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1   Úvod 

 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma inventarizace zásob v 

maloobchodě. V dnešní době je na trhu spousta maloobchodníku, což vede k velké 

konkurenci. Obchodníci, aby se udrželi na trhu, se snaží přilákat co nejvíce zákazníků. 

Používají tak různé metody jako jsou slevy, akce, bonusy, věrnostní programy a další. 

Obchodníci ovšem musí dbát, aby jejich snahy nevedly k případnému manku. Manko 

případně přebytek může vzniknout i z jiných důvodů. Je důležité odhalit tyto rozdíly a 

následně se s nimi vypořádat, případně zamezit nebo zmírnit v následujících obdobích 

vznik stejného úbytku.  

 Vzniklé rozdíly se zjišťují inventarizací. Z těchto důvodů jsem se rozhodla zabývat 

se inventarizací zásob v maloobchodě. Inventarizace zásob je nedílnou součástí chodu 

obchodu pomocí níž se odhalují nejen inventarizační rozdíly, ale i další nedostatky. 

Bakalářská práce je aplikována na maloobchodě Smíšené zboží J.V spadající pod 

maloobchodní síť Hruška, kde byla provedena inventarizace zásob.  

 Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří stěžejních kapitol. V první části se budu 

zabývat právními předpisy vztahujícími se k problematice inventarizace, jakož vymezení 

platných předpisů, zmíním však i starší prameny, z kterých se čerpalo. V této kapitole je 

část věnována základním pojmům, bez kterých by se práce neobešla.  

 V druhé části se věnuji procesu inventarizace. Jedná se o rozdělení inventarizace do 

jednotlivých etap, jenž jsou nedílnou součástí inventarizace. Jednotlivé etapy jsou na 

příkladech aplikovány pro vybraný maloobchod.  

 V poslední stěžejní kapitole zhodnotím danou inventarizaci a přiblížím 

nejvhodnější situaci jak se vypořádat s výsledky inventarizace a také případně, čeho se v 

budoucnu vyvarovat nebo jak postupovat, aby se předešlo určitým problémům. 

 

 Cílem mé bakalářské práce je vypracování inventarizace zásob v maloobchodě, 

která je aplikována na konkrétním maloobchodě. Znamená to, že se zaměřím na vylepšení 

tohoto důležitého procesu. Například jak reagovat na odlišnosti zjištěného stavu inventurou 

od stavu vedeného v účetnictví. Práce je také zaměřena na normy přirozených ztrát, jelikož 

v maloobchodě mohou nastat situace, kdy se jedná o manko do normy.  
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2   Vymezení inventarizace v právních předpisech 

 

 Inventarizací zásob se ověřuje, zda se skutečný stav zásob zjištěný inventurou 

shoduje se stavem evidovaným v účetnictví a zda se nevyskytují rozdíly, které by vedly 

pro účtování o opravných položkách a rezervách. Případné odlišnosti se řeší v ČÚS č. 007 

- Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. Pro správné 

zaúčtování účetních případů se dodržují příslušné právní předpisy. 

 

Smysl inventarizace 

 Cílem inventarizace podle § 29 zákona o účetnictví je ověřit jestli evidovaný stav 

majetků a závazků v den řádné či mimořádné účetní závěrky v účetnictví podniku 

odpovídá skutečnosti. Účelem inventarizace je zajistit věcnou správnost účetnictví a 

správné ocenění majetku a závazků v souladu se zásadou opatrnosti.  

 

Inventarizace a předpisy z historického pohledu 

 Do roku 1992 byla uplatňována rozsáhlá vyhláška o inventarizacích č. 155/1971 

Sb. V tomto již neplatném předpisu byl popsán podrobný popis činností při provádění 

inventarizace, proto se na něho často účetní jednotky odkazují. V posledních letech 

probíhaly neustále změny v obecně platných účetních předpisech, proto je tato kapitola 

věnována právním předpisům týkajících se vedení účetnictví a provádění inventarizace.   

 

Základní právní předpisy 

 V současné době se účetní jednotky při provádění inventarizace v České republice 

řídí několika právními předpisy. Mezi nejdůležitější dokumenty, kterými se v naší právní 

legislativě řídí účetní jednotky, které jsou podnikateli, a vztahující se k inventarizaci, patří: 

- Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, 

- 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,  

- Český účetní standard pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky  

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Mezi právní předpisy vztahující se k inventarizaci, ale netýkající se podnikatelů, patří: 

- Vyhláška č. 270/ 2010 Sb. 

- a výše uvedené právní předpisy, které si však mohou ve své směrnici nepodnikatelé 

upravit.  

  

2.1 Inventarizace ve vztahu k zákonu o účetnictví 

 Zákon o účetnictví vymezuje pro účetní jednotky řadu povinností a pravidel pro 

vedení účetnictví, ale především aby byl zajištěn věrný a poctivý obraz účetnictví a 

finanční situaci podniku.   

 

Vedení účetnictví  

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 

- správné, 

- úplné, 

- průkazné, 

- srozumitelné, 

- přehledné, 

- trvalé. 

 

Správnost účetnictví 

 Účetnictví je správné, pokud je vedeno tak, že neodporuje zákonu o účetnictví, 

vyhláškám a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. 

 

Úplnost účetnictví 

 Účetní jednotka zaznamenává v účetních knihách všechny účetní případy, které se 

týkají daného účetního období, sestavila účetní závěrku popřípadě i konsolidovanou účetní 

závěrku, vyhotovila výroční zprávu popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu a má o 

těchto skutečnostech veškeré záznamy. 

 

Průkaznost účetnictví 

 Účetnictví je průkazné je-li doloženo účetními záznamy a musí být provedena 

inventarizace ve smyslu zákona o účetnictví. 
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Srozumitelnost účetnictví 

 Účetnictví musí umožnit jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit 

obsah účetních případů, obsah účetních záznamů a vazbu mezi účetním záznamem 

vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy. 

 

Trvalost účetnictví 

 Jedná se o povinnosti spojené s úschovou a zpracováním účetních záznamů po dobu 

stanovenou zákonem o účetnictví.        

   

2.1.1  Ustanovení dle zákona o účetnictví ve vztahu k inventarizacím 

 Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, mimo jiné (další ustanovení zákona o účetnictví, především § 1 odst. 1, § 6 odst. 

3, § 8 odst. 4, § 17, § 18, § 19, § 24, § 25 , § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33 a,   

§ 35, § 37), mají účetní jednotky povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků. Tato 

skutečnost se týká právnických i fyzických osob, jenž provozují podnikatelskou nebo jinou 

samostatně výdělečnou činnost a jsou účetními jednotkami.     

   

Vybraná ustanovení zákona o účetnictví 

 V zákoně o účetnictví je několik odstavců týkajících se přímo nebo nepřímo 

inventarizace. V následujícím textu jsou nejdůležitější ustanovení vztahující se k této 

problematice podrobněji vypsány. 

 

§ 1 odst. 1 

„Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví 

a požadavky na jeho průkaznost“.  

 

§ 6 odst. 3 

Z tohoto ustanovení vzniká účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a 

závazky a to v souladu s § 29 a § 30, které budou dále podrobněji rozebrány.   
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§ 8 odst. 4 

Jak už bylo řečeno, účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví tak, aby bylo průkazné. 

O průkazném účetnictví hovoříme tehdy, jsou-li všechny účetní záznamy tohoto účetnictví 

průkazné (§ 33a) a je provedena účetní jednotkou inventarizace.  

 

§ 25 odst. 3 

V tomto odstavci je rozebráno oceňování ke konci rozvahového dne. Nastane-li oceňování 

ke konci rozvahového dne postupují účetní jednotky tak, že zahrnou jen zisky, které byly 

dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, týkající se majetku 

a závazků a jsou účetním jednotkám známy do dne sestavení účetní závěrky. Jedná se i o 

všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období 

zisk nebo ztráta.  

 

§ 26 

Upravuje se zde postup při zjištění rozdílných cen zásob, závazků a oceňování rezerv, 

opravných položek a odpisů majetku. 

 

§ 29 

(1) Účetní jednotky pomocí inventarizace prověřují, jestli se skutečný stav veškerého 

majetku a závazků rovná stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody 

pro účtování o opravných položkách, rezervách či oprávkách podle § 25 odst. 3. V tomto 

ustanovení se dále jedná o okamžiku provádění inventarizace účetní jednotkou. Viz v 

následující podkapitole dělení inventarizace.
 

(2) Pojednává o průběžné inventarizaci, kterého majetku se týká, kdy má být provedena a 

jak často má probíhat. 

(3) Účetní jednotky jsou povinny archivovat účetní doklady a patřičné náležitosti 

inventarizace po dobu stanovenou zákonem - minimálně 5 let po jejím provedení tak, aby 

mohli prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků. 

(4) „Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace u vybraných 

účetních jednotek, včetně bližších podmínek inventarizace položek jiných aktiv a jiných 

pasiv stanoví prováděcí právní předpis“.  
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 Z důvodu lepšího pochopení tohoto je nutné důležité informace z § 30 zákona o 

účetnictví, který přímo souvisí s inventarizací prováděnou účetními jednotkami, citovat, 

případně blíže popsat. 

 

§ 30 

 (1) Proces inventarizace zahrnuje inventuru, kdy účetní jednotky zjišťují skutečné stavy 

majetku a závazků. Inventuru dělíme, podle toho čeho se týká, na fyzickou a dokladovou. 

a) fyzická inventura se provádí u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku,  

b) dokladová inventura u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u 

nichž nelze provést fyzickou inventuru. Veškeré zjištěné stavy se musí zaznamenávat v 

inventurních soupisech. 

(2) Aby byly inventurní soupisy průkazné účetní záznamy, musí být v nich uvedeno 

několik náležitostí a to především:  

a) skutečnosti, podle kterých by bylo možno jednoznačně určit zjištěný majetek a závazky, 

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností 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. 

(3) Pokud se provádí průběžná inventarizace, účetní jednotky mohou nahradit inventurní 

soupisy průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování 

inventarizačních rozdílů a to podle odstavce 2. 

(4) Pokud nelze fyzickou inventuru hmotného majetku provést ke konci rozvahového dne, 

provádí se v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období. V některých případech i v 

prvním měsíci následujícího účetního období. Stavy hmotného majetku se tak prokazují ke 

konci rozvahového dne fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného 

majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období. Lze prokázat i 

za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické 

inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. 

(5) V tomto ustanovení se pojednává o inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní 

povahy a archeologických nálezů.  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast4.aspx#par26
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(6) Definuje inventarizačními rozdíly. Rozdíly představují odlišnosti mezi skutečným 

stavem a stavem v účetnictví. Při inventarizaci mohou nastat 3 varianty: 

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví- jedná se o manko, popřípadě schodek u 

peněžních hotovostí a cenin, nebo 

b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví- jedná se o přebytek. 

(7) Případné zjištěné inventarizační rozdíly účetní jednotky zaúčtují do účetního období, 

pro které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

(8) „Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci 

jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů“. 
1
 

 

2.2  Vybraná ustanovení z Českého účetního standardu pro podnikatele 

 č. 007 

 Cílem ČÚS č. 007 je stanovit podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

základní postupy při účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách do normy 

přirozených úbytků zásob pro harmonizaci při používání účetních metod účetními 

jednotkami.
 

 

Bod 2.2.
 

 Manko je pojem pro negativní rozdíly zjištěné inventarizací, avšak ne vždy se jedná 

o manko, proto tento bod vytyčuje, které případy označujeme jiným termínem. Jedná se o 

technologické a technické ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci 

technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu, za těchto 

okolností vzniklé rozdíly označujeme jako tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

zásob.
 

 

Bod 3.4.
 

 Vzniklé manka a přebytky zásob v účetnictví nemůžeme vždy vzájemně 

vyrovnávat. Vyrovnávat lze jen v okamžiku, kdy se jedná o manka a přebytky zásob, které 

vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou 

jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob.  

  

                                                 
1
  § 30 zákon o účetnictví 
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Pokud nastane situace, kdy po vyrovnání: 

a) převyšuje částka manka částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko, 

b) převyšuje částka přebytků částku manka, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek. 

 

2.3  Vyhláška č. 270/2010 Sb. 

 V této vyhlášce jsou stanoveny požadavky na organizační zajištění a způsob 

provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných 

aktiv a jiných pasiv. Jelikož se vyhláška č. 270/2010 Sb. se však netýká podnikatelských 

subjektů, je zde jen okrajově popsána její podstata. 

 Vyhláška vymezuje požadavky na organizační zajištění a způsob provedení 

inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů. Ve 

vyhlášce jsou popsány základními pojmy týkající se inventarizace, inventarizační komise a 

ústřední inventarizační komise a jejich význam, ustanovení zabývající se tvorbou plánu 

inventury, inventurními soupisy a dodatečnými inventurní soupisy atd. 

 Ve vyhlášce se dále řeší provedení fyzické, případně dokladové inventury, 

inventarizační identifikátor a další specifika v oblasti inventarizaci.  

 V ustanovení § 17 vyhlášky č. 270/2010 Sb. je řečeno, že vybrané účetní jednotky 

mohou použít, ale není to jejich povinností, ustanovení vyhlášky pro rok 2010 a v dalších 

letech musí vybrané účetní jednotky postupovat podle ustanovení této vyhlášky. 

 

2.4  Členění inventarizace 

 Inventarizaci můžeme členit podle několika kritérii.  

Inventarizace ve vztahu k zákonným úpravám: 

a) obligatorní (povinná), 

b) fakultativní (nepovinná). 

 Povinnou inventarizaci lze dále dělit z pohledu vazby na účetní závěrku na řádnou a 

mimořádnou.  

