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2   ZÁSOBY

2 ZÁSOBY

2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁSOB
Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jde o takové složky majetku, u kterých dochází 
k jednorázové spotřebě.

Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s  účetními předpisy jednorázově, a to v okamžiku jejich 
spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku.

Pro účtování zásob je vymezena 1. účtová třída, která obsahuje rozvahové účty aktivní. Účty 
zásob se zde člení do těchto účtových skupin:

11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní činnosti
13 – Zboží
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám

2.1.1	 Materiál	(účtová	skupina	11)
Do materiálu patří zejména:

a) suroviny (základní materiál) – přechází zcela nebo zčásti do hodnoty výrobku a tvoří 
jeho podstatu (např. dřevo u nábytku, v šicí dílně látka apod.)

b) pomocné látky – přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky, 
barvy),

c) provozovací látky – látky, které jsou potřeba pro zajištění provozu účetní jednotky jako 
celku (např. kancelářský materiál, čisticí prostředky, mazadla, paliva),

d) náhradní díly – předměty určené k uvedení majetku do původního stavu,

e) obaly – slouží k ochraně a dopravě nakoupených zásob a výrobků,

f) drobný hmotný majetek – hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok, jejichž ocenění nepřevyšuje limit stanovený účetní jednotkou pro zařazení 
do dlouhodobého hmotného majetku a o nichž účetní jednotka rozhodla, že o nich 
nebude účtovat jako o dlouhodobém majetku, ale o zásobách.
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   Příklad

Společnost BETA, s.r.o., nakoupila kopírovací stroj za 50 000 Kč.
Účetní jednotka si ve vnitřním předpise stanovila limit pro zařazení  
do DHM ve výši 80 000 Kč.

Řešení:
Vzhledem k tomu, že cena kopírky nedosahuje limit stanove-
ný pro DHM (80 000 Kč), je na rozhodnutí účetní jednotky, zda 
bude o tomto majetku účtovat jako o zásobách. V takovém pří-
padě při jeho vydání do používání jeho pořizovací cenu zahrne 
jednorázově do nákladů.
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2.1.2	 Zásoby	vlastní	činnosti	(účtová	skupina	12)
Do této skupiny patří zejména:

a) nedokončená výroba – produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni 
a nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou hotovými výrobky (mohou to být například 
materiálové vstupy na různých stupních rozpracovanosti)

b) polotovary – produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny do  
hotových výrobků v dalším výrobním procesu. Polotovary mohou být určeny také 
k prodeji dalšímu zpracovateli (například polotovarem pro výrobu broušeného skla je 
čirá sklenice, která se už může také prodávat; hotovým výrobkem je však až sklenice 
broušená)

c) výrobky – předměty vlastní výroby, které jsou určené k prodeji

2.1.3	 Zboží	(účtová	skupina	13)
Zahrnují se sem zejména movité věci, které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. 

Poznámka: 
Zbožím jsou také vlastní výrobky, které byly předány do vlastních prodejen. 
Zbožím jsou i nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej 
nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá 
a neprovádí na nich technické zhodnocení. 

2.2	 OCEŇOVÁNÍ	ZÁSOB

2.2.1	 Oceňování	zásob	při	pořízení
Způsob oceňování zásob závisí na způsobu nabytí, tj. zda se jedná o nakupované zásoby  
nebo zásoby vytvořené vlastní činností, příp. zásoby získané bezúplatně. 

1. Nakupované	zásoby	–	ocenění	POŘIZOVACÍ	CENOU
Nakupované zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení 
(= fakturační cenou) a vedlejšími pořizovacími náklady, které s pořízením zásob souvisejí. 
Vedlejší pořizovací náklady zahrnují zejména:

a)  přepravné, a to jak externí (vyúčtované jinými účetními jednotkami), tak interní 
(vnitropodniková služba)

b)  clo
c)  provize
d)  pojistné při přepravě
e)  u neplátců DPH také daň z přidané hodnoty

UPOZORNĚNÍ
Pro účetní jednotky z výše uvedeného vyplývá, že náklady jako například 
přepravné, provize, pojistné, clo nelze zahrnout do nákladů v momentu jejich 
vynaložení, ale až v momentu úbytku příslušné zásoby, k níž se věcně vztahují (tj. 
v okamžiku vynaložení se účtují na kalkulační účet 111 – Pořízení materiálu, resp.  
131 – Pořízení zboží).

Poznámka:
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, 
kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů, které se účtují přímo 
na příslušné nákladové účty.
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   Příklad

Společnost ADAM, a.s.,nakoupila materiál s těmito pořizovacími náklady: 
faktura za nákup 200 metrů materiálu po 450 Kč / 1 m 90 000 Kč
faktura za zprostředkování nákupu materiálu 8 000 Kč
hotově zaplaceno přepravci za dopravu materiálu 2 000 Kč

Řešení:
Pořizovací cena nakoupeného materiálu  100 000 Kč
Jednotková cena materiálu       500 Kč /1 m
Účtování:
Faktura za nákup materiálu 90 000 Kč 111 / 321
Faktura za zprostředkování nákupu materiálu 8 000 Kč 111 / 321
Hotově zaplaceno za dopravu materiálu 2 000 Kč 111 / 211
Převzetí materiálu na sklad 100 000 Kč 112 / 111

2.	Zásoby	vytvořené	vlastní	činností	–	ocenění	ve	VLASTNÍCH	NÁKLADECH
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve vlastních nákladech, a to buď ve skutečné výši, 
nebo v předem stanovených nákladech podle předběžných kalkulací. 

Vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou, popřípadě i nepřímé náklady, 
které se vztahují k výrobě nebo k jiné vlastní činnosti.

Přímé náklady jsou takové, které se vztahují k určitému druhu výrobků nebo službě a jsou 
na ně přímo zjistitelné (např. přímý materiál – spotřeba základního materiálu, přímé mzdy – 
mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas).

Nepřímé náklady jsou pak společné více druhům výkonů a souvisí s obsluhou a řízením 
výroby (např. výrobní režie). Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité období se potom 
rozpočítávají na jednotlivé druhy výkonů. 

P
Ř
ÍK
LA
D

   Příklad

Paní BÁRA podniká jako fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. Na výrobní 
zakázku, která ještě nebyla dokončena, měla tyto náklady:
– spotřeba materiálu na základě výdejek                                                                      1 000 000 Kč
– hrubé mzdy pracovníků, kteří na výrobní zakázce pracovali                              500 000 Kč
– sociální a zdravotní pojištění podniku k hrubým mzdám                                               169 000 Kč
– režijní náklady k zakázce (spotřeba energie, odpisy, nakupované služby...)              431 000 Kč

Vlastní náklady nedokončené výroby celkem                                                       2 100 000 Kč

3.	Zásoby	získané	bezúplatně	–	ocenění	REPRODUKČNÍ	POŘIZOVACÍ	CENOU
Reprodukční pořizovací cenou jsou oceňovány zásoby, u nichž není známa pořizovací cena. 
Jde tedy například o předměty bezplatně nabyté (darováním) nebo přebytky zásob zjištěné při 
inventarizaci apod. 

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

Stanoví se například kvalifikovaným odhadem nebo porovnáním cen zásob obdobného charakteru, 
pokud není stejný druh na trhu apod. 
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   Příklad

Při inventuře zásob zboží byl v knihkupectví CHRISTIAN zjištěn fyzický stav knížek 
„OBSLUHA PC PRO SENIORY“ v počtu 40 kusů. V účetnictví však tyto knihy nebyly 
vůbec evidovány. 
Při ocenění těchto publikací se použije reprodukční pořizovací cena, která může 
vycházet například ze skladového ocenění podobných knížek.

2.2.2	 Oceňování	zásob	při	vyskladnění
Úbytky zásob (např. při výdeji materiálu ze skladu do spotřeby nebo při úbytku prodaného 
zboží) může účetní jednotka oceňovat několika způsoby. 

