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Příloha č. 1 - Návrh vnitropodnikové směrnice 

 

Směrnice  

pro provedení inventarizace v maloobchodu Smíšené zboží J.V. 

 

 Účetní jednotka má vytvořený plán inventarizací (vnitropodnikovou směrnici), kde je 

upraven postup při inventarizaci majetku a závazků. Inventarizaci provádí inventarizační komise, 

která je jmenována podnikateli Jarmilou Veselou a Janem Veselým 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 inventarizace 

  Ve směrnici má účetní jednotka uveden následující postup: 

1)  zjistit účetní stav a ocenění majetku a závazků 

 Zabezpečit a ověřit správné 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. 

 

2) Zjistit skutečný stav, tj. provést fyzickou nebo dokladovou inventuru 

 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 uvedeno, že do data 15.12. běžného roku budou interním pokynem stanoveny 

inventarizační komise. Podkladem pro inventury budou inventurní soupisy majetku a závazků. 
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3) Vypracovat inventarizační zápisy podle jednotlivých účtů majetku a závazků s uvedením 

výsledků inventury 

 

Tabulka č. 1  Inventarizační zápisy 

Inventarizační rozdíly  

 Manko v rámci norem přirozených úbytků 

 Manko nad normu 

 Přebytek 

Příčina vzniku rozdílů  

Návrh na vypořádání rozdílů  

Podpisy odpovědných pracovníků  

Zdroj: Vnitropodniková směrnice dle Verlag Dashöfer 

 

 Za inventarizační rozdíl, tj. rozdíl mezi stavem majetku a závazků evidovaného a 

skutečným stavem majetku a závazku zjištěným inventurou, se považují 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." 
1
 ). 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) Zúčtovat inventarizační rozdíly 

 Zabezpečit zúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za jaké 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, 

                                                           
1
  Český účetní standard pro podnikatele č. 007,  bod 2,2 
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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,  

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) Ověřit, zda ocenění v účetnictví odpovídá tržním cenám 

 Při poklesu hodnoty jednotlivých složek majetku je nutno s vazbou na provedenou 

inventarizaci rozlišit, zda se jedná o trvalé nebo přechodné snížení ocenění majetku proti stavu 

zachycenému v účetnictví a provést buď příslušný odpis (při trvalém snížení) nebo opravnou 

položku (při přechodném snížení majetku). 

 V případě, kdy se zjistí, že částka závazků je vyšší než jejich výše v účetnictví, uvedou se 

závazky v účetnictví a v účetní závěrce ve zvýšeném ocenění. 

 

6) Zabezpečit uložení provedených inventarizací 

Archivace účetních dokladů je řešena 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. 
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Příloha č. 2 - Vzor dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance 

 

 

Firma:  

 

Zastoupená:   

( dále jen „zaměstnavatel“ ) 

 

uzavřela s platností od:      s pracovníkem:   

 

DOHODU O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI 

pro prodavačku na úseku maso – uzeniny, ovoce a zelenina, mlékárenské  zboží 

  

   Pracovník tímto přejímá  hmotnou odpovědnost za svěřené zboží  na úseku masa a uzeniny,  

ovoce a zeleniny , mléka a mlékárenských  výrobků.  Pracovník odpovídá za tyto úseky v plném 

rozsahu,  tzn., že odpovídá za objednávky (množství a sortiment zboží), záruční doby, zboží 

opatřené cenovkami, čistotu a hygienu dle platných hygienických norem. 

 

   Pracovník odpovídá za vzniklý  schodek na tomto zboží. Přejímá rovněž odpovědnost za 

případný schodek na těchto hodnotách, pokud by neprokázal, že tento schodek nezavinil. 

 

   Pracovník potvrzuje, že je obeznámen s prací ve své funkci a s předpisy pro ni 

stanovenými, jakož i s předpisy o své odpovědnosti. 