  

Dle okamžiku provádění inventarizace ji lze rozdělit na: 

a) periodickou, 

b) průběžnou, 

c) inventarizace pro účely podání návrhu na vyrovnání, 

d) ostatní.            
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Periodická inventarizace 

 O periodickou inventarizaci se jedná tehdy, když se inventarizace provádí účetní 

jednotkou k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou (obvykle 

rozvahový den) nebo mimořádnou (jiný okamžik, ke kterému musí účetní jednotka uzavřít 

knihy, tímto může být den vzniku účetní jednotky nebo den vstupu účetní jednotky do 

likvidace) v souladu s § 29 odst. 1 zákona o účetnictví. Zákon ukládá účetní jednotce 

povinnost provádět inventarizaci alespoň jednou ročně a neumožňuje prodloužení období 

pro periodickou inventarizaci.       

 Inventarizací by měl být zjišťován a kontrolován jak veškerý majetek v účetnictví 

tak i majetek evidovaný mimo účetní knihy a obdobně tomu je u závazků.   

 

Řádná inventarizace 

 Řádná inventarizace se váže k řádné účetní závěrce, to je k 31.12. běžného roku 

případně k poslednímu dni účetního období. Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetní 

jednotka (jak právnická, tak fyzická osoba) provádí účetní závěrku v okamžiku, kdy 

uzavírají účetní knihy (podle § 17 odst. 3 a 4) a to k poslednímu účetnímu období.  

 Fyzickou inventuru hmotného majetku, jenž nelze uskutečnit ke konci rozvahového 

dne, můžeme provést v průběhu posledních tří měsíců účetního období, případně v prvním 

měsíci období následujícího účetního období. V takovém případě musíme prokázat  stav 

majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a 

úbytky majetku.          

 V tabulce 2.1 je názorné provedení inventarizace vzhledem k rozvahovému dni. 

 

Tab. 2.1  Fyzická inventura a rozvahový den   

Kdy se uskuteční inventura Operace Stav hmotného majetku zjištěný fyzickou 

inventurou 

 

 

Před rozvahovým dnem 

+ Přírůstky od okamžiku ukončení fyzické 

inventury k rozvahovému dni 

- Úbytky od okamžiku ukončení fyzické inventury 

k rozvahovému dni 

= Stav ke konci rozvahového dne 

 

Po rozvahovém dni 

- Přírůstky od rozvahového dne po okamžik 

ukončení fyzické inventury 

+ Úbytky od rozvahového dne po okamžik 

ukončení fyzické inventury 

= Stav ke konci rozvahového dne 

Zdroj: Daniela Kynclová, Účetní závěrka v příkladech, 2007, str.7 
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Mimořádná inventarizace 

 Provádí se ke dni sestavení mimořádné účetní závěrky. Tuto inventarizaci vyhlašuje 

generální ředitel a to v následujících případech: 

- ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměny společnosti, 

- ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, 

- ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu a 

- v ostatních případech, ve kterých účetní jednotky sestavují podle zvláštních 

právních předpisů mimořádnou účetní závěrku.    

 

Průběžná inventarizace 

 V souladu s § 29 odst. 2 zákona o účetnictví účetní jednotky mohou provádět 

inventarizaci i během účetního období tzv. průběžnou inventarizaci. Četnost průběžných 

inventarizací si stanoví účetní jednotka sama, podle svého uvážení, avšak zásoby podléhají 

inventarizací minimálně jednou za účetní období. O provádění inventarizace zásob v 

průběhu účetního období rozhoduje vedení účetní jednotky. 

 Průběžná inventarizace se provádí pouze u zásob, u kterých účetní jednotka účtuje 

podle druhů, místa uložení nebo podle hmotně odpovědných osob. Průběžné inventarizaci 

může podléhat i dlouhodobý hmotný movitý majetek, který s ohledem ke své funkci, jenž v 

účetní jednotce plní, je v neustálém pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.    

 V případě, že v provozovnách maloobchodních činností je „kontrola korunou“, je 

třeba inventarizaci provádět ke dni účetní závěrky. 

 Při provádění průběžné inventarizace zásob je nezbytné, aby účetní jednotky 

zapisovaly skutečné stavy zásob zjištěné fyzickou inventurou do inventurních soupisů, 

popř. průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury. Tyto inventurní 

soupisy a záznamy o provedení fyzické inventury musí být podepsány osobou odpovědnou 

za provedení inventarizace.         

   

Fakultativní inventarizace 

 Fakultativní inventarizaci provádí účetní jednotka pro ověření údajů evidovaných v 

účetnictví a údajů účtovaných mimoúčetně, v kterémkoliv okamžiku účetního období. 

Pokud nastane situace, kdy nemůže účetní jednotka čekat na provedení obligatorní 

(povinné) inventarizace, např. při krádeži. Tato inventarizace se vztahuje ke všem druhům 
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majetku. Podnět k provedení nepovinné inventarizace má na starost účetní jednotka, která 

může do interních směrnic vypsat situace, pro provádění fakultativní inventarizace.  

 

Vymezení účetní uzávěrky a účetní závěrky 

 Účetní uzávěrkou nazýváme práce a postupy v účetnictví, probíhající ke konci a na 

začátku účetního období. 

 Roční účetní uzávěrka je sled činností a postupů, které zabezpečují správnost a 

úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období.  

 Průběh účetní uzávěrky a závěrky ve vztahu k důležitosti inventarizace je možné 

znázornit následujícím způsobem.         

 

Obr. 2.1  Inventarizace majetku a závazků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslava Svobodová, Inventarizace - praktický průvodce, 2006, str. 24  

 

 Z výše uvedeného schématu vyplývá, že jedna z důležitých činností před uzavřením 

účetních knih je inventarizace majetku a závazků.     

 

2.5  Inventarizace a inventura 

 Inventura je jedna fáze inventarizace. Náplní inventury je přesné zjištění 

skutečného stavu majetku a závazků. Následně dochází k opravení stavu zjištěného v 

účetnictví, tj. věcné i účetní vypořádání se zjištěnými nesrovnalostmi mezi skutečným a 

účetním stavem. Tyto fakta zjistíme inventurou fyzickou nebo dokladovou. Podle dvou 

skupin rozvahových účtů (hmotná povaha nebo nehmotná povaha), jenž jsou inventarizací 

Uzavírání účtů 
Inventarizace 

majetku a závazků 

 

rozvahových výsledkových 

Konečný účet 

rozvážný 

Účet výsledku 

hospodaření 

Účetní závěrka 

Rozvaha 

(bilance)  

Výkaz zisku a 

ztráty 

Příloha účetní 

závěrky 
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prověřovány, členíme inventury na fyzické a dokladové. Účetní jednotky zaznamenávací 

stavy majetku a závazků do inventurních soupisů.      

    

Druhy inventur: 

a) Fyzická inventura, 

b) Dokladová inventura. 

 

2.5.1  Fyzická inventura 

 Fyzickou inventurou získáváme skutečné stavy jednotlivých majetkových složek, 

tzn. převážením, přepočítáváním, přeměřením apod. Při inventurách nedokončené výroby 

nebo polotovarů vlastní výroby a nehmotného dlouhodobého majetku mohou vzniknout 

určité problémy. Tento typ inventury účetní jednotky provádí u hmotného majetku, u 

kterého můžeme provést zjištění stavu pomocí výše vypsaných metod. 

Fyzickou inventurou se zjišťují skutečné stavy především u: 

- dlouhodobého hmotného majetku, 

- zásob, 

- finančního majetku, 

- dalšího majetku hmotné povahy vedeného na podrozvahových účtech. 

 

 V § 30 odst. 2 ZoÚ je uvedeno, že fyzickou inventuru lze uskutečnit v průběhu 

posledních tří měsíců účetního období anebo v prvním měsíci následujícího účetního 

období.   

 

2.5.2  Dokladová inventura 

 Dokladovou inventurou prověřujeme správnost stavu příslušných účtů či příslušné 

evidenci pomocí dokladů, jenž ověřují jednotlivé položky tvořící tento stav. Jedná se např. 

o tyto doklady: faktury, smlouvy, dodací listy, bankovní výpisy, pokladní doklady a další. 

Dokladovou inventurou ověřujeme stav pohledávek, závazků, rezerv, účtů časového 

rozlišení, pozemků, zboží na cestě, dohadných účtů a podobných rozvahových položek, u 

kterých nemůžeme použít inventuru fyzickou. Veškeré zjištěné rozdíly zaúčtujeme do 

účetního období, za které se provádí inventarizace. 
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2.6  Důležité pojmy vztahující se k inventarizaci zásob  

 K inventarizaci zásob v maloobchodě je podstatné přiblížit pojmy, které se této 

problematiky týkají. V následujícím textu jsou nejnutnější pojmy vybrány a definovány. K 

souvislosti daného tématu je níže vysvětlen subjekt a objekt inventarizace zásob, na které 

je inventarizace vztahována a archivace patřičným dokumentů. 

 

Subjekt a objekt inventarizace 

 Za provedení inventarizace v zákonem stanoveném termínu je zodpovědná dle § 6 

odst. 3 ZoÚ účetní jednotka. Jedná se tak o subjekt inventarizace. 

 Účetní jednotka má stanoveno, které objekty se povinně podrobují inventarizaci.   

V prvé řadě jsou to veškerá aktiva, která jsou zahrnuta ve vlastnictví účetní jednotky a jsou 

správně oceněna. Do aktiv se řadí následující položky: hodnota veškerého dlouhodobého 

majetku, zásob a finančního majetku. U účetních jednotek podrobujících se podvojnému 

účetnictví se zde také zařazuje hodnota nákladů příštích období, příjmů příštích období, 

kurzových rozdílů aktivních, dohadných účtů aktivních a opravných položek. Pokud účetní 

jednotky vedou jednoduché účetnictví podrobuje se inventarizaci zůstatek evidovaný         

v knize časového rozlišení výdajů a opravné položky k úplatě nabytému majetku 

evidovanému na inventární kartě.  

 Z kategorie pasiv se povinně inventarizaci podrobuje hodnota závazků a rezerv.     

V případě osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví se dále inventarizuje hodnota 

výdajů příštích období, výnosů příštích období, kurzové rozdíly pasivní, dohadné účty 

pasivní a hodnoty, nároky a závazky evidované v podrozvahové evidenci (např. najatý 

majetek).   

 

Archivace inventarizačních dokladů 

 Účetní jednotka je povinna archivovat a také i prokazovat inventarizaci majetku a 

závazků minimálně po dobu 5 let po jejím provedení. Jedná se zejména o inventurní 

soupisy a inventarizační zápis. Tyto skutečnosti plynou ze zákona o účetnictví.  

 

2.6.1  Zásoby 

 Při pohledu na vymezení zásob v maloobchodě se vychází z české legislativy. 

Zásoby jsou řazeny mezi oběžná aktiva podniku. Jejich charakteristickou vlastností je 
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krátkodobý charakter. Znamená to, že doba držení tohoto majetku není delší než 1 rok. 

Mezi nejčastější rozlišení dvou nakupovaných skupin zásob lze považovat materiál a zboží.  

 

Právní úprava zásob:  

- § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění vyhlášky č. 349/2007 Sb. (dále jen „VkZoÚ“),  

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“),  

- český účetní standard (dále jen „ČÚS“) 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci 

norem přirozených úbytků zásob,  

- český účetní standard  015 Zásoby,  

- český účetní standard  019 Náklady a výnosy,  

- český účetní standard 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku                              

státu na jiné osoby.  

 Mezi zásoby dle § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. se řadí materiál, nedokončená 

výroba, polotovary, výrobky, zvířata a zboží. Toto vymezení položek zásob je pouze 

základní, vycházející z předpokladu vykazování v rozvaze. 

 

Členění zásob 

 Základní členění zásob vychází ze způsobu jejich pořízení. Z tohoto pohledu jsou 

rozlišovány zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností. Mezi zásoby 

nakupované patří zejména zboží a materiál. Do zásob vytvořených vlastní činností se řadí 

nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zvířata. 

 V závazné účtové osnově pro podnikatele se nachází zásoby v 1. účtové třídě, která 

se dále člení na účtové skupiny:  

 11 - Materiál,  

 12 - Zásoby vlastní výroby,  

 13 - Zboží,  

 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby,  

 19 - Opravné položky k zásobám.  

 

a) skladovaný materiál 

 Je to složka majetku, který je v ÚJ zpravidla spotřebován jednorázově, přičemž 

mění svoji podobu při výrobním procesu.  
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Zde se zahrnují: 

- suroviny, tzn. základní materiál - při výrobním procesu se z nich tvoří výrobek 

nebo tvoří jeho podstatu, 

- pomocné látky - při výrobě přecházejí do hodnoty výrobku, avšak netvoří jeho 

podstatu (např. barvy),  

- provozovací látky - důležité pro provoz (např. čistící prostředky), 

- náhradní díly - jedná se o předměty sloužící k obnovení původního stavu majetku, 

- obaly - poskytují ochranu a k snadnější dopravě materiálu, zboží a vlastních 

výrobků, 

- pokusná zvířata, 

- drobný hmotný majetek, 

- movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok bez ohledu na PC. 

 

b) zásoby vlastní výroby 

Zde zahrnujeme především: 

- nedokončenou výrobu,  

- polotovary vlastní výroby,  

- výrobky před prodejem, 

- mladá zvířata a jejich skupiny. 

 

c) zásoby zboží 

 Zásoby, které ÚJ nakupuje za účelem dalšího prodeje. Při prodeji nemění svou 

formu. Jedná se o: 

- veškeré movité věci, 

- aktivována zvířata vlastního chovu, která jsou určena k prodeji, 

- výrobky vlastní výroby, které ÚJ prodává ve vlastních prodejnách, 

- pozemky, budovy a stavby, které ÚJ pořizuje za účelem prodeje v nezměněné 

podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické 

zhodnocení. 

 

Oceňování při pořízení 

 Při oceňování zásob je nutné se držet pravidel popsaných v § 25 zákona o 

účetnictví, § 49 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českého účetního standardu č. 015 Zásoby.  
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Zásoby mohou být oceněny následujícími druhy cen: 

- pořizovací cenou, 

- vlastními náklady,  

- reprodukční pořizovací cenou. 