Nejjednodušším způsobem je varianta, kdy úbytek zásob se uskutečňuje v pořizovacích cenách, 
ve kterých jsou zásoby evidovány na skladě. Tohoto způsobu však lze použít jen tehdy, když je 
skutečně známo, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji.

V praxi však často při nákupu zásob dochází k tomu, že ceny jednoho druhu pořízených zásob jsou  
rozdílné jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání. 
V takovém případě účetní předpisy při oceňování výdeje stejného druhu nakupovaných zásob 
umožňují použít různé způsoby. Je to zejména oceňování váženým aritmetickým průměrem 
nebo metodou FIFO, tj. první do skladu, první ze skladu. 

1.	Metoda	váženého	aritmetického	průměru
Pro výpočet lze zvolit dvě varianty ocenění vydaných zásob pomocí váženého aritmetického 
průměru.               

1) Vážený průměr proměnlivý, který spočívá v tom, že po každém novém přírůstku určitého 
druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. 

Vypočítá se podle vzorce:

        zásoby na skladě v Kč (po posledním přírůstku)
Vážený průměr proměnlivý  =   ---------------------------------------------------------------------------------------
    zásoby na skladě v hmotných jednotkách (po posledním přírůstku)
 

2) Vážený průměr periodický spočívá v tom, že průměr se nezjišťuje po každém jednotlivém  
přírůstku zásob, ale vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší než 1 měsíc. 
Takto zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaných zásob v dalším období. 

Vypočítá se podle vzorce:
           počáteční stav zásob v Kč + přírůstek zásob za období v Kč

Vážený průměr periodický =    -----------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                poč. zásoba v hmotných jedn. + přírůstky zásob za období v hmotných jedn.
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   Příklad

Paní DANIELA má předmět podnikání ŠITÍ ODĚVŮ. 
V prvním čtvrtletí nakoupila a do skladu převzala 
látky stejného druhu, a to na základě těchto dodávek:
  2. 2. 2022 první dodávka – 600 m po 250 Kč
10. 3. 2022 druhá dodávka – 400 m po 300 Kč
25. 3. 2022 třetí dodávka   – 1 800 m po 260 Kč

V březnu byly podle výdejek vyskladněny do výroby 
látky v tomto množství:
15. 3. vyskladněno    800 m
31. 3. vyskladněno 1 500 m

Vypočítejte ocenění úbytku zásob v případě, že účetní 
jednotka použila:
a) vážený aritmetický průměr proměnlivý
b) vážený aritmetický průměr periodický

Řešení:

a) Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

  2. 2. Příjem 600 m 600 m 250 Kč 150 000 150 000

10. 3. Příjem 400 m 1 000 m 300 Kč 120 000 270 000

15. 3. Výdej 800 m 200 m 270 Kč 216 000 54 000

25. 3. Příjem 1 800 m 2 000 m 260 Kč 468 000 522 000

31. 3. Výdej 1 500 m  500 m 261 Kč 391 500 130 500

Výpočet ceny pro vyskladnění při použití váženého aritmetického průměru proměnlivého:
15. 3.  ... průměrná cena = 270 000 / 1000 =  270 Kč / m
31. 3.  ... průměrná cena = 522 000 / 2 000 =  261 Kč / m

b) Metoda váženého aritmetického průměru periodického

Pokud by účetní jednotka použila vážený průměr periodický, potom by v březnu veškerý 
výdej ze skladu oceňovala po celý měsíc cenou, která byla k 1. 3. 2022, tj. 250 Kč/1 m.  

A pro případný výdej materiálu v dubnu by se po celý měsíc použila cena 261 Kč/1 m, 
a to bez ohledu na to, zda by byl v dubnu nějaký příjem materiálu na sklad.
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2.	Metoda	FIFO,	tj.	ocenění	podle	zásady	první	do	skladu,	první	ze	skladu 
Tato metoda odpovídá zásadě „první do skladu (First-In), první ze skladu (First-Out)“, tzn. výdeje 
se oceňují od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá.
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   Příklad

Stejné zadání jako v předchozím příkladu, ale při úbytku zásob se použije metoda FIFO.

Řešení:

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba
  2. 2. Příjem 600 m 600 m 250 Kč 150 000 150 000
10. 3. Příjem 400 m 1 000 m 300 Kč 120 000 270 000
15. 3. Výdej 800 m 200 m --- 210 000 60 000
25. 3. Příjem 1 800 m 2 000 m 260 Kč 468 000 528 000
31. 3. Výdej 1 500 m 500 m --- 398 000 130 000

Výpočet ceny pro vyskladnění:
Vyskladnění 15. 3.: 600 m po 250 Kč +    200 m po 300 Kč = 210 000 Kč
Vyskladnění 31. 3.: 200 m po 300 Kč + 1 300 m po 260 Kč = 398 000 Kč

Ú
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   Úloha	2.1

V pekárně byla k 1. lednu počáteční zásoba mouky 1900 kg v pořizovací ceně 20 Kč za kg. 
Ve sledovaném období byly převzaty na sklad následující dodávky mouky za níže uvedené ceny:
– 10. 1. 2022  příjemka na 700 kg po 18 Kč
– 22. 1. 2022 příjemka na 1 400 kg po 17 Kč
– 10. 2. 2022 příjemka na 1 000 kg po 22 Kč
31. ledna bylo vydáno do spotřeby 2 000 kg mouky a 28. února 1 500 kg mouky. 
Úkol: Vypočítejte ocenění úbytku zásob.          
a) při použití metody váženého aritmetického průměru proměnlivého
    (průměrnou cenu zaokrouhlete na dvě desetinná místa)

Dat. Text
Množství Jedn. 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

V  jakých  cenách  by  se  vyskladňovaly  zásoby  při  použití  váženého  aritmetického průměru 
periodického?

b) při použití metody FIFO
Výdejky v lednu: .....................................................................................................
   .....................................................................................................
Výdejky v únoru: .....................................................................................................
   .....................................................................................................

&
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2.3 ÚČTOVÁNÍ	NAKUPOVANÝCH	ZÁSOB	 
ZPŮSOBEM	A

Pro účtování zásob existují dva způsoby evidence zásob (způsob A a způsob B). 
V učebnici Základy účetnictví byl vysvětlen způsob A, kdy se nakupované zásoby v průběhu 
roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají 
až při jejich skutečné spotřebě (tj. na základě výdejek materiálu, příp. prodejek u zboží apod.).
Také v této kapitole se budeme zabývat způsobem A (účtování zásob způsobem B bude 
vysvětleno v kapitole 2.9).

Účtování materiálu a zboží se vyznačuje obdobnými prvky pouze s tím rozdílem, že jsou v účtové osnově 
pro podnikatele samostatné účty pro materiál a zboží. Materiál se eviduje v 11. účtové skupině (účty 111 
– Pořízení materiálu, 112 – Materiál na skladě), zboží se eviduje ve 13. účtové skupině (účty 131 – Pořízení 
zboží, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách). Proto následující výklad účtování nakupovaných zásob 
platí jak pro účtování materiálu, tak pro účtování zboží.

Se základním účtováním nakupovaných zásob způsobem A jste se seznámili v učebnici Základy 
účetnictví.

Ú
LO
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A

   Opakování	účtování	materiálu	a	zboží

Počáteční zůstatek na účtech zásob: 
112 – Materiál na skladě    400 000 Kč (4 000 kg po 100 Kč)
132 – Zboží na skladě a v prodejnách  250 000 Kč (1 000 ks po 250 Kč)

Úkol č. 1: 
Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP1 Za dodávku 2 000 kg materiálu po 90 Kč 180 000,–

FAP2 Za dopravu materiálu   20 000,–

Příjemka Na sklad převzato 2 000 kg materiálu

VBÚ Úhrada dodavatelské faktury za nákup materiálu

Výdejka Výdej 1 000 kg materiálu ze skladu do výroby

FAP Za nákup 500 ks zboží po 220 Kč 110 000,–

VPD Zaplacena provize (neplátci) za zprostředkování nákupu zboží  15 000,–

Příjemka Převzetí 500 ks zboží na prodejnu

FAV Za prodej 200 ks zboží po 400 Kč   80 000,–

Výdejka Vyskladnění 200 ks prodaného zboží

Úkol č. 2: 
Zjistěte konečný zůstatek zásob na skladě (materiálu i zboží), a to jak v naturálních, tak  
v peněžních jednotkách.

