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1. Úvod 
 

Dnešní doba je pro české podnikatele z hlediska konkurenčního prostředí a 

udržení si pozice na trhu velmi těžká. Každý si hledá v krizi zmítaném prostředí svou 

pozici a snaží si jí udržet, v lepším případě posílit. „Levně nakoupit, draze prodat a 

pozdržet platbu“ je nejčastější pravidlo našich podnikatelů. 

 

 Spotřebitelé v České republice si velmi rychle po pádu komunismu zvykli na 

širokou nabídku zboží, velký výběr  jednotlivých výrobků. Spotřebitelé si uvědomují, 

že mohou v době různých sezónních slev nakupovat obrovské množství výrobků za 

velmi přijatelnou cenu. Proto jak koneční spotřebitelé tak obchodníci se rádi zásobují 

výrobky v době různých akcí. Zákazník se stává tím, kdo si diktuje své podmínky 

výrobcům. Stále více se rozhoduje, kde zboží nakoupí – v jakém prostředí, s jakou 

zárukou vrácení, za jakou cenu, kvalitu apod.  

 

Hospodaření se zásobami zásadně ovliňuje ekonomiku jakékoliv činnosti, 

proto je nezbytné již od samého počátku jejich výroby nebo nákupu věnovat 

maximální pozornost všem faktorům a detailům s nimi souvisejícími tj.  

 stanovení jejich optimální výše, způsobu doplňování a skladování s 

ohledem na ekonomické možnosti daného subjektu, 

 perfektní prvotní a následná účetní evidence, včetně systému jejich 

sledování, oceňování a stanovení ceny v celém procesu jejich pohybu v 

průběhu vstupu, skladování a zpracování,  

 zajištení dodržování disciplíny při těchto činnostech a průběžnou kontrolu v 

každém momentu jejich pohybu, 

 jednoznačně delegovat kompetence a odpovědnost na minimální počet    

pracovníků (nejlépe jeden a to ekonomický ředitel) za uvedené činnosti. 

 

To jsou zásadní pravidla, která v případě, že nejsou v plné šíři uplatňována,   

způsobují, že hospodaření se zásobami daného subjektu je neefektivní a nepřesné. 

Dochází k zkreslování výsledku hospodaření a managament nemůže příjímat 

relevantní rozhodnutí. Určitou dobu vždy trvá, než problém nabyde takového rozměru 

než je zpozorován a podle jeho rozsahu přicházejí následky. Proto je nezbytné, aby 
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na pozicích, na které je degována odpovědost za stav zásob byli lidé mimořádně 

disciplinovaní, profesionálně a morálně zdatní. 

 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit co znamená pojem skladové zásoby a 

jaký mají význam pro podnik, v jakých cenách se oceňují, jakým způsobem se účtují 

a evidují, jaký má výběr správné oceňovací metody vliv na výsledek hospodaření 

podniku.  

 

V závěru své bakalářské práce bych ráda shrnula své získané znalosti 

v oblasti skladových zásob a představila řešení skladových zásob v účetní praxi ve 

společnosti Opavská strojírna s.r.o., která se zabývá převážně kovoobráběčskou 

činností.  

 

 Vlastní názory, návrhy a připomínky jsou v této bakalářské práci psány 

kurzívou. 
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2. Zásoby a jejich význam 
 

Pro podnik a jeho plynulou výrobu je velmi důležité mít dostatek skladových 

zásob. Manageři popřípadě nákupčí musí předvídat odběratelskou poptávku a brát 

v úvahu výrobní kapacitu podniku, musí pohotově reagovat při různých cenových 

výkyvech, při změně cen energií, surovin. Je velmi těžké odhadnout jaké množství je 

pro podnik dostatečné. Musí se brát v úvahu skladovací prostory, náklady na 

skladování včetně mzdy skladníka, spotřeba energií, finanční zatížení nákupu 

skladových zásob. V některých případech si podnik vyrobí materiál sám, protože 

nákup je pro něj finančně nevýhodný.  

 

Zásoby lze tedy charakterizovat takto: 

 zajišťují plynulost výroby v podniku, tj. mají překlenout časový nesoulad mezi 

dodávkami materiálu a výrobou v podniku, 

 jsou skupinou hmotného majetku, který mění v reprodukčním procesu svou 

formu, 

 tvoří nejobjemnější složku oběžného majetku podniku.  

 

Význam zásob:  

 zabezpečují plynulost výrobního procesu, 

 vyrovnávají možnosti dodavatelů s odběratelskou poptávkou, 

 umožňují krýt různé nepředvídané vlivy, 

 umožňují profitovat ze zvýšení cen surovin, 

 zabezpečují pohotovou nabídku a okamžitý prodej. 

 

Vymezení pojmu „zásoby“ je rozvedeno v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, v § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení k podvojnému účetnictví a dále v Českých účetních 

standardech (dále jen ČÚS) č. 015 – Zásoby.  
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Graf č. 2.1: Členění zásob 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nakupované zásoby 
 Nakupované zásoby patří mezi nejfrekventovanější druh zásob. Lze jej rozdělit 

do tří skupin a to na materiál, zboží a zvířata.  

 

 Materiál  

 Materiál je spotřebováván ve výrobě jednorázově, mění svoji formu. Patří sem 

bez ohledu na pořizovací cenu všechny předměty, jejichž použitelnost je kratší než 

jeden rok a dále všechny předměty, které jsou určeny k jednorázové spotřebě. Do 

této skupiny patří také náhradní díly, které slouží pouze k opravám dlouhodobého 

majetku a drobný hmotný majetek do 40 000,-- Kč o němž účetní jednotka rozhodla, 

že není dlouhodobým majetkem a nebude postupně odpisován. Pokud má majetek 

poměrně dlouhou dobu životnosti a účetní jednotka se rozhodla ho zařadit jako 

materiál, měla by jej sledovat v operativní evidenci. 

 

Materiál zejména obsahuje: 

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela 

nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu, 

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho 

podstatu, například lak na výrobky, 

Zásoby 

Nakupované zásoby
  

Zásoby vytvořené 
vlastní činností  

 

Zvířata 
 

Materiál
  

Zboží Nedokončená 
výroba 

Polotovary 
vlastní výroby 

Hotové 
výrobky 
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c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například 

mazadla, palivo, čisticí prostředky, 

d) náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty, 

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek 

nebo zboží, 

f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši 

ocenění, 

g) samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok, nevykázané v položce "B.II.3. Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí", považované za drobný hmotný majetek, o kterém 

účetní jednotka účtuje jako o zásobách, 

h) pokusná zvířata.1 

 

 Vyhláška v § 9 odst. 1e) stanoví, že obaly jsou sledovány v zásobách, pokud 

nejsou dlouhodobým hmotným majetkem pro účely Zákona. Bohužel, ale co je obal 

Vyhláška ani ČÚS nevysvětlují. Jednoduchá situace se zdá být pouze tehdy, když 

dodavatel pořizuje obaly proto, aby je prodával zároveň se zbožím nebo jako zboží; 

tím jsou pro něho obaly též zbožím a to proto, že veškeré předměty, které odpovídají 

definici zboží, jsou zařazeny do zásob. Pokud ale obal není zbožím a má 

dlouhodobou použitelnost, pak při splnění cenové podmínky dané účetní jednotkou je 

dlouhodobým majetkem. Pokud by účetní jednotka stanovila pro dlouhodobý hmotný 

majetek vyšší cenovou hladinu, než je dána zákonem o daních z příjmů pro hmotný 

majetek, pak obal mohl být v účetnictví zásobou a pro daň z příjmů hmotný majetek. 

Taková situace ale nebude jistě příliš častá.2 

 
 Zboží  

 Zboží je vše, co účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. Toto 

zboží může být různě rozbalováno, porcováno, nebo různě upravováno, jeho 

podstata a užitné vlastnosti se však nemění. Do zboží se započítávají i výrobky 

vlastní výroby, které účetní jednotka vyprodukovala. Za zboží lze považovat taktéž 

pozemky, budovy, haly, stavby, stroje atd., pokud je účetní jednota v nezměněné 

                                                
1 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, §9 
2 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 139) 
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podobě sama nepoužívá, nepronajímá, nezhodnocuje a koupila je za účelem 

prodeje. 

 

 Zboží obsahuje movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem prodeje, pokud 

účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní 

výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního 

chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných 

zvířat. Položka obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem 

činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je 

nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.1  

 

Zásoby vytvořené vlastní činností 
 
 Zásoby vytvořené vlastní činností se rozdělují obvykle do tří skupin a to 

nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a hotové výrobky.  