 

 Zákon také požaduje, aby účetní jednotka v příloze k účetní závěrce uvedla, který 

způsob oceňování zvolila. Také by měla uvést informaci, jakým způsobem a na základě 

jakých podkladů byla stanovena reprodukční pořizovací cena, pokud účetní jednotka tento 

způsob ocenění zásob zvolila. 

 

Oceňování při vyskladnění 

 Při výdeji zásob ze skladu musí ÚJ zvážit jakou metodu pro ocenění použije, 

protože nakupované zásoby mohou mít rozdílnou pořizovací cenu. Tato rozdílnost může 

být dána jednak tím, že nakupuje zásoby od různých dodavatelů, ale také rozdílnou dobou 

nákupu zásob u jednoho dodavatele.  

 Na jednom analytickém účtu však musí být použity stejné metody. Vybranou 

metodu nelze  během účetního období měnit, ale případně až k datu roční závěrky. Při 

případné změně se provede přecenění zásob a vzniklé oceňovací rozdíly se zaúčtují na účty 

681 - Výnosy ze změny metody nebo 581 - Náklady na změnu metody.  

 

Podle platných předpisů lze oceňovat úbytky skladových zásob pomocí následujících 

metod: 

- metoda sledování skutečné pořizovací ceny - zejména drobná zakázková výroba,  

- metoda FIFO - tj. první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena 

pro ocenění úbytku zásob,  

- metoda průměrných cen - vypočítává se vážený aritmetický průměr,  

- metoda pevné ceny s odchylkou.  
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3   Příprava a průběh inventarizace 

 

 Inventarizace je nedílnou součástí plynulého chodu maloobchodu. Inventarizací se 

mohou zjistit nedostatky, které je třeba odstranit a případné inventarizační rozdíly,             

s kterými se musí účetní jednotka náležitě vypořádat. Důležitá část inventarizace je její 

samotné plánování. Pro správné provedení inventarizace jsou dány etapy, kterých by se 

měla účetní jednotka držet. V této kapitole jsou jednotlivé fáze popsány a aplikovány na 

vybraném maloobchodě. V prvé řadě je vhodné vymezit, co si představit pod pojmem 

maloobchod a zároveň představit vybraný obchod. 

 

3.1  Charakteristika maloobchodu 

 Maloobchod je určitý typ prodeje, avšak přesná definice tohoto typu prodeje není 

dána. Lze říci, že se jedná o nejrozšířenější typ prodejen hlavně mezi menšími firmami a 

živnostníky. Základními prvky maloobchodu jsou pokladní prodej a prodej menšího 

množství zboží spotřebiteli. Naopak velkoobchod představuje prodej a distribuci zboží 

velkého objemu a to především do maloobchodních prodejen. Z důvodu velkého počtu 

maloobchodních prodejen zde roste velká konkurence, která nutí obchodníky snižovat 

spotřebitelské ceny a poskytovat různé akce a slevy. Jeden z důležitých prvků, aby se 

maloobchod udržel na trhu je právě cena. Mezi významné faktory ovlivňující prodej dále 

patří lokalizace prodejny a dostupnost k místu prodeje, charakter a výběr zboží, prezentace 

zboží, atraktivita a reputace prodejce, modernost a další. Oproti velkoobchodu jde 

především o prodej konečnému spotřebiteli, kdy nejsou sepsány předem smlouvy o 

množství a době odběru.        

 

Maloobchod Smíšené zboží J.V 

 Pro znázornění inventarizace zásob v maloobchodě byl vybrán maloobchod 

Smíšené zboží J.V. Obchod spadá pod síť maloobchodních prodejen Hruška. Jedná se o 

maloobchod zabývající se prodejem pečiva, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, 

masa a uzenin, koloniálu, nápojů, drogérie, částečně domácích potřeb, tabákových výrobků 

a tisku. Největší část prodeje je věnována potravinám, např. koloniál, mléčné výrobky, 

uzeniny, ovoce a zelenina.  

 Obchod mají ve společném vlastnictví dvě osoby (Jarmila Veselá a Jana Veselý). 

Obě osoby mají pro podnikání zřízen živnostenský list. Název účetní jednotky je Sdružení 
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Jarmila Veselá a Jan Veselý a jde o plátce DPH. O účetnictví se stará účetní jednotka, 

fyzická osoba Eva Novotná, rovněž s živnostenským listem, která zároveň provádí i 

inventarizaci a následnou účetní závěrku. Pro lepší chod prodejny je zavedená interní 

směrnice a podepsány smlouvy o hmotné odpovědnosti zaměstnanců za jednotlivé 

oddělení a případné škody nebo ztráty v těchto úsecích prodeje.  

 

3.2  Plánování inventarizace 

 Proces inventarizace se pro mnohé podniky stává velice náročnou činností, při niž 

je zapotřebí mnoho pomocných pracovníků. Čím je inventarizace důkladnější, tím více se 

dá předcházet různým problémům a případnému narušení řádného chodu podniku. Proto 

jsou určité kroky v tomto procesu důležité a měl by se dodržovat určitý postup, který je 

dále podrobněji popsán. Před inventarizací je vhodné naplánovat měsíc, kdy se bude 

inventarizace provádět. Podle zákona o účetnictví může účetní jednotka provádět fyzickou 

inventuru poslední čtyři měsíce účetního období a měsíc následujícího účetního období. V 

samotném plánování by měly být projednány podmínky pro zabezpečení místa, kde se 

inventarizace respektive inventura uskuteční. Proto je vhodné zabezpečit pořádek v 

inventarizovaných zásobách a na pracovišti. Většina maloobchodních prodejen v době 

probíhání inventarizace zastaví nebo sníží pracovní činnost na pracovištích, kde inventura 

probíhá. V praxi je inventarizace proces, který probíhá v několika etapách: 

- přípravná etapa inventarizace, 

- samotná inventura a vyhotovení příslušných inventurních soupisů, 

- etapa porovnání inventurních soupisů se stavem evidovaným v účetnictví a 

vyčíslení případných inventarizačních rozdílů, 

- etapa vyhotovení inventarizačního zápisu, 

- etapa zaúčtování inventarizačních rozdílů. 

  

3.2.1  Přípravná etapa inventarizace 

 Do přípravné fáze se řadí uzpůsobení účtového rozvrhu. Znamená to, že by účetní 

jednotky měli rozlišovat v účtovém rozvrhu a především v analytické evidenci majetek a 

závazky z hlediska potřeb inventarizace. Proto je vhodné majetek a závazky členit v 

jednotlivých třídách  podle: 

- druhu či skupin majetku, 

- místa uložení, 
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- osob odpovědných za konkrétní druhy majetku, 

- dlužníků a věřitelů. 

  

 Účetní jednotky mají dle § 4 odst. 8 ZoÚ povinnost dodržovat při účtování směrnou 

účtovou osnovu, uspořádání a označení položek účetní závěrky, případně konsolidované 

účetní závěrky, obsahové vymezení závěrek a účetní metody. Pro účetní jednotky je určena 

pouze úroveň tříd a účtových skupin, ale vytváření syntetických účtů je v režii účetní 

jednotky. Zákon o účetnictví a ani vyhláška č. 500/2002 Sb., nestanovuje kolikamístné 

označení mají mít syntetické účty. Záleží na účetní jednotce jakou formu účtového rozvrhu 

si zvolí. Dle zákona o účetnictví mají účetní jednotky pouze povinnost sestavit účtový 

rozvrh takový, aby obsahoval účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k 

sestavení účetní závěrky. 

 Pro hladký průběh inventarizace se doporučuje vytvoření vnitřní směrnice, jenž 

obsahuje plán řádných inventarizací tzv. terminář inventarizací. Zmíněný terminář 

inventarizací je dán na každé účetní období a vyhlašuje ho vedoucí podniku, přičemž by 

měl vymezit mimo jiné rozsah inventarizace, časový harmonogram inventur a určit osoby 

zodpovědné za provedení inventur. Dále se doporučuje předem připravit inventurní 

soupisy. 

 V přípravné etapě inventarizace tj. před zahájením inventarizace je zapotřebí určit 

osoby zodpovědné za průběh a výsledky. Tyto osoby tvoří členy tzv. inventarizační 

komise. Pokud je podnik rozčleněn na několik středisek, skladů apod., je založena dílčí 

inventarizační komise (DIK), pro každý inventarizovaný druh zvlášť. Členy DIK jsou 

vedoucí, který nese zodpovědnost za správné a poctivé provedení inventury a pracovník 

odpovědný za svěřený majetek, jenž nesmí být zároveň jejím předsedou.   

 Při větším rozčlenění podniku a tak větším počtem dílčích inventarizačních komisí 

lze jmenovat ústřední inventarizační komisi (UIK). Členy UIK se obvykle stávají 

pracovníci na nejvyšších stupních (např.: ředitelé určitého úseku), avšak je vhodné do 

pozice tajemníka UIK jmenovat hlavního účetního. UIK zodpovídá za průběh a výsledky 

inventarizace, jedná se tak o hlavní orgán inventarizace. Náplň UIK je koordinace a 

kontrola pracovníků DIK, projednání návrhů DIK ohledně vypořádání případných 

zjištěných inventarizačních rozdílů a následně rozhoduje o konečném vypořádání těchto 

rozdílů, nakonec vypracovává zprávu o celkové inventarizaci a to jak o průběhu tak o 

výsledcích inventarizace.  
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  Příslušné odpovědné pracovníky je nutno seznámit s jednotlivými činnostmi v 

procesu a s cíly inventarizace. Maloobchodu Smíšené zboží J.V. spadající pod 

maloobchodní síť Hruška se doporučuje předsedovi DIK uvádět do inventarizačních 

soupisů následující: 

- přebytečný a nevyužitý majetek a návrh, jak má být s ním naloženo (s uvedením 

důvodu), 

- přebytečné a poškozené (znehodnocené) zásoby, jakož i příčiny jejich  poškození 

(znehodnocení) a navrhnout výši opravných položek, popř. jejich likvidaci, 

- pohledávky k odepsání a upozornění na nutnost jejich odepsání. 

 V souvislosti s personálním zajištěním inventarizace by měla být předem 

zkontrolována platnost dohod o plné zodpovědnosti. Tímto úkonem se předchází 

případným budoucím komplikacím. Je tedy důležité nedostatky ohledně dohod odstranit do 

okamžiku zahájení inventury. 

 

Harmonogram inventarizace 

 Harmonogram inventarizace přispívá k jednoduššímu plánování a provedení 

inventarizace, přičemž vychází z potřeb místních podmínek a potřeb účetní jednotky. Na 

vytvoření harmonogramu se podílejí účetní pracovníci, techničtí pracovníci výrobních 

provozů a vedoucí skladu, kteří spolu konzultují, aby byl inventarizační harmonogram co 

nejvíce realizovatelný. Hlavní odpovědnost za vypracování harmonogramu inventarizace 

má ústřední inventarizační komise. Stejně jako vnitropodniková směrnice by se měl 

vypracovávat každý rok harmonogram inventarizace, který se doplňuje do zmíněné 

směrnice (především se jedná o konkrétní data a jména). Harmonogram inventarizace 

schvaluje účetní jednotka a po jejím schválení se předkládá i dalším pracovníkům, kteří se 

podílejí na procesu inventarizace. 

 

Harmonogram inventarizace by měl obsahovat: 

- název účetní jednotky, 

- datum vydání harmonogramu inventarizace, 

- jméno a funkci osoby, která harmonogram schválila, 

- předmět fyzické inventury, 

- číselné označení příslušných syntetických nebo analytických účtů , 

- označení místa kde se příslušný majetek nachází, 
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- osoba hmotně odpovědná za příslušný majetek, 

- datum provedení fyzické inventury, datum jejího začátku a konce, 

- datum vyhodnocení fyzické inventury, po získání příslušných účetních stavů ke 

stejnému datu, 

- datum odevzdání inventarizačních písemností ústřední inventarizační komisi, 

- jméno předsedy dílčí inventarizační komise odpovědného za celou inventarizaci 

příslušného druhu či skupiny majetku, 

- jména členů dílčí inventarizační komise odpovědných za provedení fyzické 

inventury u příslušného druhu majetku, 

- jméno osoby, která o tomto majetku účtuje a poskytne inventarizační komisi účetní 

stavy inventarizovaného majetku k datu provedení fyzické inventury, 

- datum předání účetních stavů předsedovi dílčí inventarizační komise, 

- jméno a funkce osoby, která harmonogram vypracovala. 

 

Inventurní soupisy 

 Účetní jednotky musí dokládat inventarizaci inventurními soupisy, protože podle 

zákona o účetnictví se jedná o jediné průkazné záznamy, které jsou vyžadovány. Existuje 

výjimka, kdy v případě průběžné inventarizace lze inventurní soupisy nahradit jinými 

průkaznými účetními záznamy, které dokládají provedení fyzické inventury a to v souladu 

se zákonem o účetnictví (§ 30 odst. 2). Inventurní soupisy jsou v zákoně o účetnictví 

definovány jako průkazné účetní záznamy, jenž musí obsahovat minimálně následující 

údaje: 

- o jaký majetek a závazky se jedná, abychom mohli jednoznačně určit 

inventarizované položky, 

- podpisový záznam (podpis)  osoby odpovědné za inventuru a podpisový záznam 

(podpis) osoby odpovědné za její provedení, 

- způsob zjišťování skutečných stavů (např.: přepočítání, zvážení, kvalifikovaný 

odhad), 

- ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury,  

- den zahájení a ukončení inventarizace. 
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 Zjištěné stavy majetku zapisuje do inventurních soupisů inventurní komise. Zjištěné 

údaje jsou dále srovnávány s účetními stavy a případné rozdíly musí být doloženy a 

vypořádány.  Inventurní soupisy  jsou povinny účetní jednotky archivovat po dobu 5ti let. 

 

3.2.2  Samotná inventura a vyhotovení příslušných inventurních soupisů 

 Inventurou se rozumí přesné zjištění skutečného stavu majetku a závazků. 

Inventuru členíme, jak už bylo v první kapitole zmíněno, na fyzickou a dokladovou.  

