku (378/345) 538/345 

Darovaní do ciziny 538/345 

 

Použití účty 

1xx – zásoby 

345 – Ostatní daně a poplatky 

413 – Ostatní kapitálové fondy 

538 – Ostatní daně a poplatky  

543 - Dary  
 

2.1.4. Vklad zásob do podnikání 

Jedná se o další způsob bezúplatného pohybu zásob. Zásoby mohou být vkládány 

do podnikání jiných osob buď jako součást celkového vkladu majetku, případně i 

závazků, nebo samostatně. Účtování je jednoduché a téměř shodné pro způsob A i 

B. U způsobu B bude ovšem znázorněný účetní zápis o úbytku zásob u vkládajícího 

nahrazen snížením nákladů na spotřebu. U přijímajícího budou zvýšeny náklady na 

spotřebu. Účet půjček je alternativní použit proto, že zásoby mohou být i půjčeny. 

Půjčka může být dlouhodobá i krátkodobá. V příkladu je předpokládána půjčka mezi 

propojenými osobami. 

 Vkládající Přijímající 

Vložení zásob do ZK 06x/1xx 1xx/411 

Tichý vklad zásobami 067/1xx 1xx/479 

Půjčka dlouhodobá 066/1xx 1xx/471,(472) 

Půjčka krátkodobá 351,(352)/1xx 1xx/361,(362) 
 

Použité účty Použité zkratky: 

06x – Dlouhodobý finanční majetek ZK – základní kapitál  

066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 

067 – Ostatní půjčky 

1xx – Zásoby 

351 – Pohledávky, ovládající a řídicí osoba 

352 – Pohledávky, podstatný vliv 
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361 – Závazky, ovládající a řídicí osoba 

362 – Závazky, podstatný vliv 

411 – Základní kapitál 

471 – Závazky, ovládající a řídicí osoba 

472 – Závazky, podstatný vliv 

479 – Ostatní dlouhodobé závazky 

 

2.1.5. Inventarizace – přebytek 

Inventarizace je velmi důležitá součást účetnictví a bez jejich řádného proveden není 

možné považovat účetnictví za průkazné. 

 

Podle zákona o účetnictví musí účetní jednota provádět pravidelné inventarizace, a 

to k zajištění shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečností.  

 

Inventarizace se provádí: 

a) řádné (pravidelné), tj. k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky 

Fyzickou inventuru zásob, kterou nelze provést ke dni účetní závěrky, je třeba 

provádět v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním 

měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav zásob ke dni 

účetní závěrky údaji fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky zásob za dobu 

od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od 

začátku následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury v prvním 

měsíci tohoto účetního období. 

b) mimořádné – k okamžiku sestavení mimořádné účetní závěrky nebo při 

změně odpovědného pracovníka. 

 

Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou, kterou provádí inventarizační 

komise a vyhotovuje inventurní soupisy a inventarizační zápis. 

 

Při porovnávání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny 

inventarizační rozdíly, kterými může být: 

• Manko 

Skutečný stav je nižší než účetní stav, přičemž rozdíl mez těmito stavy nelze doložit 

účetním dokladem, nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Mankem 
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je tedy úbytek zásob, u něhož nebyla zjištěna jeho konkrétní příčina. Manka se 

považují v účetnictví za provozní náklad, předepsané náhrady se účtují jako provozní 

výnos.  

 

Náhrada za zaviněné manko se může uskutečnit: 

a) v hotovosti (účtováno na vrub účtu 211 – Pokladna) 

b) platbou na účet (účtováno na vrub účtu 221 – Běžný účet) 

c) srážkou ze mzdy ( účtováno na vrub účtu 331 – Zaměstnanci) 

 

 Úbytek do normy 

U některých druhů materiálu dochází k přirozeným úbytkům hmotnosti nebo objemu 

zásob (např. působením vnějších vlivů nebo při manipulaci s nimi), kterým nelze 

zabránit. Pro tyto úbytky si stanoví účetní jednotka svou vnitřní směrnici normy 

přirozených úbytků zásob, která má platnost pro určité období. Normy musí být řádně 

odůvodněné při určitých podmínkách. Pokud byl zjištěn při inventarizaci úbytek 

takového materiálu, který nepřesahuje normovanou výši, účtuje se jako spotřeba 

materiálu (MD 501/ Dal 112) a je daňově uznaným nákladem. 

 

 Úbytek nad normu 

V podniku může nastat situace, kdy dojde k fyzickému znehodnocení, živelným 

pohromám či jiné nahodilé události, které způsobují škodu na zásobách materiálu. 

Takový úbytek materiálu a úbytek materiálu, který přesahuje normovou výši 

stanovenou ve vnitropodnikové směrnici, považujeme za provozní nebo mimořádný 

náklad. Účtuje se na vrub účtu 549 – Manka a škody nebo 582 – Škody. Klasifikaci 

provozních a mimořádných nákladů u škod je vhodné vymezit ve vnitropodnikové 

směrnici. 