@
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Kromě základního účtování zásob mohou při pořízení zásob nastat další účetní případy:

Vnitropodnikové	přepravné
V souvislosti s pořízením zásob může nastat situace, že podnik zajistí dopravu nakoupených 
zásob svým vlastním automobilem. Jde o tzv. vnitropodnikovou přepravu, která je součástí 
pořizovací ceny zásob (spotřeba pohonných hmot, mzda řidiče apod.).

UPOZORNĚNÍ
Vnitropodnikový výkon, který zvyšuje hodnotu aktiv se v účetnictví označuje jako aktivace.

Účtuje se na MD účtu 111 – Pořízení materiálu (resp. 131 – Pořízení zboží) se souvztažným 
zápisem na stranu Dal účtu 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb. 

Toto zaúčtování zajistí, že pořizovací cena zahrnuje i přepravu nakoupených zásob a dále, že 
náklady na přepravu neovlivní výsledek hospodaření účetní jednotky v okamžiku pořízení 
zásob (viz v níže uvedeném příkladu částky na účtech 501 a 521 budou vyrušeny zaúčtováním 
na stranu Dal účtu 586).

Schéma účtování:
 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb                         111 – Pořízení mat. (resp. 131 – Pořízení zb.)
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   Příklad

Podnikatel FRANTA vyrábí sýry. Nakoupil 8 000 litrů mléka od společnosti Mlékárny 
PÍSEK, s.r.o. po 9 Kč za litr, na tuto dodávku vystavila Mlékárna fakturu. Mléko si Franta 
dovezl sám firemním nákladním autem – vlastní náklady na přepravu činí 8 000 Kč 
(spotřeba nafty 6 000 Kč, mzda řidiče 2 000 Kč).

Řešení:
Pořizovací cena nakoupeného mléka  …  80 000 Kč (72 000 + 8000)
Pořizovací cena 1 litru mléka    …        10 Kč (80 000 / 8 000)

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura přijatá za nákup mléka – cena bez daně 72 000 Kč 111 321
2. Nákup nafty spotřebované při dovozu mléka – bez daně   6 000 Kč 501 211
3. Mzda řidiče 2 000 Kč 521 331
4. Aktivace vnitropodnikové dopravy 8 000 Kč 111 586
5. Příjem nakoupeného mléka na sklad 80 000 Kč 112 111

!

převodka za přepravné

&
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Pořízení	zásob	materiálu	nebo	zboží	vlastní	výrobou	(tzv.	aktivace	zásob)

Někdy může být pro podnik z různých důvodů výhodné, aby materiál (příp. zboží) 
nenakupoval, ale vyrobil si tyto zásoby sám pro sebe. Může jít například o výrobu určitého 
druhu materiálu, který by dodavatelé vyráběli jako kusovou výrobu.

Při výrobě těchto předmětů (materiálu nebo zboží) vzniknou v podniku náklady, které se 
v průběhu výroby účtují na různé nákladové účty. 

Vlastní náklady vynaložené na výrobu těchto zásob pak nemohou být ponechány ve výsledku  
hospodaření. Musí se tedy aktivovat (obdobně jako náklady u vnitropodnikové přepravy), tzn.  
vyrobené zásoby budou zobrazeny v aktivech a vyloučeny z nákladů. 

Pořízení zásob materiálu nebo zboží vlastní výrobou se účtuje na MD účtu 111, resp. 131 se  
souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 585 – Aktivace materiálu a zboží.

P
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D

   Příklad

Firma GREGOR, s.r.o., se zabývá nákupem a prodejem zboží. Pro skladování 
některých druhů zboží se firma rozhodla vyrobit regály ve vlastní režii. 
Spotřebovaný materiál na výrobu regálu činil 15 000 Kč, mzda zaměstnance 
připadající na výrobu jednoho regálu činila 5 000 Kč, pojistné podniku z této 
mzdy 1 690 Kč. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
1.  Výdejky na spotřebovaný základní materiál 15 000 Kč 501 112.1
2.  Hrubá mzda 5 000 Kč 521 331
3.  Pojistné podniku ze mzdy   1 690 Kč 524 336
4.  Převod regálu na sklad 21 690 Kč 112.2 585

Pořízení	zásob	ze	zahraničí

Při nákupu zásob ze zahraničí se musí rozlišovat, zda se jedná o pořízení z jiného členského 
státu Evropské unie (dále jen EU) nebo zda se jedná o dodávku ze zemí mimo EU. 

A – Pořízení zásob z jiného členského státu EU
Faktura od dodavatele z jiného členského státu EU je účtována obdobně jako faktura od českého 
dodavatele, pouze s tím rozdílem, že částka bude zpravidla v zahraniční měně a česká účetní 
jednotka ji musí přepočítat na české koruny. 
Poznámka: 
Pro přepočet se může použít buď pevný kurz, nebo denní kurz dle ČNB, a to dle vnitropodnikové směrnice 
účetní jednotky. 

Zahraniční dodavatel (tj. firma z EU) bude české firmě dodávat za cenu bez daně, a to 
za předpokladu, že česká firma (kupující) mu sdělí svoje daňové identifikační číslo (DIČ).
Odběratel si musí sám vypočítat DPH z dodávky materiálu (zboží) a má povinnost tuto 
vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu (účet 343 na straně Dal). 
Tato povinnost přiznat daň se v praxi označuje jako přidanění nebo samovyměření. V praxi se 
pro zaúčtování zpravidla používá účet 349 – Spojovací účet k DPH. 
V případě, že má česká firma od zahraničního dodavatele daňový doklad (tzn. fakturu  
o nákupu), bude mít ve většině případů i nárok na odpočet daně (účet 343 na straně MD).

Pokud bude mít odběratel plný nárok na odpočet, potom bude daň na vstupu i na výstupu stejná  
a odvod finančnímu úřadu v konečném důsledku bude nulový (rozdíl mezi zaúčtováním DPH  
na straně MD a Dal účtu 343).

&
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   Příklad

Společnost HUGO, a.s., nakoupila v Rakousku zboží za 10 000 EUR. Česká firma sdělila 
rakouskému dodavateli svoje DIČ, tzn. dodávka nebude obsahovat rakouskou daň 
z přidané hodnoty. 
Zboží podléhá v ČR sazbě DPH 21 %. S dodávkou obdržela zároveň fakturu, na základě 
které má nárok na odpočet DPH. 
Účetní jednotka používá podle vnitropodnikové směrnice pevný kurz ve výši 25 Kč/1 €.  

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. Faktura od rakouského dodavatele za nákup zboží 10 000 € 250 000 Kč 131 321
2. Výpočet povinnosti přiznat daň ... 25 000 Kč * 0,21 52 500 Kč 349 343
3. Nárok na odpočet 52 500 Kč 343 349

Poznámka: V případě, že podnik má současně k dispozici i daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet 
daně zaúčtovat jedním zápisem, a to MD 343 / Dal 343. 

B – Pořízení zásob ze zemí mimo EU

V případě nákupu ze zemí mimo EU (například Švýcarsko, Norsko, USA, Kanada) se musí navíc 
účtovat clo, které vyúčtovává příslušný celní orgán (na základě jednotného správního dokladu). 
Jeho výše se eviduje na účtu 379 – Jiné závazky (jde o dluh vůči celnímu úřadu). Vzhledem 
k tomu, že clo je součástí pořizovací ceny nakoupených zásob, účtuje se souvztažně na účtu 
111 – Pořízení materiálu, resp. 131 – Pořízení zboží.

V případě DPH je postup obdobný jako při pořízení zásob z jiného členského státu, tj. odběratel 
má povinnost přiznat daň na výstupu a zpravidla má zároveň nárok na odpočet daně. Základem 
pro výpočet DPH je kromě hodnoty nakoupeného zboží také clo. 