 Pokud se jedná o fyzickou inventuru zjišťujeme skutečné stavy jednotlivých složek 

majetku přepočítáváním, převážením, přeměřením apod., ale vždy vycházíme z jednotek 

množství použitých v účetnictví. Fyzická inventura se týká majetku hmotné povahy, proto 

veškeré skutečné stavy zásob získáváme fyzickou inventurou, přičemž pro zjištění 

skutečného stavu používáme výše uvedené metody.   

 Mezi způsoby jak lze zjednodušit fyzickou inventuru je zavedení závěsného štítku 

nebo čárového kódu. Využívání čárového kódu se využívá především v maloobchodech s 

větším počtem druhů zásob. Závěsný štítek slouží pro usnadnění inventury  zásob na 

skladě, kdy je každý druh zásob v regálech opatřen daným štítkem. Pracovníci na štítků 

zaznamenávají veškeré přírůstky a úbytky zásob v jednotlivých regálech. U inventury se 

prvně provádí porovnání stavu zásob uvedeného v účetnictví se stavem evidovaným na 

závěsných štítcích a až poté se provádí porovnání stavu na štítcích se stavem zjištěným 

fyzickou inventurou u zásob.  

 Druhým usnadněním je čárový kód, kdy veškeré zásoby opatříme čárovým kódem. 

Inventura takových zásob se provádí pomocí čtecího zařízení, na které zaznamenáváme 

množství jednotlivých předmětů. Následně se pak provede porovnání stavu vedeného v 

účetnictví a zachyceného pomocí čárových kódů.  

 Ve vybraném maloobchodě není zaveden ani jeden z těchto dvou způsobů 

usnadnění. Zboží je oceněno cenovkami a pokladna je proto klasická.  

 Zjištěné stavy se při inventuře zapisují na inventurní soupisy a jsou pak přepsány 

do programu v počítači, kde se následně vyhodnocují výsledky a porovnávají se se stavem, 

který je v účetnictví. Přičemž se zapisuje název druhu zásob, cena a množstevní jednotka. 

Při provozování maloobchodní činnosti má účetní jednotka zavedenou analytickou 

evidenci podle druhů zásob na skladových kartách nebo v odpovídajících programech v 

počítači. Pro lepší průkaznost inventurních soupisů a případných dodatečných změn se 
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doporučuje řádky v soupisech pořadově číslovat. U inventury zásob se na každé stránce 

sečtou zjištěné stavy a postupně se tak kumulují.  

 Fyzická inventura by se měla provádět dle § 30 odst.2 ZoÚ v průběhu tří 

posledních měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období.   

 Ve vybraném maloobchodě proběhla fyzická inventura dne 2.1.2012 ke dni 

31.12.2011. Na inventuře se podílelo 5 lidí. Hlavní účetní, 2 vedoucí a 2 zaměstnanci. 

Inventura probíhala tak, že každému pracovníkovi byl přidělen určitý úsek v obchodě. 

Pracovníci na úseku přepočítávali jednotlivé druhy zásob a dané výsledky zapisovali do 

inventurních soupisů. U daného druhu uvedli název, množství a cenu. U inventury je 

vhodné kontrolovat minimální trvanlivost jednotlivých výrobků a případně si hlídat ty, 

které mají datu minimální lhůty trvanlivosti v blízké době. V obchodě je zaveden seznam 

výrobků, kde se jednotlivé zásoby s končící minimální trvanlivosti zapisují. Obchod má v 

interní směrnici stanovenou normu nezaviněných ztrát. Doporučuje se, aby zaměstnanci 

nezjišťovali stavy zásob v oddělení, ke kterému se váže jejich hmotná odpovědnost za 

ztráty a nejlépe každý úsek přepočítat dvakrát různými osobami. U většiny zásob se 

skutečné stavy zjišťují počítáním na kusy, u uzenin, ovoce a zeleniny se skutečné stavy 

musí převážit. Zjištěné stavy zapsané v zápisech si dále účetní jednotka zapíše do počítače, 

do vhodného účetního programu. 

   

3.2.3  Etapa porovnání inventurních soupisů se stavem evidovaným v 

účetnictví a vyčíslení případných inventarizačních rozdílů 

 V této etapě účetní jednotky porovnávají stavy zásob zjištěné v účetnictví se stavem 

zachyceným v inventurních soupisech. Nastanou-li rozdíly, označujeme tuto skutečnost 

podle toho, o jaké odlišnosti se jedná. Pokud je skutečný stav zásob nižší, než stav 

zachycený v účetnictví jedná se o manko. Pokud je tento skutečný stav naopak vyšší, 

označujeme rozdíl jako přebytek. Zjištěné rozdíly musí účetní jednotka zaznamenat do 

inventurních soupisů nebo zakomponovat do inventarizačního zápisu. Účetní jednotka 

nesmí zaměňovat inventarizační rozdíly s rozdíly vzniklými ze snížení ocenění, popřípadě 

z odepsání zásob v důsledku znehodnocení nebo poškození. Dále je důležité zjistit příčinu 

vzniklých mank a přebytků. Těmito příčinami se zabývají odpovědní pracovníci, kteří určí, 

zda tyto rozdíly vznikly hospodařením s majetkem nebo zda jsou způsobeny jedním z 

následujících způsobů: 
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- nesprávná evidence v účetnictví- nezaúčtovány veškeré účetní doklady, záměna 

druhů zásob apod., 

- inventura nebyla provedena pozorně a nastaly chyby, např. v počítání, záměně 

druhů zásob apod.. 

 

 Po zjištění příčiny účetní jednotky určují povahu inventarizačních rozdílů. V 

maloobchodní činnosti například vyčíslit ztratné nebo manka zaviněná a nezaviněná. 

Pokud nastane situace, kdy nelze jednoznačně určit příčinu a povahu inventarizačního 

rozdílu, nazve se jako nevypořádaný. 

 

3.2.4  Etapa vyhotovení inventarizačního zápisu 

 Hlavní funkce inventarizačního zápisu (protokolu) je, že dává podklady pro 

zaúčtování inventarizačních rozdílů. Přičemž by měly být dodrženy náležitosti účetního 

dokladu stanoveny v § 11 ZoÚ. Aby se dodržela podmínka průkaznosti v účetnictví, je 

nutno přiložit případné inventurní soupisy a další doklady týkající se inventarizace. V 

inventarizačním zápisu musí být vyčísleny hodnoty inventarizačních rozdílů, návrh na 

zaúčtování vzniklých rozdílů, hodnocení inventarizace a případných postihů odpovědných 

osob, návrh na řešení situace do budoucna, tzn. na zabránění vzniku inventarizačních 

rozdílů v následujících obdobích, datum vyhotovení zápisu, datum provedení 

inventarizace, podpisy zodpovědných osob za provedení inventarizace a za následné 

vypořádání v účetnictví. 

 

3.2.5  Etapa zaúčtování inventarizačních rozdílů 

 Z § 30 odst. 3 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotka je povinna zaúčtovat inventarizační 

rozdíly do účetního období, za které se inventarizace provádí. Zaúčtování jednotlivých 

výsledků, respektive inventarizačních rozdílů je nedílnou součástí poctivého vedení 

účetnictví. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé inventarizační rozdíly, jejich 

definice a vypořádání v účetnictví. 

 

3.3  Inventarizační rozdíly 

 Inventarizace, jako nedílná součást provádění podnikatelské činnosti, odhaluje 

odlišnosti skutečnosti s účetnictvím.  
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Při inventarizaci mohou nastat 3 situace: 

- shoda, 

- manko, 

- přebytky. 

 

Obr. 3.1   Inventarizační rozdíly 

  

Zdroj: Vlastní tvorba  

 

3.3.1  Manko 

 Mankem se podle ustanovení § 25 odst. 3 ZDP rozumí inventarizační rozdíl. Je to 

stav, kdy je zjištěn skutečný stav majetku nižší než stav tohoto majetku evidovaný v 

účetnictví. Jedná se tak pouze o účetní a daňový mimořádný úbytek. V praxi účetní 

jednotky mohou posuzovat manka dle několika způsobů: 

- z pohledu způsobů jejich zjištění, 

- z pohledu odpovědnosti konkrétních osob za jejich vznik, 

- z pohledu správnosti jejich zaúčtování, 

- z pohledu jejich daňové účinnosti. 

 Mankem nejsou technologické a technické úbytky a dále úbytky vzniklé z 

přirozených vlastností zásob vzniklých např. rozprachem, vyschnutím v rámci 

technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu, ztratné v 

maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely ZDP hmotným 

majetkem. V těchto případech jde o přirozené úbytky zásob v rámci norem.  

 Z pohledu práva je označováno manko jako škodní událost, kdy účetní jednotka 

posuzuje podle  občanského a obchodního zákoníku a zákoníku práce odpovědnost za 

škodu. Určí se tak zda se jedná o manko zaviněné nebo manko nezaviněné. 
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Manka zaviněná 

 Zaviněné manko je stav, kdy je skutečný stav majetku nižší než účetní stav, 

přičemž druhou podmínkou je, že tento úbytek vznikl úmyslně činností pracovníka 

popřípadě jiné osoby. Zaviněné manko může vzniknout i zanedbáním povinnosti ochrany 

majetku.  Jedná se o daňově neuznatelné náklady, případně uznatelné do výše náhrady 

přijaté od odpovědných osob nebo pojišťovny. Jsou za ně odpovědné osoby, které mají 

podepsanou smlouvu o hmotné odpovědnosti za zásoby. 

 

Manka nezaviněná 

 Účetní jednotka by u manka v zásobách měla nejprve zhodnotit o jaké úbytky se 

jedná a podle toho posoudit, zda se nejedná o úbytky z přirozených vlastností v rámci 

norem. Manka nezaviněná se člení dále na: 

- do normy - vnitropodnikovou směrnicí se stanoví norma těchto nezaviněných 

úbytků. Jsou daňově uznatelné. 

- nad normu - Jsou daňově neuznatelná stejně jako zaviněná manka. Mohou být 

nárokovány náhrady škod od odpovědných osob. 

 

 Mezi manka do normy nezaviněných mank a ztratného v maloobchodě se zařazují 

přirozené úbytky zásob, nezaviněné úhyny zvířat a ztratné v maloobchodě. 

 

Manka do normy nezaviněných mank a ztratného v maloobchodě 

 Ztráty zásob nepřevyšující určitou hranici (stanovenou normu), které jsou zjištěné 

inventarizací a nevznikly zaviněním hmotně odpovědné osoby, ale například přirozeným 

úbytkem nebo z objektivních příčin, kde lze zařadit drobné krádeže v samoobsluhách a 

prodejnách s volným výběrem zboží jsou označovány jako přirozené úbytky a ztratné       

do normy.  

 Do kategorie přirozených úbytků patří úbytky zboží vzniklé vysušením, vypařením, 

vychlazením, vymražením, prosakováním, táním, rozlitím, vypečením, rozptýlením, 

rozsypáním, rozdrobením, krájením, porcováním, řezáním, sekáním, rozkladem, těkavostí, 

tvrdnutím, usazením a ulpěním na obalech nebo jiných předmětech. Pokud se hovoří           

o ztratném jedná se především o rozbití zboží při navážení a manipulaci v případě, kdy 

nelze určit odpovědnou osobu nebo při nezjištěných krádežích zboží zákazníky, jenž  

nebyli přistiženi.  
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 Pojem ztratné není v žádném právním předpisu definováno, ale vymezení ztratného 

ve výkladech je spojováno s úbytkem zásob v samoobsluhách a jiných prodejnách s 

volným výběrem zboží. Ztratné vzniká vlivem drobných zvířat nebo drobných krádeží 

zákazníků zásob z regálů v maloobchodě. Avšak zákazníci nebyli při krádeži přistiženi.  

 V obchodech se mnohdy stává, že nastane okamžik, kdy zboží nelze dále prodávat 

a vzniknou tak ztráty. Jedná se o snížení užitných vlastností zboží při skladování a 

manipulaci, chemické, fyzické a bakteriologické znehodnocení nebo zničení zboží, dále 

pak o technické a morální znehodnocení zboží. Jako příklad lze uvést přirozená zkáza 

zboží, tj. plísně, hniloba, napadení různými škůdci u potravin apod. V této souvislosti se 

nemluví o ztratném, ale o škodě. V maloobchodech zaměřených na prodej potravin jsou 

nejrizikovější ty, které mají krátkou spotřební lhůtu (mléčné výrobky), ovoce a zelenina.   

Z těchto důvodu se stanovuje procentuální norma úbytků na zboží. Z pohledu daňového se 

řadí úbytky zásob a ztratného do normy mezi daňově uznatelné výdaje, případně náklady. 

 Mezi přirozené úbytky zásob nelze zařadit ztráty  na zboží vzniklé špatným 

skladováním, špatný odhad nakoupeného množství nebo vysoká cena zboží a následnému 

skladování takového zboží z důvodu neprodejnosti.  Zde se jedná o daňově neuznatelné 

náklady, případně výdaje, které jdou na vrub podnikatele. V případě úhrady pojišťovnou 

nebo odpovědnou osobou se stává daňově uznatelným výdajem, případně nákladem, ale 

pouze do výše přijaté náhrady. Podnik může uvést do vnitropodnikové směrnice 

odpovědnost zaměstnance za zásoby, u nichž by vznikl případný nárok na náhradu škody.  

 Jestliže při zachování stanovené nebo obvyklé péče a opatrnosti vznikají ztráty a to 

v při běžném provozu, doporučuje se vymezit výši těchto ztrát vnitropodnikovou normou. 

Účetní jednotka vypracuje normy nezaviněných mank a v případě ztrát má možnost 

zjištěné manko na zásobách prvně snížit o stanovenou normu a dále takto snížený úbytek 

posuzuje z pohledu právního, účetního a daňového.  

