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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce se týká inventarizace majetku a závazků se zaměřením 

na aktuální legislativu a srovnání účtování inventarizačních rozdílů u podnikatelů a vybraných 

účetních jednotek. Jelikož toto téma bylo v nedávné době legislativně nově upraveno, bude 

mým prvním úkolem shrnout platné právní předpisy, kterými se musí jednotlivé účetní 

jednotky řídit.  

V další kapitole se pak budu zabývat samotnou inventarizací teoreticky. Vysvětlím 

pojem inventarizace a její druhy, objasním všechny činnosti a povinnosti účetní jednotky, 

které inventarizaci doprovázejí, kdy budu vycházet především ze základního cíle 

inventarizace a ke konci kapitoly zabrousím i do problematiky inventarizační dokumentace 

a inventarizačních komisí. 

V poslední kapitole se vrátím k platné legislativě, kterou doplním o vlastní návrh 

standardu o inventarizačních rozdílech, který pro některé vybrané účetní jednotky nebyl 

k dnešnímu dni vydán a dále se budu zabývat jednotlivými druhy majetku a závazků, které 

podrobněji rozeberu a formou srovnání uvedu jednotlivé typy účtování mank a přebytků 

u tohoto majetku. 

V závěru zhodnotím aktuální situaci v České republice a uvedu možnosti řešení 

kritických oblastí. 

Cílem této práce je teoretické shrnutí znalostí o inventarizaci majetku a závazků 

u podnikatelů a vybraných účetních jednotek, které ještě dále členíme na některé vybrané 

účetní jednotky a zdravotní pojišťovny. Výsledkem praktické části mé práce bude návrh 

standardu o inventarizačních rozdílech vztahující se k nově vydané vyhlášce č. 410/2009, 

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

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Následně na základě tohoto 

standardu a standardů pro podnikatele a zdravotní pojišťovny porovnám zaúčtování mank 

případně schodků, přebytků a opravných položek na příkladech u jednotlivých vybraných 

druhů majetku a závazků.  
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2. PRÁVNÍ ÚPRAVA INVENTARIZACE 

Abychom se vůbec mohli zabývat problematikou podnikatelů a vybraných účetních 

jednotek, měli bychom si v první řadě udělat jasno v tom, co tyto pojmy obsahují. Při 

definování těchto pojmů budeme vycházet samozřejmě ze zákona, konkrétně ze zákona 

č. 561/1991 Sb., o účetnictví § 1 odst. 3 a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

V České republice je podnikatel definován v § 2 odst. 2 obchodního zákoníku jako 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba podnikající na základě živnostenského nebo 

jiného oprávnění podle zvláštních právních předpisů a nebo osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu. 

S účinností od 1. 1. 2010 nám přibyl v zákoně o účetnictví nový souhrnný pojem 

vybrané účetní jednotky. Mezi vybrané účetní patří organizační složky státu, státní fondy 

podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, 

dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 

a zdravotní pojišťovny. 

V této práci nás bude provázet i pojem některé vybrané účetní jednotky, kam 

zahrnujeme pouze organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, 

Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 

Regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace. 

Mezi nejdůležitější právní předpisy, věnující se problematice inventarizace řadíme 

především: 

- Zákon č. 561/1991 Sb., o účetnictví, 

- Prováděcí vyhlášky 

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., 

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., 

- Vyhláška č. 503/2002 Sb., 

- České účetní standardy: 

- ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených 

úbytků zásob 

- ČÚS č. 506 – Rozdíly zjištěné při inventarizaci (již není platný, ale kvůli 

absenci nového standardu se jím účetní jednotky, s přihlédnutím 

k aktuálním právním předpisům, i nadále řídí), 

- ČÚS č. 304 – Inventarizační rozdíly, 
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- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

2.1 Zákon č. 561/1991 Sb., o účetnictví 

Základním právním předpisem, který se věnuje inventarizaci obecně je zákon 

o účetnictví č. 561/1991 Sb. Nejvýznamnějšími paragrafy tohoto zákona, které považuji za 

nutné zmínit, jsou § 6, který přímo ukládá povinnost inventarizace a dále § 29 a § 30, které 

inventarizaci jako takovou více konkretizují. 

§ 29 odst. 1  

Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, 

zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány 

důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí 

k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen 

"periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou 

provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). 

Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto 

dotčena. 

Pokud tento první odstavec při výkladu propojíme s §19 zákona o účetnictví, který 

upravuje rozvahový den, můžeme z tohoto určit obvyklé termíny inventarizace majetku 

a závazků. Tento paragraf nám totiž říká, že účetní jednotky sestavují účetní závěrku 

zpravidla k rozvahovému dni. Obecně je den, ke kterému se provádí inventarizace a sestavuje 

účetní závěrka, rozvahový den, většinou tímto dnem bývá 31. prosinec běžného roku.  

Dále nám hned následující odstavec určuje podmínky pro provádění průběžné 

inventarizace u vybraných druhů majetku a zásob. 

§ 29 odst. 2 

Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle 

druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého 

hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je 

v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví 
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sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto 

inventarizován alespoň jednou za účetní období. 

Z odst. 3 § 29, zákona o účetnictví společně s § 31 a § 32 můžeme vidět právní 

povinnost archivovat účetní písemnosti včetně inventurních soupisů. Archivace 

inventarizačních písemností je povinná minimálně po dobu 5 let. Účetní jednotka je povinna 

tuto dokumentaci archivovat především jako důkaz, že byla inventarizace řádně a správně 

provedena, jak to ukládá zákon. 

Nyní se zaměříme na další paragraf, konkrétně § 30, zákona o účetnictví.  

§ 30 odst. 1 

Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťují: 

a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo 

b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, 

u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou povinny zaznamenat 

v inventurních soupisech. 

§ 30 odst. 2 

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky 

jednoznačně určit, 

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový 

záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, 

c) způsob zjišťování skutečných stavů, 

d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle § 26 odst. 3, 

e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

Z ustanovení § 30 lze v prvním a druhém odstavci vyčíst hlavně způsoby provádění 

inventarizace a typy majetku, které se daným způsobem inventarizují. Tento paragraf stanoví 

i jakým způsobem jsou zaznamenávány zjištěné stavy majetku a závazků a hlavně v jakých 

písemnostech. Mezi tyto písemnosti řadíme především inventurní soupisy, jejichž zákonný 

obsah je uveden v § 30 odst. 2 tohoto zákona (viz výše). Inventurní soupis lze v případě 

provedení průběžné inventarizace, dle odst. 3 v § 30, nahradit průkazným účetním záznamem 

o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. 
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Ze zákona existuje možnost provádět fyzickou inventarizaci i mimo rozvahový den, za 

podmínek, že ji v rozvahový den provést nelze. Dle § 30 odst. 4 můžeme tuto inventuru 

provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období nebo případně i v prvním měsíci 

následujícího účetního období. Vzhledem k tomu, že je ale nutné prokázat stav hmotného 

majetku ke konci rozvahového dne, musíme stavy zjištěné při této inventuře upravit 

o přírůstky nebo úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce 

účetního období případně za dobu od začátku dalšího účetního období do okamžiku ukončení 

fyzické inventury. 

Po novele zákona od 1. 1. 2010 nám § 30 odst. 5, zákona o účetnictví, upravuje i 

výjimky u kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů a v odst. 6-7 

§ 30 rozebírá inventarizační rozdíly a jejich vyúčtování, kterými se budeme podrobněji 

zabývat v dalších kapitolách. 

Zákon mimo jiné upravuje základní předpoklady průkaznosti a věrohodnosti účetnictví 

(§ 8 odst. 4), jejichž požadavek je stanoven v § 1. Následně pak z § 8 vyplývá, že pokud 

účetní jednotka neprovedla řádně inventarizaci majetku a závazků a provedení inventarizace 

řádně nedoložila inventurními soupisy, není její účetnictví věrohodné a průkazné. 

§8 odst. 4  

Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou 

průkazné dle § 33a a účetní jednotka provedla inventarizaci. 

Dalšími paragrafy zákona o účetnictví, které souvisí s inventarizací majetku a závazků 

jsou § 17 o otevírání a zavírání účetních knih, § 18 o účetní závěrce a § 19, která upravuje 

rozvahový den. Ale také paragrafy věnující se způsobům oceňování (§ 24, § 25, § 26 a § 27), 

kde je popsána výrazná souvislost mezi výší ocenění a výší případných inventarizačních 

rozdílů. 

Jedním z posledních paragrafů zákona o účetnictví, který také souvisí s inventarizací 

majetku a závazků je § 35 – Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech. Z tohoto 

paragrafu vyplývá, že pokud účetní jednotka zjistí, že účetní záznamy jejího účetnictví nejsou 

úplné, průkazné, srozumitelné nebo nesprávné, je povinna provést opravu v souladu 

s §35 odst. 3, zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví, který nám ukládá, že oprava musí být 

provedena tak, aby bylo možno určit okamžik opravy, osobu odpovědnou za opravu a obsah 

záznamu před i po opravě.  
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2.2 Prováděcí vyhlášky a standardy 

Dalšími důležitými právními předpisy, kterými se musíme při inventarizaci řídit, jsou 

jednotlivé vyhlášky a k nim se vztahující české účetní standardy. Pro náhled a srovnání, který 

standard se vztahuje ke které vyhlášce, zde uvedu krátký přehled: 

Tab. 2.2.1: Přehled standardů a vyhlášek 

 Podnikatelé 
Některé vybrané účetní 

jednotky 
Zdravotní pojišťovny 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. č. 410/2009 Sb. č. 503/2002 Sb. 

České účetní standardy ČÚS č. 001-023 ČÚS č. 701-708 ČÚS č. 301-314 

ČÚS k inventarizaci ČÚS č. 007 zatím neexistuje ČÚS č. 304 

PODNIKATELÉ 

Základní vyhláškou pro podnikatele je vyhláška č. 500/ 2002 Sb., kterou se provádějí 

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

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.  

K této vyhlášce náleží český účetní standard č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty 

v rámci norem přirozených úbytků zásob. Tento standard má za úkol stanovit základní 

postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků 

zásob za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami, které 

účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

ČÚS 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  

Cílem tohoto standardu je určit základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech 

a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob za účelem docílení souladu při používání 

účetních metod účetními jednotkami. 

Součástí standardu je vymezení inventarizačního rozdílu s odkazem na § 30 odst. 6 

zákona o účetnictví a určení, co rozhodně není mankem. Mankem tedy rozhodně nejsou 

technologické a technické ztráty, které vznikly např. rozprachem nebo vyschnutím v rámci 

technologických úbytků, jedná se o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. 

Třetí součástí jsou postupy účtování inventarizačních rozdílů, kterými se budeme 

podrobněji zabývat ve čtvrté kapitole.  
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NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Pro některé vybrané účetní jednotky platila vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se 

prováděla některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které 

jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy 

a organizačními složkami státu. Tato vyhláška byla platná do 31. 12. 2009 a náležel k ní český 

účetní standard č. 506 – Rozdíly zjištěné při inventarizaci.  

Tato vyhláška však byla k 1. 1. 2010 nahrazena vyhláškou č. 410/ 2009 Sb., kterou se 

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

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.  

Tato nová vyhláška však do dnešního dne postrádá český účetní standard, proto na 

základě nový účetních předpisů a platných účetních standardů vytvořím jeho návrh, který 

přiložím do příloh této práce. 

ČÚS 506 – Rozdíly zjištěné při inventarizaci 

I přesto, že již tento standard pozbyl platnosti, považuji za nutné jej zmínit. A to z toho 

důvodu, že se podle něj některé vybrané účetní jednotky dlouhou dobu řídily a kvůli současné 

absenci nového účetního standardu, který by se vztahoval k nové vyhlášce č. 410/2009 Sb., se 

jím s přihlédnutím na nové předpisy i nadále řídí. 

Dle tohoto účetního standardu bylo nutno posoudit inventarizační rozdíl před 

zaúčtováním manka nebo schodku podle příslušných ustanovení občanského a obchodního 

zákoníku a zákoníku práce o odpovědnosti za škodu. Zároveň ale účetní předpisy vyžadují, 

aby bylo účetnictví vedeno tak, aby věrně zobrazovalo skutečnost. To znamená, že zjištěný 

inventarizační rozdíl se musel proúčtovat do data účetní závěrky bez ohledu na to, zda byl 

k tomuto datu zjištěn viník manka nebo schodku. Posouzení se pak dalo provést určením 

termínu a odpovědných osob za řešení manka nebo schodku.  

Jak již bylo řečeno, nyní již tento standard pozbyl platnosti, nicméně jeho náhrada 

zatím neexistuje, proto některé vybrané účetní jednotky jeho částí neustále využívají, 

samozřejmě s přihlédnutím na aktuální právní předpisy a to především vyhlášku 

č. 270/2010 Sb., která měla být účinná již 1. 1. 2010, vyšla však se zpožděním a účinnosti 

nabývá až k 5. 10. 2010. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Zdravotní pojišťovny se řídí svou vlastní vyhláškou č. 503/2002 Sb., kterou se 

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

předpisů, pro zdravotní pojišťovny.  
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K této vyhlášce taktéž existuje český účetní standard č. 304 – Inventarizační rozdíly. 