 

Předepsaná náhrada škod odpovědným osobám nebo náhrada škody od pojišťovny 

je provozním nebo mimořádným výnosem zachyceným na účtě 648 – Ostatní 

provozní výnosy nebo 688 – Ostatní mimořádné výnosy. Přiznaná náhrada škody 

pojišťovnou se účtuje na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky. Nebyla-li poskytnuta 

pojišťovnou ke dni účetní závěrky pojistná náhrada a pojišťovna ani nepotvrdila 

účetní uzávěrky přesnou výši náhrady, zaúčtuje se pohledávky za pojišťovnou na 

účet 388 – Dohadné účty aktivní. 



- 23 - 

 

Z účetního hlediska se za škodu považuje fyzické znehodnocení (neodstranitelné 

poškození nebo zničení), majetku účetní jednotky, a to z objektivních nebo 

subjektivních příčin.  

 

Podle zákona o dani z příjmů jsou zúčtovaná manka daňově účinná pouze do výše 

náhrad. Obdobně je to i škod, výjimkou jsou: 

- škody vzniklé v důsledku živelných pohrom 

- škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem 

V těchto dvou výše uvedených výjimečných případech jsou škody plně daňově 

uznatelné v prokázané výši.  

  

• Přebytek 

Skutečný stav zásob je vyšší než účetní stav. Přebytky představují materiál, který 

sice ve skladu je, ale nebyl zaúčtován do příjmu. Proto se účtuje jako provozní výnos 

se souvztažným zápisem na vrub účtu 112 – Materiál na skladě.  

 

Ztráta do výše norem přirozených úbytků 501/112 

Manko na základním materiálu 549/112 

Manko předepsáno skladníkovi k úhradě 335/648  

Přebytek na náhradních dílech 112/648 

 

Použité účty: 

112 – Materiál na skladě 

335 – Pohledávky za zaměstnancem 

501 – Spotřeba materiálu 

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

648 – Ostatní provozní výnosy 

 

Manka a přebytky zásob je možné také vzájemně vyrovnávat, ale pouze tehdy, jsou-li 

zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manka a přebytky zásob, 

které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jednotlivých 

druhů zásob (např. v důsledku jejich podobného balení). V takovém případě se 

zjištěná manka a přebytky vzájemně převedou a výsledný rozdíl se pak posuzuje 
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podle toho, zda částka přebytků převyšuje částku mank, výsledný rozdíl je pak 

přebytkem, nebo naopak a výsledný rozdíl je mankem. 

 

Oceňování zásob při inventarizaci: 

Při inventarizaci se také porovnává užitná hodnota zásob s jejich oceněním 

v účetnictví. Zjišťuje se, zda užitná hodnota zásob odpovídá ocenění v účetnictví. 

Mohou nastat tyto varianty: 

a) zásoby mají vyšší užitnou hodnotu, než je ocenění v účetnictví – 

v takovém případě se o přírůstku hodnoty zásob neúčtuje z důvodu 

respektování zásady bilanční opatrnosti v účetnictví. 

b) užitná hodnota zásob je nižší než cena zásob vykázaná v účetnictví. 

V takovém případě se musí zjistit, zda snížení hodnoty je trvalého nebo 

dočasného charakteru. 

 Trvalé snížení zásob se zaúčtuje na účtě 549 – Manka a škody. Hodnota 

definitivního snížení hodnoty zásob zúčtovaná na vrub provozních 

nákladů není daňově účinným nákladem.  

 Jedná-li se o přechodné snížení zásob, vytvoří se na snížení hodnoty 

opravná položka k materiálu, a to zápisem ve prospěch účtu 191 – 

Opravné položky k materiálu, který souvztažně ovlivní náklady na účtě 

559 – Tvorba a zúčtování opravných položek. Je třeba upozornit, že 

tvorba opravných položek není z hlediska zákona o dani z příjmů daňově 

uznatelným nákladem. 

 

Opravné položky k zásobám se tvoří jen tehdy, když snížení ocenění zásob 

v účetnictví není trvalého charakteru. Nesmí se také tvořit opravná položka na 

zvýšení hodnoty zásob. Účet opravné položky může vykazovat zůstatek jen povahy 

pasivní. Pomine-li důvod pro existenci opravné položky, vyúčtuje se jejich částečné 

nebo úplné rozpuštění do výnosů, a to ve prospěch účtu 559 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek. 

 

Dočasné snížení  559/191 

Rozpuštění opravných položek 191/559 

Trvalé snížení 549/112 
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Použité účty: 

112 – Materiál na skladě 

191 – Opravné položky k materiálu 

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 

 

2.1.6. Aktivace materiálu 

Kromě úpravy nakoupených zásob či renovace náhradních dílů může dojít k aktivaci 

v případě, kdy si účetní jednotka určitý druh zásob vyrábí sama pro sebe. Obvykle se 

jedná o výrobu speciálního nářadí, různých „polotovarů“, jako jsou třeba klempířské 

výrobky ve stavebnictví v budoucnu využitelné na stavbách, nebo určitý druh 

materiálu, který by dodavatelé vyráběli jako kusovou výrobu. Vždy by mělo být 

zvažováno,  zda výroba ve vlastní režii je nákladově výhodná. To bude právě spíše 

pravděpodobné u takového výrobků, který musí být vyráběn kusově. 