Schéma účtování:
 379 – Jiné závazky                                             111 – Pořízení materiálu (131 – Pořízení zboží)

349 – Spojovací účet k DPH 343 – DPH
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   Příklad

Společnost CHARLOTE, s.r.o., se zabývá nákupem a prodejem zboží. Od švýcarského 
dodavatele nakoupila 150 ks hodinek Festina po 50 CHF (kurz 23 Kč / 1 CHF). Celní 
úřad vyúčtoval clo ve výši 27 500 Kč. Sazba DPH činí 21 % (z hodnoty zboží a cla).

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. FAP za nákup zboží od švýcarského dodavatele 172 500 Kč 131 321
2. Jednotný správní doklad – clo 27 500 Kč 131 379
3. DPH – povinnost přiznat daň 42 000 Kč 349 343
4. DPH – nárok na odpočet daně 42 000 Kč 343 349
5. Převzetí zboží na sklad 200 000 Kč 132 131
6. Výpis z BÚ – úhrada švýcarskému dodavateli *) 172 500 Kč 321 221
7. Výpis z BÚ – úhrada celnímu úřadu 27 500 Kč 379 221
*) Pro zjednodušení předpokládejte, že byla uhrazena částka ve stejném kurzu jako vyfakturovaná.

&

clo vyúčtované celním úřadem

povinnost přiznat daň, tzv. přidanění

nárok na odpočet DPH

&
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   Úloha	2.2

Společnost MORAVA, a.s., nakoupila v USA zboží v hodnotě 5 000 USD (kurz pro přepočet je  
22 Kč / 1 USD). Podle celního dokladu musí zaplatit za zboží clo ve výši 40 000 Kč. Zboží podléhá 
sazbě DPH 21 %.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že společnost MORAVA, a.s., je plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup zboží 5 000 USD

JSD Clo

VÚD Povinnost přiznat DPH – sazba 21 %

Nárok na odpočet DPH 

Příjemka Převzetí zboží na sklad

VBÚ Zaplaceno clo celnímu úřadu

2.4	 ANALYTICKÁ	EVIDENCE	–	CENA	 
POŘÍZENÍ	A	VEDLEJŠÍ	NÁKLADY

Při pořizování materiálu mohou být nejen různé ceny materiálu od různých dodavatelů, 
ale v různé výši mohou být také vedlejší pořizovací náklady, které jsou závislé na způsobu 
dopravy, vzdálenosti, cenách jednotlivých dopravců apod. 
V případě, že vedlejší náklady nelze přiřadit ke konkrétní dodávce zásob, například v rámci 
jedné dodávky bylo dovezeno více druhů materiálu nebo zboží a bylo by složité rozpočítávat 
náklady na přepravu na jednotlivé druhy, potom se v praxi často používá následující způsob:

�� Pořizovací cena se rozdělí na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady 
Ve finančním účetnictví se účtuje na dvou analytických účtech:
112.100 – Materiál na skladě – cena pořízení
112.200 – Materiál na skladě – vedlejší pořizovací náklady
Součet částek na obou analytických účtech udává skutečnou pořizovací cenu, která je 
uvedena na syntetickém účtu 112 – Materiál na skladě.

Schéma účtování:
 211 – Pokladna
 321 – Dodavatelé 112.100  MNS – cena pořízení 501 – Spotřeba materiálu

nákup mat. v cenách pořízení úbytek mat. v cenách pořízení

112.200 MNS – vedl. poř. nákl.

přírůstek vedlejších poř. nákladů úbytek poměrné části vedlejších 
pořizovacích nákladů

@
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Důležitým úkolem je správně vypočítat poměrnou část vedlejších pořizovacích nákladů, které 
lze v daném roce rozpustit do 5. účtové třídy. Částku lze vypočítat pomocí vzorce:

                       UZ
               Poměrná část vedlejších pořizovacích nákladů = ------------------------   *   N
                  PSZ +PŘZ

UZ  ... úbytky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112.100 na straně Dal
PSZ + PŘZ ... počáteční stav + přírůstky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112.100 
   na straně MD
N  ... suma vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných na účtu 112.200

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že do 5. třídy se vedlejší pořizovací náklady dostanou ve stejném 
poměru jako poměr mezi úbytkem zásob v ceně pořízení a hodnotou zásob na skladě před tímto úbytkem 
(také v ceně pořízení).

P
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   Příklad

Společnost JAKUB, a.s., nakoupila materiál ve dvou dodávkách:
první dodávka  – 1 000 kg materiálu v ceně pořízení po 29 Kč, přepravné 4 000 Kč
druhá dodávka – 4 000 kg materiálu v ceně pořízení po 24 Kč, přepravné 6 000 Kč
Podle výdejky bylo vydáno ze skladu 2 000 kg materiálu (používá metodu FIFO)
Poznámka: Výdej materiálu do spotřeby se oceňuje váženým aritmetickým průměrem, vedlejší 

výdaje se zúčtovávají do nákladů poměrnou částí, a to dle výše uvedeného vzorce.

Řešení:	 	 MD	 Dal
1. Dodávka 1 000 kg materiálu 29 000 Kč 112.100 321
2. Přepravné materiálu 4 000 Kč 112.200 321
3. Dodávka 4 000 kg materiálu 96 000 Kč 112.100 321
4. Přepravné materiálu    6 000 Kč 112.200 321
5. Výdej materiálu v ceně pořízení 2 000 kg 53 000 Kč 501.100 112.100

Výpočet ceny pořízení vyskladněného materiálu:
Výdej materiálu v ceně pořízení: (1 000 kg * 29 Kč) + (1 000 kg * 24) = 53 000 Kč

6. Podíl vedlejších pořizovacích nákladů 4 240 Kč 501.200 112.200
Výpočet podílu vedlejších pořizovacích nákladů: (53 000 / 29 000 + 96 000) * 10 000 = 4 240 Kč

&
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2.5	 REKLAMACE	PŘI	DODÁVKÁCH	ZÁSOB
Při dodávkách zásob se mohou mezi odběratelem a dodavatelem vyskytnout nesrovnalosti, 
které se mohou týkat například množství dodaných zásob, kvality dodávky apod. Odběratel 
uplatňuje své nároky vůči dodavateli například za chybějící množství, tj. uplatňuje reklamaci.

Reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem, a to na účtu 
315 – Ostatní pohledávky (účtovací předpis 315 / 111, resp. 131)
Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. 

a) účtování uznané reklamace:
Dodavatel uzná reklamaci a zašle dobropis na reklamovanou částku. Dobropis je zároveň 
opravným daňovým dokladem, a proto je nutné snížit z reklamované částky odpočet DPH 
na vstupu vůči finančnímu úřadu.   
Dobropis (opravný daňový doklad) cena bez daně   – 315

        DPH    – 343
      cena s daní                – 321

b) případná neuznaná reklamace – částka se zaúčtuje jako škoda     549     315

Poznámka:
V praxi účetní jednotky často o reklamačním nároku vůbec neúčtují a v takovém případě účtují až dobropis,  
tj. doklad, na kterém je uvedeno uplatnění slevy z ceny. Tento dobropis se zaúčtuje stejně jako původní 
doklad, ale se záporným znaménkem. 
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   Příklad

Společnost KARINA, s.r.o., se zabývá 
výrobou obuvi. Pro její výrobu nakupuje 
od dodavatele kůži. V lednu společnost 
obdržela fakturu na dodávku 100 m2 kůže 
po 2 000 Kč (+ DPH 21 %). Dodáno však 
bylo pouze 90 m2 kůže, chybějících 10 m2 
bylo u dodavatele reklamováno. 
Dodavatel uznal reklamační nárok v plné výši. 
Část reklamované částky byla řešena formou 
náhradní dodávky (5 m2) a na zbývající část 
zaslal dodavatel dobropis – opravný daňový 
doklad.  