ČÚS č. 304 - Inventarizační rozdíly 

Český účetní standard k inventarizačním rozdílům pro zdravotní pojišťovny, taktéž 

odkazuje na § 30 odst. 6 zákona o účetnictví, kde jsou vymezeny inventarizační rozdíly. 

A v bodě 2. nám říká jaký způsobem tyto inventarizační rozdíly zaúčtovat. Inventarizační 

rozdíly dle tohoto standardu účtujeme vždy na příslušný fond, ke kterému příslušná složka 

majetku patří, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin a chybějících cenných papírů.  

2.3 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkŧ 

Když se nyní zaměříme na vybrané účetní jednotky, tak se musíme zmínit i o nově 

vydané vyhlášce č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků., která stanoví 

požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků 

včetně bližších podmínek jiných aktiv a pasiv a kulturních památek, sbírek muzejní povahy 

a archeologických nálezů. 

Je nutno zdůraznit, že tato vyhláška je závazná pouze pro vybrané účetní jednotky, 

tudíž podnikatelé se jí nemusí ani v nejmenším řídit.   

Tato vyhláška měla nabýt účinnosti již k 1. 1. 2010, bohužel však došlo ke zpoždění 

a vyhláška nabyla účinnosti až k 5. 10. 2010.  Došlo tedy ke zmatkům od kdy vlastně tuto 

vyhlášku aplikovat. V přechodných ustanoveních vyhlášky je uvedeno, že se jejími 

ustanoveními budeme řídit až pro inventarizace zahájené po 1. 1. 2011. Z toho tedy vyplývá, 

že inventarizační vyhláška má být povinně aplikována poprvé až pro inventarizační práce 

k jakékoliv účetní závěrce sestavované k okamžiku po 1. 1. 2011 (tedy například i pro 

mimořádné závěrky sestavované k v průběhu roku 2011, např. u příspěvkových organizací 

v případě slučování).  

V ustanovení odst. 2 § 17 této vyhlášky je umožněno vybraným účetním jednotkám 

ustanovení této vyhlášky použít v přiměřené míře i pro inventarizace související s účetním 

obdobím roku 2010. 

Ihned v § 2 vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků jsou vysvětleny základní 

stěžejní pojmy, kterým bych chtěla věnovat následující část mé práce. 

Pro účely této vyhlášky se rozlišují tyto pojmy: 

 prvotní inventura – prvotní inventurou se rozumí všechny činnosti, které se provádějí 

při inventarizaci hmotného majetku a které jsou nutné pro vyhotovení inventurních 

soupisů; 
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 rozdílová inventura zahrnuje činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, 

které jsou nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů; 

 dodatečný inventurní soupis je průkazný účetní záznam, kterým se prokazují přírůstky 

nebo úbytky stavu hmotného majetku, zjištěné prvotní inventurou, a to způsobem nutným 

pro zjištění stavu ke konci rozvahového dne; 

 inventurní zápis je průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka nahrazuje 

při průběžné inventarizaci inventurní soupis. Podrobněji je řešen v § 30 odst. 3 zákona 

o účetnictví; 

 inventarizační zpráva obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech 

provedených inventurách. Zahrnuje i seznam všech inventurních soupisů, dodatečných 

inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a také informace o všech 

inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech; 

 vybraným majetkem máme na mysli kulturní památky, sbírky muzejní povahy 

a archeologické nálezy. Můžeme sem zahrnout jak jednotlivé položky, tak i soubory 

tohoto majetku; 

 inventurní závěr vyhotovuje pouze ta účetní jednotka, která provádí víceleté zjišťování 

skutečného stavu majetku podle zvláštního právního předpisu; 

 inventarizační položkou je majetek, závazky, jiná aktiva a pasiva. Na základě těchto 

inventarizačních položek může být vyhotoven inventurní soupis nebo dodatečný 

inventurní soupis. Tyto soupisy se označují podle směrné účtové osnovy a účtového 

rozvrhu a je to prováděno pomocí syntetických, analytických nebo podrozvahových účtů. 

Částí inventarizačních položek jsou jednotlivé věci, pohledávky, opravné položky 

k jednotlivým těmto pohledávkám, jednotlivé závazky a další skutečnosti, které je možné 

samostatně zjišťovat v rámci inventarizační položky; 

 pomocnou evidencí se rozumí veškeré jednotlivé a souhrnné účetní záznamy, které lze 

využít při zjišťování skutečných stavů inventarizačních položek a jejich částí. Nepatří 

sem s inventurní evidence, jiné evidence a zápisy v účetních knihách; 

 za inventurní evidenci se považují souhrnné účetní záznamy, které jsou nově vytvářené 

při inventuře a které nejsou inventurním soupisem, dodatečným inventurním soupisem, 

inventurním zápisem, inventarizační zprávou nebo inventurním závěrem; 

 jinou evidencí je organizovaný soubor informací o inventarizačních položkách a jejich 

částech, vedený mimo vybranou účetní jednotku a nezbytný pro zjištění skutečného stavu 

inventarizačních položek a jejich částí; 
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 pomocnou evidenci, inventurní evidenci a jinou evidenci můžeme označit souhrnným 

názvem inventarizační evidence; 

 inventarizační identifikátor je označení části inventarizační položky nebo u vybraného 

majetku jednotlivé věci a souboru majetku, které zaručuje jejich jednoznačné určení; 

 zúčtovatelný rozdíl je rozdíl zjištěný při inventuře, zahrnující kromě případného manka, 

schodku a přebytku i rozdíl zjištěný podle § 26 odst. 3, § 25 odst. 2 zákona 

č. 561/1991 Sb., o účetnictví, a rozdíl, týkající se jiných aktiv a jiných pasiv, včetně 

skutečností, které jsou účtované na podrozvahových účtech a o kterých vybraná účetní 

jednotka účtuje v souladu se zákonem. 

V dalších bodech vyhlášky jsou stanoveny i požadavky na organizační zajištění 

a způsob provedení inventarizace pro vybrané účetní jednotky. Sem můžeme zahrnout 

inventarizační činnosti (§ 3 vyhlášky o inventarizaci), v §4 vyhlášky o inventarizaci najdeme 

charakteristiky inventarizačních komisí a v § 5 plán inventur. Všem těmto bodům se budeme 

podrobněji věnovat v další kapitole, stejně jako fyzické a dokladové inventuře, které jsou 

vymezeny v §6-7 vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků. 

Další paragrafy, konkrétně § 12-14 vyhlášky o inventarizaci se zabývají inventarizací 

vybraného majetku.  

Podle § 12 se při inventuře kulturních památek a archeologických nálezů se na konci 

rozvahového dne zjišťuje stav tohoto majetku, tak aby zjistila, zda vznikly nějaké důvody ke 

zvýšení nebo snížení tohoto majetku. Účetní jednotky přitom využívají údaje získané při 

zjišťování skutečného stavu a ověřování souladu s evidencí podle zvláštního právního 

předpisu. Tento paragraf nám i říká, že na sbírku muzejní povahy se při inventarizaci díváme 

jako na samostatnou a nedělitelnou věc a při zjišťování skutečného majetku postupujeme 

podle jiného právního předpisu. 

Paragraf 13 vyhlášky o inventarizaci se věnuje inventarizačnímu identifikátoru 

vybraného majetku, a pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, stanoví si účetní jednotka 

podmínky pro inventarizační identifikátor, formu a způsob připojování k jednotlivým věcem 

nebo souborům majetku sama.  Jako inventarizační identifikátor sbírky muzejní povahy se 

většinou používá evidenční číslo osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence sbírek 

muzejní povahy. 

Provádění inventur u vybraného majetku je upraveno v § 14. V Případě inventarizace 

kulturních památek a archeologických nálezů se ověřuje, zda je skutečný stav v souladu 
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s evidencí vedenou v průběhu několika let. Toto nazýváme jako tzv. víceleté zjišťování 

skutečného stavu. 

Vybraná účetní jednotka je povinna sestavit do zahájení inventury plán víceletého 

zjišťování skutečného stavu, který bude obsahovat jednoznačnou identifikaci jednotlivých 

věcí nebo souboru vybraného majetku a časový a věcný harmonogram víceletého zjišťování 

skutečného stavu vybraného majetku. Další důležitou povinností vybrané účetní jednotky je 

zajistit podmínky pro průkaznost inventurních závěrů. 

V posledních paragrafech vyhlášky najdeme i popis inventurního závěru a postup 

účetních jednotek neprovádějících víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku. 

2.4 Obchodní zákoník, občanský zákoník a zákoník práce 

Podle českého účetního standardu č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci 

norem přirozených zásob, je nutno manko nebo schodek před zaúčtováním posoudit podle 

příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku a zákoníku práce. Inventarizační 

rozdíl – přebytek se posuzuje podle vybraných ustanovení občanského zákoníku o věci 

ztracené, skryté, opuštěné a o majetkovém prospěchu.  

V případě, že se jedná o zaviněné manko nebo škodu, způsobenou zaměstnancem 

zaměstnavateli, musí zaměstnavatel škodu správně posoudit mimo jiné i podle zákoníku 

práce a ujednání v kolektivní smlouvě, případně podle nařízení stanovených vnitřním 

předpisem. 

Účetní jednotka by ve vlastním zájmu měla se zaměstnancem, kterému svěřila 

např. peněžní hotovost, ceniny, zásoby, zboží nebo materiál, uzavřít dohodu o hmotné 

odpovědnosti 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce rozlišujeme čtyři typy odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 

1) Obecná odpovědnost  

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Zaměstnavatel je v tomto případě povinen prokázat zavinění zaměstnance. Pokud se 

naopak prokáže, že došlo k porušení také ze strany zaměstnavatele, odpovědnost 

zaměstnance se poměrně omezí.  
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2) Odpovědnost za nesplnění povinností k odvracení škody 

Pokud zaměstnanec vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího na hrozící škodu 

nebo proti hrozící škodě nezakročil, může jeho zaměstnavatel požadovat, aby se 

podílel na náhradě škody v přiměřeném rozsahu. Zaměstnanec však neodpovídá za 

škodu, kterou způsobil při odvrácení škody nebo nebezpečí přímo hrozícího životu 

nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal. 

3) Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování 

Jestliže byla se zaměstnancem uzavřena písemná dohoda o odpovědnosti, pak tento 

zaměstnanec ručí za hodnoty (hotovost, ceniny, zboží, zásoby atd.) jemu svěřené, 

pokud má možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, 

odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách. 

Inventarizace se provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při 

výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, 

při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru. 

4) Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Pokud cena 

těchto předmětů přesáhne 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na 

základě písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. 
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3. INVENTARIZACE  

3.1 Co je inventarizace?  

Při vymezování samotného pojmu inventarizace je třeba respektovat především § 26, 

§ 29 a § 30 zákona o účetnictví. Na základě těchto paragrafů lze potom říci, že inventarizace 

je soubor činností, které obsahují zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k danému 

dni tzv. dni inventarizace. Tento stav se následně zaznamenává do inventurních soupisů dle 

§30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přičemž vybrané účetní jednotky musí dbát 

i na ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb. Dále inventarizace zahrnuje vyčíslení rozdílů mezi 

skutečným a účetním stavem a objasnění příčin těchto rozdílů, stanovení způsobů vypořádání 

zjištěných rozdílů, promítnutí upřesněných údajů do účetnictví, zhodnocení technického stavu 

majetku účetní jednotky a upotřebitelnosti a využití inventarizovaného majetku a další 

činnosti, které si stanovila sama účetní jednotka. 

Důležitý rozdíl, který je nutno zmínit je rozdíl mezi pojmy inventura a inventarizace. 

Zatímco inventura je obecně brána jako zjištění skutečného stavu majetku a závazků 

k určitému dni. Inventura je tedy pouze částí inventarizačních prací. Inventarizace potom 

zahrnuje soubor prací spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedením 

inventury, s vyhotovením inventurních soupisů a přehledu inventarizačních rozdílů, 

vyšetřením příčin vzniku těchto inventarizačních rozdílů a návrhem na jejich vypořádání. 

V případě inventarizace se jedná o širší pojem. 

3.2 Cíl a obsah inventarizace  

Hlavním cílem inventarizace majetku a závazků je především zajištění věcné správnosti 

účetnictví a správného ocenění majetku a závazků. 

 Věcnou správnost vedení účetnictví -  inventarizacemi majetku a závazků se zjišťuje 

skutečný stav aktiv a pasiv, tento stav se poté srovnává se stavem účetním a v případě 

rozdílu je třeba účetní stav upravit. 

 Správné ocenění majetku a závazků - podle zásady opatrnosti se porovnává se reálná 

hodnota s hodnotou uvedenou v účetnictví. U pohledávek se přihlíží k rizikům 

neuhrazení. 

Inventarizací se tedy zajišťuje správnost vedení evidence, úplné dokumentace, technický stav 

majetku, ochrana tohoto majetku a odpovědnost za majetek.  
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3.3 Druhy inventarizace 

Druhy inventarizací můžeme dělit z několika pohledů: 

- podle vztahu k účetní závěrce: řádná x mimořádná inventarizace; 

- podle termínu provedení inventury: periodická x průběžná inventarizace; 

- podle způsobu provedení inventury: fyzická x dokladová. 

Prvním pohledem je dělení podle vztahu k účetní závěrce na inventarizaci řádnou 

a mimořádnou. 