 

 Nedokončená výroba  

 Jde o produkty, které prošly výrobními procesy, nejsou tudíž již materiálem, 

ale také ještě nejsou hotovými výrobky ani polotovary. Nedokončená výroba bývá 

často nesprávně spojována jen s výrobní činností, může však vznikat i v jiných 

oblastech jako je např. projekční činnost, opravárenská činnost atd. 

 

 Polotovary vlastní výroby  

 Jsou to produkty, které již prošly nějakým technologickým procesem a mohou 

být dále zpracovány, nebo již mohou být dodány jiným podnikům a jsou schopny 

přepravy (odlitky, výlisky, potraviny  atd.). 

 

 Hotové výrobky  

 Tj. produkt, který prošel výrobním procesem, ale ještě není prodaný, případně 

je určený ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 

 

 

                                                
1 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, §9 
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Zvířata 
 
 Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a 

dále například kožešinová zvířata, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček a hus 

na výkrm. Z hlediska přiřazování jednotlivých druhů zvířat do účtové třídy 1 – Zásoby 

a účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek je třeba vzít v úvahu též definici zvířat 

v účtové třídě 0. Zvířata lze  pořizovat buď nákupem nebo vlastní činností. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Abeceda účetnictví pro podnikatele 2006 (2006, str.137) 
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3. Skladové zásoby v účetní praxi 
 

3.1 Oceňování zásob  
 

Zásoby se oceňují podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 25 a vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., § 49 odst. 1. Pokud existuje v ekonomice tržní hospodářství, stává 

se, že stejný druh zásob má při každém novém příjmu jinou pořizovací cenu. Při 

nákupu se cena mění, ale metoda oceňování se nemění. Pokud se účetní jednotka 

rozhodne pro danou metodu, je povinna ji používat celé účetní období. Změnu lze 

provést pouze k datu roční závěrky. 

 

Zásoby jsou oceňovány při pořízení těmito způsoby: 

 

 Pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady 

s jeho pořízením související. 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. 1 

 

 Vlastními náklady – rozumí se buď skutečná výše nákladu nebo výše 

nákladu podle operativních (plánových) kalkulací, pokud jsou stanoveny 

v podmínkách technické přípravy výroby. Odchylně mohou účetní jednotky 

oceňovat zásoby vlastní výroby 

a) ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem, v níž se účtují mzdy až 

na výrobky nebo polotovary, a to pouze v položkách přímých 

materiálových nákladů (přímý materiál, polotovary), 

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady (přímý 

materiál, polotovary, přímé mzdy, ostatní přímé náklady),  

c) v malosériové a kusové (zakázkové) výrobě a ve výrobě 

s dlouhodobým cyklem položkami přímých nákladů, výrobní, popřípadě 

                                                
1 Český účetní standard pro podnikacete č. 015 
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správní režie (touto položkou jen zcela výjimečně v případě, že výrobní 

cyklus přesahuje jeden rok).1  

 

Ve vlastních nákladech jsou zahrnuty přímé náklady (spotřeba materiálu, 

přímé mzdy, zdravotní a sociální pojištění, ostatní přímé náklady) a výrobní a správní 

režie. 

 

 Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Touto cenou mohou být zásoby oceněny 

pokud byly pořízeny darem, či jinou formou bezúplatného nabytí a v případě, 

že náklady na jejich vytvoření vlastní činností nelze zjistit. Jiným bezplatným 

pořízením než darováním může být například inventurní přebytek. Cena může 

být stanovena jak znaleckým posudkem, tak i odborným odhadem, pokud by 

náklady na posudek znalce byly neúměrně vysoké.   

 

Které náklady jsou považovány za náklady s pořízením související a které 

takovými naopak nemohou být, upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., § 49. Součástí 

pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména 

přeprava, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména 

úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb 

souvisejících s pořizením zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací 

ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Co je 

přímým nákladem, není stanoveno žádným předpisem. Vychází se pouze 

z teoretických poznatků. Lze do něj započítat přímý materiál, přímé mzdy včetně 

sociálního a zdravotního pojištění. 

 

Do nepřímých nákladů souvisejících s výrobou jsou zpravidla zahrnovány 

některé z nákladů na odpisy, vynaložené náklady na spotřebu energie, opravy a 

mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby. 

 

 

 

                                                
1 Český účetní standard pro podnikatele č. 015 
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3.2 Způsoby pořízení zásob 
 
 Zásoby mohou být pořízeny různým způsobem. ÚJ je může nakoupit, může si 

je vyrobit, můžou jí být darovány, může požádat o dotace na pořízení zásob. 

 

Nakoupené zásoby jsou oceněny cenou, kterou požaduje uhradit dodavatel, 

zvýšenou o náklady s pořízením souvisejícím, např. přepravné, skladné, pojistné, 

náklady spojené s proclením, poštovné, clo atd. Do těchto nákladů souvisejících 

s pořízením se zahrnuje i přepravné, které dokončuje proces pořízení, tzn. přepravné 

na místo prvého uskladnění či umístění. Další přeprava se většinou řadí k nákladům 

k výrobě nebo např. k vnitropodnikovým službám pokud se jedná o převoz ze skladu 

na sklad v rámci podniku. 

 

Tabulka č. 3.2.1: Možnosti tvroby pořizovací ceny nakoupených zásob způsobem A 

Pořadí Text MD D Kč 

1. Faktura dodavatele za materiál 111 321 100,- 

2.  DPH 19 %  343 321 19,- 

3. Přepravné – bez DPH 111 321 10,- 

4. Clo 111 379  9,- 

5. Převzetí na sklad (100 + 10 + 9) 112 111 119,- 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pořízení zásob vlastní výrobou je velmi důležitou částí vnitropodnikového 

systému. Podstatné pro správné účtování vlastní výroby je stanovení nákladů 

v přímé a nepřímé činnosti.  Účetní jednotka by měla vypracovat velmi precizní 

systém, kterým bude zajištěno přesné sledování přímých nákladů k specifickým 

zakázkám a výrobkům, kterých se skutečně týká. 
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Tabulka č. 3.2.3: Možnosti účtování zásob vlastní výroby – účtování způsobem A 

Pořadí Text MD D 

1. Pořízení materiálu na fakturu 112 321 

2. Spotřeba materiálu 501 112 

3. Mzdy 521 331 

4. Přírůstek nedokončené výroby 121 611 

5. Úbytek nedokončené výroby 611 121 

6. Vyúčtování výrobků jako zvýšení stavu zásob se 

současným účtováním ve výnosech 

123 613 

7. Vyskladnění výrobků při prodeji 613 123 

8. Prodej za tržní cenu 311 601 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

U účtování způsobem B lze jen těžko účtovat náklady na zakázku, protože se 

na nákladové účty účtuje již při nákupu. Zakázkový způsob účtování by mohl být 

použitý tehdy, pokud již při nákupu byl materiál určen do spotřeby na specifickou 

zakázku. Na konci roku odúčtujeme stav zjištěný minulou inventurou a naúčtujeme 

stav zjištěný novou inventurou.  

 

Tabulka č. 3.2.4: Možnosti účtování zásob vlastní výroby – účtování způsobem B 

Pořadí Text MD D 

1. Odúčtování minulé inventury 613 123 

2. Naúčtování stavu výrobků zjištěné novou inventurou 123 613 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
 Pořízení zásob darováním – u tohoto způsobu přijetí je rozdílné, zda je účetní 

jednotka v pozici darujícího nebo obdarovaného. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, § 25 odst. 1s) nelze darovací daň zahrnout do ceny darovaných 

zásob. Obdarovaný hradí daň. Dárce hradí darovací daň pouze pokud daroval 

zásobu do ciziny nebo je postaven do pozice ručitele. V případě, že daň platí ručitel, 

vzniká mu pohledávka vůči obdarovanému. 
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Tabulka č. 3.2.5: Možnosti účtování poskytnutí daru – z pohledu darujícího 

Pořadí Text MD D 

1. Darování zásob – materiálu 543 111 

2. Příjem darovaného materiálu 111 112 

3. Darovací daň v tuzemsku 378 345 

4. Darování do ciziny 538 345 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Tabulka č. 3.2.6: Možnosti účtování poskytnutí daru – z pohledu obdarovaného 

Pořadí Text MD D 

1. Darování zásob 112 413 

2. Darovací daň v tuzemsku 538 345 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Za dotaci se dle § 47 odst. 4 Vyhlášky považují bezúplatná plnění přímo nebo 

zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních 

samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná 

plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků 

Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté 

podle zvláštního právního předpisu.  