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za materiál – cena bez daně  200 000 Kč  111 321
                                            – DPH 21 %  42 000 Kč  343 321
2. Příjemka materiálu (90 m2 po 2 000 Kč)  180 000 Kč  112 111
3. Vnitřní účetní doklad na reklamační nárok (10 m2 po 2 000 Kč)  20 000 Kč 315 111
4. Uznaná reklamace řešena formou náhradní dodávky (5m2) 10 000 Kč 112 315
5. Opravný daňový doklad na zbývající část – cena bez daně  – 10 000 Kč 315 321
                                                                    – DPH 21 %   – 2 100 Kč  343 321

Poznámka:
Pokud by dodavatel uznal jen část reklamačního nároku (například polovinu, tj. 5 m2), potom by 
neuznaná reklamace ve výši 10 000 Kč byla zaúčtována MD 549 / Dal 315.

&
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   Úloha	2.3

Společnost DALDA, s.r.o., plátce 
DPH, se zabývá výrobou nábytku. 
Za nákup 800 ks laminových desek 
po 500 Kč (+ DPH 21 %) společnost 
obdržela fakturu. Na sklad bylo 
převzato pouze 700 ks těchto desek, 
proto chybějících 100 ks desek 
reklamovala u dodavatele.
Dodavatel uznal reklamační nárok 
ve výši 90 ks desek a na uznanou 
částku poslal dobropis (daňový 
doklad). Zbytek reklamace (10 ks 
desek) dodavatel neuznal.
Dodavateli byla zaplacena faktura 
snížená o dobropisovanou částku.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že společnost DALDA, s.r.o. je 
plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup 800 ks desek  – cena bez daně 400 000,–

   – DPH 21 %   84 000,–

Příjemka Na sklad převzato 700 ks desek  350 000,–

VÚD Reklamační nárok

Dobropis Sleva z důvodu nedodaných 90 ks desek  – cena bez daně – 45 000,–

     – DPH 21 %  – 9 450,–

VÚD Neuznaná reklamace – 10 ks    5 000,–

VBÚ Zaplaceno dodavateli (hodnota faktury snížená o dobropis)

@
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2.6	 PRODEJ	ZBOŽÍ	
Při prodeji zboží (obdobně jako při prodeji jakéhokoliv jiného majetku) se musí účtovat o dvou 
účetních případech:

1) o tržbě, která bude zaúčtována v prodejní ceně na výnosovém účtu 604 – Tržby za zboží 
se souvztažným zápisem na účtu 311 – Odběratelé, resp. 211 – Pokladna;

2) úbytku prodaného zboží v pořizovací ceně, který se zaúčtuje do nákladů na účet  
504 – Prodané zboží se souvztažným zápisem na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. 

Schéma účtování: 
           604 – Tržby za zboží                                                  211 – Pokladna , 311 – Odběratelé

cena bez daně cena s daní

      343 – Daň z přidané hodnoty

DPH

      132 – Zboží na skladě a v prodejnách     504 – Prodané zboží

Poznámka:
Podnik ve výjimečných případech může prodávat také materiál, např. při likvidaci nadměrných 
a nepotřebných zásob. Účtování je obdobné jako u zboží, pouze místo účtu 604 se použije účet 642 – Tržby 
z prodeje materiálu a úbytek materiálu ze skladu se bude účtovat na nákladovém účtu 542 – Prodaný 
materiál se souvztažným zápisem na účtu 112 – Materiál na skladě. 
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   Příklad

Společnost LINDA, a.s., se zabývá obchodní činností. Ve sledovaném období 
nakoupila na fakturu zboží za 605 000 Kč (bez daně 500 000 Kč, DPH 105 000 Kč). 
Polovina nakoupeného zboží byla prodána a na tento prodej vystavila zákazníkovi 
fakturu v hodnotě 484 000 Kč (cena bez daně 400 000 Kč, DPH 84 000 Kč) 

Účtování:	 	 	 MD	 Dal
1. Došlá faktura za nákup zboží – cena bez daně 500 000 Kč 131 321
                                               – DPH 21 %   105 000 Kč 343 321
2. Zboží převzato na sklad  500 000 Kč 132 131
3. Faktura vystavená za prodej zboží – cena bez daně 400 000 Kč 311 604
                                                          – DPH 21 % 84 000 Kč 311 343
4. Úbytek prodaného zboží v pořizovací ceně 250 000 Kč 504 132

Výsledek	hospodaření	z	prodeje	zboží:
účet 504 = 250 000 Kč; účet 604 = 400 000 Kč; ZISK = 150 000 Kč

Rozdíl mezi tržbami za prodané zboží (účet 604) a náklady na prodané zboží (účet 504) se 
nazývá obchodní marže.
Marže však není výsledný zisk obchodníka. Zisk snižují ještě další náklady podnikatele, např. 
elektřina, nájemné, mzdy prodavačů apod.

tržba za prodané zboží

úbytek prodaného zboží v pořizovací ceně

&
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   Úloha	2.4

Společnost CRYSTAL, s.r.o., plátce DPH, se zabývá nákupem a prodejem broušeného skla. 
Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Nákup 250 ks broušených váz po 600 Kč  – cena bez daně 150 000,–

     – DPH 21 % 31 500,–

VÚD Broušené vázy si podnikatel sám dovezl – vlastní náklady 15 000,–

VPD Hotově zaplaceno za pojištění při přepravě broušených váz   5 000,–

Příjemka Broušené vázy převzaty na sklad

FAV Za prodej 100 ks broušených váz po 900 Kč – cena bez daně   90 000,–

      – DPH 21 %   18 900,–

Výdejka Vyskladnění prodaných broušených váz (100 ks)

VBÚ Zaplacena faktura dodavateli za nákup váz (viz bod 1)

Úkol č. 2: Vypočítejte obchodní marži, tj. výsledek hospodaření z prodeje zboží.

2.7	 INVENTARIZACE	ZÁSOB
Podle zákona o účetnictví musí účetní jednotky provádět pravidelné inventarizace, a to 
k zajištění shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečností. 
Provádí se inventarizace:  

a) řádné (pravidelné) – k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, rj. zpravidla k 31. 12. 
b) mimořádné – k okamžiku sestavení mimořádné účetní závěrky nebo při změně 

odpovědného pracovníka.

Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou, kterou provádí inventarizační komise 
a vyhotovuje inventurní soupisy a inventarizační zápis. 
Fyzickou inventuru zásob, kterou nelze provést ke dni účetní závěrky, je třeba provádět dle 
ZoÚ v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvních dvou měsících 
následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav zásob ke dni účetní závěrky 
s údaji fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky zásob za dobu od ukončení fyzické 
inventury do konce účetního období.

Při porovnávání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny inventarizační 
rozdíly,  kterými jsou manka nebo přebytky.

1. Manka	
– skutečný stav je nižší než účetní stav, přičemž rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním 

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

Manka se považují v účetnictví za provozní náklad, který se účtuje na účet 549 – Manka a škody  
z provozní činnosti. 
Předepsané náhrady se účtují jako provozní výnos, a to na účet 648 – Ostatní provozní výnosy. 
Náhrada za zaviněné manko se může uskutečnit v hotovosti, platbou na účet nebo srážkou ze mzdy. 

@
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U některých druhů zásob dochází k přirozeným úbytkům (například vysychání dřeva apod.). 
Pro tyto úbytky si stanoví účetní jednotka vnitropodnikovou směrnici, ve které je uvedena výše 
těchto norem. Pokud by úbytek zásob nepřesahoval tuto normu přirozeného úbytku, zaúčtoval 
by se jako běžná spotřeba (tj. u materiálu MD 501 / Dal 112; u zboží MD 504 / Dal 132).
Poznámka:
Z výše uvedeného vyplývá, že za manka se nepovažují přirozené úbytky zásob (např. v důsledku 
sesychání) nebo ztratné v maloobchodním prodeji, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy 
stanovené poplatníkem. 