 

3.3.2  Stanovení normy přirozených úbytků a ztratného 

 Normy nezaviněný mank respektive přirozených úbytků zásob a ztratného              

v maloobchodním prodeji se uplatňují při procesu inventarizace, kdy byly zjištěny             

u některých druh zásob inventarizační rozdíly. Účetní jednotky, které vypracovávají 

normy, mají možnost snížit zjištěné manko o stanovenou normu a poté posuzovat snížený 

rozdíl    z pohledu právního, účetního a daňového. Normy se musí týkat jen úbytku zásob 
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vzniklých bez zavinění konkrétní odpovědné osoby, ale vznikem z povahy zásob nebo 

činností maloobchodu. 

 V maloobchodě se stanovují normy přirozených úbytků zásob v procentech z 

obratu., popř. v procentech z hodnoty spotřebovaných surovin. V současné době neexistuje 

žádný právní předpis zabývající se stanovením normy přirozených úbytků v obchodech. 

Oporou v této problematice může být účetní standard č. 007 pro podnikatele. V tomto 

právním předpise je uvedeno že: ,, Mankem nejsou technologické a technické ztráty 

vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, 

zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

zásob."  Stanovení výše ztratného je tedy v pravomoci účetní jednotky a v její 

odpovědnosti. Je doporučeno pečlivé a věrohodné vymezení měřítek pro uplatňování 

norem ztrát a způsob následné kontroly. Stanovené normy ztrát by měly účetní jednotky 

před každým účetním obdobím aktualizovat a brát v úvahu modernější vybavení, které si 

může prodejna dopřát a vést tak k nižším ztrátám (např. skrytá kamera).  Stanovení norem 

je nutno ekonomicky odůvodnit ve smyslu § 25 odst. 3 ZDP. V souvislosti s normou 

přirozených úbytků a ztratného lze zmínit dříve platnou vyhlášku Ministerstva vnitřního 

obchodu č. 189/1964 Sb. o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního 

obchodu, kde je stanovena základní norma nezaviněných mank vztažená k obratu 

maloobchodu následovně: pro čerstvé ovoce 0,8 %, pro citrusové plody 0,7 %, pro 

zeleninu 1,0 %, pro brambory 0,9 % a pro koření 0,3 %.  

 Účetní jednotky se při vytváření vnitropodnikových předpisů mohou řídit 

některými z níže uvedených předpisů, je ale nutné říci, že tyto předpisy jsou dnes již 

neplatné: 

- vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu č. 201/1954 Ú.l., kterou se stanovují 

normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a 

palivového dříví, 

- výnos Ministerstva vnitřního obchodu čj. 36 263/16/1955, uveřejněném v částce 

34/1955 Věstníku MVO, jimž se stanovuje norma úbytků při výkupu zlomků 

drahých kovů, 

- vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu č. 379/1952 Ú.l., která se týká stanovení 

norem mank potravin ve velkoobchodě, 

- vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu č. 381/1952 Ú.l., která se týká stanovení 

norem mank potravin ve skleněných nádobách ve velkoobchodech,       
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maloobchodech, skladech a podnicích společného stravování týkajících se 

velkoobchodních skladů, 

- vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu č. 382/1952 Ú.l., kterou se stanoví normy 

mank chemického zboží ve velkoobchodě vzniklých přirozeným úbytkem, 

-  vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu č. 384/1952 Ú.l., kterou se stanovují 

normy ztrát u skla, porcelánu a keramiky ve velkoobchodě, 

- směrnice Ministerstva vnitřního obchodu č. 57/1953 Sb. MVO, kterou se stanovují 

manka zboží vzniklých ve velkoobchodě a jedná se o přirozené úbytky, 

- směrnice Ministerstva vnitřního obchodu č. 65/1954 Sb. MVO, kterou se stanovují 

normy mank prázdných láhví ve velkoobchodech, v maloobchodech, ve skladech a 

v podnicích společného stravování, které jsou součástí velkoobchodních skladů. 

 

 Jak bylo výše uvedeno není v žádném právním předpisu stanovena konkrétní 

hodnota norem přirozených úbytků. Přesto je nutné, aby správce daně posoudil výši 

stanovené normy. Výše musí odpovídat charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši 

norem jiných poplatníků zabývajících se stejnou nebo podobnou činností a následně 

mohou o zjištěný rozdíl upravit základ daně. Správce má toto právo posuzovat normy 

podle ustanovení § 25 odst. 3 ZDP.  

 Normy přirozených úbytků zásob a ztratného v maloobchodě je nutné stanovit před 

začátkem účetního období a je vhodné je projednat s příslušnou odborovou organizací a s 

pracovníky, kterých se použití norem bude týkat. Účetní jednotka musí ve vnitropodnikové 

směrnici zabezpečit poctivou aplikaci norem tak, aby nedocházelo k zneužití norem pro 

krytí ztrát vzniklých jiným způsobem. Znamená to, že normy se nemohou aplikovat na 

ztráty vzniklé jinak než, které jsou vymezeny ve směrnici (např. při krádeži zaměstnanců 

nelze použít ke krytí ztrát uvedené normy). 

  

 V maloobchodě Smíšené zboží J.V. si stanovili normu přirozených úbytků a ztrát 

ve výši 0,5% z tržeb. Norma byla vytvořena na základě sortimentní skladby obratu 

prodejny, kdy ke stanovení norem je důležití znát ke každé sortimentní skupině obrat. 

Sortimentní skupiny v maloobchodě jsou: pečivo, mléko, mléčné výrobky a vejce, ovoce a 

zelenina, maso a uzeniny, koloniál, nápoje, drogerie, papír a hračky, elektro, obaly, tabák a 

tisk. Po zařazení veškerého zboží do umíněných skupin se sečtou obraty za zboží v každé 
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skupině a dostane se tak obrat sortimentní skupiny. Dále se vyjádří podíl obratu 

jednotlivých sortimentních skupin a to vzorcem: 

 

podíl sortimentní skupiny na celkovém obratu = obrat sortimentní skupiny / celkový  

        obrat prodejny 

 

 K jednotlivým skupinám se uvede výše normy nezaviněných ztrát. Paní Jarmila Veselá po 

své dlouholeté praxi v obchodech si sama zvolila výši norem, která se používá i v jiných 

maloobchodních řetězcích na našem území (jednotlivé výše norem pro uvedené 

sortimentní skupiny jsou k nahlédnutí v příloze č. 3).  Z poskytnutých údajů se vypočítá 

celková norma. 

 

celková norma = norma sortimentní skupiny 1 * podíl skupiny 1 na obratu +  

    + norma sortimentní skupiny 2 * podíl skupiny 2 na obratu + 

        .....  + norma sortimentní skupiny n * podíl skupiny n na obratu 

 

V příloze je uvedena tabulka s výpočtem normy přirozených ztrát pro maloobchod 

Smíšené zboží J.V. 

 

3.3.3  Přebytek 

 Skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví. Pokud nelze rozdíl prokázat způsobem 

stanoveným v účetnictví jedná se o přebytek oceněný reprodukční pořizovací cenou. 

Rozdíl je pak posuzován také v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o věci 

ztratné, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu. Jedná se tak o součást základu daně dle  

§ 18 odst. 1 ZDP a § 23 odst. 10 ZDP. Přebytek může oprávněně vzniknout chybným 

účtováním při vyskladnění nakoupených zásob. Tento přebytek se také zahrnuje do 

základu daně. 

 

3.4  Inventarizační směrnice 

 ZoÚ nedává přímo účetním jednotkám povinnost vypracovávat nějaký vnitřní 

předpis. Avšak je doporučeno jej sestavit, protože bez něj je obtížné  splnit veškeré 

požadavky týkající se inventarizace majetku a závazků, průkaznost inventarizace a s tím 

související ochranu majetku účetní jednotky.  
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V interní směrnici je vhodné zahrnout: 

- vymezení a rozsah inventarizace, 

- inventarizační orgány, 

- co je a čeho se týká fyzická inventura, 

- co je a čeho se týká dokladová inventura, 

- podstatu inventurních soupisů a jejich účel, 

- bližší charakteristiku inventarizačních rozdílů, 

- funkci a cíl zápisu o provedení inventarizace, 

- ostatní ustanovení (např. povinnosti odpovědných pracovníků za inventarizovaný 

majetek),   

- závěrečná ustanovení (např. kdo vydává časový plán inventarizačních prací), 

- příloha (zde jsou podrobněji vysvětlené předměty podléhající dokladové 

inventarizaci atd.). 

 

3.5  Škody 

 V souvislosti s maloobchodem může nastat situace, kdy se nejedná o manko, ale o 

škodu, proto je zde krátce charakterizována škoda, náhrada škody a zaúčtování škodní 

události.  

 Z pohledu práva se škodní událostí rozumí újma způsobená poškozenému 

protiprávním jednáním třetí osoby (fyzické či právnické), zaměstnancem nebo v důsledku 

nahodilé události (tzv. nezaviněné škody).  

 

Rozlišení škod: 

- škody na věcech či majetku, 

- škody na zdraví. 

 

 Škody na věcech či majetku jsou označovány jako materiální škody, lze vyjádřit 

hodnotu v penězích. V tomto případě se nahrazuje skutečná škoda a ušlý zisk. U škody na 

zdraví se jedná o imateriální škody, které nelze vyjádřit přesným ekvivalentním 

stanovením sumy peněz a nezahrnuje se zde pouze majetková újma, ale i peněžité vyčíslení 

nemajetkové povahy (např. bolestné). 

 Každá škodní událost je posuzována z pohledu odpovědnosti za vzniklou škodu. 

Škoda vzniklá účetní jednotce může být způsobena zaměstnancem, třetí osobou nebo se 
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jedná o škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost konkrétní osoby. Avšak 

sama účetní jednotka může způsobit škodu jiným osobám. Při zkoumání škody je důležité 

nejdříve určit, kdo škodu způsobil, jelikož toto určení je směrodatné pro určení data a výše 

nároku na náhradu škody ve vztahu ke konkrétní osobě. Odpovědnost zaměstnanců za 

škodu je upravena v zákoníku práce, ale odpovědnost za škodu u třetích osob řeší občanský 

zákoník případně obchodní zákoník.  

 Zda je za škodu odpovědná účetní jednotka či jednotlivec (škůdce) poskytnou 

poškozenému náhradu škody. Jde-li o škodu na věci, lze náhradu získat dvěma způsoby: 

- náhrada v penězích, 

- uvedením v předešlý stav. 

Náhradu škody však převážně poskytují pojišťovny, proto se u vzniklých škod také 

posuzuje, zda je vzniklá škodní událost kryta řádně uzavřeným pojištěním či nikoliv.  

  

3.5.1 Zaúčtování škod 

a) Způsob A 

 Škoda je nahodilá událost, pro kterou je specifický účet 582 - Škody. Předepsané 

náhrady se účtují na výnosový účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy se souvztažným 

zápisem na účet 378 - Jiné pohledávky (případně na účet 388 - Dohadné účty aktivní, 

pokud by pojistná událost nebyla zlikvidována do konce účetního období). 

 

Účtování o škodě ve schématech- způsob A 

Škoda 

              132 - Zboží na skladě a 

MD       582 - Škody                   D             MD                v prodejnách          D  

      

              škoda vzniklá důsledkem živelné pohromy 

 

 

 

       688 - Ostatní mimořádné 

MD             výnosy                 D             MD       378 - Jiné pohledávky    D  

      

      nárok na náhradu škody od pojišťovny 
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b) způsob B 

 Škoda se u účtování o zásobách způsobem B účtuje na vrub účtu 582 - Škody se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodej zboží. 

 

Účtování o škodě ve schématech- způsob B 

Škoda 

                       501 - Spotřeba materiálu    

MD           582 - Škody                D             MD       504 - Prodané zboží        D  

      

              škoda vzniklá důsledkem živelné pohromy 
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4   Vypořádání výsledků inventarizace 

 

  Inventarizací se nesledují jen inventarizační rozdíly, zjištěné porovnáváním 

skutečného stavu zásob a stavu vedeného v účetnictví, ale i chyby v účetnictví. Tyto chyby 

je nutné odstranit před vyčíslením konečného stavu a výsledku inventarizace. V průběhu 

inventarizace se může narazit i na jiné skutečnosti, které se nevztahují přímo k účetnictví. 

Například se mohou zjistit nedostatky ve vybavenosti nebo nutnost provedení opravy na 

stroji. 

 

4.1  Vypořádání inventarizačních rozdílů obecně 

 Mezi důvody provádění inventarizace patří náprava účetního stavu majetku a 

závazku o inventarizační rozdíly proti skutečnému stavu. Před zaúčtováním výsledků 

inventarizace je nezbytná kontrola správnosti zjištěných inventarizačních rozdílů. 

Inventarizace nám dává informace o: 

- zjištění a vzniku mank a přebytků a jejich výši, 

- zjištění, zda se jedná o manka zaviněná nebo nezaviněná, 

- zjištění o škodách a poškození majetku. 

Případně dává informace o solventnosti dlužníků, vyčíslení nedobytných pohledávek, 

úrovně ochrany majetku v účetní jednotce a nevyužitelného hmotného majetku. Pro co 

nejlepší využití výsledků inventarizace je iniciativa účetní jednotky, tzn. aby byla přesná a 

důkladná inventarizace, doloženy veškeré příslušné inventurní soupisy a řádně zaúčtovány 

inventarizační rozdíly. 

 

4.2  Zaúčtování inventarizačních rozdílů 

 Při zaúčtování výsledků inventarizace se vyskytují rozdíly podle toho, jakým 

způsobem účetní jednotka účtuje o zásobách. U účtování způsobem A může účetní 

jednotka zjistit stav na účtech zásob v daném okamžiku (zaznamenává PS, přírůstky, 

úbytky a KS zásob), přičemž při účtování způsobem B účetní jednotka neeviduje přírůstky 

ani úbytky zásob na skladě. Fyzická inventura u způsobu A slouží pouze k ověření 

účetního stavu se stavem skutečným, na rozdíl u způsobu B, kdy se fyzická inventura 

provádí na konci účetního období a slouží ke zjištění skutečného stavu zásob na skladě.  
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 Je důležité říci, že účetní jednotka se sama rozhodne, který způsob účtování o 

zásobách bude používat (tj. způsob A nebo způsob B) nebo zda je bude kombinovat, avšak 

v rámci analytických účtů mohou využít pouze jeden způsob. 