Řádná inventarizace je inventura provedená v předem stanovených lhůtách. Řádnou 

inventarizaci můžeme dělit na periodickou a průběžnou. 

Mimořádná inventarizace se provádí při mimořádných příležitostech, jakou jsou 

například organizační změny, živelné pohromy (povodně, požár), změna odpovědného 

zaměstnance apod. Podle rozsahu ji pak můžeme dělit na úplnou, při které se provádí 

inventarizace veškerého majetku a závazků, a dílčí, která se týká jen některých dílčích složek 

majetku a závazků. 

Druhým pohledem je dělení podle termínu, ke kterému je inventura provedena a to na 

periodickou a prŧběžnou inventarizaci. 

Periodická inventarizace, dle § 29 zákona o účetnictví, je inventarizace prováděná 

k okamžiku, ke kterému účetní jednotky sestavují účetní závěrku řádnou nebo mimořádnou. 

Zabezpečuje se jak dokladovou, tak fyzickou inventurou. Zpravidla bývá tato inventarizace 

prováděna k rozvahovému dni (většinou k 31. 12. běžného roku), pokud však nelze provést 

inventuru k rozvahovému dni, může účetní jednotka provést tuto inventuru v průběhu 

posledních čtyř měsíců účetního období nebo v prvním měsíci po skončení účetního období. 

Přitom se ale musí prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji fyzické 

inventury upravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické 

inventury do konce účetního období, do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci 

tohoto období. 

Průběžná inventarizace je upravena § 29 a částečně i § 30 zákona o účetnictví, které 

nám říkají, že průběžnou inventarizaci mohou provádět účetní jednotky pouze u zásob, u nich 

účtují podle druhů, podle míst jejich uložení nebo podle odpovědných osob, a dále potom 

u hmotného movitého majetku, který vzhledem k jeho funkci, je v soustavném pohybu a nemá 

stálé místo. Termín této inventarizace si určuje jednotka sama a každý druh zásob 

a uvedeného movitého majetku musí být tímto způsobem ze zákona inventarizován 
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minimálně jednou za účetní období. Při provádění průběžné inventarizace mohou být 

inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury 

a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. 

Dalším pohledem, jak můžeme rozlišit inventarizaci je podle způsobu provádění 

inventur, dle § 30 zákona o účetnictví, a to na fyzickou inventuru a dokladovou inventuru. 

Fyzickou inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku hmotné povahy popřípadě 

i nehmotné povahy, pokud to připouští jejich povaha a nebrání-li tomu místo, kde se v době 

inventury nacházejí. Většinou se takto inventarizuje např. materiál na skladě, potraviny 

v jídelnách, zboží na skladě, stroje a zařízení, pokladní hotovost atd. Skutečné stavy u tohoto 

majetku zjišťujeme přepočtením, převážením nebo přeměřením. U zásob materiálu, zboží 

nebo potravin v zaplombovaných, neotevřených nebo nepoškozených původních obalech se 

jejich skutečné množství může zjišťovat dle údajů na obalech, pokud to interní směrnice 

podniku umožňuje. Namátkově by se pak měla ověřit správnost údajů na obalech, zda 

skutečný stav s těmito údaji souhlasí. 

Ve velmi výjimečných případech můžeme ke zjištění skutečných stavů použít 

i tzv. technický propočet, při kterém vycházíme z jednotek množství, uvedeném v účetnictví. 

Technický propočet využíváme pouze tehdy, pokud provést inventarizaci daného druhu 

hmotného majetku obvyklým způsobem není technicky možné, hospodárné ani bezpečné. 

Tento způsob inventarizace by měl být využíván především u volně uloženého materiálu jako 

např. hromad uhlí, písku, kamene nebo tekutých látek v nádržích. 

Pokud se budeme chtít zabývat fyzickou inventurou u vybraných účetních jednotek je 

nutno respektovat vyhlášku č.270/2010 Sb. § 6 – Provedení fyzické inventury. Tato vyhláška 

nám říká, že tímto způsobem lze inventarizovat takový majetek, u něho fyzickou existenci lze 

vizuálně zjistit. Při takové fyzické inventuře je základním způsobem zjišťování skutečného 

stavu majetku ověření jeho fyzické existence. Součástí fyzické inventury je i prověření 

inventarizační evidence majetku, pokud tyto evidence existují.  

V případě, že vybraná účetní jednotka v průběhu inventury nedisponuje s majetkem, 

zejména pokud ho drží nebo užívá jiná osoba nebo organizační složka státu, může ověřovat 

jeho existenci i jiným vhodným například na základě potvrzení o existenci tohoto majetku 

osobou, která má tento majetek v držení nebo užívání. Ale pokud vybraná účetní jednotka 

nemovitý majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně. Ověřovat 

vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné ani v případě, kdy vybraná účetní jednotka 

prokáže skutečný stav tohoto majetku na základě fotografické nebo podobné dokumentace. 
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Musíme dávat pozor i na to, že předmětem fyzické inventury je i skutečný stav 

majetku, který nemá vybraná účetní jednotka ve vlastnictví ani k němu nemá příslušnost 

hospodaření, ale který se nachází na jejích pozemcích, v budovách nebo jiných prostorech, 

pokud mohou z této skutečnosti vznikat pro vybranou účetní jednotku práva nebo povinnosti. 

Dokladovou inventurou se zjišťují stavy majetku a závazků, kdy jejich povaha 

neumožňuje provést fyzickou inventuru (např. u pohledávek, závazků, nákladů a výdajů 

příštích období, příjmů a výnosů příštích období atd.). Dále dokladovou inventuru použijeme 

i v případě zjišťování skutečného stavu majetku hmotné povahy, pokud není možný jiný 

způsob inventury možný vzhledem k místu, kde se tento majetek v době inventury nachází.  

Využijeme např. u strojů, dopravních prostředků a inventářů v opravě u dodavatelů. 

Podstata dokladové inventury spočívá v tom, že se skutečný stav daného majetku 

zjišťuje, ověřuje nebo prokazuje pouze pomocí nejrůznějších písemností jako třeba pomocí 

účetních dokladů, listin, spisů, smluv nebo i různé korespondence atd. 

Zvýše uvedeného vyplývá, že dokladovou inventurou se zjišťují stavy u závazků 

a ostatních složek majetku, u kterých nelze provést inventuru fyzickou, a to zejména 

u nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, cenných papírů a podílů, pokladny a cenin, 

peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek, závazků, rezerv a přechodných účtů 

aktivních a pasivních. 

I dokladová inventura je upravena v nově vydané vyhlášce o inventarizaci majetku 

a závazků. Dle této vyhlášky lze říci, že dokladovou inventuru provedeme u takových 

pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných 

aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. 

Při dokladové inventuře je základním způsobem zjišťování skutečného stavu podle 

inventarizačních evidencí. Další skutečnosti se prověřují jen, když je to pro zjištění 

skutečného stavu nezbytné. 

Na závěr lze jen říct, že se většinou provádí pouze buď inventura fyzická, nebo 

dokladová, ve výjimečných případech se mohou skutečné stavy některých druhů majetku 

zjišťovat jak fyzikou, tak i dokladovou inventurou, pokud to povaha daného majetku 

vyžaduje. Takovým příkladem může být inventarizace pozemků nebo budov. 
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3.4 Inventarizační písemnosti 

Účetní jednotka používá při provádění fyzických inventarizací jako podklad různé 

evidence a registry majetku. Můžeme sem zahrnout registr dlouhodobého majetku, skladové 

evidence, evidenci pohledávek a evidenci závazků. 

Zákon o účetnictví stanoví v § 30 odst. 1, že účetní jednotka zaznamenává zjištěné 

stavy v inventurních soupisech. Ve vyhlášce č. 270/2010 Sb. je také odkaz na zákon 

o účetnictví. Nejsou zde tedy žádné výrazné odlišnosti mezi podnikateli a vybranými účetními 

jednotkami. 

Inventurní soupisy slouží především k zachycení skutečného stavu majetku a závazků, 

u nichž se provádí inventura, k popisu majetku a závazků, které označujeme podle číselníků, 

ceníků, v jednotkách množství a ocenění v souladu se způsobem vedení tohoto majetku 

a závazků v účetnictví. Inventurní soupisy se vyhotovují odděleně podle uživatelů a podle 

umístění. 

Inventurní soupisy musí ze zákona obecně obsahovat:  

- jednoznačnou identifikaci majetku a závazků, tak aby bylo možné jednoznačně 

určit o jaký majetek, nebo závazek se jedná, 

- podpis osoby odpovědné za zjištění skutečností, 

- podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace, 

- způsob zjišťování skutečných stavů (fyzicky, dokladově nebo technickým 

propočtem), 

- ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, 

- okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

Inventurní soupis by měl obsahovat název a adresu účetní jednotky, místo provádění 

inventarizace, druh inventarizace (řádná x mimořádná), datum a čas zahájení a ukončení 

inventury, název a označení majetku a závazků, jehož stav je ověřován, způsob provedení 

inventury (fyzická nebo dokladová), jméno a podpis osoby odpovědné za tento majetek 

a osoby odpovědné za provedení inventury a pořadové číslo listu inventurního soupisu. Dále 

by měl inventurní soupis obsahovat i číslo řádku, číslo inventarizovaného předmětu, název 

položky (včetně druhu, rozměru, barvy…), měrná jednotka, ve které je majetek evidován, 

cenu za tuto měrnou jednotku, zjištěný stav v Kč a účetní stav, rozdíl mezi zjištěným 

a účetním stavem v Kč i měrných jednotkách a počet stran inventurního soupisu. 
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Dílčí inventarizační komise vyhotovují inventarizační záznamy. Tento záznam 

o provedení inventarizace obsahuje označení inventarizovaného majetku nebo závazků, jejich 

umístění a jména uživatelů, kteří jsou odpovědní za tento majetek, den, k němuž byla 

inventarizace provedena, přehled vyhotovených inventurních soupisů, porovnání skutečného 

a účetního stavu k datu inventarizace, přehled účetních dokladů určených k vyúčtování 

inventarizačních rozdílů, zjištění a návrhy na opatření a vyjádření k nedohledaným 

předmětům, návrhy na vyřazení zbytného nebo poškozeného majetku, datum vyhotovení 

inventarizačního zápisu jména členů dílčí inventarizační komise a jejich podpisy. 

K inventarizačnímu záznamu se připojí další doklady související s inventarizací a rekapitulace 

celé inventarizace. 

Ústřední inventarizační komise vypracuje inventarizační zápis, do kterého uvede 

stavy účtů majetku a závazků ke dni 31. 12. běžného roku.  Tyto stavy pak budou porovnány 

se skutečností dle inventurních soupisů opravených a přírůstky a úbytky od data ukončení 

fyzické inventury do data účetní závěrky. 

Rozdíl mezi účetním a skutečným stavem se označí jako inventarizační rozdíl. Pokud 

je skutečný stav nižší než stav v účetnictví, označujeme tento rozdíl jako manko, případně 

schodek u peněžních hotovostí a cenin. Pokud je skutečný stav vyšší než stav účetní, rozdíl se 

označuje jako přebytek. 

Inventarizační zápis bude obsahovat posouzení manka nebo schodku podle ustanovení 

občanského zákoníku a zákoníku práce. Budou tam také určeny termíny a odpovědné osoby 

za řešení manka nebo schodku. Analogicky bude obsahovat i posouzení inventarizačního 

přebytku a zhodnocení inventarizace a přijetí nápravných opatření. 

3.5 Příprava inventarizace 

Inventarizace majetků a závazků představuje velmi náročnou činnost závislou na 

velmi dobré organizaci a přípravě zvláště ve středních a velkých podnicích. Účetní jednotka 

by tak měla zvolit vhodnou organizaci vzhledem k objemu majetku a závazků, umístění 

tohoto majetku a počtu pracovníků účetní jednotky. 

3.5.1 Vymezení majetku a závazkŧ podléhajících inventarizaci 

Pro vymezení majetku a závazků, které podléhají inventarizaci, lze vycházet 

z účtového rozvrhu účetní jednotky. Jak vyplývá z § 14 odst. 2 zákona o účetnictví, jsou 

účetní jednotky povinny sestavit účetní rozvrh na podkladě směrné účtové osnovy. V tomto 
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rozvrhu uvedou všechny účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení 

účetní závěrky. Je potřeba uvést účty syntetické, analytické, ale i podrozvahové. 

V případě účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu je nutné při 

výběru syntetických účtů postupovat v souladu se směrnou účtovou osnovou, avšak tou která 

je určena pro vybrané účetní jednotky, a s ohledem na skutečnost: 

- která konkrétní účetní jednotka účtový rozvrh se stavuje,  

- které účetní případy se v dané účetní jednotce uskutečňují. 

Pro zdravotní pojišťovny samozřejmě platí stejná pravidla. 

Já budu pro účtování v této práci používat účtové rozvrhy pro podnikatele, některé 

vybrané účetní jednotky a zdravotní pojišťovny, uvedené v tomto pořadí v přílohách č. 1-3. 