 

V případě výroby výrobků pro vnitropodnikovou potřebu se dosud obvykle účtovalo 

tak, že nebyl používán účet výrobků, ale bylo účtováno na vrub účtu Nakupovaných 

zásob proti účtu Aktivace. Tento způsob účtování nelze od roku 2003 použít, protože 

Vyhláška v § 9 odst. 3 jednoznačně stanoví, že v rozvaze jsou na řádku C.I.3. 

Výrobky vykazovány „věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř 

účetní jednotky.“ Z toho vychází i ČÚS 015 Zásoby, v kterém je v bodě 4.2.2 pro 

způsob A stanoveno, že o úbytku výrobků pro vlastní potřebu je účtováno až při jejich 

spotřebě. Ten fakt, že jsou určeny ke spotřebě a ne k prodeji nevede proto 

k přeskladnění na účet nakupovaných zásob. Je třeba dbát i na to, že dle § 21 

Vyhlášky obsahuje položka II Výkony výkazu zisku a ztráty jak změnu stavu zásob 

výrobků, tak i aktivaci zásob. To by pak mělo znamenat toto účtování: 

Odvod výrobků na sklad 123/613 

Použití pro vlastní potřebu  

 vyskladnění do nákladů 501/123 

 zúčtování aktivace  613/621 

 

Použité účty: 

123 - Výrobky 

501 – Spotřeba materiálu 
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613 – Změna stavu výrobků 

621 – Aktivace materiálu a zboží 

 

Domnívám se, že by k účtování aktivace zásob vlastní výroby mělo docházet pouze 

v nezbytně nutném rozsahu, protože při použití tohoto systému dochází ke zvyšování 

externích nákladů o vnitropodnikové náklady, protože nakoupený materiál je ve 

spotřebě dvakrát – jednou při původním vyskladnění a podruhé při spotřebě vlastních 

výrobků. Podobně je to i s ostatními přímými a režijními náklady obsaženými v ceně 

výrobku. 

 

2.2. Evidence zásob 
S dodávkou materiálu zasílá dodavatel odběrateli dodací list a fakturu. Dodací list 

dostane skladník rovnou i s dodávkou a slouží ke kontrole obsahu došlé zásilky. 

Převzetí dodávky pak potvrdí podpisem na příjemce – zápisy v této příjemce musí 

odpovídat skutečnému přijatému množství jednotlivých druhů materiálu podle 

přejímky. V případě, že dojde k nesouladu skutečnosti a příjemky, musí být 

vyhotoven protokol o vadách, který je důležitým podkladem pro reklamační řízení.  

 

Ukázka příjemky: 
                  

  PŘÍJEMKA č.    
           
  Doklad:         
  Datum přijetí:        
  Dodavatel:        
  Druh příjmu:        
           

  
Číslo Název 

materiálu 

Přijaté 
množství 
podle dokladu 

Skutečně 
převzato MJ Cena 

za MJ Celkem Kč 
  

                  

                  

                  

                  

  Celkem               
           

  
Přijal: 
……………………….. 

Schválil: 
………...…………   

Zaúčtoval: 
…………………   

 

Došlá faktura se kontroluje z hlediska věcné a formální správnosti. Porovnává se 
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skutečná dodávka a hospodářská smlouva a přezkušuje se početní a věcná 

správnost faktury. Přezkoušenou fakturu s příjemkou obdrží účtárna k zaúčtování 

příjmu materiálu. 

 

Když podnik vydává materiál ze skladu, dokladem je výdejka. Vyhotovuje ji 

odebírající středisko, některé údaje vyplňuje skladník. Potvrzená výdejka je účetním 

dokladem, podle které se zapisuje výdej na skladní kartě.  

 

Ukázka výdejky: 

                  

  VÝDEJKA č.    
           
  Datum:         
  Odebírající:        
  Druh výdeje:        
           
           

  
Číslo Název 

materiálu 
Žádané 
množství 

Vydané 
množství MJ Cena za 

MJ 
Celkem 
Kč   

                  
                  
                  
                  
  Celkem               
           

  
Schválil: 
…………………… Vydal: ………...………… Zaúčtoval: ………………… 

 

Pokud se jedná o pohyb materiálu uvnitř podniku, mluvíme o převodce. Má stejný 

obsah jako výdejka. 
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3. Účtování a oceňování zásob 
 

3.1. Účtování zásob 
Na rozdíl od dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u kterého je 

zacházení s ním často upraveno vnitropodnikovou směrnicí, účtování zásob je 

upraveno vnitropodnikovou směrnicí pouze výjimečně. Přitom by právě oblast 

účtování zásob často takovou směrnici potřebovala. 

 
ČÚS dávají účetním jednotkám možnost volby mezi dvěma možnými způsoby 

účtování. Tyto způsoby jsou označeny jako způsob A a B. Způsob A nám nařizuje, 

vést zásoby souběžně se skladními kartami, tj. zápisy ve skladové evidenci a na 

účtech zásob v hlavní knize. Skladní karty musí být vedeny jak v jednotkách 

množství, tak i v příslušném ocenění. 