Škody na zásobách materiálu
Obdobně jako manko se účtují škody, ke kterým mohlo dojít například fyzickým znehodnocením 
nebo živelními pohromami, tj. MD 549 / 112 (resp. 132). 
Předepsané náhrady škod odpovědným osobám nebo náhrada škody od pojišťovny jsou 
výnosem zachyceným na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy. Přiznaná náhrada škody 
pojišťovnou se účtuje na stranu MD účtu 378 – Jiné pohledávky (pokud nebyla přesně známa 
pojistná náhrada, potom to bude na účet 388 – Dohadné účty aktivní). 

Schéma účtování:

 112 – Materiál na skladě  501 – Spotřeba materiálu

549 – Manka a škody

 648 – Ostatní provozní výnosy   335 – Pohledávky za zaměstn.     211 – Pokladna

     221 – Běžný účet

       331 – Zaměstnanci

2. Přebytky
– skutečný stav zásob je vyšší než účetní stav. Přebytky představují materiál, který sice ve skladu 

je, ale nebyl zaúčtován do příjmu. Proto se účtuje na účet 648 – Ostatní provozní výnosy se 
souvztažným zápisem na vrub účtu 112 – Materiál na skladě.

Schéma účtování:

  112 – Materiál na skladě 648 – Ostatní provozní výnosy

přirozené úbytky zásob v rámci norem

manko

předpis náhrady manka úhrada manka hotově

úhrada manka na účet

úhrada manka srážkou ze mzdy

přebytek

2.7  Inventarizace zásob
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   Příklad

Firma MAHULENA s.r.o., zjistila v rámci inventarizace zásob tyto inventarizační rozdíly:
a) u materiálu na skladě bylo zjištěno fyzicky méně množství oproti účetnímu stavu, 

a to ve výši 40 000 Kč (u tohoto materiálu je dle vnitřní směrnice stanovena norma 
přirozeného úbytku ve výši 50 000 Kč)

b) u náhradních dílů došlo v důsledku havárie vody ve skladu k jejich zničení ve výši 
100 000 Kč. Pojišťovna potvrdila pojistnou náhradu v plné výši

c) na prodejně bylo u zboží zjištěno manko 45 000 Kč (norma přirozeného úbytku 
u zboží není stanovena). Manko bylo v plné výši předepsáno skladníkovi k úhradě

Účtování:	 	 MD	 Dal
Přirozený úbytek materiálu v rámci norem 40 000 Kč 501 112
Vzniklá škoda u náhradních dílů 100 000 Kč 549 112
Pojišťovnou potvrzená škoda k náhradě 100 000 Kč 378 648
Manko u zboží   45 000 Kč 549 132
Manko předepsáno skladníkovi k úhradě    45 000 Kč 335 648

Ú
LO
H
A

   Úloha	2.5

Podnikatel Kamil má dvě prodejny – jednu s potravinářským zbožím 
a druhou s drogistickým zbožím. 

Na obou prodejnách se uskutečnila ke dni řádné účetní závěrky inventarizace 
s těmito výsledky:
– stav zásob dle fyzické inventury:  
 potraviny ... 1 980 000 Kč; drogerie ... 750 000 Kč
– účetní stav zásob: 
 potraviny ... 2 100 000 Kč; drogerie ... 900 000 Kč

Podnikatel má ve vnitropodnikové směrnici stanovenou normu přirozených 
úbytků zásob ve výši 50 000 Kč (jde o úbytek potravinářského zboží, kdy 
dochází k rychlému znehodnocení prodávaného zboží a z tohoto důvodu 
k jeho neprodejnosti). 
V obchodě s drogistickým zbožím byl rozdíl způsobený krádeží na prodejně. 
Podnikatel měl zásoby zboží pojištěné a pojišťovna přiznala náhradu škody 
ve výši 150 000 Kč, kterou následně poukázala na běžný účet podnikatele.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VÚD Norma přirozeného úbytku potravinářského zboží 50 000,–

VÚD Manko u potravinářského zboží

VÚD Předpis náhrady za manko zaměstnanci (v plné výši)

VÚD Částečná úhrada manka srážkou ze mzdy zaměstnanci 10 000,–

VÚD Škoda v prodejně s drogistickým zboží – v důsledku krádeže

VÚD Potvrzená škoda k náhradě 150 000,–

VBÚ Úhrada od pojišťovny na běžný účet 150 000,–

&
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Oceňování	zásob	při	inventarizaci
Jednou ze základních zásad v účetnictví je zásada věrného obrazu účetnictví. To znamená, že 
hodnoty zaznamenané v účetnictví by měly odpovídat skutečnosti. 
Proto se v rámci inventarizace musí také porovnávat, zda ocenění majetku v účetnictví odpovídá 
jeho skutečné hodnotě v daném okamžiku. 
V případě, že se při inventarizaci majetku zjistí, že jeho skutečná hodnota je nižší než stav 
v účetnictví, potom záleží na tom, zda se jedná o přechodné snížení hodnoty majetku nebo 
trvalé snížení.

a) přechodné snížení – provede se úprava ocenění majetku prostřednictvím opravné položky
Opravná položka tedy představuje dočasné snížení hodnoty majetku, ke kterému je 
tvořena, a zaúčtuje se do nákladů na účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 
se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 19x – Opravná položka k zásobám. Tvorba 
opravné položky k zásobám není daňově uznatelným nákladem.

b) trvalé snížení – zaúčtuje se do nákladů na účet 549 – Manka a škody

Poznámka: 
Na zvýšení hodnoty majetku se opravné položky nesmí v žádném případě tvořit, a to z důvodu 
respektování zásady opatrnosti v účetnictví. 

Pokud by pominuly důvody pro nižší ocenění nebo došlo k vyřazení majetku, na který 
byla vytvořena OP (tj. dočasné snížení ocenění majetku se stává trvalým), potom se opravná 
položka zruší, příp. sníží. Zrušení (snížení) OP se účtuje obdobně jako tvorba OP, ale 
na opačných stranách účtů. 

Schéma účtování:
191, 196 – Opravná položka k zásobám (MT, ZB)   559 – Tvorba a zúčtování opravných pol.

112 – Materiál na skladě; 132 – Zboží na skladě 549 – Manka a škody

P
Ř
ÍK
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D

   Příklad

Inventarizací bylo zjištěno sezónní snížení hodnoty zboží (pořizovací cena v účetnictví 
= 950 tis. Kč, reálná hodnota 500 tis. Kč). Účetní jednotka rozhodla (v souladu 
s vnitřními pravidly) o vytvoření opravné položky k tomuto zboží ve výši 450 000 Kč. 
V následujícím účetním období bylo zboží prodáno za 480 tis. Kč. Vzhledem k úbytku 
prodaného zboží byla zrušena opravná položka. 

Řešení:

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal
Běžné účetní období

VÚD Tvorba opravné položky ke zboží 450 000,– 559 196
Následující účetní období

FAV Prodej zboží 480 000,– 311 604

VÚD Úbytek prodaného zboží 950 000,– 504 132

VÚD Zrušení opravné položky ke zboží 450 000,– 196 559

dočasné snížení hodnoty zásob
snížení (zrušení) opravných položek

trvalé snížení hodnoty zásob

&
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2.8	 ÚČTOVÁNÍ	ZÁSOB	 
NA	KONCI	ÚČETNÍHO	OBDOBÍ

Na konci účetního období může u nákupu zásob (materiálu i zboží) nastat situace, že kupující 
nemá ke dni účetní uzávěrky k dispozici oba potřebné doklady, a to fakturu a příjemku. 
V důsledku toho mohou vzniknout tyto dvě situace:

1. Materiál na cestě (obdobné účtování platí i pro Zboží na cestě)
– dochází k němu v případě, že účetní jednotka obdržela fakturu za nákup materiálu, ale ten 

do konce roku nedošel (dodávka je tedy na cestě). Faktura se účtuje obvyklým způsobem, 
chybějící příjemka se nahradí vnitřním účetním dokladem, jímž se převede částka faktury 
z účtu 111 na účet 119 – Materiál na cestě. 

Účtování na konci období:
 321 – Dodavatelé 111 – Pořízení materiálu 119 – Materiál na cestě

V následujícím období, až přijde dodávka, se částka převede z účtu 119 – Materiál na cestě na účet  
112 – Materiál na skladě.