3.5.2 Vypracování inventarizační směrnice 

Každá účetní jednotka nebo podnikatel by si měli vypracovat vlastní inventarizační 

směrnici, aby splnili náležitosti dle § 8, § 29 a § 30, zákona o účetnictví, o řádném a průkazně 

vedeném účetnictví. Pro podnikatele a účetní jednotky účtující podle vyhlášky č.500/2002 Sb. 

není zpracování inventarizační směrnice povinností. Naopak pro vybrané účetní jednotky 

účtující podle vyhlášky č.410/2009 Sb. musí inventarizační směrnici zpracovávat povinně 

a navíc musí dodržet názvosloví pojmů, které jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků. Odpovědnost za její zpracování a za řádné provedení 

inventarizace nese většinou statutární orgán, resp. pověřený pracovník např. generální ředitel, 

jednatel, sám podnikatel apod., jehož jménem se obvykle i tato směrnice zpracovává. Vnitřní 

směrnice o inventarizaci majetku a závazků musí být vydána včas a s takovým předstihem, 

aby bylo posléze možné zabezpečit všechny činnosti vyplývající z této směrnice. 

Inventarizační směrnice samotná by měla konkretizovat provedení inventarizace majetku 

a závazků v účetní jednotce. 

Vnitřní směrnice by měla obsahovat: 

- přesné vymezení předmětu inventarizace tzn. jednotlivých složek dlouhodobého 

majetku, zásob, pohledávek a závazků, zúčtovacích vztahů a podrozvahových účtů, 

- stanovení orgánů účetní jednotky odpovědných a zajišťujících inventarizaci 

- rozdělení povinností a pravomocí orgánů v účetní jednotce, které zajišťují 

inventarizace majetku a závazků 
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- termíny inventarizací majetku a závazků v účetní jednotce a časového harmonogramu 

prací 

- způsob provádění inventarizace majetku a závazků 

- způsob zaznamenávání zjištěných inventurních stavů v inventurních soupisech 

- způsob projednávání výsledků inventarizace, 

- stanovení provádění mimořádných inventur, 

- stanovení způsobu úschovy účetních písemností o inventarizaci. 

3.5.3 Stanovení inventarizačních komisí 

Pokud budeme vycházet ze zákona o účetnictví, konkrétně z ustanovení §30 odst. 2 

písmene b, který nám říká, že zjištěné skutečné stavy majetku a závazků, zaznamenané 

v inventurních soupisech, musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení 

inventarizace, dá se říct, že je zákonem dán minimální počet osob provádějících inventarizaci. 

To znamená, že k zajištění a provedení inventarizace stačí pouze jedna jediná osoba. 

Jedna osoba sice stačí v případě, že se jedná o drobné podnikatele nebo malé účetní 

jednotky, ale v případě, že se jedná o větší podniky, lze počítat s většími nároky na 

pracovníky. Za tímto účelem si větší účetní jednotky sestavují tzv. inventarizační komise. 

Tyto komise by měly být voleny velmi obezřetně, protože na tomto výběru záleží, zda bude 

inventarizace proveden průkazně či ne. Zákon sice nikde vysloveně nezakazuje, aby např. 

dokladovou inventarizaci prováděl zaměstnanec, který o majetku a závazcích účtuje, nebo aby 

odpovědný zaměstnanec skladu, který je za majetek navíc hmotně odpovědný, prováděl 

fyzickou inventuru zásob. Ale když se nad tím do hloubky zamyslíme, pro průkaznost 

inventarizace by měla inventuru provádět osoba nezávislá.  

Ale musíme si dát pozor, pokud budeme provádět inventarizaci u vybrané účetní 

jednotky, protože ve vyhlášce č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, je dán 

minimální počet členů inventarizační komise. Tato vyhláška nám v § 4 odst. 4 říká, že komise 

musí být nejméně dvoučlenná. 

Sestavení inventarizačních komisí by mohlo vypadat následovně: 

V malých podnicích, kde je pouze malý objem majetku a závazků, je možné sestavit 

pouze jednu inventarizační komisi, která se bude skládat z jednoho předsedy a jednoho člena 

komise. 

Ve středních organizacích, kde je větší objem majetku a závazků, je možno sestavit 

více inventarizačních komisí, kterou jsou jednotlivě zaměřeny např. na fyzickou inventarizaci 
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hmotného a nehmotného majetku, na dokladovou inventarizaci u závazků nebo na 

inventarizaci ostatního majetku a závazků. 

Ve velkých organizacích, kde lze očekávat velký objem majetku a závazků je možnost 

sestavit více inventarizačních komisí např. v členění: 

- ústřední inventarizační komisi jako poradní orgán vedoucího organizace, 

- dílčí nebo místní inventarizační komise, které mají na starost inventarizaci 

jednotlivých druhů majetku a závazků.
1
 

3.5.4 Výběr pracovníkŧ a jejich proškolení 

Velmi důležitou otázkou je, koho do inventarizačních komisí vybrat a jmenovat. Mělo 

by platit alespoň pravidlo, že minimálně jeden člen by měl odborně znát inventarizovaný 

majetek, přitom by však jako vedoucí této komise neměl být žádným způsobem hmotně nebo 

finančně zainteresován na výsledku inventarizace, aby se tento výsledek nesnažil zkreslit. 

Jmenování nebo určení zaměstnance do dílčí inventarizační komise, tedy k výkonu 

jiné práci než bylo sjednáno při uzavření pracovního poměru, je pouze v pravomoci 

vedoucího organizace, který by měl tyto zaměstnance vybírat dle odborných znalostí 

inventarizovaného majetku. 

Počet inventarizačních komisí závisí pouze na volbě účetní jednotky. Nicméně je 

logické, že čím více bude inventarizačních komisí, tím méně časově náročná bude 

inventarizace, ale na druhou stranu bude náročnější na množství pracovníků. 

Navíc by se mělo dbát na složení inventarizačních komisí v návaznosti na složení 

komisí v minulých letech. A to především z toho důvodu, že pokud by nedošlo ke změně 

členů jedné inventarizační komise v jednom útvaru, mohlo by dojít ke zneužití vzniku této 

situace. Naopak stejné složení může přinést i výhody ze strany zkušeností a znalosti 

problematiky z minulých let. Toto je na zvážení rizik a přínosů dané účetní jednotce asi 

nejsložitější.   

Co se týká proškolení všech členů a vedoucích inventarizačních komisí, lze vycházet 

ze zákoníku práce, který ukládá, že pokud zaměstnanec vstupuje do zaměstnání bez 

kvalifikace, je zaměstnavatel povinen takového zaměstnance proškolit nebo zaučit. Hlavní 

náplní školení by mělo být seznámení s vnitřními normami účetní jednotky a inventarizační 

směrnicí. Z tohoto školení by měl být proveden zápis odpovědnou osobou, ze kterého by mělo  

                                                
1 SVOBODOVÁ, J. Inventarizace – praktický průvodce. 5. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 270 s. ISBN 978-80-

263-476-7. 
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být zřejmé, kdo se školení zúčastnil, čeho se týkalo, jak dlouho trvalo a hlavně co bylo 

předmětem tohoto školení. 

Dílčí inventarizační komise by měla být nejen proškolena, ale i vhodně vybavena 

ochrannými pomůckami, přístroji, nástroji a nářadím potřebným ke zjištění skutečného stavu 

majetku. Dále by měli být vybaveni tiskopisy inventarizačních písemností, které budou 

obsahovat potřebné identifikační údaje a formulace textu, který lze snadno doplnit o konkrétní 

zjištěné údaje a podpisové záznamy inventarizační komise a odpovědných pracovníků. 

3.5.5 Povinnosti inventarizačních komisí 

Ve velkých podnicích dochází většinou ke zřízení ústřední inventarizační komise, 

která vybírá a jmenuje členy dílčích inventarizačních komisí. Ve většině případů je člen 

ústřední inventarizační komise zároveň vedoucím dílčí inventarizační komise. Ústřední 

inventarizační komise se především soustřeďuje na koordinaci, řízení a kontrolu jednotlivých 

dílčích inventarizačních komisí. 

Ministerstva, státní fondy a Pozemkový fond České republiky musí oproti ostatním 

účetním jednotkám vždy povinně zřídit ústřední inventarizační komisi v návaznosti na 

ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Ostatní 

vybrané účetní jednotky vybrané účetní jednotky zřizují ústřední inventarizační komisi pouze 

tehdy, pokud veškeré činnosti během inventarizace jsou zajišťovány prostřednictvím jiných 

osob.  

Hlavní činnosti ústřední inventarizační komise: 

- spolupráce na tvorbě pokynů k provedení inventarizace, 

- sestavení organizačního a časového harmonogramu prací a seznamu míst, kde se bude 

provádět inventarizace, 

- navržení členů dílčích inventarizačních komisí, určení okruhu jejich působnosti 

a zaškolení jejich členů, 

- vedení evidence o průběhu a výsledcích inventarizace a o plnění lhůt jednotlivých 

inventarizací, 

- posuzování návrhů dílčích inventarizačních komisí na vypořádání inventarizačních 

rozdílů, 

- sdělování informací statutárnímu zástupci účetní jednotky o výsledcích inventarizace. 
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Pro konkrétní provádění jednotlivých inventarizací majetku a závazků jsou určeny 

dílčí inventarizační komise. Úkoly této komise bychom mohli teoreticky rozdělit do tří částí. 

Jednak se jedná o úkoly, které komise provádí: 

- před zahájením dokladové nebo fyzické inventury, 

- v průběhu fyzické nebo dokladové inventury, 

- po ukončení inventury. 

Činnosti dílčí inventarizační komise před zahájením inventury: 

Nejprve si dílčí inventarizační komise připraví inventarizační písemnosti a dohodne si 

čas zahájení inventarizace s odpovědnými pracovníky. Dále je jejím úkolem se přesvědčit o 

dodržení interních předpisů účetní jednotky, souvisejících s inventarizací, a to např. o tom, 

zda je uzavřena platná dohoda o hmotné odpovědnosti s příslušnými pracovníky apod. 

Nakonec vedoucí dílčí inventarizační komise převezme od odpovědného pracovníka všechny 

doklady nepředané k zaúčtování a písemné prohlášení, že všechny doklady, týkající se stavu a 

pohybu majetku a prostředků v jeho odpovědnosti odevzdal k zaúčtování a jsou zachyceny 

v účetnictví.  

Činnosti dílčí inventarizační komise v průběhu inventury: 

V průběhu inventury je jejím nejdůležitějším úkolem zjistit skutečné stavy majetku a 

závazků, ale i všechna rizika, ztráty a znehodnocení, týkající se inventarizovaného majetku a 

závazků a vyhotovit inventurní soupisy tohoto majetku a závazků.  

Dále by měla dílčí inventarizační komise zjistit: 

- přebytečné a nevyužité druhy majetku a navrhnout jak s nimi bude naloženo, taktéž 

množství nevyužitých zásob, delší dobu neuhrazených pohledávek, závazků 

k odepsání atd. 

- jak je zajištěna ochrana inventarizovaného majetku, 

- zda jsou inventarizované druhy majetku řádně udržovány a opravovány, 

- investice, v nichž se nebude pokračovat a navrhnout jak se s nimi naloží. 

Činnosti po ukončení inventury 

Po skončení inventarizace je potřeba provést ještě konečné úpravy stavů majetku a 

závazků v účetnictví a sladit je se skutečností, sepsat případné inventarizační rozdíly včetně 

příčin jejich vzniku a vypracovat jejich vypořádání. Nakonec se sepíše inventarizační zápis 

s datem jeho vzniku a podpisy všech členů inventarizační komise. 
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4. INVENTARIZACE VYBRANÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŦ 

Pokud provádíme fyzickou nebo dokladovou inventuru vybraných druhů majetku, 

musíme přihlížet k jejich zvláštní povaze a charakteristickým rysům. Tyto charakteristické 

rysy zákon o účetnictví zcela logicky neřeší ani řešit nemůže, proto se budu v této kapitole 

věnovat pouze standardním druhům majetku, protože tato problematika je velmi složitá a 

hlavně rozsáhlá. 

Je nutné připomenout, že způsob provedení inventur si účetní jednotka stanoví sama 

svým interním předpisem, ale postup účtování inventarizačních rozdílů je dán českými 

účetními standardy. 

Tab. 4.1: Přehled vyhlášek a českých účetních standardů. 

 Vyhláška České účetní standardy ČÚS k inventarizaci 

Podnikatelé č. 500/2002 Sb. ČÚS č. 001-023 ČÚS č. 007 

Některé vybrané účetní 

jednotky 
č. 410/2009 Sb. ČÚS č. 701-708 zatím neexistuje 

Zdravotní pojišťovny č. 503/2002 Sb. ČÚS č. 301-314 ČÚS č. 304 

 

 Vzhledem k tomu, že pro některé vybrané účetní jednotky k dnešnímu dni stále český 

účetní standard upravující inventarizaci neexistuje, navrhla jsem tento účetní standard sama a 

je součástí této práce v příloze č. 4 – ČÚS č. 7xx – Inventarizační rozdíly. Na základě tohoto 

standardu č. 7xx pro některé vybrané účetní jednotky, standardu č. 007 pro podnikatele 

a č. 304 pro zdravotní pojišťovny budu v této kapitole dále účtovat inventarizační rozdíly u 

jednotlivých druhů majetku. 

 Při navrhování standardu jsem vycházela především z platné legislativy pro některé 

vybrané účetní jednotky a jako vzor jsem použila již zmíněné účetní standardy pro 

podnikatele a zdravotní pojišťovny.  