 

Tato dohoda zaniká ukončením pracovního poměru a odstoupením od ní ve smyslu Zákoníku 

práce. 

 

   Tato dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží pracovník a 1 

vyhotovení zaměstnavatel. 

 

IČO zaměstnavatele:   
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V  dne  

 

 

    razítko a podpis zaměstnavatele                                       podpis hmotně odpovědného pracovníka 

 

        Funkce pracovníka:  prodavačka 

        Datum nar.:              

        Trvalé bydliště:            
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Příloha č. 3 - Sortimentní skupiny a výpočet normy přirozených ztrát v maloobchodě 

  Smíšené zboží J.V.                                                                                            

 

Tržby dle sortimentu - rok 2011 

  Celkem 
podíl sort.sk.na 

obratu 

Výše normy 

nezav. ztrát 
součin 

pečivo 1063270 0,1366 0,35 0,0478 

mléko 1059125 0,1360 0,36 0,0490 

ovoce, zelenina 309803 0,0398 5,00 0,1990 

maso, uzeniny 941797 0,1210 0,75 0,0907 

kolonial 1313440 0,1687 0,40 0,0675 

nápoje 1335104 0,1715 0,15 0,0257 

drogerie 299802 0,0385 0,15 0,0058 

papír, hračky 13233 0,0017 0,08 0,0001 

elektro 12800 0,0016 0,05 0,0001 

obaly 5972 0,0008 0,00 0,0000 

tabák 1138846 0,1463 0,05 0,0073 

tisk 292707 0,0376 0,05 0,0019 

celkem 7785900 1   0,4948 

 

Stanovená norma přirozených ztrát si účetní jednotka stanovila ve výši 0,5 % z tržeb.
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Příloha č. 4 - Inventurní soupis (ukázka) 

 

Inventurní soupis zboží k 31.12.2011 

         Prodej.cena za jednotku  Celkem prodej.cena dle sazby DPH 

název zboží 

množství 

(ks, kg) 10% 20% 0% 10% 20% 0% 

kiwi 0,33 24,90     8,22 0,00 0,00 

pomeranč 2,5 29,00     72,50 0,00 0,00 

rajčata 2,08 52,00     108,16 0,00 0,00 

okurka 2,9 50,00     145,00 0,00 0,00 

cibule 3,4 15,00     51,00 0,00 0,00 

česnek 0,47 100,00     47,00 0,00 0,00 

kavěnky 7 7,70     53,90 0,00 0,00 

vlnky 14 8,00     112,00 0,00 0,00 

miňonky 35 9,50     332,50 0,00 0,00 

horalky 3 7,90     23,70 0,00 0,00 

mila 2 9,90     19,80 0,00 0,00 

rýže varný sáček 5 39,00     195,00 0,00 0,00 

rýže 1kg 4 32,90     131,60 0,00 0,00 

čočka 16 23,50     376,00 0,00 0,00 

hořčice  45 4,00     180,00 0,00 0,00 

hořčice kremžská 48 4,90     235,20 0,00 0,00 

hořčice sklo 12 13,50     162,00 0,00 0,00 

hrubozrná hořčice 3 27,50     82,50 0,00 0,00 

křeník 7 11,90     83,30 0,00 0,00 

magi 21 25,90     543,90 0,00 0,00 

halušky 4 16,50     66,00 0,00 0,00 

knedlíky houskové 2 26,90     53,80 0,00 0,00 

pivo Radegast 10 66   10,50   0,00 693,00 0,00 

láhve 66     3,00 0,00 0,00 198,00 

bedny 4     100,00 0,00 0,00 400,00 

celkem         4713,88 693,00 598,00 

        Datum zahájení inventury: 

 

Datum ukončení inventury: 

  

 

2.1.2012 - 7 hod. 

  

2.1.2012 - 20 hod. 

 

        

        Inventuru provedli: Jméno a příjmení: 

 

Podpis: 

  

        Předseda: 

         

       Členové : 

       

                         