2. Nevyfakturované dodávky 
– představují situaci, kdy přišla dodávka materiálu, ale k této dodávce do konce roku nepřišla 

faktura. Vzhledem k tomu, že účet 111 – Pořízení materiálu nesmí mít na konci roku zůstatek, 
tak se částka na tomto účtu vyruší se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 389 – Dohadné 
účty pasivní (místo faktury vyhotoví účetní jednotka VÚD, podle něhož se zaúčtuje závazek 
v odhadnuté ceně. 

Účtování na konci období:
   389 – Dohadné účty pasivní            111 – Pořízení materiálu    112 – Materiál na skladě

V příštím účetním období se došlá faktura zaúčtuje na stranu MD účtu 389 – Dohadné účty 
pasivní (samozřejmě se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 321 – Dodavatelé). 

UPOZORNĚNÍ
Účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží nesmí vykazovat ke dni účetní 
uzávěrky zůstatek. 

P
Ř
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   Příklad

Ve firmě NAPOLEON, s.r.o., došlo na konci účetního období v evidenci materiálu 
k těmto účetním případům:
1. Dodavatelská faktura za nákup základního materiálu – cena bez daně 50 000 Kč, 

DPH 10 500 Kč (materiál nebyl k okamžiku uzavření účetních knih převzat na sklad).
2. Příjemka na dodávku náhradních dílů 90 000 Kč (náhradní díly nebyly do okamžiku 

účetní závěrky vyfakturovány).

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Dodavatelská faktura za dodávku materiálu – cena bez daně 50 000 Kč 111 321
                                                                         – DPH 21 % 10 500 Kč 343 321
2. Příjemka na dodávku náhradních dílů 90 000 Kč 112 111
3. Vnitřní účetní doklad – nevyfakturované dodávky 90 000 Kč 111 389
4. Vnitřní účetní doklad na nepřevzatý materiál 50 000 Kč 119 111

faktury od dodavatelů vyfakturované,  
ale nepřevzaté zásoby

nevyfakturované dodávky převzetí materiálu (příjemky)

!
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2.9	 ÚČTOVÁNÍ	NAKUPOVANÝCH	ZÁSOB	 
ZPŮSOBEM	B

Způsob B evidence zásob je použitelný ve všech účetních jednotkách a použití tohoto způsobu je 
podmíněno běžným vedením skladové evidence pro průkaznost stavu zásob v průběhu účetního 
období. Vyžaduje provádění inventarizace k 31. 12. běžného roku, tj. v den, ke kterému se uzavírají 
účetní knihy, zatímco při způsobu A je možno uskutečňovat též inventarizaci průběžnou.
V průběhu účetního období se všechny složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují 
přímo do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu, resp. 504 – Prodané zboží.
Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob (stejně jako materiál vlastní 
výroby), se aktivují, tzn. účtují se na stranu MD účtu 501, resp. 504 souvztažně s příslušným 
účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Ve způsobu B se v průběhu roku neúčtuje o příjmu zásob na sklad ani o výdeji zásob ze 
skladu. Tyto pohyby se zaznamenají „pouze“ v analytické evidenci, tj. na skladních kartách. 

Účtování materiálu způsobem B v průběhu roku:
 321 – Dodavatelé 501 – Spotřeba materiálu

   211 – Pokladna

 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb 

Při roční uzávěrce se u způsobu B musí zaúčtovat následující dva účetní případy:
��převod počátečního stavu zásob do spotřeby (501 / 112, resp. 504 / 132)
��konečný stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje na stranu MD účtu 112 – Materiál 

na skladě (převede se do zásob) a ve prospěch účtu 501 – Spotřeba materiálu (sníží se 
náklady), resp. 132/504.

Účtování zásob způsobem B na konci roku:
 112 – Materiál na skladě 501 – Spotřeba materiálu

     převod PZ (podle skladové evidence) do spotřeby
 

 převod KZ (podle skladové evidence) na sklad

Pokud by na konci účetního období byly nevyfakturované dodávky zásob, potom by se 
ve způsobu B zaúčtovaly MD 501 – Spotřeba materiálu / Dal 389 – Dohadné účty pasivní.

V případě, že by na konci roku byly vyfakturované, ale nepřevzaté zásoby, účtování by bylo  
MD 119 – Materiál na cestě / Dal 501 – Spotřeba materiálu. 
 
Případné inventarizační rozdíly se ve způsobu B účtují stejně jako u způsobu A, tj.:

– manko  549 – Manka a škody / 112 – Materiál na skladě. 
– přebytky 112 – Materiál na skladě / 648 – Ostatní provozní výnosy.

faktura za materiál,
 vedlejší pořizovací náklady

nákup materiálu za hotové,
hotově placené vedleší pořizovací náklady

přepravné vlastními dopravními prostředky

2.9  Účtování nakupovaných zásob způsobem
 B



2   ZÁSOBY

46

P
Ř
ÍK
LA
D
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Společnost PATRICIE, s.r.o., provozuje obchodní činnost (zabývá se nákupem a prodejem 
zlatých šperků). 

Zásoby účtuje způsobem B. 

Ve sledovaném účetním období byly tyto účetní případy:
1. Ve Švýcarsku společnost nakoupila zboží za 10 000 CHF, kurz ČNB 24 Kč / 1 CHF. Na tento  

nákup obdržela fakturu. 
2. Od celního úřadu obdržela jednotný správní doklad, na kterém bylo vyčísleno clo 60 000 Kč. 
3. Zboží podléhá sazbě DPH 21 % (ze základu obsahujícího jak fakturovanou cenu zboží, tak clo)
4. Zboží si dovezla ze Švýcarska do ČR vlastním autem, náklady na přepravu činily 20 000 Kč.
5. Nakoupené zboží bylo převzato na prodejnu.
6. Část nakoupeného zboží bylo prodáno – tržby činily 121 000 Kč (bez daně 100 000 Kč, DPH 21 %)
7. Pořizovací cena prodaného zboží byla 48 000 Kč.
8. Na konci účetního období byla inventurou zjištěna zásoba zboží ve výši 272 000 Kč.

Řešení:

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Faktura od švýcarského dodavatele za nákup zboží 10 000 CHF 240 000,– 504 321

2. Jednotný správní doklad – clo   60 000,– 504 379

3a. DPH – povinnost přiznat daň (sazba 21 %)   63 000,– 349 343

3b. DPH – nárok na odpočet daně (sazba 21 %)   63 000,– 343 349

4. Přeprava zboží vlastním autem, náklady na přepravu činí   20 000,– 504 586

5. Zboží převzato na prodejnu 320 000,– neúčtuje se
(zápis pouze v AE)

6. Tržby za prodej zboží v hotovosti – cena bez daně 100 000,– 211 604

                                                    – DPH 21 %   21 000,– 211 343

7. Výdejka – úbytek prodaného zboží ze skladu   48 000,– neúčtuje se
(zápis pouze v AE)

8. Převod konečné zásoby na sklad (320 000 – 48 000) 272 000,– 132 504

&
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   Úloha	2.6

Obchodní společnost LINDA, s.r.o., neplátce DPH, nakupuje a prodává zboží. 
O zásobách účtuje způsobem B.
Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Faktura přijatá za dodávku 2 000 ks zboží po 50 Kč/ks 100 000,–

2. Doprava zboží byla uskutečněna vlastním firemním autem    6 000,–

3. V hotovosti zaplacena provize za zprostředkování nákupu  14 000,–

4. Zboží převzato na sklad (2 000 ks)

5. Faktura vystavená za prodej 1 500 ks zboží po 90 Kč/ks 135 000,–

6. Úbytek prodaného zboží ze skladu (1 500 ks)

7. Zaúčtování konečného stavu zboží na sklad (500 ks)

2.10 ÚČTOVÁNÍ	NEDOKONČENÉ	 
VÝROBY,	POLOTOVARŮ	A	VÝROBKŮ

Účtování výrobků bylo vysvětleno v učebnici Základy účetnictví.