Zvolila jsem i stejné členění standardu: 

1. Cíl – v cíli jsem stanovila, čím se standard zabývá a pro koho je závazný. 

2. Obsahové vymezení – zde jsem nadefinovala inventarizační rozdíl ve smyslu 

§ 30 zákona č. 561/1991 Sb. o účetnictví  

3. Postup účtování – v posledním bodu toho standardu jsem se již zabývala 

pouze konkrétním účtováním inventarizačních rozdílů u majetku, zásob 

účtovaných způsobem A i B a zásob vlastní výroby.  

V následujících kapitolách budu účtovat podle účtových rozvrhů pro podnikatele, 

některé vybrané účetní jednotky a zdravotní pojišťovny, které jsou součástí příloh č. 1 – 3.   
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4.1 Inventura pozemkŧ 

Inventarizace pozemků je výjimečná v tom, že se skutečný stav ověřuje jak fyzickou 

tak i dokladovou inventurou, a to ke stejnému datu. 

Nejprve bychom si však měli říci, co je o pozemek. Budeme se řídit podle 

katastrálního zákona, zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. 

Pozemek je tedy část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí správní, 

popřípadě katastrálního území, hranicí vlastnickou, užívací nebo hranicí druhů pozemků. 

Můžeme rozlišovat různé druhy pozemků, mezi nimi zejména ornou půdu, vinice, chmelnice, 

zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy a nádvoří a ostatní 

plochy, a v tomto členění je vhodné i pozemky inventovat. 

Jak již bylo řečeno, pozemky se inventarizují jak dokladově, tak i fyzicky. 

Dokladovou inventurou se odsouhlasuje, zda souhlasí evidence účetní jednotky 

s evidencí nemovitostí, která je vedena na listu vlastnictví a evidenčním listu příslušného 

katastrálního úřadu. Zjišťuje se především správnost údajů, týkajících se identifikace 

vlastníka, označení katastrálního území, čísla parcely, druhu pozemku, výměry v metrech 

čtverečních a čísla listiny omezující vlastnická práva. Rozdíly v evidenci pozemků účetní 

jednotky a evidenci, vedené místně příslušným katastrálním úřadem je nutno podrobně 

prošetřit a zaznamenat v inventurním soupisu. Součástí záznamu v inventurním soupisu by 

mělo být mimo jiné i řešení a návrhy na odstranění rozdílů a chyb a je potřeba zpracovat 

návrh na změnu v evidenci nemovitostí. 

Při fyzické inventuře naopak porovnáváme skutečný stav pozemků přímo v terénu 

a srovnáváme jej se záznamy v evidenci např. na inventárních kartách pozemků. Rozsah 

fyzické inventury může být různý, proto si účetní jednotky samy rozsah určují ve své 

inventurní směrnici. 

Fyzická inventura pozemků může zahrnovat několik činností. Zejména zjištění, zda 

jsou pozemky v terénu řádně vyznačeny v souladu s geometrickými plány nebo se zjišťuje 

stav těchto pozemků a způsob jejich využití, případně sem spadá i zajištění ochrany pozemků 

a stavu jejich udržování (jako například oplocení, zábrany před povodněmi či škůdci) nebo 

zjištění škod při mimořádných inventarizacích v důsledku např. živelných pohrom.  

U obcí není možné v tomto rozsahu provést fyzickou inventuru veškerých pozemků 

každý rok. Dokladová inventura však musí být provedena bezpodmínečně jednou ročně, je 
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však vhodné ji jednou za několik let doplnit fyzickou inventurou za pomoci např. externích 

pracovníků.
2
 

Pokud dojde k nesouladu skutečnosti s evidencí, mluvíme inventarizačním rozdílu, se 

kterým se musíme vyrovnat pomocí příslušných zápisů v účetnictví. Vždy platí pravidlo, že 

se opravují informace v účetnictví, nikdy nesmíme opravovat skutečnost. 

Inventarizačním rozdílem může být manko nebo přebytek. 

Manko u pozemkŧ 

Např. Účetní jednotka inventarizací zjistila, že pozemek, vedený v účetnictví neexistuje a ani 

není zapsán v katastru nemovitostí. 

Pozemky řadíme mezi dlouhodobý neodepisovaný majetek a o jako takovém o něm 

účtujeme u podnikatelů podle českého účetního standardu č. 007, bodu 3.6 písm. a. To 

znamená, že majetek vedený v účetnictví, u kterého se však inventarizací potvrdila jeho 

neexistence, musíme z účetnictví účetními zápisy vyřadit. To provedeme zaúčtováním 

vyřazovaného pozemku vrub účtu 549 – Manka a škody a ve prospěch účtu 031 – Pozemky.  

 U některých vybraných účetních jednotek postupujeme obdobným způsobem, 

tj. účtujeme vyřazovaný majetek (pozemek) na vrub účtu 547 – Manka a ve prospěch účtu 

031 –  Pozemky. 

U zdravotních pojišťoven zaúčtujeme manko pozemků na nákladový účet Ostatních 

nákladů – 558 oproti úbytku aktivního účtu 101 – Pozemky. 

Přebytek u pozemkŧ 

Např. Účetní jednotka inventarizací zjistila, že dle katastru nemovitostí je majitelem pozemku, 

který nemá veden v účetnictví. 

Pokud podnikatel zjistí při inventarizaci majetku, že podle katastru nemovitostí je 

vlastníkem pozemku, pak nechá tento pozemek ocenit reprodukční pořizovací cenou a bude 

o tomto pozemku účtovat podle ČÚS č. 007, bodu 3.6 písm. b., jako o přírůstku aktivního 

účtu 031 – Pozemky oproti účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy. 

V případě, že tato skutečnost nastane u některých vybraných účetních jednotek je 

postup obdobný s tím rozdílem, že místo podnikatelského účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy 

použijeme účet 401 – Jmění účetní jednotky. 

                                                
2 SCHNEIDEROVÁ, I. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 1.vyd. Praha: ACHA obec 

účtuje s.r.o., 2010. 258s. ISBN 978-80-2545-609-5. 
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U zdravotních pojišťoven účtujeme vždy přebytek dle českého účetního standardu 

č. 304 – Inventarizační rozdíly. Pokud se budeme řídit tímto standardem, potom o přebytku 

pozemků účtujeme vždy na příslušný fond, v tomto případě na účet 408 – Fond majetku 

oproti přírůstku aktivního účtu 101 – Pozemky. 

Tab. 4.2: Účtování manka a přebytků u pozemků. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Manko u pozemků 549/031 547/031 558/101 

Přebytek u pozemků 031/413 031/401 101/408 

 

4.2 Inventarizace budov, hal a staveb 

Budovy, haly a stavby můžeme souhrnně označit jako širším označením a to jako 

stavby. Stavbami se přitom rozumí: 

- stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, 

- nebo stavby, které podléhají kolaudačnímu rozhodnutí a jsou užívány, 

- nebo stavby, které jsou, dle dříve závazných předpisů, dokončené. 

Taková stavba musí splňovat ještě jednu podmínku. Dle §119 odst. 2 občanského 

zákoníku musí být spojena se zemí pevným základem. 

Postup inventarizace se budov, hal a staveb se v mnohém shoduje s postupem 

inventarizace u pozemků. 

U dokladové inventury musíme opět zhodnotit stav v účetnictví se záznamy v katastru 

nemovitostí a případné nesrovnalosti a jejich řešení zaznamenat do inventurních soupisů. 

Dokladová inventura u staveb je v podstatě totožná s inventarizací pozemků. 

Fyzická inventura zahrnuje prohlídku jednotlivých objektů na místě, kdy se 

kontroluje zejména celkový stav a provedení. Do inventurních soupisů se zapíší jejich 

charakteristické technické ukazatele např. základní rozměry, počet podlaží, zastavěná plocha, 

užitková plocha a další informace, které jsou součástí analytických účtů a slouží k identifikaci 

majetku. Dále se při fyzické inventuře sleduje, zda je stavba využívána k určenému účelu 

v souladu s výrobními nebo jinými úkoly účetní jednotky. Součástí inventarizace je také 

zjištění, které budovy vyžadují běžnou nebo střední opravu, případně hloubkovou 

rekonstrukci a ověření, zda provedené nástavby, přístavby, či vestavby jsou zachyceny 

v registru majetku. Odpovědná osoba kontroluje také příslušenství budov, jako jsou 
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kanalizační, vodovodní, plynové případně elektrické rozvody, sanitární vybavení, vestavěný 

nábytek apod., a zajištění ochrany majetku, kam můžeme zahrnout veškerá oplocení, 

možnosti zamykání, bezpečnostní systémy atd. 

 Inventované budovy, stavby i haly by měly být zapisovány do inventurních soupisů 

jednotlivě. 

 Dobré je se zmínit i o tom, že se provádí inventarizace i u pronajatého majetku 

a majetku ve výpůjčce nebo je nutné si alespoň vyžádat zprávu o stavu pronajatého majetku. 

 U fyzické inventarizace staveb se dá taktéž říci, že provedení fyzické inventury je 

každoročně velmi náročné a mnohdy neproveditelné, je však nutné každý rok provést 

minimálně inventuru dokladovou. Je ale nutné brát na vědomí, že zanedbání fyzické inventury 

budov může dojít k rozsáhlým škodám např. při napadení dřevomorkou nebo zanedbáním 

údržby, pozdním zjištěním potřeby oprav apod. 

 Fyzickou inventuru včetně inventury vnitřního vybavení je nutné provést bez výjimky 

vždy při předání prostor nájemci a výsledek je nutné řádně protokolárně zaznamenat pro 

případ vyžadování uvedení majetku do původního stavu. Vhodná je i fotodokumentace 

předávaných prostor. 

U obcí je asi největším paradoxem, že starostové obcí nejsou schopni upustit od 

rozsáhlé operativní evidence drobného majetku v pořizovací ceně do 3000 Kč, a zároveň 

nejsou schopni provést řádnou fyzickou inventuru budov a pozemků. Náklady na informace 

jsou sice velké, ale přínos je mnohem větší. Bylo totiž zjištěno, že průměrně 7% pozemků, 

které vlastní obce, je využíváno fyzickými nebo právnickými osobami bez nájemních smluv. 

A přitom by měla mít každá obec zpracovaný alespoň přehled budov, způsob jejich využití, 

roční výnos a poznámku, kdy naposled byla provedena revize objektu. 
3
 

Manko u staveb 

Např. Účetní jednotka inventarizací zjistila, že stavba, kterou vede v účetnictví, není vedena 

jako její majetek v katastru nemovitostí. 

Stavby patří mezi dlouhodobý odpisovaný majetek a o jako takovém o něm účtujeme 

u podnikatelů podle českého účetního standardu č. 007, bodu 3.5 písm. a. To znamená, že 

stavbu vedenou v účetnictví, u které se však inventarizací potvrdila její neexistence, musíme 

z účetnictví účetními zápisy vyřadit. Pokud není stavba úplně odepsána, musíme nejprve 

                                                
3 SCHNEIDEROVÁ, I. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 1.vyd. Praha: ACHA obec 

účtuje s.r.o., 2010. 258s. ISBN 978-80-2545-609-5. 
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doúčtovat její zůstatkovou cenu, a to zápisem na stranu MD účtu 549 – Manka a škody a na 

stranu D účtu 081 – Oprávky ke stavbám. Po doúčtování zůstatkové ceny můžeme již vyřadit 

stavbu z účetnictví, což provedeme účetním zápisem na stranu MD účtu 081 – Oprávky ke 

stavbám a na stranu D účtu 021 – Stavby. 

 U některých vybraných účetních jednotek postupujeme obdobným způsobem, 

tj. doúčtujeme zůstatkovou cenu vyřazované stavby na vrub účtu 547 – manka a ve prospěch 

účtu 081 – Oprávky ke stavbám. Následně může dojít k vyřazení stavby účtováním na stranu 

MD účtu 081 – Oprávky ke stavbám a na stranu D účtu 021 – Stavby. 

U zdravotních pojišťoven účtujeme manko staveb na opět doúčtováním ZC zápisem na 

stranu MD účtu 406 – Provozní fond oproti účtu 218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému 

majetku. Poté stavbu vyřadíme snížením aktivního účtu 212 – Budovy a stavby, což účtujeme 

oproti účtu oprávek – 218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku. 

Přebytek u staveb 

Např. Účetní jednotka při inventarizaci zjistila, že dle katastru nemovitostí je vlastníkem 

stavby, kterou nevede ve svém účetnictví. 

Pokud podnikatel zjistí při inventarizaci majetku, že podle katastru nemovitostí je 

vlastníkem stavby nebo byl pozemek na základě revize na katastrálním úřadě připsán na list 

vlastníka, pak musí nechat tuto stavbu ocenit reprodukční pořizovací cenou a bude tuto stavbu 

účtovat jako přírůstek účtu 021 – Stavby oproti účtu oprávek 081 – Oprávky ke stavbám. 

V případě, že některá vybraná účetní jednotka zjistí, že je podle katastru nemovitostí 

vlastníkem stavby, potom bude postupovat úplně stejně jako podnikatel tj. zařadí stavbu do 

užívání v reprodukční pořizovací ceně na stranu ma dáti účtu 021 – Stavby a na stranu dal 

účtu 081 – Oprávky ke stavbám. 

Zdravotní pojišťovny účtují, o nově zjištěné budově zapsané na listu vlastníka dle 

revize na katastru nemovitostí, na stranu MD účtu 212 – Budovy a stavby oproti straně D účtu 

příslušného fondu, v tomto případě použijí účet 408 – Fond majetku. 