 

 Jestliže byla dotace poskytnuta na pořízení zásob, které mají být následně 

převedeny do dlouhodobého majetku (například mladá zvířata do základního stáda), 

aniž by jejich převod ovlivnil výsledek hospodaření, je přijatá dotace zachycena jako 

závazek a následně, ve věcné a časové souvislosti s aktivací, zúčtována jako snížení 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku.1  
 
 

 
 

                                                
1 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním  (2007, str. 89,90) 
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Tabulka č. 3.2.7: Možnosti účtování dotace na pořízení zásob 

Pořadí Text MD D 

1. Nárok na dotaci – přiznání dotace 346(7) 648 

2. Příjem dotace 221 346(7) 

3. Pokud k rozvahovému dni nebudou zásoby 

dosud vyskladněny ani pořízeny 

648 384 

4. Účtování při vyskladnění zásob, na jejichž 

pořízení byla dotace poskytnuta v následujícím 

období 

384 648 

5.  Pokud nebude dotace vyčerpána a vznikne 

povinnost jejího vrácení 

- pokud k tomu dojde v roce poskytnutí 

- účtování v následujícím roce pokud byla 

dotace časově rozlišena 

- účtování při vrácení 

 

 

-346(7) 

384 

 

346(7) 

 

 

-648 

346(7) 

 

221 

6. Pokud nebude dotace vyčerpána a její zbývající 

část bude využita na doplnění zdrojů 

346(7) 413 

Zdroj: Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (str.89) 

 

3.3 Účtování nákupu zásob  
 

Účetní jednotka může účtovat o pořízení a úbytku zásob dvěma způsoby. 

Způsobem A a způsobem B. U obou způsobů je nutno vést vhodnou analytickou 

evidenci, aby bylo možno zjistit stav zásob z důvodu inventarizace. 

 

Průběžný systém evidence zásob (způsob „A“) udržuje záznamy o 

nakoupených zásobách a o nákladech prodaných zásob na stále aktuální bázi. 

Taková evidence zajišťuje maximum informací pro operativní řízení, ulehčuje 

přípravu účetních výkazů a rozhodování manažerů. Z účetnictví je možno v průběhu 

účetního období kdykoli zjistit stav zásob na skladě a jejich hodnotu v korunách. 
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Skutečný stav zásob je se stavem účetním porovnáván povinně jednou za účetní 

období, a to k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.1 

 
 Zásoby se zaúčtují a evidují na příslušných účtech 11x – Materiál, 12x – 

Zásoby vlastní výroby, 13x – Zboží. Účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení 

zboží se nazývají kalkulační účty. Slouží k sloučení ceny pořízení a ostatních 

nákladů. Poté se pořízena zásoba přeúčtuje na účty 112 – Materiál na skladě nebo 

132 – Zboží na skladě již v cenách pořizovacích. Dle způsobu A jsou prováděny 

souběžné zápisy ve skladové evidenci a na účtech zásob v hlavní knize. 

 

Způsobem  B – neúčtuje se na skladových účtech, nakoupený materiál nebo 

zboží se účtuje přímo na příslušné účty účtové třídy 5. Na konci roku se provede 

inventura zásob, zjistí se jejich účetní hodnota a provede se účtování na skladových 

účtech. O přírůstek nebo úbytek hodnoty skladu od poslední inventury se opraví 

náklady. I při tomto způsobu účtování musí účetní jednotka vést skladovou evidenci.    

 

Tím, že při vedení evidence zásob způsobem B se neúčtuje v průběhu roku o 

skladovaných zásobách, není možnost vyjádřit vliv časového rozdílu mezi 

okamžikem splnění dodávky a zúčtováním odpovídajícího závazku. Proto je nutné se 

rozhodnout, zda se bude účtovat o nákladech v momentě přijetí faktury proti účtu 

dodavatelů, nebo v momentě doručení zásob (což by měl být i moment jejich 

převzetí). Při tom pochopitelně nemůže být porušena povinnost zaúčtovat všechny 

účetní případy do období, s kterým časově a věcně souvisí.  

 

Z celého výčtu problémů, s kterými se mohou setkat potenciální uživatelé 

způsobu B vyplývá, že tento způsob, který by měl být zjednodušením účetnictví, vede 

spíše k problémům a je vhodný pouze pro omezený okruh účetních jednotek s velmi 

jednoduchou činností. Dále lze způsob B aplikovat v těch účetních jednotkách, u 

kterých jsou náklady na spotřebu materiálu zanedbatelnou položkou. Tento způsob 

je možné též používat i v maloobchodních jednotkách, které nevedou skladovou 

evidenci a zásoby sledují pouze dle odpovědných osob či místa uložení. Před 

rozhodnutím o vedení účetnictví způsobem B je vždy třeba vzít v úvahu, že během 

                                                
1 Abeceda účetnictví pro podnikatele 2006 (2006, str. 142) 
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roku je zkreslován výsledek hospodaření, protože náklady na materiál jsou 

vykazovány v momentě jeho pořízení a ne v momentě jeho spotřeby.1 

 
 
Tabulka č. 3.3.1: Účtování zásob způsobem A - materiál 

Pořadí Text MD D 

1. Počáteční stav – zásoba na skladě 112 701 

2. Dodavatelská faktura za  materiál  111 321 

3. DPH k faktuře za materiál 343 321 

4. Dopravné k materiálu 111 321 

5. Převod na sklad 112 111 

6. Výdej ze skladu 501 112 

7. Faktura za prodej materiálu 311 604 

8. Pořízení materiálu ve vlastní režii 111 622 

Závěrečné účtování k okamžiku sestavení účetní závěrky 

9. Inventarizační rozdíl – manko 549 112 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 3.3.2: Účtování zásob způsobem B - materiál 

 Text MD D 

1. Počáteční stav – zásoba na skladě 112 701 

2. Dodavatelská faktura za  materiál  501 321 

3. DPH k faktuře za materiál 343 321 

4. Dopravné k materiálu 501 321 

5. Faktura za prodej materiálu 311 604 

6. Pořízení materiálu ve vlastní režii 501 622 

7. Konečný zůstatek – zásoba na skladě 702 112 

Závěrečné účtování k okamžiku sestavení účetní závěrky 

8. Převod počátečního stavu materiálu na konci úč.období 501 112 

9. Zásoba materiálu k poslednímu dni úč.období  112 501 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                
1 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 13) 
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3.4  Evidence zásob 
 

Zásoby se evidují v Knize zásob nebo na skladových kartách. Záznamy se 

provádějí v peněžních nebo hmotných jednotkách. Je možné použít oba způsoby. 

Pohyby zásob se zobrazují pomocí příjemek a výdejek. Příjemka nebo výdejka jsou 

vypisovány na základě dodacích listů nebo faktur.  

 

Při příjmu zásoby na sklad na základě došlé faktury se faktura zapíše do 

evidence došlých faktur nebo-li Knihy přijatých faktur. Přezkouší se formální a věcná 

správnost, faktura se zaúčtuje, uhradí a poté se uloží do archivu. Dodávka materiálu 

(skladové zásoby) se zapíše podle dodacího listu do knihy došlých zásilek a poté na 

skladové karty. Pokud je to nutné opatří ÚJ skladovou zásobu závěsným štítkem, 

případně etiketou. Tento druh operativní evidence říká, kolik jednotek je přesně 

majetku, jaký je jednotlivý druhů materiálu apod. 

 

 

3.5 Oceňovací metody skladových zásob 
  

 V konkurenčním prostředí a v tržních podmínkách se velmi často stává, že 

účetní jednotka má stejný typ zásoby při každém příjmu za jinou nákupní cenu. Aby 

se vyhla neustálému měnění cen na skladech, zvolí si účetní jednotka metodu 

ocenění, kterou používá po celé účetní období. Lze ji změnit pouze k datu roční 

závěrky. V tomto případě se přecení zásoby a vzniklé rozdíly se proúčtují na účty 581 

– Náklady na změnu metody nebo 681 – Výnosy ze změny metody.  

 

 Pro vedení skladové evidence se dříve používaly papírové skladové karty. 