 

Číslo skladní karty     SKLADNÍ KARTA ZÁSOB List číslo     
Kód podle platné JK Název materiálu (výrobku) 

Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ 
        Skladní   Datum Kč 

Sklad 

        plánovací       

        Předpokládaný 
koeficient       

Účet 

Množství Kč     Datum 
  

Doklad 
číslo 
  

Obsah zápisu 
  Příjem výdej Zásoba příjem výdej Zásoba     

                      
                      
                      
 

Při účtování způsobem B je povinnosti pouze vedení zásob pomocí skladové 

evidenci. Na účtech zásob se účtuje pouze na konci účetního období při uzávěrce 

účetních knih. Díky tomu že je pořízení zásob účtováno přímo do spotřeby, 

setkáváme se s řadou problémů. Pří nákupu nemůže být leckdy známo, zda se jedná 

o nakoupený materiál přímý či režijní, na jakou zakázku či pro které středisko budou 

použity. Když má účetní jednotka více prodejen se zbožím uskladněným v jednom 

skladu, nemusíme vždy zjistit, do které prodejny bude zboží navezeno a v jakém 

množství. V případě, že dojde k poškození nebo zničení materiálu či zboží, musí se 

přeúčtovat ze spotřeby na účet pro sledování škod, obdobně je to i s darovanými či 

reprezentačními výrobky a zbožím.  
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Při evidenci zásob způsobem B dochází k časovému rozdílu mezi okamžikem 

splnění dodávky a zúčtováním odpovídajícího závazku. Účetní jednotka se tedy musí 

rozhodnout zda bude účtovat v momentě přijetí faktury proti účtu dodavatelů, nebo 

v momentě doručení zásob. Při tom pochopitelně nemůže být porušena povinnost 

zaúčtovat všechny účetní případy do období, s kterým časově i věcně souvisí.  

 

Účtování způsobem B, který představuje zjednodušený způsob účtování, je třeba 

velmi dobře zvážit, protože je pak téměř vyloučena jakákoliv další kontrola. 

Nedoporučuje se, aby byly přímo do spotřeby účtovány ty předměty, které jsou 

rozhodnutím účetní jednotky podrobeny další evidenci, tj. podrozvahové. Neboť je 

velmi obtížné zjistit, zda tyto předměty byly opravdu do této evidence zapsány.  

 

Nákup předmětu charakteru drobného nářadí a podobných, snadno soukromě 

upotřebitelných předmětů, by měli být vždy zachycovány do skladové evidence. 

Z této evidence můžeme vyčíst, kolik takovýchto předmětů bylo za účetní období 

spotřebováno na jednom pracovišti, případně jedním pracovníkem. Je zde i možnost 

porovnání jednotlivých pořizovacích cen a tím i možnost prověřit, zda někteří 

pracovníci nepořizují své nákupy za podezřele vysoké ceny.  

 

Přímý materiál by měl být účtován přímo do spotřeby pouze tehdy, když je zároveň 

zachycován i v nákladech na zakázku. Takovýto materiál pak vstupuje do 

nedokončené výroby a tím se vrací do zásob. Pokud je materiál skutečně 

spotřebován, pak je vše v pořádku. Při používaní způsobu B účtování zásob, je 

obzvláště třeba věnovat pozornost sledování nákladů na zakázku či druhy výrobků. 

Tento způsob účtování by se dal využít třeba ve stavebnictví, kde velká část 

nakupovaných zásob je dopravována od dodavatele přímo na pracoviště. V tomto 

případě by ale bylo vhodné, aby nedokončená výroba byla sledována ve skutečných 

nákladech. Neboť tak je zabezpečeno, že není zkreslen ani hospodářský výsledek 

ani rozvaha. 

 

V případě, že na konci účetního období nebyl přímý materiál zcela spotřebován, měla 

by se provést inventarizace a zjištěná hodnota by měla být převedena na účet 

materiál na skladě. Jestliže k převodu nedojde, nedojde sice k podstatnému zkreslení 

rozvahy (neboť se jedná o převod mezi dvěma položkami zásob), ale přece jen při 
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vyhodnocování rozvahových údajů mají zásoby materiálu jinou hodnotu než zásoby 

nedokácené výroby. 

 

Při nákupu většího rozsahu, by se mělo účtovat způsob A, aby nedošlo ke 

zkreslování nákladů mezi účetními obdobími. 

 

3.2. Oceňování zásob 
3.2.1. Oceňování zásob 

Při oceňování zásob vycházíme z pravidel popsaných v ČÚS 015 Zásoby, bod 3, 

který říká, že zásoby se oceňují podle § 25 zákona a § 49 vyhlášky pořizovacími 

cenami, reprodukčními pořizovacími cenami nebo vlastními náklady u vlastní výroby. 