Tab. 4.3: Účtování manka a přebytků u staveb. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Manko staveb: 

1. Doúčtování ZC stavby 

2. Vyřazení stavby z účetnictví 

 

549/081 

081/021 

 

547/081 

081/021 

 

406/218 

218/212 

Přebytek staveb 021/081 021/081 212/408 
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4.3 Provedení inventury samostatných movitých věcí a souboru movitých 

věcí 

Mezi samostatné movité věci patří zejména stroje, přístroje, zařízení, dopravní 

prostředky a inventář s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 

limit stanovený vnitropodnikovou směrnicí. 

Dokladovou inventuru provádí inventarizační komise a ověřuje dle příslušné 

dokumentace a evidence především identifikační údaje jednotlivých inventárních předmětů, 

jež se v době inventarizace nacházejí v opravě u externích dodavatelů, případně v držení 

třetích osob. 

Při fyzické inventuře se kontroluje, zda jsou jednotlivé movité věci nebo jejich 

soubory řádně označeny inventárními čísly a zda jsou řádně udržovány a využívány. Dále se 

u jednotlivých věcí zjišťují a zapisují do inventurních soupisů všechny údaje nutné k tomu, 

aby byla zaručena jejich jednoznačná identifikace. Zaznamenávají se zejména výrobce, rok 

výroby, konstrukce, mechanismy a konstrukce patřící k danému stroji a zařízení. 

Při inventuře se sleduje zejména, jestli se nejedná o věci opotřebené, nepotřebné nebo 

neefektivně využívané a u technologií se studují rezervy v jejich kapacitě. 

U osobních a nákladních automobilů se kromě jejich stavu a existence zjistí také 

skutečný stav pohonných hmot v nádrži a stav ujetých kilometrů podle tachometru. Tyto 

údaje je vhodné zapsat také do inventarizačních písemností, porovnat s údaji z evidence 

a případné rozdíly prošetřit.  Mimo jiné inventarizační komise zkontroluje, zda jsou řádně 

zaplombovány tachometry a pokud nejsou, tak na to upozorní v inventurním soupisu. 

U nákladních automobilů, které jsou vybaveny tachografem, se provede také jejich 

kontrola a v případě nefunkčnosti se tato skutečnost opět zaznamená v inventurním soupise. 

Manko samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí 

Např. Účetní jednotka při fyzické inventarizaci zjistila, že jí chybí počítač vedený v účetnictví 

v pořizovací ceně 42 000 Kč a v zůstatkové ceně 5 000 Kč. 

Samostatné movité věci a jejich soubory patří do kategorie dlouhodobého 

odepisovaného majetku, proto v případě manka účtujeme dle českého účetního standardu 

č. 007, bodu 3.5 písm. a. Podle toho zaúčtujeme případné manko doúčtováním zůstatkové 

ceny majetku na vrub účtu 549 – Manka a škody, ve prospěch účtu 082 – Oprávky 

k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí a následně se majetek vyřadí 

z užívání v pořizovací ceně, kdy účtujeme MD účtu 082 – Oprávky k samostatným movitým 
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věcem a souborům movitých věcí a D účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí. Pokud je majetek již zcela odepsaný, tak zaúčtujeme pouze vyřazení majetku z evidence 

v pořizovací ceně tj. v předkontaci 082/022. 

  U některých vybraných účetních jednotek postupujeme velmi podobným způsobem, 

tj. v případě ne zcela odepsaného majetku musíme nejprve doúčtovat ZC a to na vrub účtu 

547 – Manka a škody a ve prospěch účtu 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí. Po doúčtování ZC už můžeme majetek vyřadit z evidence 

účtováním MD účtu 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 

a D účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

 Zdravotní pojišťovny účtují na stejném principu ve smyslu doúčtování ZC majetku 

a jeho následného vyřazení. Jak už však bylo řečeno, zdravotní pojišťovny používají 

k evidenci majetku majetkové fondy. Na základě toho potom zaúčtují ZC movité věci na vrub 

účtu 406 – Provozní fond a ve prospěch účtu 218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému 

majetku. Po vyúčtování ZC lze vyřadit majetek z účetnictví zápisem na stranu MD účtu 

218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku a na stranu D Fondu majetku – 408.  

Přebytek samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí 

Např. Účetní jednotka při fyzickém přepočtu svého majetku zjistila, že má ve vlastnictví 

počítač, který není veden v účetnictví. 

Podnikatel, který při inventarizaci zjistí, že je vlastníkem majetku, který není veden 

v účetnictví, musí tuto skutečnost zaznamenat a zaúčtovat na vrub účtu 022 – samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí a ve prospěch účtu 082 – oprávky k samostatným 

movitým věcem a souboru movitých věcí.   

V případě některých vybraných účetních jednotek účtujeme nově zjištěný majetek na 

stranu MD účtu 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí a na stranu D účtu 

082 – oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí.   

Zdravotní pojišťovny účtují přebytek majetku na účet 408 – Fond majetku. 

Tab. 4.4: Vyúčtování manka a přebytků u PC. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Manko: 

1. Doúčtování ZC počítače (5 000 Kč) 

2. Vyřazení majetku v pořizovací ceně (42 000 Kč) 

 

549/082 

082/022 

 

547/082 

082/022 

 

406/218 

218/211 

Přebytek (nově zjištěný PC) 022/082 022/082 211/408 
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4.4 Inventarizace zásob 

Co se týče účtování a rozlišování zásob je asi nesložitější a úměrně k tomu se účtování 

inventarizačních rozdílů zásob věnuje téměř polovina českého účetního standardu pro 

podnikatele č. 007. Pro porozumění standardu musíme vědět, co řadíme pod nakupované 

zásoby a co pod zásoby vlastní výroby a co spočívá v účtování zásob způsobem A nebo 

způsobem B. 

Zásoby obecně patří mezi oběžný majetek a jejich charakteristickou vlastností je, že 

v průběhu činnosti účetní jednotky mění svou formu. Mezi zásoby nakupované patří materiál 

a zboží. Zásobami vlastní výroby jsou nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, 

výrobky a zvířata. 

Účetní jednotky mohou účtovat o zásobách dvěma způsoby, buď způsobem A nebo 

způsobem B. Jakým způsobem účtuje, si účetní jednotka určí ve své interní směrnici.  

- Způsob A – mohou používat všechny účetní jednotky. Účetní jednotka potom účtuje 

o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní výroby v průběhu účetního období.  

- Způsob B – nakupované zásoby účetní jednotka účtuje v průběhu roku přímo do 

nákladů, a až při roční uzávěrce účtují na účtech v první účtové třídě podle zůstatků 

materiálu na skladě. Účetní jednotka zde neúčtuje ani o příjemkách ani o výdejkách. 

Inventuře v účetních jednotkách účtujících o zásobách způsobem A, by měla 

předcházet kontrola, zda všechny příjemky a výdejky byly zaúčtovány a případně je do stavu 

zásob dopočítat. Inventura zásob se provádí fyzickou inventurou. Samotná fyzická inventura 

zásob potom zahrnuje zejména soupis zásob na skladě, mimo to je jejím úkolem zjistit zásoby 

s prošlou záruční lhůtou, zásoby pomalu obrátkové a zastaralé.  

Inventarizaci zásob provádějí účetní jednotky v případě sestavování řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky nebo v případě provádění průběžné inventarizace, pokud mají její 

provádění účetní jednotky upraveno vnitřním předpisem. 

Ztráty v rámci norem přirozených úbytkŧ zásob (tzv. „manko do normy“) 

Český účetní standard pro podnikatele č. 007 používá také pojem „ztráty v rámci 

norem přirozených úbytků“, který říká, že jsou to technické a technologické ztráty vznikající 

třeba rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobní, zásobovacím 

a odbytovém procesu. Ztráty v rámci norem přirozených úbytků se nepovažují za manko. 
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Účtování ztrát v rámci norem přirozených úbytků u jednotlivých druhů účetních jednotek si 

rozdělíme druhu zásob, kdy rozlišujeme zásoby nakoupené a zásoby vlastní výroby. 

O manku do normy účtují pouze účetní jednotky účtující o zásobách způsobem A. 

U zásob nakoupených  

Např. Účetní jednotka zjistila úbytek zásob (materiálu, zboží) do normy stanovené ve svém 

interním předpise. 

 Podnikatelé účtují ztráty v rámci norem přirozených úbytků na vrub příslušných účtů 

50 – Spotřebované nákupy oproti účtům účtové třídy 11 – Materiál případně 13 – Zboží. To 

znamená, že např. o spotřebě materiálu budou účtovat na stranu MD účtu 501 – Spotřeba 

materiálu se souvztažným zápisem na stranu D účtu 111 – Pořízení materiálu. 

 U některých vybraných účetních jednotek se musíme řídit českým účetním standardem 

pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 – zásoby. Tento zákon nám říká, že o manku do 

normy přirozených úbytků zásob, účtuje účetní jednotka jako o spotřebě těchto zásob tj. např. 

o spotřebě materiálu bude účtovat stejným způsobem jako podnikatelé. Zaúčtuje tedy 

spotřebu materiálu na stranu MD účtu 501 – Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na 

stranu D účtu 112 – Materiál na skladě. 

 Zdravotní pojišťovny účtují o ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob na 

stranu ma dáti účtu 406 – Provozní fond a na stranu dal účtu 251 – Zásoby. 

U zásob vlastní výroby 

Např. Účetní jednotka zjistila ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (nedokončené 

výroby, polotovarů vlastní výroby, výrobků vlastní výroby). 

 Podnikatelé, kteří evidují zásoby vlastní výroby, účtují ztráty v rámci norem 

přirozených úbytků zásob na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob 

vlastní činnosti oproti příslušnému účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby. Pokud to 

budeme aplikovat na výrobky vlastní výroby, budeme účtovat na vrub účtu 613 – Změna 

stavu výrobků a ve prospěch účtu 123 – Výrobky. 

 Některé vybrané účetní jednotky v tomto případě účtují zcela totožně s podnikateli, 

pokud se budeme opět řídit ČÚS č. 707 – Zásoby, pro některé vybrané účetní jednotky, 

tzn., o manku do normy budeme účtovat stejně jako o spotřebě zásob vlastní výroby.  

 Zdravotní pojišťovny nemají v popisu své činnosti výrobu, proto není pravděpodobné, 

že by účtovaly o přirozených úbytcích svých výrobků vlastní výroby, proto se touto 

hypotetickou možností nebudeme ani zabývat.  
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Tab. 4.5: Účtování ztrát v rámci norem přirozených úbytků zásob. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

materiálu 
501/112 501/112 

(406/251) 

(406/363) 

Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zboží 504/132 504/132 -  

Ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

nedokončené výroby 
611/121 611/121 -  

Ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

polotovarů vlastní výroby 
612/122 612/122 -  

Ztráty v rámci norem přirozených úbytků výrobků 

vlastní výroby 
613/123 613/123 - 

 

Manko nad normu u zásob 

 Na manko nad normu budeme opět pohlížet zvlášť u zásob nakupovaných a zvlášť 

u zásob vyrobených ve vlastní režii.  

U zásob nakoupených 

Např. Účetní jednotka zjistila při inventarizaci manko svých zásob na skladě (materiálu, 

zboží). Potom bude tato účetní jednotka při uzavírání účetních knih účtovat o inventarizačním 

rozdílu – manku na skladě. 

 V případě, že podnikatel při inventarizaci zjistí, že skutečný stav nakoupených zásob 

je nižší než stav nakoupených zásob v účetnictví, zaúčtuje tento případ na vrub účtu

549 – Manka a škody oproti příslušnému účtu účtové třídy 11 – Materiál případně 13 – Zboží.  

 Některé vybrané účetní jednotky postupují opět obdobně, avšak použijí svůj účet 

547 – Manka a škody. Potom tento účet účtují na stranu MD a na stranu D účtují příslušný 

účet účtové třídy 11 – Materiál případně 13 – Zboží. 

 Zdravotní pojišťovny účtují o jediných zásobách a to o kancelářských potřebách. 

O manku kancelářských potřeb zdravotní pojišťovna účtuje jako o úbytku na příslušném 

fondu, zde na účtu 406 – Provozní fond oproti účtu 251 – Zásoby. Pokud bude o materiálu 

účtovat způsobem B, potom manko tohoto materiál zaúčtuje na vrub účtu 406 – Provozní fond 

a ve prospěch účtu 363 – Různí věřitelé.  

U zásob vlastní výroby 

Např. Účetní jednotka zjistila při inventarizaci svého majetku manko na skladě (nedokončené 

výroby, polotovarů vlastní výroby, výrobků vlastní výroby). Potom bude tato účetní jednotka 
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při uzavírání účetních knih účtovat o inventarizačním rozdílu – manku na skladě výrobků 

vlastní výroby. 

  Podnikatelé účtují inventarizační rozdíl manko zásob vlastní výroby dle českého 

účetního standardu o inventarizačních rozdílech pro podnikatele na stranu MD účtu  

549 – Manka a škody a na stranu D účtují příslušný účet účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní 

výroby.  

 U některých vybraných účetních jednotek zaúčtujeme manko zásob vlastní výroby na 

nákladový účet 547 – Manka a škody oproti příslušnému účtu účtové skupiny 12 – Zásoby 

vlastní výroby. 