Dnes tyto karty nahradily počítače se speciálními programy na skladové 

hospodářství. V naší republice jsou nejvíce používány např. programy Učto Tichý – 

Ježek, Pohoda, Money. Větší účetní jednotky si nechávají vytvářet programy tzv. na 

míru. Přesně definují programátorům své požadavky.  
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Druhy oceňovacích metod:  

 

Metoda sledování skutečné ceny 

 

V praxi se vyskytuje tato metoda většinou u drobné zakázkové výroby 

(zakázka ve strojírenství, použitý materiál v autoservisu, v zakázkovém krejčovství, 

stavebnictví atd), kdy jsou jednotlivé položky  sledovány samostatně a při spotřebě 

účtovány ve skutečné výši do nákladů podle jednotlivých zakázek.   

 

Tuto metodu lze použít také u nezaměnitelných položek zásob (velkých, 

drahých či unikátních) u kterých je metoda ocenění únosná. Podmínkou jejího použití 

je možnost fyzického oddělení jednotlivých nákupů těchto položek zásob.  

V maloobchodě mohou být příkladem takových zásob zlaté a diamantové šperky, 

kožichy, automobily, některé druhy nábytku apod. Pokud však vezmeme dvě 

naprosto identické položky zásob s naprosto stejnými parametry mohou být oceněny 

odlišnými pořizovacími náklady. Tato metoda je kritizována za to, že dovoluje ovlivnit 

konečný stav zásob i hospodářský výsledek.1 

 

 Když je záměrem ÚJ vykázat vyšší výdělek, prodává se tentýž druh zásob 

s nižší individuální cenou a naopak. Hlavní problém této metody spočívá v tom, že je 

příliš nákladná a časově náročná. Představuje totiž přímé a trvalé spojení fyzické 

položky s jejím individuálním oceněním. 1  

 

Metoda váženého aritmetického průměru  
 

Tato metoda patří mezi nejpoužívanější metodu. Ocenění určitého úbytku 

materiálu v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen a 

to váženým průměrem proměnlivým nebo váženým průměrem periodickým.  

 

Vážený průměr proměnlivý - každé ceně je přisouzena váha podle počtu 

jednotek. Počítá se nejméně jednou za měsíc. Při každém pořízení zásoby je 

vypočítáván vážený průměr ze zásob určité položky na skladě (součet násobků ceny 

                                                
1 Finanční účetnictví světový koncept IFRS/IAS (2005, str. 175,177) 
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za jednotku a počtu kusů staré zásoby) a nového přírůstku. Všechna vyskladnění 

této položky, která následují po posledním příjmu, jsou oceňována takto vypočtenou 

cenou až do jejího úplného vyskladnění nebo do nového nákupu.  

 

Vážený průměr proměnlivý se vypočítá pomocí vzorce:   

 

___    hodnota mater. na skladě v Kč + poslední  přírůstek v Kč 
PC = -------------------------------------------------------------------------------- 
          množství mater. na skladě  + poslední přírůstek v množství 
  

Princip váženého průměru periodického je v tom, že se průměr nezjišťuje po 

každém jednotlivém přírůstku materiálu, nýbrž se vypočítá jediný průměr za určité 

období ne delší než jeden měsíc. Takto zjištěná průměrná pořizovací cena se použije 

pro ocenění vydaného materiálu v dalším období, tj. do dalšího zjištění průměrné 

ceny periodicky. 

 

Vážený průměr periodický se vypočítá pomocí vzorce:  

 

___   hodnota mater. na skladě v Kč na počátku obd. + hodnota přírůstku za obd.  
PC = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           množství  mater. na skladě na poč. období + přírůstky v množství za obd. 
 

 

Metoda „FIFO“ (first in, first out)  

 

První se vyskladňují nakoupené skladové zásoby, které jsou nejstarší. 

K prodanému zboží se automaticky přiřazují nejstarší náklady pořízení, takže stav 

zásob na skladě je oceněn pořizovacími náklady posledních dodávek. V konečném 

důsledku tato metoda vede k vykázání vyšší hrubé marže a lepšímu výsledku 

hospodaření. Výhodou této metody je, že určuje pevný pořádek, podle něhož se 

pořizovací náklady přiřazují prodávaným položkám, takže manažeři nemají možnost 

ovlivňovat výsledek hospodaření tím, že by vybírali u stejného druhu zboží s různou 

individuální cenou ty položky, které se mají prodat. Důvodem pro tento postup je 

snaha přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám trhu. 
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Metoda pevné ceny s odchylkou  
 

U této metody je předem stanovena tzv. skladová cena, která musí být 

stanovena na úrovni předpokládaných cen pořizovacích. Vzniklé rozdíly mezi pevnou 

cenou a skutečně dosaženou cenou jsou nazývány odchylky od skutečné pořizovací 

ceny, nebo-li oceňovací odchylky. Tato metoda je v praxi používaná především 

v oblasti vnitropodnikového řízení, protože zaručuje všem hospodářským střediskům 

stejné náklady při spotřebě materiálu.  

 

Oceňovací odchylky mohou vznikat: 

a) jako rozdíl mezi předem stanovenou skladovou cenou a skutečnou 

pořizovací cenou skladových zásob, 

b) ve výši skutečných nákladů souvisejících s pořízením, 

c) jako rozdíly ze zaokrouhlení, 

d) jako rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady 

souvisejícími s pořízením,  

e) ve výši marže, DPH z prodejní ceny a případě nákladů souvisejících 

s pořízením při sledování hodnoty zásob v prodejních cenách,  

f) kombinací některých z výše uvedených zásob, 

g) při přecenění zásob. 

 

Pokud systém oceňování zásob, který účetní jednotka používá, vede ke 

vzniku oceňovacích odchylek je třeba stanovit systém, dle kterého budou tyto 

odchylky rozpouštěny do nákladů.1 

 

Způsoby rozvrhu odchylek: 

 

Varianta č. 1 

(PSO + PřO) / (PSZ + PřZ) = k  k * ÚZ 

 

Varianta č. 2  

ÚZ / (KSZ + ÚZ) = k    k * (PSO + PřO) 

                                                
1 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 36) 
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kde  je  

PSO – počáteční stav odchylek  

PřO – přírůstek odchylek 

PSZ – počáteční stav zásob 

PřZ – přírůstek zásob 

ÚZ – úbytek zásob 

KSZ – konečný stav zásob 

k – koeficient 

 

Metoda „LIFO“ (last in, first out“)  

 

Opačná metoda k metodě FIFO, poslední zboží do skladu, první ze skladu. 

Čím delší dobu jsou zásoby skladovány, tím více je pravděpodobné, že rozvahové 

ocenění nebude odpovídat současným cenám. U nás se tato metoda oceňování 

nepoužívá. 

 

 

3.6 Vliv jednotlivých druhů ocenění zásob na výsledek hospodaření 
 

Každý podnik si v účetnicví ocenění zásob při realizaci zaúčtovává do 

nákladů. Způsoby ocenění mají vliv prostřednictvím těchto nákladů na výši výsledku 

hospodaření a tudíž mají i návaznost na základ pro výpočet daně z příjmu.  

 
Pro ÚJ je důležité zvolit si správnou metodu oceňování.  Může dojít k tomu, že 

systém oceňování sice bude jednoduchý, ale pro firmu nebude představovat takový 

finanční výnos jako jiný systém. Naopak se může stát, že metoda oceňování bude 

nastavena tak, aby přinášela co možná největší finanční výhody, ale bude příliš 

složitá a náročná na zpracování. To může vyústit v zmenšení náročnosti vedení 

skladového účetnictví např. počtem zaměstnanců. Otázkou však je, jak velké úspory 

to budou a zda tyto úspory převýší náklady na změnu celého systému.  