 

4.2.1  Zaúčtování manka 

 Jak již bylo uvedeno, manka jsou zjistitelná výhradně inventarizací, tj. k určitému 

datu, kdy se inventarizace provádí. Ovšem nikdy nelze jednoznačně určit příčinu jejich 

vzniku. Preventivním nástrojem mnohých podniků je stanovení odpovědnosti konkrétních 

osob za vzniklá manka, následné prověřování mank z pohledu odpovědnosti a uplatňování 

náhrad u těchto odpovědnosti. Pro správné účtování o manku je nezbytné rozdělení 

vzniklého manka na manko do normy a manko nad normu.   

  

a) Způsob A 

 U způsobu A se manko do normy zaúčtuje tak, že na straně Má dáti je účet 504 - 

Prodané zboží. Zmíněný zápis jde oproti straně Dal účtu 132 - Zboží na skladě a v 

prodejnách. Manko nad normu se zaúčtuje na účet 549 - Manka a škody z provozní 

činnosti, který je na naopak od účtu 504 - Prodané zboží a 501- Spotřeba materiálu daňově 

neuznatelný nebo uznatelný jen do výše přijatých náhrad.  

 Předepsané náhrady se účtují jako provozní výnos na účet 648 - Ostatní provozní 

výnosy se souvztažným zápisem na účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci. U některých 

zásob dochází vlivem vnějších faktorů k přirozeným úbytkům, firma si tak vnitřní účetní 

směrnicí stanoví normu přirozeného úbytku a o tomto úbytku účtuje na účet 501- Spotřeba 

materiálu, pokud jde o materiál a 504 - Prodané zboží, pokud se jedná o zboží.  

 

Účtování o manku v účetnictví ve schématech- způsob A 

Manko do výše norem přirozených úbytků 

      112 - Materiál na skladě                

   132 - Zboží na skladě a            501 - Spotřeba materiálu    

MD           v prodejnách          D             MD       504 - Prodané zboží        D  

      

                                                 nezaviněné manko do normy  
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Manko nad normu přirozených úbytků 

           112, 132, 121,             549 - Manka a škody 

 MD        122, 123, 124       D             MD              z provozní činnosti   D  

      

                                                     manko nad normu  

 

 

 

 648 - Ostatní provozní             335 - Pohledávky 

 MD             výnosy             D             MD              za zaměstnanci        D  

      

               předpis manka pracovníkovi 

 

 

Pozn.: Náhrada za zaviněné manko se může uskutečnit v hotovosti (na vrub účtu 211 - 

Pokladna), platbou na účet (na vrub účtu 221 - Bankovní účty) nebo srážkou ze mzdy (na 

straně MD účet 331 - Zaměstnanci).  

 

      335 - Pohledávky                   

 MD             za zaměstnanci       D             MD     331 - Zaměstnanci            D  

      

                                                   předepsaná náhrada manka   

                    byla stržena ze mzdy 

 

 

b) Způsob B 

Pokud se zjistí manko do normy, tzv. přirozené úbytky a podnik má ve své 

vnitropodnikové směrnici stanovenou normu přirozených úbytků, pak se o nich při 

účtování zásob způsobem B neúčtuje. V případě manka nad normu, tzv. zaviněného manka 

se účtuje na vrub účtu 549 - Manka a škody z provozní činnosti se souvztažným zápisem 

ve prospěch účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.  
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Účtování o manku v účetnictví ve schématech- způsob B 

Manko do výše norem přirozených úbytků 

 112 - Materiál na skladě                

   132 - Zboží na skladě a            501 - Spotřeba materiálu    

MD           v prodejnách           D             MD       504 - Prodané zboží        D  

      

                                                nezaviněné manko do normy  

 

 

Manko nad normu přirozených úbytků 

                         549 - Manka a škody 

 MD   501 - Spotřeba materiálu    D             MD              z provozní činnosti   D  

      

                                                 manko nad normu  

 

 

 648 - Ostatní provozní             335 - Pohledávky 

 MD             výnosy             D             MD              za zaměstnanci        D  

      

               předpis manka pracovníkovi 

 

 

 

Tab. 4.1  Účetní souvztažnosti - manko 

ř. Účetní předpis Má dáti Dal 

1.  VÚD manko materiálu   

 a) manko na zásobách materiál do normy 501  112 

 b) manko na zásobách materiálu nad normu  549 112 

 c) ostatní manka - v důsledku živelné pohromy došlo ke  

                         zničení zboží 

582  112 

2. VÚD předpis manka k úhradě 335 648 

3.  Úhrada zaměstnance   

 a) BÚ  221 335 

 b) hotovostně 211 335 

 c) srážkou ze mzdy 331 335 
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4. Manko zboží do normy 504 132 

5. Manko na zboží nad normu 549 132 

6. Manko na nedokončené výrobě do normy 611 121 

7. Manko na nedokončené výrobě nad normu  549 121 

8. Manko na polotovarech do normy 612 122 

9. Manko na polotovarech nad normu 549 122 

10. Manko na výrobcích do normy 613 123 

11. Manko na výrobcích nad normu 549 123 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Příklad manka 

Při inventuře zásob zboží v maloobchodě bylo zjištěno manko na uzeninách v celkové 

pořizovací ceně 1000 Kč. Účetní jednotka má podepsanou s pracovníky dohodu o hmotné 

odpovědnosti a zásoby nebyly pojištěny. Maloobchod má stanoveny normy přirozených 

úbytku pro sortiment maso a uzeniny ve výši 0,75 % z obratu za sortimentní skupinu, tj. 

800 Kč.  Dle zákoníku práce lze za výše zmíněných okolností předepsat pracovníkovi k 

úhradě škodu do výše čtyř a půl násobku jeho mzdy. Z uvedeného příkladu se jedná o 

manko v rámci norem ve výši 800 Kč a manko nad normu 200 Kč, které bylo předepsáno 

zaměstnanci k úhradě. 

 

zaúčtování inventarizačního rozdílu: 

 - manko  na zásobách v rámci norem: v částce 800 Kč              504/132             

 - manko na zásobách nad normu:  v částce 200 Kč   549/132  

zaúčtování pohledávky za zaměstnancem:  částka   200 Kč  335/648 

 

Částka uhrazena zaměstnancem je daňově uznatelná, ale případná zbylá část manka musí 

být z daňového přiznání ze základu daně vyloučena. 

 

4.2.2  Zaúčtování přebytku 

 Skutečný stav je nižší než stav účetní. Přebytky se účtují jako provozní výnosy na 

účet 648 - Ostatní provozní výnosy se souvztažným zápisem na vrub účtu 112 - Materiál 

na skladě nebo 132 - Zboží na skladě a v prodejnách. 
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a) Způsob A 

                                                          112 - Materiál na skladě 

     648 - Ostatní provozní                  132 - Zboží na skladě a  

 MD  výnosy        D        MD                  v prodejnách         D  

      

            přebytek 

 

 

Tab. 4.2  Účetní souvztažnosti - přebytek 

ř. Účetní předpis Má dáti  Dal 

1. Při inventarizaci materiálu byl zjištěn přebytek 112 648 

2. Při inventarizaci ve skladu zboží byl zjištěn přebytek 132 648 

3. Při inventarizaci ve skladu výrobků byl zjištěn přebytek 123 613 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

b) Způsob B 

   648 - Ostatní provozní                  501 - Spotřeba materiálu  

 MD  výnosy        D        MD        504 - Prodané zboží         D  

      

            přebytek 

 

  

Tab. 4.3  Účetní souvztažnosti - přebytek 

ř. Účetní předpis Má dáti  Dal 

1. Při inventarizaci materiálu byl zjištěn přebytek 501 648 

2. Při inventarizaci ve skladu zboží byl zjištěn přebytek 504 648 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Příklad přebytku 

Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B. Při inventarizaci ve skladu materiálu  byl 

zjištěn přebytek ve výši 112 Kč.  

 

zaúčtování inventarizačního rozdílu 

 - přebytek materiálu ve skladu:  v částce 112 Kč  501/648 

Pozn.: Jelikož se účtuje způsobem B, jde přebytek materiálu rovnou do spotřeby. 
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Kompenzace manka a přebytku 

 Manka a přebytky zásob zjištěné inventarizací lze vzájemně kompenzovat jen, když 

jsou zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a tyto manka a přebytky vznikly ve 

stejném inventarizačním období důsledkem neúmyslné záměny jednotlivých druhů. 

Například pokud jsou druhy zásob podobně balené. Po kompenzaci mohou nastat dva 

případy kdy: 

- převyšuje část manka hodnotu přebytků- tento stav je posuzován jako výsledné 

manko, 

- převyšuje část přebytků hodnotu manka- tento stav je posuzován jako výsledný 

přebytek. 

 V případě výsledného manka je vazba na daň z příjmů stejná jako u klasického 

manka, ale pokud nastane výsledný přebytek je převyšující hodnota součástí základu daně. 

Kompenzace je povolena dle ustanovení § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

Příklad kompenzace: 

 V obchodě byla provedena fyzická inventura zásob a byly zjištěny následující 

údaje. Zjištěné manko na zásobách zboží A je 180 Kč, přebytek na zásobách zboží B je 

300 Kč. Kompenzací vznikl výsledný přebytek ve výši 120 Kč. Tento přebytek je 

zaúčtován následovně: 

 

 výsledkové zúčtování přebytků po kompenzaci: v částce 120 Kč 112/648 

 

4.3  Odpovědnost za manko a náhrada vzniklé škody z pohledu 

 pracovněprávních předpisů 

 V mnoha maloobchodních prodejnách bývá prodejní plocha rozdělená podle 

sortimentu na několik úseků prodeje. Pro co nejlepší chod prodeje je vhodné, aby v 

každém oddělení byl pověřen jeden pracovník jako odpovědná osoba za případné 

nedostatky a úbytky zásob. Každá takto pověřená osoba podepíše se zaměstnavatelem 

smlouvu o hmotné odpovědnosti za škody způsobené v daném úseku. Většinou se osoba 

odpovědná za dotyčný úsek shoduje s vedoucím tohoto oddělení. Například pracovník s 

hmotnou odpovědností v úseku ovoce a zeleniny má za úkol sledovat zásoby z pohledu 

prodejnosti, znamená to, že v případě již neprodejnosti zásob z důvodu hniloby musí toto 

zboží odstranit z prodeje a zapsat název druhu, množství a cenu zásob.     
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4.3.1  Manko a právo 

 Z hlediska ekonomického a právního představuje manko mimořádný úbytek 

majetku respektive zásob, který vzniká uvnitř účetní jednotky hospodářskou činností za 

obvyklých podmínek. Znamená to, že manko nevzniklo působením externích vlivů, ale 

vlivy působící uvnitř účetní jednotka. Manko je pro maloobchod škodní událost, která je 

dále posuzována podle ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku. Manka se 

rozlišují v souvislosti s právem na: 

- technologické a technické úbytky zásob,  

- přirozené úbytky zásob, ztratné v maloobchodě a nezaviněné úhyny zvířat, z 

hlediska účetního i daňového není v těchto případech úbytek označován jako 

manko a nelze vymáhat jejich náhrady u odpovědně hmotných osob, 

- manka zaviněná, u kterých lze vymáhat náhradu u hmotně odpovědných osob, 

- manka nezaviněná, kdy není možné vymáhat náhradu u konkrétních odpovědných 

osob, 

 

4.3.2  Odpovědnost za zaviněná manka 

 Při zjištění manka se musí posoudit odpovědnost zaměstnance za zjištěné manko 

dle § 176 a zákoníku práce. Především se posuzuje odpovědnost zaměstnance za schodek 

na svěřených hodnotách, které jsou určené smlouvou o hmotné odpovědnosti a 

zaměstnanec je povinen tento schodek vyúčtovat a zhodnocení odpovědnosti zaměstnance 

za ztrátu předmětů ve svěřeném úseku. Posouzení odpovědnosti konkrétní osoby za 

zjištěné manko je mnohdy problematické.  

 Smlouva o odpovědnosti zavazuje zaměstnance za schodek na svěřených 

hodnotách. Před sepsáním odpovědnosti se zaměstnancem je podstatné splnit určité 

předpoklady: 

- pracovník, který se má stát osobou odpovědnou, je u zaměstnavatele zaměstnána, 

tzn. je u něj v pracovněprávním vztahu. Zaměstnanec musí mít uzavřenou pracovní 

smlouvu nebo pracovní vztah musí trvat na základě volby případně jmenování nebo 

je uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr podle § 232 ZP, 

- zaměstnavatel musí mít se zaměstnancem písemně uzavřenou platnou dohodu o 

hmotné odpovědnosti. Dohoda nesmí být podepsána s osobou mladší 18 let a na 

objekty v osobní dispozici zaměstnance. 
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 Důvod sepsání dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance za hodnoty svěřené 

hodnoty je předpoklad zavinění zaměstnancem. Zaměstnanec se může bránit, avšak zcela 

nebo částečně se osvobodit pouze za podmínky prokázání, že schodek vznikl zcela nebo 

částečně bez jeho dočinění. Pokud se prokáže zaměstnancovo zavinění na způsobeném 

schodku a tento zaměstnanec má sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnavatel 

může vymáhat náhradu vzniklého manka. Prokáže-li zaměstnanec výše uvedené 

skutečnosti má nárok vymáhat od zaměstnance náhradu zjištěného schodku a to ke 

stejnému okamžiku, ke kterému byl schodek u této osoby prokázán.  

 V případě, kdy za schodek odpovídá více zaměstnanců (tzv. kolektivní 

odpovědnost) se musí určit podíl náhrady zjištěného úbytku připadající k jednotlivým 

pracovníkům podle poměru jejich dosažených hrubých mezd. U vedoucího a zástupce 

vedoucího se hodnota rovná dvojnásobku, nesmí však přesáhnout částku rovnající se jejich 

průměrnému měsíčnímu výdělku.   