 Jak již bylo výše zmíněno, zdravotní pojišťovny účtují o jediném druhu 

zásob a to o kancelářských potřebách. 

 Tab. 4.6: Účtování manka nad normu u zásob. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Manko nad normu materiálu 549/112 547/112 
(406/251) 

(406/363) 

Manko nad normu zboží 549/132 547/132 - 

Manko nad normu nedokončené výroby 549/121 547/121 - 

Manko nad normu polotovarů vlastní výroby 549/122 547/122 - 

Manko nad normu výrobků vlastní výroby 549/123 547/123 - 

 

Přebytky zásob 

 Opět si příklady účtování rozdělíme na přebytky u nakupovaných zásob (materiál a 

zboží) a zásob vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a výrobky 

vlastní výroby). 

U zásob nakoupených 

Např. Účetní jednotka zjistila, že množství zásob na skladě (materiál, zboží) je větší než 

množství zboží vedené v účetnictví. 

 U zásob nakoupených od jiných subjektů účtují podnikatelé přebytky zásob ve 

prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy oproti příslušnému účtu účtové třídy 

11 – Materiál případně 13 – Zboží.  

 Některé vybrané účetní jednotky budou o této záležitosti účtovat obdobně a to na 

stranu D účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti souvztažně s příslušným účtem účtové třídy 

11 – Materiál případně 13 – Zboží.  
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 Zdravotní pojišťovny pak zaúčtují přebytek pouze na materiálových zásobách a to na 

účet 251 – Zásoby oproti účtu 406 – Provozní fond. 

U zásob vlastní výroby 

Např. Účetní jednotka při inventarizaci zjistila, že množství zásob vlastní výroby na skladě 

(nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, výrobků vlastní výroby) je větší než množství 

zásob vedené v účetnictví. 

 V případě, že podnikatelé při inventarizaci zjistí, že skutečný stav zásob vlastní výroby 

je vyšší než stav vedený v účetnictví, zaúčtuje tento přebytek ve prospěch příslušného účtu 

61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a na vrub účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní 

výroby.  

 Pokud tento stav nastane u některé vybrané účetní jednotky, potom bude postupovat 

podle českého účetního standardu č. 707 – zásoby bodu 5.2.4. a zaúčtuje přebytek zásob 

vlastní výroby na stranu MD účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby se souvztažným 

zápisem na stranu D účtu účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob.  

 U zdravotních pojišťoven nastává stejná situace jako u manka, tj. pokud bude mít 

zdravotní pojišťovna materiálové zásoby (kancelářské potřeby), bude tento přebytek účtovat 

v předkontaci 251/406. 

Tab. 4.7: Účtování přebytku u zásob. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Přebytek materiálu 112/648 112/649 (251/406) 

Přebytek zboží 132/613 132/613 - 

Přebytek nedokončené výroby 121/611 121/611 - 

Přebytek polotovarů vlastní výroby 122/612 122/612 - 

Přebytek výrobků vlastní výroby 123/613 123/613 - 

4.5 Inventura pokladní hotovosti, cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisŧ 

Součástí účtu pokladna nejsou pouze peněžní prostředky v hotovosti, ale 

i „nasáčkované“ výplaty, které nebyly ve výplatní den předány zaměstnancům, šeky přijaté 

místo hotových peněz a poukázky k zúčtování. Pohyby hotovosti v pokladně se zachycují 

účetními doklady ve formě příjemky nebo výdejky z pokladny.  

Mezi ceniny patří poštovní známky, kolky, dálniční známky, kolky, stravenky, 

telefonní karty a další. 
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Do přísně zúčtovatelných tiskopisů řadíme tiskopisy, které nabývají ceny zpravidla 

teprve v okamžiku vydání do oběhu a jichž by mohlo být v případě ztráty zneužito ke škodě 

účetní jednotky. Mezi přísně zúčtovatelné tiskopisy patří např. tabákové nálepky (dle zákona

č. 587/1992 Sb.), tiskopisy o měření emisí (dle zákona č. 302/2001 Sb.), bloky na ukládání 

pokut, tiskopisy průkazů (znalců, tlumočníků, řidičských apod.). 

POKLADNÍ HOTOVOST 

Inventarizace pokladní hotovosti se provádí v souvislosti se sestavením řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky. Mimořádné inventarizace pokladní hotovosti by měly zejména 

prověřovat důvěryhodnost hmotně odpovědného pracovníka. Ve svém vlastním zájmu by 

měla účetní jednotka takovou inventarizaci provádět dostatečně často, aby byla schopna včas 

odhalit nekalé praktiky např. nově příchozího personálu apod. 

Při inventarizaci pokladní hotovosti musí dílčí inventarizační komise zajistit dopsání 

dokladů, které nejsou zapsány do pokladní knihy pokladníkem. Následně zjistí přepočtením 

skutečný stav hotovosti a porovná údaj s informací v pokladní knize. Zjištěný výsledek 

nakonec dílčí inventarizační komise zaznamená v inventurním soupisu podle jednotlivých 

hodnot a vyčíslí případný inventarizační rozdíl. 

Za inventarizační rozdíl u pokladní hotovosti označujeme buď schodek, nebo 

přebytek. Schodkem se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem svěřených hodnot, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší 

než stav evidenční. Za pokladní schodek se považuje i výplata pokladní hotovosti, která není 

doložena pokladním dokladem nebo převzetí, které není potvrzeno podpisem příjemce. 

Pokladním přebytkem je potom každá zjištěná finanční hodnota, která není doložena 

příjmovým dokladem. 

Schodek pokladní hotovosti 

Např. Účetní jednotka při inventuře v pokladně zjistila, že je skutečný stav hotovosti nižší než 

stav v účetnictví. 

 Podnikatel účtuje schodek pokladní hotovosti předpisem pohledávky k úhradě 

odpovědné osobě, kdy účtuje na stranu MD účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci a na stranu 

D účtu 211 – Pokladna. Úhradu srážkou ze mzdy zaměstnance zaúčtujeme na stranu MD účtu 

331 – Zaměstnanci a na stranu D účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci. 

 Některé vybrané účetní jednotky postupují obdobně jako podnikatelé a případný 

schodek hotovosti zaúčtují předpisem pohledávky za hmotně zodpovědným zaměstnancem na 
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účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci oproti účtu 261 – Pokladna. Úhradu pohledávky 

srážkou ze mzdy zaúčtujeme na stranu ma dati účtu 331 – Zaměstnanci a na stranu dal účtu 

335 – Pohledávky za zaměstnanci. 

Zdravotní pojišťovny budou taktéž účtovat o pohledávce vůči zaměstnanci a to na 

stranu MD účtu 353 – Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům případně 354 – Pohledávky za 

zaměstnanci oproti účtu 231 – Pokladna. Úhradu srážkou ze mzdy potom zaúčtujeme jako 

snížení pohledávky na účtech 353 – Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům případně 

354 – Pohledávky za zaměstnanci oproti účtu 351 – Závazky k zaměstnancům ze závislé 

činnosti. 

Přebytek pokladní hotovosti 

Např. Účetní jednotka při inventarizaci zjistila, že skutečný stav hotovosti v pokladně je vyšší 

než stav v účetnictví. 

Pokud dojde k situaci, že skutečný stav pokladny je vyšší než stav v účetnictví, 

vyřešíme tuto situaci zaúčtováním účetního případu – přebytek pokladní hotovosti a to ve 

prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy oproti účtu Pokladna – 211.  

Některé vybrané účetní jednotky zaúčtují přebytek pokladní hotovosti opět obdobně 

jako podnikatelé, tedy jako výnos, konkrétně na účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti a na 

stranu MD účtuje účet 231 – Pokladna. 

Zdravotní pojišťovny účtují o přebytku pokladní hotovosti jako o přírůstku aktivního 

účtu 231 – Pokladna a jako o přírůstku pasivního účtu 406 – Provozní fond případně na účet 

431 – Základní fond zdravotního pojištění. 

Tab. 4.8: Účtování inventarizačních rozdílů u pokladní hotovosti: 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Schodek pokladní hotovosti 

1. Předpis zaměstnanci k úhradě 

2. Úhrada schodku srážkou ze mzdy  

 

335/211 

331/335 

 

335/261 

331/335 

 

353,354/231 

351/353,354 

Přebytek pokladní hotovosti 211/648 261/649 231/406, 431 

 

CENINY A PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÉ TISKOPISY 

 Obdobně jakou pokladní hotovosti se provádí také fyzická inventarizace cenin, kterou 

se ověřuje jmenovitá hodnota a počet kusů jednotlivých druhů cenin (např. v dělení známky, 

kolky, telefonní karty nebo stravenky dle svých nominálních hodnot). U příjmových bločků se 

pak ověřuje fyzickou inventurou jejich počet. 
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 Při fyzické inventuře cenin je důležité sepsat a vyřadit ceniny neplatné nebo 

znehodnocené.  

Schodek na ceninách 

Např. Účetní jednotka zjistila při inventarizaci cenin, že množství známek je ve skutečnosti 

nižší než stav v účetnictví. 

 V případě, že podnikatel zjistí schodek na ceninách a má s odpovědným 

zaměstnancem sepsánu smlouvu i hmotné odpovědnosti, pak zaúčtuje tento schodek jako 

pohledávku za tímto zaměstnancem na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci oproti účtu 

213 – Ceniny. Úhrada schodku na bankovní účet se potom účtuje vyrušením pohledávky na 

straně D účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci oproti účtu 221 – Bankovní účty. 

  Některé vybrané účetní jednotky účtují schodek na ceninách opět obdobně jako 

podnikatelé. To znamená, že pokud je odpovědný zaměstnanec, se kterým byla sepsána 

smlouva o hmotné odpovědnosti, pak se případný schodek zaúčtuje jako pohledávka za tímto 

zaměstnancem na účet 335 – Pohledávka za zaměstnanci a na stranu D přiřadí účet 

263 – Ceniny. Po úhradě na běžný účet účtuje účetní případ úhrada pohledávky na stranu MD 

účtu 241 – Běžný účet (případně 222 – Příjmový  účet organizačních složek státu, 224 – Běžné 

účty státních fondů nebo 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků) a na 

stranu D účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci.  

 Zdravotní pojišťovny účtují schodek na ceninách jako předpis pohledávky na účet 

353 – Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům nebo 354 – Pohledávky za zaměstnanci oproti 

účtu 232 – Jiné pokladní hodnoty. Úhradu srážkou ze mzdy účtujeme na stranu ma dáti účtu 

241 – Bankovní účet základního fondu oproti snížení příslušných účtů pohledávek vůči 

zaměstnancům. 

Přebytek u cenin 

Např. Účetní jednotka při inventarizaci zjistila, že ve skutečnosti vlastní více známek než vede 

v účetnictví. 

 Přebytek cenin podnikatelé účtují principu výnosu na účet 648 – Ostatní provozní 

výnosy a na stranu ma dáti účtujeme přírůstek aktivního účtu 213 - Ceniny.  

U některých vybraných účetních jednotek účtujeme na stejném principu, pouze 

použijeme jiné účty podle účetního rozvrhu. To znamená, že budeme účtovat o výnosu na 

účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti oproti účtu 263 – Ceniny.  

Přebytek známek nebo jiných cenin zaúčtujeme u zdravotních pojišťoven na účet 

232 – Jiné pokladní hodnoty oproti účtu 406 – Provozní fond. 
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Tab. 4.9: Účtování inventarizačních rozdílů na ceninách. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Schodek na ceninách (známky) 

1. Předpis zaměstnanci k úhradě 

2. Úhrada schodku na bankovní účet  

 

335/213 

221/335 

 

335/263 

222, 224,231,241/335 

 

353,354/232 

241/353,354 

Přebytek cenin (známky) 213/648 263/649 232/406 

 

4.6 Inventarizace pohledávek a závazkŧ 

Pohledávky a závazky vznikají na základě časového nesouladu mezi datem 

uskutečnění služby nebo dodání zboží a datem přijetí platby za dodané zboží či službu.  

Pohledávky se řadí mezi oběžná aktiva společnosti, závazky patří do pasiv a ve směrné 

účtové osnově se člení na krátkodobé a dlouhodobé. 

Inventarizací pohledávek a závazků ověřují účetní jednotky, ke dni sestavení řádné 

nebo mimořádné účetní závěrky, zda stav pohledávek a závazků v účetnictví odpovídá 

skutečnosti. 

V praxi bývá inventura pohledávek a závazků prováděna dokladově, kdy se provádí 

soupis dlužníků se jmenovitými hodnotami pohledávek a soupis věřitelů a jmenovitými 

hodnotami závazků. Ke dni uzavírání účetních knih se pak zasílá dlužníkům dopis se 

seznamem pohledávek s žádostí o jejich odsouhlasení.  

Při inventuře pohledávek a závazků inventarizační komise prověřuje zejména věcnou 

správnost pohledávek a závazků na podkladě vydaných nebo přijatých dokladů, splatnost 

pohledávek a závazků, řádné vymáhání pohledávek a úhradu závazků.  