 

3.2.1.1. Pořizovací cena 

„3.3. Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem 

stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady 

s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky 

rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.“6 

 

Pokud vznikají při účtování pořízení zásob odchylky, je vhodné upravit způsob jejich 

rozpouštění vnitropodnikovým předpisem. Nejčastěji se používá způsob, při kterém 

procento oceňovacích odchylek příslušných na výdej ze skladu se zjistí stejným 

dílem, jaký je podíl vydaných zásob k jejich počátečnímu stavu zvýšenému o nákupy 

ve sledovaném období. Případně se zjistí suma odchylek součtem jejich počátečního 

stavu a přírůstků a vypočte se poměr k součtu počátečního stavu zásob a jejich 

přírůstků. Tímto poměrem se pak násobí hodnota vyskladnění. Je třeba věnovat 

pozornost i stanovení způsobu rozpouštění odchylek, pokud dojde z jakýchkoli 

důvodu k přecenění zásob. V tomto případě by bylo vhodné oceňovací odchylky 

vzniklé z přecenění rozpouštět pouze k prodeji přeceněných zásob, pokud není jejich 

váha zanedbatelná k celkové hodnotě zásob.  

Zda vypočítávat a účtovat odchylky měsíčně či v delším časovém období záleží na 

konkrétních podmínkách, které jsou v té dané účetní jednotce. Když dochází ke 

vzniku k odchylkám jen nepatrné hodnotě, postačí jejích rozpouštění pouze jednou 

                                                 
6 Český účetní standard č. 015, bod 3 - oceňování 
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ročně. Aby nedocházelo ke zkreslování nákladů, je vhodné vypočítávat jejich úbytek 

jednou měsíčně. Při výpočtu jednou měsíčně, však může nastat situace, že některé 

náklady na zásoby jsou zjištěné díky obdržené faktuře až následující měsíc. Tak 

dochází v průběh roku ke zkreslování výpočtů. Této situaci se dá zabránit pomoci 

dohadných položek, kdy se pokusíme odhadnout výši těchto nákladů. S těmito 

dohadnými účtu pracujeme až do prosince, kdy se tyto položky zruší a zaúčtují se 

všechny účetní případy patřící do uplynulého účetního období. 

Je možné použít i jednodušší způsob. Během roku účtujeme úbytek odchylek 

zjišťovaný měsíčně, jak máme doklady k dispozici, ale v prosinci vypočteme poměr 

odchylek z celoročních obratů a zaúčtuje se vypočtená celoroční částka snížená o 

částky zúčtované v průběhu roku. Může ale nastat, že dojde v některém měsíci ke 

zkreslení nákladů. 

 

3.2.1.2. Vlastní náklady 

„3.4. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů 

podle operativních (plánových) kalkulací, pokud jsou stanoveny v podmínkách 

technické přípravy výroby. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní 

výroby.“7 

Zásoby vlastní výroby by měly být vždy oceněny ve skutečných nákladech. Dle 

standardů je lze oceňovat i v předem kalkulovaném ocenění. V uvedeném standardu 

se konstatuje, že pokud jsou používány pro oceňování tohoto druhu zásob předem 

stanovené náklady, je nutno při výpočtu vycházet z podmínek konkrétní účetní 

jednotky v rámci technické přípravy výroby. Uvedené kalkulace musí existovat, pokud 

je výše nákladů podle nich stanovena. Nelze tudíž ceny zásob vlastní výroby pouze 

odhadovat. Rovněž platí, pokud standard stanoví, že musí jít o konkrétní podmínky, 

nelze vycházet při oceňování z kalkulací stanovených za podmínek platných před 

několika lety, ani převzetí kalkulace od jiných účetních jednotek. Proto je potřeba, 

tyto kalkulace nejméně jednou ročně obnovovat. Přitom ke změnám nemusí nutně 

docházet od prvního měsíce nového období, ale teprve od toho měsíce, ve kterém je 

možno znát hodnocení uplynulého roku. Dalo by se vycházet z toho, že od odbytové 

ceny odečteme správní a výrobní režii. Vycházíme z poměru přímých nákladů 

k průměrným tržbám z předešlých let. Tímto poměrem vynásobíme odbytovou cenu 

                                                 
7 Český účetní standard č. 015, bod 3 - oceňování 
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hotových výrobků či nedokončené výroby. Vycházejme však z toho, že bez 

správných informací nemůže být správné rozhodování. Proto je nejvhodnější 

sledovat a aktivovat náklady na výrobu ve skutečné výši. 

Vlastními náklady se tedy myslí, přímé náklady, popřípadě zvýšené o náklady 

s výrobou související, tedy část nepřímých nákladů. Za přímé náklady se považuje 

především přímý materiál a přímé mzdy včetně sociální a zdravotního pojištění. 

Přímé mzdy se dají zjistit přímo na jednici výroby. Nepřímé náklady související 

s výrobou či jinou činností se zpravidla skládají z nákladů na odpisy, spotřeby 

energie, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby atd. Vždy se však 

jedná o vynaložené náklady. Nelze do pořizovací ceny rovněž zahrnout vlastní práci 

individuálního podnikatele, náklady finanční povahy (jako jsou úroky). Mezi přímé i 

nepřímé náklady nelze zahrnout náklady sankční povahy, ať už je jedná o náklady 

uplatnitelné či neuplatnitelné od základu daně z příjmu. 