 
Naopak u firmy, u které by došlo k zavedení propracovanějšího systému 

vyvstává otázka, jaké budou náklady na změnu tohoto systému. ÚJ musí dále zvážit, 



 22 

jak bude změna náročná pro firmu, koho se bude týkat, jestli bude opravdu přínosná, 

jak bude zavedení změny ocenění finančně a časově náročné, zda a za jak dlouho 

se objeví finanční přínos apod. Jaký má vliv ocenění zásob na výsledek hospodaření  

ukáže následující příklad:  
 

Metoda váženého aritmetického průměru 
a) proměnlivý 

 Tabulka č. 3.6.1: Průměr proměnlivý 
Datum 

 

Příjem 

v ks 

Výdej  

V ks 

Zůstatek 

v ks 

Cena za jednotku Příjem v 

Kč 

Výdej 

v Kč 

Zůstatek 

v Kč 

PZ   50 20,--   1.000,--  

1.3  20 30 20,--  400,-- 600,-- 

5.3 60  90 22,-- 1.320,--  1.920,-- 

13.3  45 45 1920,- / 90 ks = 21 ,33  959,85 960,15 

18.3  20 25 960,15 / 45ks = 21,34  426,80 533,35 

21.3 80  105 21,-- 1.680,--  2.213,35 

22.3  55 50 2.213,35 / 105 ks = 21,08  1.159,40 1.053,95 

24.3  30 20 1.053,95 / 50 ks = 21,08  632,40 421,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
b) periodický 

- pro tento výpočet je potřeba znát hodnotu aritmetického průměru za předcházející 

měsíc, v našem případě únor. Tyto údaje jsou v následující tabulce:  

 

Tabulka č. 3.6.2: Periodický průměr za měsíc únor 

Datum Příjem v ks Výdej v ks Zůstatek 

v ks 

MJ     v Kč Hodnota v 

Kč 

3.2   60 25,-- 1.500,-- 

5.2 70  130 24,-- 1.680,-- 

14.2  50 80   

17.2  60 20   

21.2  10 10   

28.2 40  50 21,-- 840,-- 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z těchto údajů vypočteme periodický aritmetický průměr za měsíc únor a 

vypočtená cena bude použita v měsíci březnu pro ocenění materiálu při jednotlivých 

výdejích do spotřeby: (1500 +1680 + 840) / (60 + 70 + 40) = 4020 / 170 = 23,65 Kč

           

Tabulka č. 3.6.3: Periodický průměr za měsíc březen 
Datum Příjem 

v ks 

Výdej  

v ks 

Zůstatek 

v ks 

Cena za jednotku Příjem v 

Kč 

Výdej 

v Kč 

Zůstatek 

v Kč 

PZ   50 20,--   1.000,-- 

1.3  20 30 23,65  473,-- 527,-- 

5.3 60  90 22,-- 1.320,--  1.860,-- 

13.3  45 45 23,65  1.064,25 825,-- 

18.3  20 25 23,65  473,-- 352,-- 

21.3 80  105 21,-- 1.680,--  2.032,-- 

22.3  55 50 23,65  1.300,75 731,25 

24.3  30 20 23,65  709,50 21,75 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Na konci března provedeme znovu výpočet periodického průměru, který 

budeme potřebovat při vyskladňování materiálu v následujícím období, tj. duben a to: 

(1000 + 1320 + 1680) / (50 + 60 + 80) = 21,05 Kč/ks. 

 

Metoda FIFO 

 
Tabulka č. 3.6.4: Metoda FIFO 
Datum Příjem 

v ks 
Výdej  
v ks 

Zůstatek 
v ks 

Cena za jednotku Příjem v 
Kč 

Výdej 
v Kč 

Zůstatek 
v Kč 

PZ   50 20,--   1.000,-- 

1.3  20 30 20,--  400,-- 600,-- 

5.3 60  90 22,-- 1.320,--  1.920,-- 

13.3  45 45 30ks*20,-+ 15ks*22,-  930,-- 990,-- 

18.3  20 25 20ks*22,-  440,-- 550,-- 

21.3 80  105 21,-- 1.680,--  2.230,-- 

22.3  55 50 25*22+30ks*21,-  1.180,-- 1.050,-- 

24.3  30 20 30ks*21,-  630,-- 420,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného příkladu vyplývá, jaká je výše spotřeby materiálu 

v závislosti na výši nákladů při použití různých způsobu metod ocenění a to při 

použití: 

 aritmetického průměru  

a) proměnlivý 400,00 +  959,85 + 426,80 + 1.159,40 + 632,40 = 3.578,45 Kč 

 

b) periodický 473,00 + 1.064,25 + 473,00 + 1.300,75 + 709,50 = 4.020,50 Kč 
 

 FIFO  400,00 + 930,00 + 440,00 + 1.180,00 + 630,00 = 3.580,00 Kč 
 

Z těchto výsledků lze vyčíst, že při pouhém výběru metody ocenění zásob lze 

dosáhnout různých výsledků hospodaření. Pokud by se podnik rozhodl pro metodu 

proměnlivého aritmetického průměru, dosáhl by nejnižších nákladů a tudíž by došlo 

ke  zvýšení zisku a podniku by se zvětšil daňový základ a vyměřená daň z příjmu. 

Naopak při zvolení metody aritmetickým průměrem periodickým by podnik vykázal 

snížení zisku, daňového základu a tím pádem i daně z příjmu. Proto pro podnik by 

z daňového hlediska bylo nejvýhodnější používat při oceňování zásob metodu 

aritmetického průměru periodického i do dalších období. 

 

3.7 Reklamace při pořízení a prodeji zásob 
 

 Při každé reklamaci je nutné znát příčinu jejího vzniku, od které se pak bude 

odvíjet účtování. Pokud odběratel reklamuje chybný výpočet na faktuře ještě před 

jejím proplacením, může si do nákladů popřípadě do skladových zásob zaúčtovat 

správnou částku, přitom ale DPH musí odečíst pouze v hodnotě uvedené na 

daňovém dokladu. Běžnější je však způsob zúčtování závazku podle přijaté faktury a 

teprve po přijetí dobropisu nebo vrubopisu zúčtování reklamované částky zvláštní 

položkou minusem do závazků.  

 

 Pokud se liší fakturovaná cena od smluvní ceny nebo fakturované množství od 

množství na dodacím listu, je třeba si ověřit, zda nedošlo na poslední chvíli ke změně 

smlouvy, popřípadě jestli nebyla dodávka zboží či materiálu rozdělena na více 

dodacích listů. Pokud by bylo zjištěno, že je pro reklamaci důvod, může ÚJ o 
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reklamaci účtovat okamžitě. Je třeba ovšem mít na paměti, že není možno účtovat o 

ziscích, které nebyly dosaženy a proto pokud pohledávka z důvodů reklamace 

nebyla ještě uznána, nelze o ní účtovat. Proto při reklamacích z důvodů nedostačující 

kvality, ztráty nebo poškození při dopravě apod. není možné o reklamaci účtovat až 

do jejího přiznání dodavatelem.  

 

3.7.1 Účtování reklamace u odběratele – způsob A 

Pořadí Text MD D 

1. Přijatá faktura – nákup materiálu 111 321 

2. Přijatá faktura – DPH 343 321 

3. Příjem na sklad 112 111 

4. Reklamace 315 111 

5. Uznaná reklamace – náhradní 

dodávka 

112 315 

6. Uznaná reklamace – dobropis 321 315 

7.  Uznaná reklamace – DPH 321 343 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.7.2 Účtování reklamace u odběratele – způsob B 

Pořadí Text MD D 

1. Přijatá faktura – nákup materiálu 501 321 

2. Přijatá faktura – DPH 343 321 

3. Příjem na sklad - - 

4. Reklamace 315 501 

5. Uznaná reklamace – náhradní 

dodávka 

501 315 

6. Uznaná reklamace – dobropis 321 315 

7.  Uznaná reklamace – DPH 321 343 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Dodavatel rovněž účtuje až o výsledku reklamačního řízení. Jeho účtování o 

jím poskytnuté slevě na základě reklamace odběratele je jednodušší, protože nemusí 

měnit ocenění prodaných zásob, mění pouze hodnotu fakturace. Účtuje minusem do 

výnosu pokud jde o slevu na výkony vyfakturované v běžném roce. Když je znám 
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výsledek reklamace až v některém z budoucích období, účtuje se do ostatních 

provozních nákladů. Vždy by bylo ale vhodné vysledovat hodnotu poskytnutých slev 

na zvláštním analytickém účtu.1 

 

3.8  Účtování zásob na konci účetního období 

 

Pokud účetní jednotka používá účet 395 – Vnitřní zúčtování, je nutné si 

uvědomit, že tento účet není ani u způsobu A ani u způsobu B rozvahovým účtem, 

tzn. nesmí na něm být koncem roku žádný zůstatek. Pokud by nějaký zůstatek na 

něm byl, musí se zkontrolovat, zda nedošlo k chybě při likvidaci faktur nebo zda 

neexistuje možnost, že byla některá položka zúčtována omylem na některý jiný účet. 

Mohlo dojít také k tomu, že nebyly zúčtovány vzniklé oceňovací rozdíly. Také je 

možné, že chybí některá dodavatelská faktura.  

 

Může nastat případ, kdy účetní jednotka fyzicky obdrží dodávku zboží či 

materiálu, ale do konce účetního období jí nebyla doručena faktura. Jedná se o tzv. 

nevyfakturované dodávky. V tomto případě se účtuje buď podle uzavřených 

obchodních smluv nebo odhadem a to na účet 389 – Dohadné účty pasivní. Tento 

účet by měl být správně použit pouze v případě, že v době uzávěrky účetních knih 

skutečně není známa hodnota faktury. Lze také použít účet 383 – Výdaje příštích 

období a to v tom případě, kdy je známá přesná částka faktury.  