Ú
LO
H
A

   Opakování	účtování	výrobků

Společnost PATRIK, a. s., vyrábí nemrznoucí přísady do betonu. Výrobky oceňuje v přímých 
nákladech, tj. přímý materiál + přímé mzdy (vč. nákladů firmy na zdravotní a sociální 
pojištění z mezd).
Náklady na výrobu 1 litru nemrznoucí směsi činí 90 Kč.

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (předpokládejte, že účetní jednotka je plátcem DPH)

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

Výdejka Výdej materiálu ze skladu do spotřeby 49 620,–

ZVL Hrubé mzdy výrobních dělníků 10 000,–

VÚD Předpis zdravotního a sociálního pojištění z přímých mezd 3 380,–

Příjemka Přírůstek hotové přísady na sklad (700 litrů)

FAV Prodej 500 litrů přísady po 160 Kč 80 000,–

Výdejka Úbytek prodané přísady ze skladu (500 litrů)

@
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Ve výrobních podnicích mohou vznikat ještě další složky zásob vlastní výroby. 

Je to zejména nedokončená výroba, kdy v průběhu účetního období mohou vzniknout 
ve výrobě různé náklady, ale výsledkem ještě nejsou výrobky ani polotovary, obvykle proto, že 
nebyly provedeny veškeré práce a výrobek či zakázka ještě nebyly ukončeny. Hodnota těchto 
nákladů představuje v účetnictví hodnotu nedokončené výroby a je povinnost ji zahrnout 
do zásob a samozřejmě tyto náklady je třeba vyrušit, aby neovlivnily výsledek hospodaření 
účetní jednotky. 

Dále jsou to polotovary – jde o nedokončené výrobky, které se od předchozích liší tím, že 
jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně (popř. více stupňů) a jsou určeny 
nejen k dohotovení do podoby výrobků, ale obvykle se mohou též samostatně prodávat (např. 
vyrobené součásti a díly při montáži automobilů mohou být použity do vyráběných aut, ale 
mohou být rovněž prodány).

Účtování ostatních zásob vlastní činnosti je obdobné jako účtování výrobků, pro shrnutí je 
níže uvedeno schéma účtování.

Také při účtování zásob vlastní činnosti si účetní jednotka může zvolit způsob A nebo způsob B.
Podle způsobu A se účtuje o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní činnosti v průběhu účetního 
období (zpravidla měsíčně).
Podle způsobu B se účtuje jen počáteční stav na začátku roku, který se na konci roku účetního 
období odepíše souvztažně jako snížení nákladů (na účtech 58. účtové skupiny) a zaúčtuje se 
zásoba zjištěná na konci roku.

Schéma účtování zásob vlastní činnosti způsobem A

 121 – Nedokončená výroba 581 – Změna stavu nedokončené výroby
 122 – Polotovary  582 – Změna stavu polotovarů
 123 – Výrobky 583 – Změna stavu výrobků

Schéma účtování zásob vlastní činnosti způsobem B 

 121 – Nedokončená výroba        581 – Změna stavu nedokončené výroby
 122 – Polotovary  582 – Změna stavu polotovarů
 123 – Výrobky 583 – Změna stavu výrobků
Počáteční stav

Zásoby vlastní činnosti také podléhají inventarizaci. Inventarizační rozdíly se zaúčtují shodně 
ve způsobu A i ve způsobu B, a to následovně:

– manka      MD 549 / Dal 12x (v případě ztráty do výše norem přirozených úbytků MD 58x / Dal 12x)
– přebytky MD 12x / Dal 58x

Poznámka:
Zatímco u nakupovaných zásob se přebytky účtují do výnosů (účet 648), tak u zásob vytvořených vlastní 
činností se přebytky účtují na stranu Dal účtů skupiny 58x.

průběžné úbytky

průběžné přírůstky

odepsání počátečního stavu 

zaúčtování KZ na konci účetního období

2.10  Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků
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   Příklad

Pan RADOSLAV provozuje zemědělskou činnost jako fyzická osoba zapsaná 
v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Není plátcem DPH. 
Z důvodu zjednodušení se zaměříme pouze na jednu část jeho produkce, a to 
pěstování obilí (pšenice). 
Kalkulované náklady na vypěstování 1 tuny pšenice činí 2 800 Kč. Prodejní cena 1 tuny 
je 4 500 Kč.
Na podzim 2021 musel provést přípravné polní práce (orba, hnojení) – hrubé mzdy 
zemědělských pracovníků na tyto práce činily 50 000 Kč, pojistné z těchto mezd 
16 900 Kč.
Nákup hnojiva, které bylo spotřebováno, byl v hodnotě 25 000 Kč, nákup nafty 
do zemědělských strojů činil 15 000 Kč, odpisy zemědělských strojů (secí stroje, 
kombajn) byl 43 100 Kč.
V roce 2022 bylo vypěstováno 50 tun pšenice a prodáno bylo 40 tun. 

Řešení:
Náklady na polní práce – PODZIM 2021.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1a) Hrubé mzdy zemědělských pracovníků   50 000,– 521 331

1b) Předpis odvodu z mezd zemědělských pracovníků   16 900,– 524 336

1c) Faktura přijatá za hnojivo (hnojivo bylo spotřebováno)                  25 000,– 501 321

1d) V hotovosti nákup PHM do zemědělských strojů   15 000,– 501 211

1e) Odpis zemědělských strojů   43 100,– 551 082

2. Na konci roku bylo provedeno zúčtování NV ve skutečných nákladech 150 000,– 121 581

V roce 2022 bylo vypěstováno 50 t pšenice a prodáno bylo 40 t pšenice.

1. Odúčtování nedokončené výroby vzniklé na podzim 2021 150 000,– 581 121

2. Přírůstek 50 t pšenice v kalkulovaných nákladech 140 000,– 123 583

3. Faktura vystavená za prodej 40 t pšenice po 4 500 Kč 180 000,– 311 601

4. Vyskladnění 40 t prodané pšenice po 2 800 Kč 112 000,– 583 123

&
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Ú
LO
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   Úloha	2.7

Společnost STAVBY, a.s., plátce DPH, se zabývá 
výstavbou a prodejem rodinných domů a dalších 
staveb. V roce 2022 společnost pracovala 
na dvou zakázkách:

a) stavba rodinného domu, který byl v roce 
2022 také dokončen a prodán zákazníkovi
Poznámka: 
Z důvodu zjednodušení předpokládáme, 
že zákazník neplatil stavební firmě žádné 
zálohy a celá zakázka byla vyfakturována až 
po dokončení a předání rodinného domu.

b) stavba základní školy v Pohořelicích, která bude dokončena a předána objednateli v roce 
2023. V roce 2022 byly zatím prováděny práce na hrubé stavbě školy. 
Poznámka: 
V průběhu roku 2022 nebyly objednateli žádné dílčí stavební práce fakturovány.

Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Vynaložené náklady na stavbu obou zakázek:
ZVL Hrubé mzdy stavebních dělníků

    z toho – na rodinný dům 1 500 000 Kč 
                – na školu               1 000 000 Kč

  2 500 000,–

VÚD Předpis zdravotního a sociálního pojištění z mezd
    z toho – na rodinný dům    507 000 Kč 
                – na školu                  338 000 Kč

  845 000,–

FAP Za stavební materiál (byl spotřebován)  – cena bez daně
    z toho – na rodinný dům 1 600 000 Kč 
                – na školu               1 400 000 Kč

3 000 000,–

     – DPH 21 % 630 000,–

FAP Za subdodávky stavebních prací (od neplátců DPH)
    z toho – na rodinný dům    393 000 Kč 
                – na školu                  917 000 Kč

1 310 000,–

2. Rodinný dům byl zkolaudován a zúčtován do zásob výrobků

3. FAV za prodej rodinného domu  – cena bez daně 6 000 000,–

      – DPH 15 % 900 000,–

4. Odúčtování ze zásob výrobků – prodaný rodinný dům

5. Náklady na rozestavěnou základní školu (zvýšení NV)

Úkol č. 2: Zjistěte výsledek hospodaření stavební firmy v roce 2022.

@
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