 

3.2.1.3. Reprodukční pořizovací cena 

„3.5. Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové 

produkty vracené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou.“8 

 

Reprodukční pořizovací cena je v účetnictví považována za cenu, kterou bychom 

zaplatili, abychom získaný předmět kupovali v tom stavu, v jakém se nachází v době 

získání. Způsob, jak má být tato cena zjištěna, není v žádném účetním předpisu 

přesně definované. Dá se tady předpokládat, že cena může být stanovena jak 

znaleckým posudkem tak i odborným odhadem, pokud by byly náklady na posudek 

znalce neúměrně vysoké. Z ustanovení zákona však musíme brát v úvahu, kde byl 

majetek získán. Pokud jsou s majetkem spojené další náklady (např. doprava, 

montáž atd.) musí se reprodukční pořizovací cena o tuto částku zvýšit. Do 

reprodukční ceny však nelze zahrnou darovací daň, pokud byla hrazena příjemcem 

daru, neboť se nejedná o uznatelnou položku k dani z příjmu. Reprodukční cenou 

tedy mohou být oceněny ty zásoby, které byly pořízeny darem či jinou formou 

bezúplatného nabytí a v případě, že náklady na jejich vytvoření vlastní činností nelze 

zjistit. Další možností ocenění je inventurní přebytek. Obvykle bývá tento přebytek, 

pokud se jedná o nepoužitý majetek, oceněn cenami platnými na trhu v době jeho 

                                                 
8 Český účetní standard č. 015, bod 3 - oceňování 
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zjištění. Rovněž to platí i pro oceňování výrobního odpadu, popřípadě různých zbytků 

vrácených z výroby.  

 

3.2.2. Oceňování nákupu v cizích měnách 

Pravidla pro přepočet ceny nejsou přímo definována, ale vyplývají z obecných 

ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, §25,odst.4b). 

 

Tato ustanovení znamenají, že majetek získaný za cizí měnu je nutno přepočítat 

kursem vyhlašovaným ČNB. V závislosti na způsoby oceňování zavedeném v účetní 

jednotce bude skladová cena stanovena tak, jak bude přepočtena na přijaté faktuře, 

nebo bude stanovena jiným způsobem se současným vznikem oceňovacích 

odchylek. Jejich rozpouštění je nutno upravit tak, aby nedocházelo k významným 

rozdílům v ocenění majetku především k rozvahovému dni. 

ČNB vyhlašuje kursy v pracovních dnech, a to v 14:15 hod. s platnosti pro celý den, 

v kterém je kurs vyhlášen. Pro přepočet cizí měny v přijaté faktuře lze využít kursu 

ČNB vyhlášeného v den splnění dodávky nebo v den přijetí faktury. 

Ustanovení Zákona o pevných kursech znamená, že si účetní jednotka může 

stanovit, že bude používat po období delší jak jeden den stejný kurs. Ten však 

nemůže být delší jak účetní období. Tento kurs musí být stanoven ve výši, jaký 

vyhlásila ČNB pro den, který se shoduje s prvním v období, po které bude kurs 

používán. Pokud tedy bude prvním dnem vyhlášeného období nepracovní den, musí 

být použit kurs vyhlášený ČNB v poslední pracovní den tomuto dni předcházející. 

Ten totiž platí i v následujících nepracovních dnech. Použitý kurs, případně jeho 

změny, musí být vyhlášeny vnitřním předpisem. 

 

3.3. Způsoby oceňování zásob na skladě 
Zásoby na skladě můžeme oceňovat následujícími metodami: 

1) FIFO 

2) Vážený aritmetický průměr 

3) Vážený aritmetický průměr zjednodušený 

4) Pevná cena 

5) Pevná cena odchylek 
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3.3.1. FIFO 

Jedná se o jeden ze základních způsobů oceňování zásob. U této metody se výdaje 

oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se postupně 

ze skladu odebírá. Používané a velmi známe pojmenování pro tento způsob je „první 

do skladu, první ze skladu“. Vycházíme z anglického „first in, first out“, zkráceně 

FIFO. Důvodem pro tento postup je snaha přiblížit rozvahové ocenění zásob co 

nejvíce současným cenám na trhu.  

 

Existuje i způsob s opačným postupem „poslední od skladu, první ze skladu“ 

(v angličtině „last in, first out“, zkráceně LIFO). Zde se přibližuji ceny na trhu firemním 

nákladům. Neboť čím déle jsou skladovány zásoby, tím méně bude rozvahové 

ocenění odpovídat současným cenám. U nás tato metoda LIFO není povolena.   
Příklad: Nákup jablek na jablečný závin. 

  1.1.08 PZ O kg 

12.1.08 příjem  25 kg 17,90 Kč/kg 

16.1.08 výdej   8 kg  

25.1.08 příjem 10 kg 21,90 Kč/kg 

27.1.08  výdej 16 kg 

  3.2.08 výdej   5 kg 

Číslo skladní karty  121   SKLADNÍ KARTA ZÁSOB 
List číslo    1.   