 

Tabulka č. 3.8.1:  Účtování nevyfakturované dodávky 

Pořadí Text MD D 

1. Příjem nevyfakturovaného materiálu  112 111 

2. Předpokládaná výše faktury 111 389 

3. Příjem faktury v příštím období 389 321 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                
1 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 64) 
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 Taktéž může nastat i opačný případ, kdy účetní jednotka obdrží fakturu za 

dodávku materiálu, ale fyzicky jí bude doručena až na začátku dalšího účetního 

období. Jedná se o tzv. zásoby na cestě, o kterých se účtuje na účtech 119 – 

Materiál na cestě a 139 – Zboží na cestě. 

 

 

Tabulka č.  3.8.2:  Účtování zásob na cestě 

Pořadí Text MD D 

1. Faktura za materiálu  111 321 

2. Předpokládaná výše materiálu 119 111 

3. Skutečný příjem materiálu 

v následujícím účetním období 

112 119 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Při porovnání skutečného stavu zásob zjištěného fyzickou inventurou se 

stavem zásob podle účetní evidence mohou vzniknout tzv. inventarizační rozdíly. 

Inventarizace je obvykle prováděna na základě směrnice vydané účetní jednotkou. 

V těchto směrnicích by měla být stanovena základní pravidla pro provádění 

inventrizačních prací. Z těchto ustanovení zejména vyplývá: 

a) Možnost průběžného provádění inventury zásob (§ 29 odst. 1 Zákona) tj. že 

inventura určité zásoby může být prováděna po celý rok, např. ve velkoskladu. 

Průběžné provádění inventurních prací znamená, že jde o permanentní 

proces inventarizace zásob. Podmínkou pro její uplatnění je vhodnězvolený 

způsob účtování, který musí umožnit zjišťovat účetní stav zásob konkrétního 

inventovaného místa či druhu zásoby v kterémkli okamžiku. Jinak by nemohlo 

být provedeno porovnání skutečného stavu s účetnictvím a proces 

inventarizace by nemohl být završen.  

b) Povinnost provádět inventarizaci ke každé řádné či mimořádné účetní závěrce 

a k závěrce sestavené za účeleme podání návrhu na vyrovnání (§ 29 odst. 1 

Zákona). 

c) Povinnost zúčtovat inventarizační rozdíly do období, za které byla 

inventarizace provedena (§30 odst. 6 Zákona). 

d) Povinnost při inventarizaci zjišťovat, zda účetní hodnota zásob není nižší, než 

jejich potentiální prodejní cena snížená o náklady spojené s jejich prodejem 
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(§26 odst. 1 Zákona). Pokud by tomu tak bylo, pak je třeba odhadnout 

hodnotu znehodnocení a vytvořit opravnou položku. 

e) Povinnost vyhotovování inventarizačních soupisů, které musí mít náležitosti 

obsazené v Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30 odst. 2. 

f) Nutnost určení osob(y) odpovědných za provedení inventury, jak vyplývá z § 

30 odst. 2b) Zákona. Odpovědným za provedení inventury může být kdokoli, 

tj. nemů to být zaměstnanec ÚJ, ale její provedení může býtr zadáno 

dodavateli. 

g) Nutnost určení osoby odpovědné za inventrizace, jak je uvedeno též v § 30 

odst. 2b) Zákona. Touto osobou může být jak osoba odpovědná za provedení 

inventury, tak i jiná osoba. 

h) Povinnost úschovy inventarizační dokumentace po dobu pěti let po jejim 

provedení § 31 odst. 2b) Zákona. 

i) Možnost provádět fyzickou inventuru, pokud nebude využito ustanovení o 

průběžné inventarizaci, v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, 

nebo jednoho měsíce po jeho skončení. 

j) Pokud jsou při inventarizace zjištěny inventrizační rozdíly, i když byly zjištěny 

k jinému datu než k datu účetní závěrky, považují se za rozdíly zjištěné k datu 

jejího sestavení. 

k) Zjištěné inventurní rozdíly mohou být vzájemně zúčtovány za podmínek 

stanovených Vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví č. 500/2002 Sb., § 58, odst. 1. 

l) Není stanoven způsob provedení fyzické inventarizace.To znamená, že např. 

u hromadných substrátů lze provést inventarizaci i za pomoci takových metod, 

které umožní zjistit skutečný stav nepřímo. Musí být ale použito metod fyzické 

inventarizace, tj. např. změření obvodu a výšky příslušného uloženého 

substrátu. Popis způsobu provedení inventury je povinnou součástí 

inventurního soupisu.1  

 
 
 

 

                                                
1 Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 157,158) 
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Tabulka 3.8.3:  Účtování inventarizačních mank a přebytků  

Pořadí Text MD D Daňová 

uznatelnost 

1. Odpis pro ztrátu hodnoty  549 11x 

12x 

13x 

 

2. Prodej znehodnocených zásob 542 

61x 

504 

11x 

12x 

13x 

Pokud byly prodány 

třeba i za 

nepatrnou cenu 

3. Škoda v důsledku živelní 

pohromy 

582 11x 

12x 

13x 

§ 24, 2, 1 

§ 24,10 

4. Úbytek v rámci norem 501 

61x 

504 

11x 

12x 

13x 

§25,2 

5. Přebytek 11x 

12x 

13x 

648 

61x 

648 

Je dle ČÚS 

účtován do výnosů, 

a proto vstupuje do 

daň. základu 

6. Manko 549 11x 

12x 

13x 

§ 25, 1, n 

7. Přechodná ztráta hodnoty 559 19x  

8. Obnovení hodnoty 19x 559  
Zdroj: Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (2007, str. 160) 

 
 Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o 

náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, 

zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou.1 

 

 Výsledkem inventarizace může být tudíž i vznik povinnosti vytvořit opravnou 
položku na zásoby. Opravná položka na zásoby by měla být vytvořena i v případě, 

kdy došlo k poklesu cen a nebude realizován původně předpokládaný výnos, nebo 
                                                
1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 26 odst. 1 
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zjištění nepotřebného či poškozeného materiálu, který bude prodáván a jehož 

potenciální tržní cena snížená o náklady spojené s odbytem bude nižší než skladová 

cena.  

 

 Vytvořením opravné položky dává ÚJ najevo přechodné snížení hodnoty 

skladované zásoby, přičemž existuje reálná šance, že hodnota zásoby se vrátí na 

svou původní cenu. V praxi lze tvorbu opravné položky úspěšně spojit 

s problematikou odbytu určitých druhů a skupin zásob.1 

 

 Veškerá tvorba opravných položek k zásobám je daňově neúčinná. Rovněž 

zrušení opravné položky k zásobám nezvyšuje daňový základ.  

 

Tabulka č.  3.8.4:  Účtování opravných položek k materiálu 

Pořadí Text MD D 

1. Tvorba opravné položky 559 191 

2. Rozpuštění opravné položky 191 559 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                
1  Abeceda účetnictví pro podnikatele (2006, str. 158) 
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3.9 Souhrn účtování materiálu 
Tabulka 3.9.1 Přehled nejčastějších úč. případů skladových zásob materiálu  

Způsob A Způsob B Účetní operace 

MD D MD D 

Převod počátečního zůstatku do spotřeby - - 501 112 

Převod konečného zůstatku - - 112 501 

Fa přijatá za materiál 111 321 501 321 

DPH k fa.  343 321 343 321 

Příjemka materiálu na sklad 112 111 - - 

Výdejka materiálu ze skladu 501 112 - - 

Fa. za přepravu materiálu 111 321 501 321 

Přepravné materiálu ve vlastní režii 111 622 501 622 

Úhrada faktur 321 221 321 221 

Příjem materiálu vlastní výroby 112 621 501 621 

Materiál získaný darem 112 413 501 413 

Předpis darovací daně 538 345 538 345 

Úhrada předpisu darovací daně převodem 345 221 345 221 

ÚJ daruje materiál 543 112 543 501 

DPH z darovaného materiálu 543 343 543 343 

Materiál určený na reprezentaci 513 112 513 501 

DPH z materiálu určený na reprezentaci 513 343 513 343 

Nákup materiálu z čl. zemí EU     

Fa od zahraničního dodavatele 111 321 501 321 

Samovyměření daně 349 343 349 343 

Nárok na odpočet DPH 343 349 343 349 

Nákup materiálu z zemí mimo EU     

Fa od zahraničního dodavatele 111 321 501 321 

Clo 111 379 501 379 

Přidanění 349 343 349 343 

Nárok na odpočet 343 349 343 349 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3.9.2 Přehled nejčastějších úč. případů skladových zásob materiálu 