 Zaměstnanec odpovědný za svěřené předměty  tzv. v osobní dispozici má tato 

odpovědnost podobnou povahu za tyto předměty jako odpovědnost zaměstnance za 

schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. Zaměstnanec má sepsanou smlouvu se 

zaměstnavatelem za převzetí daných předmětů, které se vážou k výkonu práce, tj. nástroje, 

ochranné pracovní pomůcky a další předměty podobného charakteru. Odpovědnost za 

svěřené předměty je čistě individuální, nelze zde uplatnit kolektivní odpovědnost. Náhrada 

za ztrátu svěřených předmětů se posuzuje stejně jako schodek u hodnot s hmotnou 

odpovědností. Znamená to, že zaměstnanec je povinen nahradit ztrátu jim pověřených 

předmětů v plné výši. Pokud zaměstnanec odmítá vrátit svěřený předmět nebo ho finančně 

nahradit může zaměstnavatel podat žalobu o vydání věci nebo vrácení finanční náhrady.   

K datu zjištění manka na svěřených předmětech vzniká zaměstnavateli pohledávka po 

zaměstnanci z titulu náhrady manka.      

 

4.3.3  Nezaviněná manka a zaměstnanci 

 Může nastat okamžik, kdy hmotně odpovědná osoba, případně osoba, která má na 

starost svěřené předměty, má právo se zprostit povinnosti kompenzovat manko. Tato 

možnost nastane jen v případech kdy prokáže, že schodek nebyl zapříčiněn jeho zaviněním 

nebo pokud prokáže, že bez jeho příčiny by schodek nevznikl tak jak vznikl. Zaměstnanec 

může žádat zproštění v případě, kdy se svěřenými hodnotami mohla nakládat i osoba, která 

nemá hmotnou odpovědnost. Toto je častý důvod vyvinění zaměstnance od úhrady nebo 
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vrácení svěřených předmětů. Zaměstnanec se může zprostit v případech protiprávních 

jednání třetí osoby. Závazek zaměstnance pomine až v okamžiku prokázání jeho 

nezavinění na manku.    

 

4.3.4  Manko a vazba na daň z příjmů 

 Lze říci, že manko není daňově účinný výdaj (náklad). Existují tři okolnosti, za 

kterých lze manko jako náklad daňový uznat:  

1. jde o krádež způsobenou neznámým pachatelem (dle § 24 odst. 2 písm. l) ZDP 

2. Rozdíl byl vzniklý v důsledku živelné pohromy (dle § 24 odst. 2 písm. l) + odst. 10 ZDP 

3. Pokud je účtována náhrada škody je daňově uznatelným nákladem do výše této úhrady 

(dle § 25 odst. 1 písm. n) ZDP). 

 Pro zaúčtování i pro daňové účely se manka člení na: 

- manka ,,do normy", charakterizována jako prodané zboží a tedy daňově uznatelná,  

- manka ,,nad normu", chápána jako manka způsobena s určitou mírou zavinění, 

proto se označují jako daňově neuznatelná, případně uznatelná do výše náhrady 

přijaté od odpovědné osoby. 

 

4.4  Vnitropodniková směrnice maloobchodu Smíšené zboží J.V. 

 vztahující se k inventarizaci 

 Účetní jednotka má ve vnitropodnikové směrnici vytvořený plán inventarizací, kde 

je upraven postup při inventarizaci majetku a závazků. Ve směrnici je uvedeno, kdo  

jmenuje členy inventarizační komise, tj. podnikatelé Jarmila Veselá a Jan Veselý a to vždy 

na jedno účetní období. Inventarizační komise se při své práci řídí postupem daným v této 

směrnici a harmonogramem, jenž zpracuje hlavní inventarizační komise (předseda 

inventarizační komise) a ve kterém použijí závazný termínovaný plán inventur.  

 

Postup při inventarizaci dle vnitropodnikové směrnice 

  Ve směrnici má účetní jednotka uveden postup při inventarizaci a to následovně: 

1)  Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků 

 Zabezpečení a ověření správného ocenění inventarizovaného majetku a závazků na 

základě zákona o účetnictví a postupů účtování pro podnikatele, kde je speciálně řešeno 

ocenění dlouhodobého majetku, zásob, ostatního majetku a závazků včetně oceňování 

majetku a závazků v cizí měně. 
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2) Zjištění skutečného stavu, tj. provést fyzickou nebo dokladovou inventuru 

 Zde je uveden termínový plán uskutečnění inventur. U peněžních prostředků v 

hotovosti 4krát ročně, u zásob je možno provádět inventarizaci průběžně, pokud odpovídá 

použitý způsob účtování, vždy však k 31.12., u hmotného majetku (kromě výše uvedených 

zásob a peněžních prostředků v hotovosti) je možno provést inventarizaci v delší lhůtě, 

která však nesmí překročit 2 roky. 

 Fyzickou inventuru, kterou nelze provést ke dni účetní závěrky, lze provádět v 

průběhu posledních tří měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího 

účetního období. Musí se však prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji 

fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od 

ukončení fyzické inventury do konce účetního období, případně za dobu od začátku 

následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto 

účetního období. 

  Dále je zde uveden den běžného roku, ke kterému bude interním pokynem 

stanovena inventarizační komise (pro Smíšené zboží J.V. 15.12.) a co bude podkladem pro 

doložení inventury (inventurní soupisy majetku a závazků). 

 

3) Vypracovaní inventarizačních zápisů podle jednotlivých účtů majetku a závazků s 

uvedením výsledků inventury.  

Podle vzoru vnitropodnikových směrnic firmy Verlag Dashöfer (nakladatelství) je 

navržena tabulka (viz Tab. 4.4), ve které jsou uvedeny možné inventarizační rozdíly a dále 

kolonky na doplnění příčin vzniku rozdílů, návrh na vypořádání rozdílů a podpisy 

odpovědných pracovníků.  

 

Tab. 4.4  Inventarizační zápis o provedené inventuře 

Inventarizační rozdíly  

 Manko v rámci norem přirozených úbytků 

 Manko nad normu 

 Přebytek 

Příčina vzniku rozdílů  

Návrh na vypořádání rozdílů  

Podpisy odpovědných pracovníků  

Zdroj: Vzor vnitropodnikové směrnice od Verlag Dashöfer 
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U tohoto bodu je také zmíněno, co se považuje za inventarizační rozdíl, tj. rozdíl mezi 

stavem majetku a závazků evidovaného a skutečným stavem majetku a závazku zjištěným 

inventurou.  

Jedná se o případy, kdy: 

a) skutečný rozdíl je nižší (manko, popř. schodek u peněžních prostředků v hotovosti a 

cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze účetním dokladem doložit a ani 

prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem („Mankem nejsou technologické a 

technické ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických 

úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem 

přirozených úbytků zásob“ 
2
 ). Zjištěný rozdíl se posuzuje podle příslušných ustanovení 

občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce a odpovědnosti za škodu. 

b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než stav evidovaný a rozdíl mezi těmito stavy nelze 

účetním dokladem doložit a ani prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Zjištěný 

rozdíl se posuzuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o věci ztracené, 

skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu. 

 

Pozn.: Norma přirozených úbytků zásob je stanovena interním předpisem č. 1/2010 

 

4) Zúčtování inventarizačních rozdílů 

 Zabezpečení zúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se 

ověřuje stav majetku a závazků a správně dílčí inventarizační rozdíly zaúčtovat (přičemž 

není možné kompenzovat manka a přebytky na majetku a závazcích). 

  Inventarizační rozdíly se účtují v souladu se zákonem o účetnictví vždy do 

mimořádných nákladů (daňově neuznatelných), popř. (mimořádných výnosů (daňově 

uznatelných) s výjimkou: 

a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči 

hmotně odpovědné osobě, 

b) přebytku dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se zachytí na vrub účtu 

majetku a ve prospěch účtu oprávek, přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného 

majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy,  

                                                 
2
  Český účetní standard pro podnikatele č. 007,  bod 2,2 
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c) přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněné za to, že k němu došlo chybným 

účtováním při jejich vyskladnění. Účtuje se ve prospěch účtů účtové skupiny 50 - 

spotřebované nákupy,   

d) přirozených úbytků v rámci normy. 

 

5) Ověření, zda ocenění v účetnictví odpovídá tržním cenám 

 V tomto odstavci se hovoří o trvalém a přechodném snížení ocenění majetku proti 

stavu zachyceném v účetnictví, o následném odpisu (při trvalém snížení) nebo opravné 

položce (při přechodném snížení majetku) a o případu, kdy se zjistí, že částka závazků je 

vyšší než jejich výše v účetnictví. 

 

6) Zabezpečení uložení provedených inventarizací 

 Zde se uvádí způsob a doba archivace účetních dokladů, která musí být v souladu 

se zákonem o účetnictví. 

 

Komentář 

 Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 29 a § 30 zákona o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. Při inventarizaci porovnáváme stav majetku a 

závazků a ocenění vedené v účetnictví se skutečností. 

 Počet inventarizačních komisí a počet a profesní skladbu členů je třeba volit podle 

rozsahu inventarizovaného majetku a závazků tak, aby bylo v jejich silách zvládnout 

zodpovědně přidělený rozsah práce. Při velkém objemu inventarizovaného majetku a 

závazků je vhodné jmenovat i hlavní inventarizační komisi, která činnost dílčích 

inventarizačních komisí koordinuje. 

 Při zpracování inventarizací je nutno mít na paměti, že správně provedená 

inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek zabezpečujících 

průkaznost účetnictví. 

 

Právní úprava 

 V závěru lze zmínit právní předpisy, které se vztahují k inventarizaci a z kterých 

daná účetní jednotka čerpala při vytváření interní směrnice. 

 



51 

 

4.5  Výsledky inventarizace v maloobchodě Smíšené zboží J.V. 

 Dne 1.12.2011 byla na schůzi jmenována inventarizační komise, kterou schválil 

podnikatel J.V. Inventarizace se provádí v maloobchodě se smíšeným zbožím, kde jsou 

zaměstnány dvě osoby a na chodu se podílí i majitelé obchodu. Inventarizační komise se 

skládá z 5 členů. Předsedou komise byla jmenována účetní E.N. Členové komise jsou 

zároveň zaměstnanci maloobchodu a majitelé obchodu. Zaměstnanci jsou osobami hmotně 

odpovědnými za jednotlivé úseky, proto neprovádí inventuru ve svém úseku. Každý úsek 

je z důvodu věrohodnosti prověřován dvěma pracovníky. Povinná inventarizace zásob se 

provádí jednou ročně a to k datu 31.12. K tomuto dni se sestavuje účetní závěrka, proto se 

hovoří o rádné inventarizaci.  

 

 Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B, proto se počáteční zásoba na začátku 

roku (tj. konečná zásoba k 31.12.) přeúčtuje k datu 1.1. do spotřeby účetním zápisem 

504/132. Pořízení zboží v průběhu roku se účtuje přímo do spotřeby 504/321. Ke konci 

roku podle fyzické inventury se převede zboží na sklad účetním zápisem 132/504. V 

maloobchodě není zaveden sklad, protože zboží se objednává v malém, ale potřebném 

množství a je určeno k okamžitému prodeji, z toho důvodu v maloobchodě odpadá 

povinnost vést skladové karty. 

 

 Pro vyhodnocení inventarizace je zapotřebí znát údaje o stavu zásob na začátku 

účetního období. Počáteční stavy na účtech týkajících se zásob vycházejí z konečných 

zůstatků, které byly zjištěny inventarizací minulou tj. k 31.12.2010. 

 

Celková hodnota zásob na počátku účetního období (1.1.2011) je 521 000 Kč. Rozdělení 

hodnoty na jednotlivé skupiny zboží, dle sazby DPH, je uvedeno v Tab. 4.5. 

 

Tab.  4.5  Rozdělení zboží dle sazby DPH 

Číslo účtu Název účtu Hodnota účtu 

132 010 Zboží se základní sazbou DPH 267 000 Kč 

132 020 Zboží se sníženou sazbou DPH 224 000 Kč 

132 314 Obaly (0% DPH) 30 000 Kč 

Zdroj: Inventarizační zápis z celkových inventarizačních zásob maloobchodu spadající pod  

          maloobchodní síť Hruška k datu 2.1.2011.  
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Výsledky fyzické inventury zásob 

 Účetní jednotka provedla 2.1.2012 k datu 31.12.2011 fyzickou inventuru v 

maloobchodě. Průběžné hodnoty jednotlivých druhů zásob byly zaznamenány do účetního 

programu v počítači a výsledné stavy zásob jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tab. 4.6  Konečný stav zboží účetního období pro inventarizaci  

Číslo účtu Název účtu Hodnota účtu 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 453 110 Kč 

Zdroj: Inventarizační zápis z celkových inventarizačních zásob maloobchodu spadající pod  

          maloobchodní síť Hruška k datu 31.12.2011. 

 

Tab. 4.7  Rozdělení dle sazby DPH  

Číslo účtu Název účtu Hodnota účtu 

132 010 Zboží se základní sazbou DPH 297 142 Kč 

132 020 Zboží se sníženou sazbou DPH 154 043 Kč 

132 314 Obaly (0% DPH) 1 925 Kč 

Zdroj: Inventarizační zápis z celkových inventarizačních zásob maloobchodu spadající pod               

          maloobchodní síť Hruška k datu 31.12.2011. 

 

 Celková hodnota zásob, zjištěná fyzickou inventurou v maloobchodě k datu 

31.12.2011, činila 453 110 Kč.  

  Kdyby účetní jednotka následně provedla porovnání stavu zásob dle fyzické 

inventury na začátku účetního období se stavem zásob dle fyzické inventury ke konci 

účetního období zjistila by, že se jedná o manko. Na počátku účetního období byl stav 

zásob ve výši 521 000 Kč a na konci účetního období 453 110 Kč. Zásoby maloobchodu se 

tak snížily o částku 67 890 Kč.  Tato částka ale neznamená, že se musí jednat o manko. 