Kód podle platné JK Název materiálu (výrobku) 
 343434 Jablka  
Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ 
        skladní kg  Datum Kč 

Sklad  01 

        plánovací kg 12.1.  17,90  

        Předpokládaný 
koeficient  1  25.1. 21,90  

Účet 112 

Množství Kč     Datum Doklad 
číslo Obsah zápisu 

Příjem výdej Zásoba příjem výdej Zásoba     
1.1 PZ počáteční zůstatek - - - - - -     
12.1 P1 příjem 25 - 25 447,5 - 447,5  = 25 x 17,90 
16.1 V1 výdej - 8 17 - 143,2 304,3  = 8 x 17,90 
25.1. P2 příjem 10 - 27 219 - 523,3  = 10 x 21,90 
27.1. V2 výdej - 16 11 - 286,4 236,9  = 16 x 17,90 
3.2. V3 výdej - 5 6 - 105,5 131,4  =(1x17,90)+(4x21,90) 
                      
                      

  

3.3.2. Vážený aritmetický průměr 

Většina účetních jednotek používá metodu pro výpočet výdajů pomoci váženého 

průměru. Při pořízení se vypočte vážený průměr ze zásob určité položky na skladě a 
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nového přírůstku. Všechna vyskladnění, která budou následovat, jsou oceněny právě 

touto vypočítanou hodnotou až do vyskladnění nebo do nového nákupu. V případě, 

že nakoupena zásoba dosud na skladě nebyla nebo v době pořízení na skladě není, 

nelze žádný průměr počítat, a proto se použije skutečná pořizovací cena nákupu. 

 

V případě, že dojde k pořízení a zároveň i k vyskladnění v jeden den, mělo by se 

postupovat v tomtéž sledu, v kterém proběhli ve skutečnosti. Nelze tedy připustit, aby 

se skladové složky zásob dostaly v jakémkoli momentě do mínusu. Tím by mohlo 

dojít ke zkreslení ocenění jak momentálního výdeje do spotřeby, tak zbývající 

zásoby. 
Příklad: Nákup jablek na jablečný závin. 

  1.1.08 PZ O kg 

12.1.08 příjem  25 kg 17,90 Kč/kg 

16.1.08 výdej   8 kg  

25.1.08 příjem 10 kg 21,90 Kč/kg 

27.1.08  výdej 16 kg 

  3.2.08 výdej   5 kg 

Číslo skladní karty  121   SKLADNÍ KARTA ZÁSOB 
List číslo    1.   

Kód podle platné JK Název materiálu (výrobku) 

343434  Jablka  
Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ 

        skladní  Kg Datum Kč 

Sklad  01 

        plánovací  Kg 12.1.  17,90  

        Předpokládaný 
koeficient  1  16.1. 21.90  

Účel  112 

Množství Kč     Datum Doklad 
číslo Obsah zápisu 

Příjem výdej Zásoba příjem výdej Zásoba     

1.1 PZ počáteční zůstatek - - - - - -     

12.1 P1 příjem 25 - 25 447,5 - 447,5  = 25 x 17,90 

16.1 V1 výdej - 8 17 - 143,2 304,3  = 8 x (447,5 / 25) 

25.1. P2 příjem 10 - 27 219 - 523,3  = 10 x 21,90 

27.1. V2 výdej - 16 11 - 310,1 213,2  = 16 x (523,3 / 27) 

3.2. V3 výdej - 5 6 - 96,9 116,3  = 5 x (213,2 / 11) 
  

                    

                      

 

Vypočítá se podle vzorce 
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3.3.3. Vážený aritmetický průměr zjednodušeně 

Tento zjednodušený způsob ocenění zásob se používal dříve, když ještě nebyly 

počítače používány v takovém rozsahu. Při výpočtu se postupuje shodně jako při 

výpočtu váženého průměru. Tento průměr se počítá minimálně jednou měsíčně. Není 

však nutné, aby se tento výpočet prováděl na konci měsíce, i když je tento termín 

nejvýhodnější. Průměr se tedy nezjišťuje při každém jednotlivém přírůstku, ale 

vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší jak 1 měsíc. Takto zjištěná 

pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období.  
Příklad: Nákup jablek na jablečný závin. 

  1.1.08 PZ O kg 

12.1.08 příjem  25 kg 17,90 Kč/kg 

16.1.08 výdej   8 kg  

25.1.08 příjem 10 kg 21,90 Kč/kg 

27.1.08  výdej 16 kg 

  3.2.08 výdej   5 kg 

 

Číslo skladní karty 121   SKLADNÍ KARTA ZÁSOB 
List číslo    1.   