Způsob A Způsob B Účetní operace 

MD D MD D 

Reklamace před zaplacením faktury     

Fa přijatá za materiál 111 321 501 321 

Fa přijatá za materiál – DPH 343 321 343 321 

Příjemka materiálu na sklad 112 111 - - 

Reklamace 315 111 315 501 

Uznaná reklamace – náhradní dodávka 112 315 501 315 

Přijetí dobropisu 321 315 321 315 

Přijetí dobropisu – DPH 321 343 321 343 

Neuznaná reklamace 549 315 549 315 

Inventarizační rozdíly      

Přirozený úbytek 501 112 - - 

Přebytek materiálu 112 648 501 648 

Manko 549 112 549 501 

Předpis manka k úhradě 335 648 335 648 

Úhrada manka přes pokladnu 211 335 211 335 

Úhrada manka srážkou ze mzdy 331 335 331 335 

Škoda na materiálu způsobená živelnou 

pohromou 

582 112 582 501 

Přiznání náhrady od pojišťovny 378 688 378 688 

Škoda na materiálu způsobená krádeží, 

fyzickým znehodnocením 

549 112 549 501 

Přiznání náhrady od pojišťovny 378 648 378 648 

Přijetí pojistného plnění na bankovní účet 221 378 221 378 

Náhrada škody až v příštím roce – škoda  582 112 582 501 

31.12 odhad náhrady od pojišťovny 388 688 388 688 

Přiznání náhrady od pojišťovny – odhad 378 388 378 388 

Přiznání náhrady od pojišťovny – rozdíl 378  688 378 688 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3.9.3 Přehled nejčastějších úč. případů skladových zásob materiálu 

Způsob A Způsob B Účetní operace 

MD D MD D 

Vystavená faktura – prodej materiálu 311 642 311 642 

DPH k vystavené faktuře 311 343 311 343 

Úbytek prodaného materiálu (v pořiz. ceně) 542 112 542 501 

Úč. Příp. na konci roku – mater. na cestě     

Faktura přijatá za materiál 111 321 501 321 

DPH k faktura za materiál 343 321 343 321 

K 31.12 jsme neobdrželi materiál 119 111 119 501 

Materiál obdržen v následujícím roce 112 119 501 119 

Úč. Příp. na konci roku – nevyfakturovaná 
dodávka 

    

Příjemka materiálu 112 111 - - 

K 31.12 – odhad nevyfakturované dodávky 111 389 501 389 

V násled.roce obdržena fa. za materiál – 

proúčtování odhadované částky 

389 321 389 321 

V násled.roce obdržena fa. za mater.-DPH 343 321 343 321 

Odhadli jsme méně  112 321 501 321 

Odhadli jsme více 321 112 321 501 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Řešení problematiky zásob v Opavské strojírně s.r.o. 

4.1 Společnost Opavská strojírna s.r.o. 

 

Společnost Opavská strojírna s.r.o. vznikla v listopadu 2003. Byla založena 

třemi společníky, kteří se podílí na vytvoření základního kapitálu  1/5, 3/5 a 1/5 

obchodního podílu. Za společnost jedná jedinný jednatel a to samostatně.  

 

Společnost má sídlo v Praze, ale provozovna a hlavní výrobní činnost se 

nachází v Opavě - Vávrovicích. Zde také v průmyslové zóně roku 2008 byla 

vystavěna nová administrativní budova s výrobní halou a parkovištěm. Na začátku 

svého podnikání firma zaměstnávala až 30 zaměstnanců. Nyní se firma jako jedna 

z mnoha potýká s dopady finanční krize v strojírenském průmyslu a byla nucena část 

svých zaměstnanců propustit. V letošním roce zatím zaměstnává 16 lidí.   

 

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je kovoobráběčství. Tato 

činnost se podílí až 80 % na celkovém obratu firmy. Mezi další předměty podnikání 

patří zámečnictví, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, velkoobchod, 

výroba her, hraček a dětských kočárků, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí 

movitých, reklamní činnost a marketing, pořádání kulturních produkcí, zábav a 

provozování zařízení sloužících zábavě. 

 

Mezi hlavní dodavatele materiálu patří firma Gavenda s.r.o., která dodává 

především kulatiny. Kulatiny tvoří z 90 % hlavní zásobu, z 9 % jsou to trubky a 1 % 

profily. Společnost netvoří velké zásoby, většinou je to množství pro předem 

nasmlouvané zakázky, tzn., že materiál je objednávan průběžně v aktuálním 

množství.  

  

K hlavním odběratelům patří společnost Metal Studénka a.s., Konfi s.r.o., 

Opall-Agri s.r.o 
 

 Pro zásoby, jejich účtování a skladování jsou vypracovány vnitropodnikové 

směrnice (viz příloha č. 1). Zásoby jsou oceňovány metodou sledování skutečné 
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ceny. Jsou vedeny karty zásob. Společnost materiál nakupuje výhradně pro danou 

zakázku.   

 
Graf č. 4.1.1:  Zobrazení produkce v Opavské strojírně s.r.o. dle oboru 

Kovoobráběčství

Zámečnictví

Poskytování služeb pro zemědělství a
zahradnictví

80%

10%

10%

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.2 Oceňování zásob v Opavské strojírně s.r.o. 

  

 Opavská strojírna s.r.o. používá pro účtování a oceňování skladových zásob 

skutečnou pořizovací cenu zásob a reprodukční cenu. Vede evidenci jak 

nakoupených zásob, tak evidenci nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a 

výrobků.  

  

Pořizovací cena zásob je cena, za kterou účetní jednotka zásoby pořídí 

(fakturační cena), tj. cena pořízení včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením 

(přepravné, balné, poštovné, řezání, clo, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, 

kterou není možné při nákupu nárokovat, apod.) Tyto náklady, které s pořízením 

jednotlivých položek souvisí, se stávají součástí ceny zásob, kde se rozpustí do cen 

jednotlivých položek (cena pořízení položek se změní na pořizovací cenu). Firma 

účtuje pořízení zásob způsobem B. 
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Způsob ocenění zásob  

Příjem a výdej zásob je zaznamenáván v pořizovacích cenách včetně nákladů 

na přepravu a manipulaci, apod. přímo na účty 501.   

 

Reprodukční cena   

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

produkty vrácené z výroby účetní jednotka oceňuje podle odborného odhadu jejich 

užitné hodnoty, tzn. reprodukční cenou. Tento odhad stanovuje majitel firmy po 

konzultaci s osobou zodpovědnou za skladování. V případě většího množství si firma 

domluví odhad znalcem.  

 

Evidence na skladě  

Zásoby účetní jednotka eviduje na skladě v ocenění pořizovací cenou. 

Vyskladnění zásob účetní jednotka oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby vedeny na 

skladě.  

 

Nedokončená výroba  

Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika 

výrobními cykly a nejsou již materiálem, ale také ne hotovým výrobkem. Pod pojem 

nedokončená výroba se zahrnují i nedokončené výkony jiných činností, kde 

nevznikají hmotné produkty. Nedokončená výroba je oceněna v přímých nákladech a 

je účtována na účtu 121 – Nedokončená výroba.  

 

Polotovary vlastní výroby  

Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě 

neprošly všechny výrobní fáze a budou dokončeny nebo zkompletovány do finálních 

výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. O polotovarech je účtováno na 

účtě 122 – Polotovary vlastní výroby. 

 

Výrobky  

 Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji nebo mohou být 

spotřebovány v účetní jednotce. O výrobcích je účtováno na účtě 123 – Výrobky.  
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Účtování zásob  

 

Účetní jednotka účtuje o zásobách (nakoupené zásoby, zásoby vytvořené 

vlastní činností) způsobem B. Nevyfakturovaný materiál účetní jednotka zúčtuje na 

konci účetního období (na základě dodacího listu nebo podle smlouvy) ve 

stanoveném ocenění se souvztažným zápisem na účet 389 – Dohadné účty pasivní.  

 

Na účtu 112 – materiál na skladě, eviduje ÚJ materiál vlastní výroby oceněný 

ve vlastních nákladech. Vlastní náklady jsou tvořeny přímými náklady na ně 

vynaloženými, tj. přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režie.  

 

Na účtu 119 – materiál na cestě, ÚJ účtuje o došlých fakturách nebo 

obdobných dokladech za dodaný materiál, který účetní jednotka ještě nepřevzala. 