Může jít o pokles zásob, ale tržby se mohly zvýšit a stále se může jednat i o přebytek. 

Proto pro zjištění inventarizačního rozdílu musíme zhodnotit několik údajů.   

 

4.5.1  Výpočet výsledku inventarizace 

 Pro výpočet inventarizačního rozdílu je potřeba znát skupiny zboží (zboží se 

sníženou sazbou DPH, zboží se základní sazbou DPH a zboží osvobozené od DPH) a k 

těmto skupinám následující údaje: 
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- přírůstek zásob v pořizovací ceně, obchodní přirážku a DPH k nakupovaným 

zásobám, 

- úbytky zásob  a přecenění zásob ve spotřební ceně, 

- počáteční stav zásob ve spotřební ceně (přenos hodnot získaných inventarizací za 

minulý rok), 

- konečný stav zásob zjištěný fyzickou inventurou ve spotřební ceně. 

  

 Uvedené údaje umožňují vypočítat výsledek inventarizace. Postup výpočtu 

inventarizačního rozdílu ve vybraném maloobchodě je znázorněn následující tabulkou 

(Tab. 4.8). Ve sloupcích jsou uvedeny skupiny zboží (dle sazby DPH) a v jednotlivých 

řádcích jsou údaje o přírůstku zboží, úbytku zboží, počáteční stav zásob, konečný stav 

zásob, hrubá tržba a další potřebné informace k vyčíslení inventarizačního rozdílu. Je 

důležité připomenout, že se jedná o plátce DPH, proto jsou hodnoty v pořizovacích cenách 

převedeny na hodnoty ve spotřebních cenách vč. DPH. Pod tabulkou jsou vysvětleny 

výpočty k jednotlivým řádkům. 
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Tab. 4.8    Porovnání stavu zjištěného inventurou a stavu uvedeného v   

     účetnictví pro rok 2011 

ř. Pohyb zásob 

Skupina zboží 

Celkem 

Celkem 

v pořiz..ceně DPH 10% DPH 20% 

Osvob. a 

bez DPH 

a                          b                               1                    2                3                        4                  5  

Přírůstek zásob 

1 V pořizovací ceně (132) 4 000 000 1 950 000 5 000 5 955 000 5 955 000 

2 obch. přirážka vč. DPH  1 136 000 627 000 10 1 763 010 x 

3 

ve spotřební ceně dle 

dokladů o ocenění (ř.1+2) 5 136 000 2 577 000 5 010 7 718 010 x 

Úbytek zásob 

4 

Úbytky a přecenění zásob 

ve spotřební ceně  0 0 0 0 0 

5 Saldo (ř.3+4) 5 136 000 2 577 000 5 010 7 718 010 5 955 000 

6 

počáteční stav zásob ve 

spotřební ceně (přenos) 267 000 224 000 30 000 521 000 402 700 

7 Mezisoučet (ř.5+6) 5 403 000 2 801 000 35 010 8 239 010 6 357 700 

8 struktura ř.7 v % 65,57827 33,9968 0,42493 100 77,16582 

9 

Hrubá tržba (vč. DPH a 

tržeb za vývoz) x x x 7 785 900 x 

10  Hrubá tržba bez vývozu 5 105 858 2 646 957 33 084,6 7 785 900 6 008 054 

11 

 Konečný stav zásob ve 

spotřební ceně (ř.7-10) 297 142 154 043 1 925 453 110 349 646 

12  Konečný stav zásob v PC x x x 349 646  x 

13 

 Konečný stav zásob dle 

fyzické inventury ve 

spotřební ceně 205 600 208 300 20 700 434 600  x 

14 struktura ř.13 v % 47,30787 47,92913 4,763 100  x 

15 

Konečný stav zásob dle 

fyzické inventury ve 

spotřební ceně x x x 335 363  x 

16 

 Saldo účetního a 

fyzického stavu ve 

spotřební ceně 8 757 8 871,682 881,6314 18 510  x 

17 

 Saldo účetního a 

fyzického stavu v PC 6 757,169 6 845,907 680,3181 14 283  x 

18  Mezisoučet (ř.13 + ř.16) 214 357 217 172 21 582 453 110  x 

19  Korekce hrubé tržby - 82 785 63 129 19 656 0  x 

20  Upravená hrubá tržba 5 188 643 2 583 828 13 428 7 785 900  x 

21 

 Koeficient § 17 odst. 3 

ZDPH 0,0909 0,1667 x x  x 

22  DPH z upravené tržby 471 647,7 430 724,2 x x  x 

23 

 ZD z upravené hrubé 

tržby 4 716 996 2 153 104 13 428 x  x 

24  Sazba § 16 ZDPH 0,1 0,2 x x  x 

25 

 DPH z manka nad normu 

v PC x   x x  x 

Zdroj: Metodický pokyn finančního úřadu ke stanovení DPH na výstupu pro maloobchod 
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 Přírůstek zásob v pořizovací ceně zjistíme z faktur, jedná se o nákup zboží v 

pořizovací ceně. Hodnota přírůstku zásob ve spotřební ceně dle dokladů o ocenění je 

součet hodnoty nakupovaných zásob v pořizovací ceně s obchodní přirážkou, která je v 

tabulce uvedena včetně DPH. U úbytků a přecenění zásob ve spotřební ceně má účetní 

jednotka nulu, protože přecenění zahrnuje už do hodnoty na řádku č. 2 v obchodní 

přirážce. Dále se postupuje vypočtením salda, což se díky nulovým hodnotám na řádku č. 4 

rovná řádku č. 3.  

 Počáteční stavy zásob ve spotřební ceně přeneseme z minulého roku. Jsou to stavy 

zjištěné inventurou za předchozí účetní období, tj. k 31.12.2010. Struktura řádku č. 7 v 

procentech slouží k rozdělení tržeb na jednotlivé skupiny zboží na řádku č. 10. Konečný 

stav zásob ve spotřební ceně se vypočítá jako součet počátečních stavů a nákupů a 

odečtením tržeb v jednotlivých sloupcích. Saldo účetního a fyzického stavu v spotřební 

ceně sloupce č. 4 je hodnota konečného stavu zásob ve spotřební ceně v tomto sloupci 

snížená o hodnotu konečného stavu zásob zjištěných fyzickou inventurou ve spotřebních 

cenách ve stejném sloupci. Tato hodnota zjištěná na řádku č. 16 sloupci č. 4 je zjištěný 

inventarizační rozdíl.  

 

Inventarizační rozdíl se dle procent rozdělí mezi jednotlivé skupiny zboží. Saldo účetního a 

fyzického stavu v pořizovací ceně sloupce č. 4 je hodnota konečného stavu zásob v 

pořizovací ceně v tomto sloupci snížená o hodnotu konečného stavu zásob zjištěného 

fyzickou inventurou v pořizovacích cenách ve stejném sloupci. Korekce hrubé tržby 

znamená, že hodnotu řádku č. 18 snížíme o hodnotu na řádku č. 11, poté se upraví hrubá 

tržba, tzn. odečte se řádek č. 19 od řádku č. 10. 

 Koeficienty na jednotlivé skupiny se počítají z daného DPH, které se vážou            

k jednotlivým skupinám zboží. Jelikož se jedná o manko do normy neplatí se žádné DPH   

z manka. 

 

 

 Saldo účetního a fyzického stavu ve spotřebních  cenách  = Manko s DPH 

  (řádek č. 16 sloupec č. 4)  

 Saldo účetního a fyzického stavu v pořizovacích cenách   = Manko bez DPH 

  (řádek č. 17 sloupec č. 4)  
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4.5.2  Vypořádání maloobchodu s inventarizačním rozdílem 

 Porovnáním stavu evidovaného v účetnictví se stavem zjištěným fyzickou 

inventurou bylo zjištěno manko ve výši 18 510 Kč (ve spotřební ceně, tj. 14 283 Kč v 

pořizovací ceně). Nyní je nutné toto manko specifikovat. Znamená to, že se musí posoudit, 

zda se jedná o manko zaviněné nebo nezaviněné, případně manko v rámci norem nebo nad 

normu přirozených úbytků a ztrát. Účetní jednotka má ve vnitropodnikové směrnici 

určenou normu přirozených úbytků a ztrát. Jelikož zaměstnanci se zaměstnavateli mají 

sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené úseky je důležité posoudit zda má 

zaměstnavatel nárok na náhradu vzniklého manka.  Účetní jednotka má stanovenou normu 

přirozených úbytků a ztrát 0,5 % z tržeb. 

 

Tab. 4.9   Stanovení normy přirozených úbytků v roce 2011 

Tržba za rok 2011 Norma ztrát 0,5 % z tržeb  

7 785 900 Kč 38 929,50 Kč S DPH 

6 883 528 Kč 34 417,64 Kč Bez DPH 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 Účetní jednotka je plátcem DPH, proto porovnává manko bez DPH se stanovenou 

normou přirozených úbytků na rok 2011 (také bez DPH). 

 

 výše normy ztrát =  34 417,64 Kč 

 zjištěné manko    =  14 283,00 Kč 

 

 Stanovená norma přirozených úbytků pro rok 2011 je větší než výsledné manko v 

pořizovací ceně, proto účetní jednotka posoudila manko jako přirozený úbytek v rámci 

norem. Z tohoto důvodu za způsobené manko zaúčtuje následovně. 

 

Manko do výše norem přirozených úbytků 

 MD   132 - Zboží na skladě       D             MD       504 - Prodané zboží        D  

    

         14 283 Kč      14 283 Kč   

                                               nezaviněné manko do normy  
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4.6  Navrhované změny pro maloobchodu Smíšené zboží J.V. 

 Po seznámením s chodem vybraného maloobchodu bylo navrženo několik změn.   

V prvé řadě je třeba zmínit, že i když se zde účtuje o zásobách způsobem B, není zde sklad 

a proto odpadá vedení skladových karet. Účetní stav zásob se zjišťuje čtvrtletně, jelikož se 

jedná o čtvrtletního plátce DPH, ale fyzický stav zásob se zjišťuje pouze jednou ročně při 

inventuře (za obvyklých podmínek). Z tohoto důvodu je na zvážení, zda by nebylo 

vhodnější provádět fyzickou inventuru zásob alespoň 2krát ročně. Zřejmě vzhledem k 

velkému počtu položek zboží (cca 2100) se vedení maloobchodu shodlo na provádění 

fyzické inventury jednou ročně, jelikož by to bylo časově náročné. Také k lokalizaci 

prodejny (rekreační oblast) je zásoba zboží v létě mnohem větší a inventura v tomto období 

by měla za následek snížení tržby, protože by podnikatel musel alespoň na jeden den 

přerušit prodej. Z uvedených argumentů by možná bylo žádoucí v maloobchodě zavést na 

zásoby zboží čárové kódy a k tomu novou speciální pokladnu.  
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5   Závěr 

 

 Bakalářská práce je členěna do pěti samostatných částí.  Jednotlivé části jsou 

vzájemně provázané. První částí je úvod, kde je nastíněna podstata vybraného tématu 

bakalářské práce, druhou částí je vymezení právních předpisů pro inventarizace zásob v 

maloobchodě, třetí částí je samotný proces, respektive průběh inventarizace zásob. Poté 

následuje část, kdy byla inventarizace aplikována na podmínky konkrétnímu maloobchodu 

a ve kterém proběhlo vypořádání inventarizačních rozdílů a posledním pátým bodem je 

závěr.  

 

 V druhé části je teoreticky popsána inventarizace z pohledu právních předpisů a 

jsou zde vypíchnuty stěžejní pojmy týkající se daného tématu. Citovány byly knihy a 

zákony zaměřené na inventarizaci, popř. na zásoby, maloobchod nebo účetní závěrku. Tyto 

informace byly důležité pro zpracování dalších kapitol práce. 

 

 Třetí kapitola (příprava a průběh inventarizace) popisuje členění inventarizace do 

jednotlivých etap. Na začátku je však zmíněna charakteristika maloobchodu, aby byla 

problematika lépe pochopena. Jednotlivé etapy plánování byly aplikovány na konkrétním 

maloobchodě. Důležité bylo připomenutí o stanovení norem přirozených úbytků. Po 

zjištění výsledků inventarizace se musí maloobchod vypořádat s inventarizačním rozdílem. 

Ve vybraném maloobchodě bylo zjištěno manko, přičemž se prokázalo, že se jedná o 

manko v rámci norem přirozených úbytků. Manko bylo zaúčtováno na příslušné účty a ze 

získaných výsledků a poznatků mají vedoucí maloobchodu v plánu několik změn pro co 

nejlepší chod maloobchodu. 

  

 Jelikož maloobchod vede už několik let paní Jarmila Veselá, která má dlouholetou 

praxi s vedením maloobchodů, má normy přirozených úbytků stanovené podle jejich 

zkušeností z této praxe. Ovšem díky bakalářské práci se více propracovala vnitropodniková 

směrnice, která byla už několik let změnami nedotčená. Můj návrh vnitropodnikové 

směrnice je uveden v příloze. Maloobchod se chce více zaměřit na hmotnou odpovědnost 

spolupracovníků, která v maloobchodě už několik let je zavedena, ale má drobné 

nedostatky. Jedná se o bližší stanovení činností související s odpovědnosti na jednotlivých 

úsecích. Pro maloobchod s takovým množstvím zboží by bylo vhodné dále zavést na zboží 
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místo klasických cenovek čárové kódy, k tomu pořídit novou pokladnu a příslušný 

software. Bohužel je tato změna v blízké době finančně a před letní sezónou i časově 

náročná. Avšak v budoucích letech bude tato maloobchodní prodejna o této změně 

uvažovat. Nyní by tato investice k daným podmínkám byla zřejmě nevýhodná.  

 

 Jsem velice ráda za spolupráci a vstřícné jednání ze strany maloobchodu Smíšené 

zboží J.V, kde mi byly poskytnuty veškeré potřebné informace pro vypracování bakalářské 

práce. Doufám, že se návrhy a doporučení stanou jedině přínosem a rozvojovým aspektem 

pro tuto firmu.  
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