Kód podle platné JK Název materiálu (výrobku) 

343434 Jablka 
Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ 

        skladní kg Datum Kč 

Sklad  01 

        plánovací kg 12.1. 17,9 

        Předpokládaný 
koeficient 1 25.1. 21,9 

Účel  112 

Množství Kč     Datum Doklad 
číslo Obsah zápisu 

Příjem výdej Zásoba příjem Výdej Zásoba     

1.1 PZ počáteční zůstatek - - - - - -     

12.1 P1 příjem 25 - 25 447,5 - 447,5  = 25 x 17,90 

16.1 V1 výdej - 8 17 - 143,2 304,3  = 8 x 17,90 

25.1. P2 příjem 10 - 27 219 - 523,3  = 10 x 21,90 

27.1. V2 výdej - 16 11 - 286,4 236,9  = 16 x 17,90 

3.2. V3 výdej - 5 6 - 107,7 129,2  = 5 x (236,9 / 11) 
                      

                      

 

Vypočítá se podle vzorce 
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3.3.4. Pevná cena 

ČÚS 015 Zásoby nevylučuje ani ocenění zásob pomocí předem stanovené 

(skladové) ceny. Jaká má být tato cena stanovena není žádným předpisem 

upraveno. Proto je nutné se řídit obecnými pravidly, dle kterých použité metody mají 

směřovat k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti. Obvykle se při stanovení ceny 

vychází z předpokládaných pořizovacích cen nebo z cen známých v momentu 

stanovení skladových cen. Bylo by vhodné, aby v účetní jednotce byl, nejlépe 

směrnicí (vnitřním předpisem), upraven způsob změny výše této ceny během roku. 

Ke změně ocenění by mohlo dojít například vždy, když se dosahované pořizovací 

ceny odchýlí od předem stanovených o více jak x procent. Protože způsob oceňování 

v pevných cenách je pouze jakousi aplikací této metody, lze ceny během roku měnit, 

aniž by docházelo k rozporu s ustanovením Zákona9. 

Nově stanovená cena bude používána buď až pro nově pořizované zásoby nebo se 

provede přecenění stávajících zásob. Množství přeceňovaných zásob se zjistí na 

základě inventury. O zjištěném rozdílu bude účtováno jako o oceňovací odchylce. 

 

3.3.5. Pevná cena s odchylkou (odchylky od skutečné pořizovací ceny zásob) 

Pokud oceňujeme zásoby pevnou skladovou cenou, vznikají rozdíly mezi ní a 

skutečně dosaženou pořizovací cenou. Tyto rozdíly nazývají ČÚS odchylkami od 

skutečné ceny pořízení zásob. Tyto odchylky mohou za jistých okolností vznikat i při 

uplatnění ostatních uvedených způsobů oceňování. 

 

Dále je třeba řešit, jakým způsobem budou oceňovány zásoby vlastní výroby 

v jednotlivých kategoriích, tj. nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a 

výrobky, případně zvířata. Je třeba určit, v jaké struktuře nákladů budou sledovány 

tyto kategorie, přičemž nemusí být bezpodmínečně stejná struktura nákladů 

v jednotlivých kategoriích. Dosti časté a při tom možné je například to, že 

nedokončená výroba je sledována v přímých nákladech, kdežto hotové výrobky jsou 

sledovány v přímých nákladech zvýšených o výrobní režii. 

 

                                                 
9 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 4, odst. 15 
Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody podle odstavce 8 ve znění 
platném na jeho počátku 
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Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo vymezit důvody, proč je nezbytné zpracovávat 

v účetních jednotkách vnitropodnikové směrnice pro oblast zásob. Zaměřila jsem se 

na rozbor zásobovací činnosti, způsobů pořízení zásob a účtování a oceňování 

zásob. 

 

Zásoby výrazně ovlivňují konkurenční schopnost a finanční situaci každého podniku. 

Jednou z hlavní činnosti zásobovací činností je logistika. A právě na základě logistiky 

podnikatel rozhoduje s jakou strukturou zásob bude podnikat, v jakém množství 

nakupovat, od koho odebírat apod. 

 

Zásoby můžeme pořídit několika způsoby ať už dodavatelským způsobem, což je 

nejčastější pořízení, tak vlastní činnosti, inventurou (přebytek), vlastní činnosti apod. 

 

Účtování zásob lze provádět dvěma způsoby – způsobem A nebo způsobem B. 

Způsob A je běžnější, účetně poněkud pracnější. Při způsobu B se v průběhu roku 

nakupované zásoby účtují přímo do spotřeby – jako kdyby se v okamžiku pořízení 

ihned spotřebovaly. Na účtě materiál na skladě se účtuje jen při ukončení účetního 

období. 

 

Zásoby vstupující do podniku oceňujeme v pořizovací ceně, v reprodukční pořizovací 

ceně nebo ve vlastních nákladech. U zásob na skladě oceňujeme metodou FIFO, 

váženým aritmetickým průměrem, pevnou cenou apod. 

  

Uvědomuji si, že zásobovací činnost podniku je velmi zásadní oblastí ekonomické 

činnosti každého podniku. Ve své bakalářské práci jsem naznačila systematické 

přístupy k této problematice. 

 

Domnívám se, že má bakalářská práce bude přínosem nejenom pro ekonomické 

pracovníky pracující v podnicích v této oblasti, ale také pro pedagogickou činnost. 