Tento syntetický účet je použit k datu řádné účetní závěrky.  

 

Na účtu 121 – nedokončená výroba, ÚJ zde účtuje o přírůstku a úbytku 

nákladů na pořízení zásob vytvořených vlastní činností oceněných vlastními 

náklady.1  

  

Kovoobráběčstí 

 

Jako prvotní doklad, který zahajuje celý proces výroby je objednávka (viz 
příloha č. 2).  Po jejím přijetí a zaevidování zkontaktuje manager firmy odběratele a 

domluví se na specifických podmínkách. Poté dojde k podpisu Smlouvy o 

kovoobrábění. Objednávka a smlouva nejsou daňovým dokladem, proto nedojde 

k jejímu zaúčtování.  

 

 Po podpisu smlouvy je objednavatel povinen zaplatit zálohu, která většinou 

činí 50 % z celkové zakázky. Přijetí zálohy na bankovní účet je účetní operací, která 

se zaúčtuje 

 

 

                                                
1 Interní směrnice Opavská strojírna s.r.o. - Zásoby 
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Tabulka č. 4.2.1: Zaúčtování přijaté zálohy 

Doklad Text MD D 

Bankovní výpis Přijatá záloha 221 314, 343 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Po přijetí zálohy dochází k samotné výrobě objednaného materiálu. Většinou 

se provádí obrábění z vlastních zásob, z kterých se vyrábí odlitky, osy, šrouby, torny 

atd. Společnost účtuje způsobem B, což znamená, že veškerý materiál jde přímo do 

nákladů firmy. 

 

Tabulka č. 4.2.2: Nákup materiálu – přijatá faktura, úhrada faktury 

Doklad Text MD D 

Přijatá faktura Nákup materiálu 

DPH 

501 

343 

321 

 

Bankovní výpis Úhrada přijaté faktury 321 221 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Často také dochází k situaci, kdy si objednavatel doveze svůj materiál a 

společnost mu jej pouze opracuje. Přijetí a výdej materiálu se neúčtuje, společnost 

vede skladové karty, na kterých se pouze eviduje pohyb tohoto materiálu. Zavedení 

podrozvahové evidence by zde bylo na místě. Zobrazil by se přesný pohyb 

skladových zásob.  

  

Na závěr procesu firma vystaví daňový doklad – fakturu. U faktury provede 

snížení o již uhrazenou zálohu, kterou zaúčtuje. 

 

Tabulka č. 4.2.3: Účtování vydané faktury 

Doklad Text MD D 

Vydaná faktura Vystavená faktura za výrobky 

DPH 

311 601 

343 

Vydaná faktura Odúčtování zaplacené zálohy 

DPH ze zálohy 

- 311 - 314 

- 343 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Po uhrazení vystavené faktury je veškerá dokumentace uložena u kupní 

smlouvy. V případě kdy není kupní smlouva sepsána je uložena u vystavené faktury.  

 

Tabulka č.  4.2.4: Zaúčtování úhrady vydané faktury 

Doklad Text MD D 

Bankovní výpis Úhrada faktury 221 311 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je již výše zmíněno společnost používá metodu sledování skutečné ceny. 

U této společnosti je výběr způsobu oceňování na místě. Společnost nekupuje 

materiál do zásoby, pouze na přesně specifikovanou zakázku, který ihned 

spotřebuje. Každá kulatina, tyč, profil má svá specifika, proto například metoda 

aritmetického průměru by zde nenašla svůj význam.  

 

 Účtování zásob způsobem B je pro firmu vhodné. Nepotřebují znát jakou mají 

přesnou zásobu v průběhu účetního období, neboť jakýkoliv příjem zásoby na sklad 

je ihned v celém množství spotřebováván.  

 

Společnost si nemůže a nechce vytvořit ani pojistnou skladovou zásobu. Při 

specifických nárocích na materiál není možné odhadnout, kterou kulatinu budou 

potřebovat. Zbytečně by investovala do zásob, které by potřebovala třeba za 6 

měsíců od nákupu. Při další zakázce není v dnešní době problém mít do druhého 

dne  materiál na skladě. Nevýhodou může být však jeho vyšší pořizovací cena.  

   

4.3 Doporučení pro společnost Opavská strojírna s.r.o. 
 

Společnost Opavská strojírna s.r.o. je středně velká firma s převážnou 

většinou zakázkové výroby v oboru kovoobráběčství. Společnost přijímá mnoho 

materiálů – převážně tyče, kulatiny, které nejsou jejím majetkem a které pouze pro 

daného zákazníka dále opracovává, provádí jen službu. Tento příjem zásob není 

v žádné evidenci. Proto je na místě vést alespoň podrozvahovou evidenci pro přesné 

určení přijatého materiálu.  
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Společnost si v roce 2008 vystavěla reprezentativní halu s větší výrobní 

kapacitou. Mohla by proto vyrábět větší zakázky. Bohužel již dlouho neinvestovala do 

výrobních strojů, ty jsou značně zastaralé. Proto se nemůže pouštět do velkých 

zakázek. S opotřebením strojů souvisí i pomalá výroba a vyšší náklady na údržbu a 

opravy. Tyto náklady se však nepromítnou v ceně zakázky.  

 

Management a vedení společnosti musí neustále sledovat vzrůstající 

konkurenci na trhu, pružně reagovat na poptávku a nabídku, provádět ekonomické 

analýzy a reagovat na jejich výsledky. Firma se pohybuje na strojírenském trhu již 

delší dobu a má dobré jméno. Má výrobní i skladovací kapacity s dostatkem 

zaměstnanců. Zde se nabízí možnost zamyslet se nad rozšířením činnosti firmy, 

např. obchodní činností. Nakupovat a prodávat tyče, kulatiny apod. Při větším odběru 

by se mohla dostat i k výhodnějším cenám za nákup jak pro svou vlastní spotřebu, 

tak pro další prodej. Tím bude příznivě ovlivněna i pořizovací cena skladových zásob.  

 

Vlivem finanční krize byla společnost nucena propustit většinu zaměstnanců 

z ekonomické a administrativní sféry. Vzhledem k tomu, že vybudovala halu ve které 

má zázemí i ekonomický úsek a nyní je spousta kanceláří prázdných, bylo by vhodné 

se zamyslet, jestli by nešly tyto kancelářské prostory aspoň dočasně pronajmout.   

 

 Stáž v této společnosti byla pro mě obrovským přínosem. Dle mého názoru je 

společnost konkurence schopná a má předpoklady pro udržení se na trhu 

strojírenské výroby.  
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5. Závěr 
  

 Zásoby patří k jedné z nejdůležitějších složek podniku. ÚJ by měla sledovat 

přesné termíny dodávek, přesnou klasifikaci materiálu, obrátkovost zboží a řízení 

stavu zásob ve skladu.  Měla by zjistit jaký je optimální objem skladových zásob, 

případě zda je nutná bezpečnostní zásoba ve skladu a co může tuto zásobu ovlivnit, 

jak připravit plán distribuce a co nejlépe zohlednit zákaznické požadavky k jejich plné 

spokojenosti.   

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zaměřit se na skladové zásoby v oblasti 

strojírenského podniku, vysvětlit základní pojmy, způsoby účtování, objasnit různé 

způsoby a metody oceňování skladových zásob.  

 

V této bakalářské práci jsou prezentovány různé metody ocenění zásob. Dále 

je zde posuzován vliv těchto metod ocenění na výsledek hospodaření.  

 

V praktické části jsou zde metody ocenění aplikovány na konkrétní příklad viz. 

kapitola 3.6 a je zde poukázáno jakým způsobem se jednotlivé metody promítnou do 

nákladů podniku a tím ovlivní výsledek hospodaření. Pro posouzení jsou zde vybrány 

3 metody, které jsou pro výrobní podnik nejvíce vyhovující. Z těchto metod  vyplývá, 

že pro konkrétní uváděný příklad by bylo nejvýhodnější počítat ocenění zásob 

metodou váženého aritmetického průměru periodického.  

 

Z této práce zřetelně vyplynulo jak velký význam zásoby, jejich objem, cena, 

časování jejich nákupu nebo nabytí a způsob učtování v jakékoliv společnosti mají a 

jak zásadním způsobem ovlivňují ekonomiku každého subjektu, který s nimi musí 

hospodařit. 

 

Potvrdilo se, že je nezbytné, aby byla řízení nákupu, skladování a oceňování 

zásob věnována maximální pozornost a soustavná kontrola. 
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