V podrobnostech se pak při inventuře pohledávek a závazků ověřuje zejména, jestli 

jsou jednotlivé pohledávky doloženy kopiemi faktur, zda jsou faktury po splatnosti doloženy 

doklady o jejich vymáhání a zda u pohledávek z mank a škod byla provedena opatření k jejich 

vymáhání. Dále se musí mezi pohledávkami a dluhy ověřit zda mezi nimi nejsou pohledávky 

a závazky promlčené, které je potřeba navrhnout k odpisu. Naopak u pohledávek dočasně 

odepsaných pro přechodnou nedobytnost neb neprůkaznost je potřeba prokázat, že tyto 

okolnosti stále trvají. A nakonec se kontroluje, i zda mezi dluhy dodavatelům za 

nevyfakturované dodávky, sledované na účtu dohadné účty pasivní, jsou jen dluhy za převzaté 

dodávky správně oceněné a zda byly po dodavatelích požadovány faktury, které nedošly ve 

stanovené lhůtě.  
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POHLEDÁVKY 

U pohledávek dílčí inventarizační komise přezkoumává identifikaci dlužníka 

(minimálně název dlužníka dle obchodního rejstříku a IČ) a datum splatnosti pohledávky.  

V inventurním soupisu by měl být zaznamenán název dlužníka, datum vzniku 

pohledávky a číslo příslušné faktury, částka, datum poslední upomínky a navíc by zde měly 

být návrhy na vyřazení nebo řešení pohledávek po splatnosti více než 6 měsíců. 

S inventurou pohledávek úzce souvisí opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

a jejich tvorba. Opravnou položku k pohledávce lze vytvářet pouze k jedné konkrétní 

pohledávce, která zůstává součástí finančního účetnictví. 

Právní úprava tvorby, zúčtování a účtování opravných položek k pohledávkám: 

Tvorbu opravných položek pro podnikatele blíže specifikuje vyhláška č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádí Zákon o účetnictví pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů a postupy 

účtování popisuje ČÚS pro podnikatele č. 005 – Opravné položky.  

Pro některé vybrané účetní jednotky vymezuje postup tvorby a použití opravných 

položek u pohledávek § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Následně pak 

postupy účtování vymezuje český účetní standard č. 706 – Opravné položky a vyřazení 

pohledávek. 

Zdravotní pojišťovny využívají svou vyhlášku č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 561/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

Účtování o opravných položkách se potom zabývá ČÚS č. 313 –  Opravné položky a rezervy 

v oblasti veřejného zdravotního pojištění. 

Tvorba opravných položek k pohledávkám 

 Podnikatelé účtují tvorbu opravných položek ve prospěch účtu 391 – Opravná položka 

k pohledávkám, a na vrub účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek. 

 Některé vybrané účetní jednotky účtují opravnou položku k pohledávce na vrub účtu 

556 – Tvorba a zúčtování opravných položek, a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 

19 – Opravné položky k pohledávkám. Např. Opravná položka k pohledávce za odběrateli se 

zaúčtuje ve prospěch účtu 194 – Opravné položky k odběratelům, a na vrub účtu 556 – Tvorba 

a zúčtování opravných položek. 

 U zdravotních pojišťoven rozlišujeme tvorbu opravných položek: 

- k pohledávkám ze zdaňované činnosti – účtujeme na stranu MD účtu 
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561 – Tvorba opravných položek k majetku a na stranu D účtu 329 – Opravné 

položky, 

- k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění – účtujeme ve prospěch 

účtu 329 – Opravné položky a taktéž ve prospěch účtu 431 – Základní fond 

zdravotního pojištění (tady však tzv. „červeně“ neboli s mínusem). 

Zrušení opravných položek 

 V případě, že pominuly důvody k účtování opravných položek k pohledávkám, 

musíme provést jejich zrušení. Podnikatelé budou tento účetní případ účtovat na vrub účtu 

391 – Opravná položka k pohledávkám a ve prospěch účtu 558 – Tvorba a zúčtování 

zákonných opravných položek. 

 Některé vybrané účetní jednotky oproti podnikatelům neúčtují zrušení opravné 

položky do výnosů, ale účtují je jako zrušení nákladů, tedy na stranu D účtu 556 – Tvorba a 

zúčtování opravných položek, a na stranu MD účtu účtové skupiny 19 – Opravné položky 

k pohledávkám. 

 U zdravotních pojišťoven rozlišujeme zrušení opravných položek: 

- k pohledávkám ze zdaňované činnosti – účtujeme na stranu MD účtu 

329 – Opravné položky a na stranu D účtu 659 – Použití opravných položek 

k majetku. 

- k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění – účtujeme vrub účtu 

329 – Opravné položky a ve prospěch účtu 431 – Základní fond zdravotního 

pojištění. 

Tab. 4.10: Tvorba a zúčtování rezerv k pohledávkám. 

Text účetního případu Účtování u podnikatele 

Účtování u některých 

vybraných účetních 

jednotek 

Účtování u zdravotních 

pojišťoven 

Tvorba opravné položky k pohledávkám 

- U pohledávek zdaňované činnosti ZP 

- U pohledávek z veř. zdrav. pojištění 

558/391 

- 

- 

556/194 

- 

- 

 

-  

561/329 

     /329 

     /-431 

Zrušení opravné položky k pohledávkám 

- U pohledávek zdaňované činnosti ZP 

- U pohledávek z veř. zdrav. pojištění 

391/558 

- 

- 

194/556 

- 

- 

- 

329/659 

319/431 

 

 Od roku 2010 se provádí inventarizace těchto opravných položek, dokladovou 

inventurou, kdy se zjišťuje především jejich odůvodněnost a výše. Dojde-li k významnému 
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přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, musí účetní jednotka účtovat o tomto 

případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty 

tohoto majetku.  

 Od letošního roku (tj. od 1. 1. 2011) se inventují opravné položky k veškerému 

majetku. 

ZÁVAZKY 

 U závazků dílčí inventarizační komise přezkušuje především, zda nejsou mezi dluhy, 

dluhy promlčené popřípadě jiné, které je potřeba navrhnout k odpisu. Provádět inventuru pak 

můžeme jak u závazků krátkodobých tak dlouhodobých. 

 Do krátkodobých závazků spadají závazky dobou splatnosti do jednoho roku. 

Nejčastěji sem řadíme závazky vůči dodavatelům, směnky k úhradě, přijaté zálohy, závazky 

vůči zaměstnancům nebo jiným fyzickým osobám, závazky k příslušným institucím 

sociálního zabezpečení, závazky ke společníkům, závazky ze zúčtování daní a dotací, závazky 

z nesplacených cenných papírů a vkladů apod. 

 Do dlouhodobých závazků patří závazky z obchodního styku s dobou splatnosti delší 

než jeden rok. Můžeme sem zahrnout bankovní úvěry, vydané dluhopisy, závazky z pronájmu 

hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobě přijaté zálohy od odběratelů před uhrazením 

závazku, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky a dlouhodobé dluhy.  

 Inventurní soupis obsahuje identifikaci věřitele (zpravidla název dle obchodního 

rejstříku a IČ), datum splatnosti závazku a případně ještě odůvodnění závazků po splatnosti 

déle než 6 měsíců. 

4.7 Problematika časového rozlišení a rezerv 

Současný systém podvojného účetnictví je založen na akruálním principu, tzn., 

přiřazuje náklady k výkonům do období, se kterými tyto náklady časově i věcně souvisejí. 

Výnosy se tedy neúčtují okamžikem příjmů peněz do pokladny, ale už po splnění dodávky, 

služby atd. Abychom dodrželi tento akruální princip, používáme účty časového rozlišení. 

Účty časového rozlišení můžeme rozdělit na účty aktivní a pasivní povahy. 

 Tab. 4.11: Přehled aktivních a pasivních účtů časového rozlišení. 

Účty aktivní povahy Účty pasivní povahy 

- Náklady příštích období - Výdaje příštích období 

- Příjmy příštích období - Výnosy příštích období 

- Kurzové rozdíly aktivní - Kurzové rozdíly pasivní 

- Dohadné účty aktivní - Dohadné položky pasivní 
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 Pokud se podíváme na inventarizaci účtů časového rozlišení, tak tyto účty podléhají 

dokladové inventuře, při níž se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Aby účetní případ mohl 

být zaúčtován jako časové rozlišení, musí být známé věcné vymezení, výše a období, do 

kterého případ spadá. 

 Inventurní soupis obsahuje čísla dokladů a stručný obsah (předplatné, nájemné, leasing 

apod.) a přílohu, kterou tvoří doklad o výpočtu. 

 Časové rozlišení se v obecném účetním pojetí dotýkají zejména rezervy, klasické 

časové rozlišení a dohadné položky. Rezervy jsou svou povahou výdaji příštích období, 

protože vyjadřují navýšení nákladů v důsledku očekávaných budoucích výdajů. 

 Co se týče právní úpravy účtování o rezervách, bude jednodušší ji shrnout u 

jednotlivých účetních jednotek v následující tabulce. 

 Tab. 4.12: Právní úprava účtování o rezervách. 

 Podnikatelé 
Některé vybrané účetní 

jednotky 
Zdravotní pojišťovny 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. č. 410/2009 Sb. č. 503/2002 Sb. 

ČÚS k rezervám ČÚS č. 004 ČÚS č. 705 ČÚS č. 313 

Inventarizace rezerv je nedílnou součástí závěrkových prací. Provádí se dokladově 

a posuzujeme především jejich výši k rozvážnému datu (např. podle plánu oprav, velikosti 

rizika), jejich oprávněnost z titulu časového. 
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5. ZÁVĚR 

V této práci jsem se věnovala inventarizaci majetku a závazků, kdy jsem se 

zaměřovala především na aktuální legislativu a srovnání postupů inventarizačních prací 

a účtování inventarizačních rozdílů u podnikatelů a vybraných účetních jednotek. 

V první kapitole jsem se věnovala platné právní úpravě inventarizace, v další kapitole 

inventarizaci teoreticky a v poslední kapitole jsem se zabývala především návrhem českého 

účetního standardu k inventarizačním rozdílům, na jehož základě a základě standardů pro 

podnikatele a zdravotní pojišťovny jsem zaúčtovala inventarizační rozdíly k jednotlivým 

druhům majetku. 

Při zpracovávání mé práce a porovnávání především metodiky účtování 

inventarizačních rozdílů u podnikatelů a některých vybraných účetních jednotek jsem došla 

k názoru, že legislativní úprava inventarizace je nesouvislá, tím myslím, že je rozptýlena 

v mnoha zákonech a standardech a v některých případech nedostatečně vysvětlena. Příkladem 

nám může být český účetní standard pro zdravotní pojišťovny č. 304 – Inventarizační rozdíly, 

ze kterého v podstatě laik vůbec nic nevyčte. Navíc pokud se rozhodnete vyhledat si 

informace v jiných standardech, jako jsem se pokoušela i já např. v případě účtování o 

zásobách, nahlédnete do ČÚS pro zdravotní pojišťovny č. 307 – Dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý hmotný majetek a zásoby, dozvíte se pouze, že: „Není-li dále stanoveno 

jinak, postupuje účetní jednotka při účtování o dlouhodobém majetku přiměřeně podle 

Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013, a v případě zásob podle Českého 

účetního standardu pro podnikatele č. 015.“ O tom, že podnikatelé mají úplně jiné druhy 

zásob a zdravotní pojišťovny účtují pouze o zásobách – kancelářských potřebách není nikde 

ani zmínka. 

Co se týče Českého účetního standardu pro podnikatele, ten je celkem přehledně 

napsán a dle mého názoru čtenáři, účetnímu z praxe i dalším osobám poskytne, to co 

potřebují.  

Dalším příkladem nedostačující právní úpravy nám může být zatím naprostá absence 

českého účetního standardu k inventarizačním rozdílům pro některé vybrané účetní jednotky. 

I z tohoto důvodu jsem vytvořila na základě již platných právních předpisů (vyhlášky č. 

410/2009 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a českých 

účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky) jeho návrh, který je součástí 

přílohy č. 4. 
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Vzhledem k tomu, že veškerá dostupná literatura se věnuje pouze inventarizaci obecně 

a toto téma nebylo v žádné literatuře podrobněji popsáno i s účtováním inventarizačních 

rozdílů, domnívám se, že tato práce bude užitečnou pomůckou pro pracovníky, kteří jsou 

pověřeni zajišťováním a prováděním inventarizací majetku a závazků ať už v některých 

vybraných účetních jednotkách (kraje, obce, příspěvkové organizace atd.) nebo zdravotních 

pojišťovnách, případně pro podnikatele, kteří si inventarizaci většinou v malých firmách 

zajišťují sami a v neposlední řadě zcela jistě i pro auditory, zabývající se auditem těchto 

společností, pro účetní ve výše jmenovaných účetních jednotkách nebo i pro studenty, 

zajímající se o tuto problematiku. 

Zatímco jsem prováděla srovnávání účtování inventarizačních rozdílů u podnikatelů, 

některých vybraných účetních jednotek a zdravotních pojišťoven, došla jsem k závěru, že 

metodika účtování u těchto subjektů by mohla být sjednocena. Především se to týká účtování 

u podnikatelů a některých vybraných účetních jednotek, které mají velmi podobné postupy a 

většinou se účtování liší pouze čísly účtů v účtovém rozvrhu. Byla bych pro zachování 

postupů u zdravotních pojišťoven, protože funguje na úplně jiných principech a jejich reforma 

ve stylu sjednocení účetních postupů by byla velmi náročná jak pro tvůrce legislativy tak i 

následně administrativně a finančně náročná pro zdravotní pojišťovny, protože by musely 

přeškolit všechny své zaměstnance. 
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