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7.5	 Základní	účtování	výrobků

7.5.1	Pojem,	ocenění

Výrobky jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům.

Výrobky se zahrnují do zásob a v průběhu účetního období se přírůstky a úbytky zásob výrobků oceňují 
vlastními náklady. 

PŘÍKLAD na stanovení nákladů a ceny výrobku
Firma vyrábí výrobek, u kterého jsou tyto náklady:
A – Přímé náklady (tj. které lze přímo zjistit na 1 výrobek)
Spotřeba materiálu 2 620 Kč
Hrubé mzdy 10 000 Kč
Pojistné firmy z hrubých mezd (33,8 %)      3 380 Kč
B – Režijní náklady (nelze přímo zjistit náklad na 1 výrobek, neboť výše těchto nákladů se na rozdíl od nákladů 
přímých nemění přímo úměrně s objemem výroby)
Jedná se například o odpisy výrobních strojů, spotřebu energie, nájemné výrobních prostor. 
Firma si stanovila, že výše uvedené režijní náklady činí 2 000 Kč na 1 výrobek.

Poznámka: V předchozím příkladu byly náklady na výrobu 1 výrobku 18 000 Kč. Prodejní cena výrobku by tedy měla 
být vyšší než 18 000 Kč, aby firma dosáhla zisku. V našem příkladu je prodejní cena výrobku stanovena na 22 000 Kč.

Řešení:
Celkové náklady na výrobek jsou 18 000 Kč (16 000 Kč přímé + 2 000 Kč nepřímé).

7.5.2	Účtování	výroby	a		prodeje	výrobků

Výroba výrobků

Ve skladu výrobků dochází ke zvýšení jejich stavu, a proto jej účtujeme na straně Má dáti účtu  
123 - Výrobky. Zároveň se přírůstek těchto zásob musí zaúčtovat se souvztažným zápisem na výsledkovém 
účtu 583 - Změna stavu zásob výrobků.
Proč se výroba výrobků účtuje jako snížení nákladů? Při výrobě vznikly v účetní jednotce náklady, které 
byly vyúčtovány na vrub (MD) příslušných nákladových účtů (spotřeba materiálu, mzdové náklady, 
nakupované služby apod.). Náklady na zásoby výrobků, které ještě nebyly spotřebovány, nemohou 
snižovat výsledek hospodaření, a proto se musí při zaúčtování přírůstku výrobků vykompenzovat 
záznamem na straně Dal výsledkového účtu Změna stavu výrobků jako ekvivalent vynaložených nákladů.

Schéma účtování:
 123 - Výrobky 583 - Změna stavu výrobků

 

Prodej výrobků

Hlavním cílem každého podniku je úspěšný prodej (není důležité pouze umět vyrobit, ale je důležité také 
umět prodat).
V předchozím příkladě byly náklady na výrobu 1 výrobku 18 000 Kč. Prodejní cena výrobku musí být 
vyšší než 18 000 Kč, protože v případě ceny stanovené na úrovni nákladů by firma dělala svou práci 
úplně zadarmo, a přitom cílem každé firmy je dosáhnout zisku.
Konečná prodejní cena závisí na dohodě se zákazníkem, v našem případě je smluvní cena stanovena 
na 22 000 Kč.

výrobky převzaté z výroby do skladu
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Podniky prodávají výrobky odběratelům na faktury nebo přímo za hotové. Prodejní cena představuje 
v prodávajícím podniku tržby, které jsou výnosem (u plátců DPH je výnosem částka bez daně, neboť 
DPH musí podnik odvést finančnímu úřadu).
Pokud podnik prodává výrobky na fakturu, vzniká mu pohledávka za odběratelem, kterou pak odběratel 
zpravidla uhradí na běžný účet. 

Schéma účtování:
                 601 - Tržby za výrobky                                                 211 - Pokladna, 311 - Odběratelé 

  cena bez daně              cena s daní

         

               343 - Daň z přidané hodnoty 

   
PŘÍKLAD
Podnik obdržel fakturu za nákup materiálu na 108 900 Kč (cena bez daně 90 000 Kč + DPH 21 %  
18 900 Kč). Z nakoupeného materiálu vyrobil 100 ks výrobků, které prodává zákazníkovi. 
Při tvorbě prodejní ceny podnikatel připočítal mzdové náklady 10 000 Kč a zakalkuloval zisk ve výši  
500 Kč.
Za prodej 100 ks výrobků vystavil zákazníkovi fakturu.

Řešení:
Tvorba ceny:
Materiál          900 Kč (90 000 / 100 ks)
Mzdy   100 Kč (10 000 / 100 ks)
Zisk  500 Kč
Prodejní cena bez daně 1 500 Kč
DPH 21 % 315 Kč
Prodejní cena s daní 1 815 Kč 

Účtování:
1. FAP za nákup materiálu, který byl převzat na sklad 108 900 Kč  
    (z toho cena bez daně 90 000 Kč + DPH 21 % 18 900 Kč) 
2. Výdej materiálu do výroby 90 000 Kč
3. Hrubé mzdy zaměstnanců 10 000 Kč
4. FAV za prodej 100 ks výrobků 181 500 Kč 
    (z toho cena bez daně 150 000 Kč + DPH 21 % 31 500 Kč)

        321 - Dodavatelé                                     112 - Materiál                                   343 - DPH 
1.    108 900,– 1.      90 000,– 2.      90 000, – 1.      18 900,– 4.      31 500,–

            311 - Odběratelé                           601 - Tržby za výrobky                 501 - Spotřeba materiálu
4.    181 500,– 4.   150  000,– 2.     90 000, –

           521 - Mzdové náklady                       331 - Zaměstnanci 
3.     10 000,– 3.     10  000,–

PPD, FAV v prodejních cenách

DPH – závazek vůči FÚ
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Při prodeji výrobků dochází zároveň k  úbytku výrobků ze skladu. Podobně jako při prodeji zboží se 
tržba (prodejní cena) zaúčtuje do výnosů (viz předcházející strana) a hodnota prodaných výrobků (vlastní 
náklady) do nákladů na účet 583 - Změna stavu výrobků. 

Schéma účtování:
 123 - Výrobky 583 - Změna stavu výrobků

Rozdíl mezi tržbami v prodejních cenách a vlastními náklady prodaných výrobků je výsledek hospodaření 
z prodeje výrobků, kterým je zisk nebo ztráta.

PŘÍKLAD na účtování výrobků a zjištění výsledku hospodaření z prodeje výrobků
Firma vyrobila 100 ks výrobků, náklady na 1 výrobek jsou dle výše uvedené kalkulace 18 000 Kč,  
tzn. celkové náklady na výrobu byly 1 800 000 Kč.

Prodáno bylo zatím 70 kusů výrobků, prodejní cena 1 výrobku je 22 000 Kč, tzn. tržby z prodeje výrobků jsou 
1 540 000 Kč.

1. Při výrobě byly zaúčtovány v průběhu roku na příslušných nákladových účtech tyto částky:
a) spotřeba materiálu 250 000 Kč
b) mzdové náklady 1 000 000 Kč
c) zákonné sociální pojištění 338 000 Kč
d) nakupované služby 162 000 Kč
e) odpisy dlouhodobého majetku 50 000 Kč

2. Vyrobeno a do skladu výrobků odvedeno  (100 ks * 18 000 Kč)  1 800 000 Kč
3. Faktura vystavená odběrateli za prodej  (70 ks * 22 000 Kč)  1 540 000 Kč
4. Úbytek prodaných výrobků ve vlastních nákladech (70 ks * 18 000 Kč)                     1 260 000 Kč

Řešení:

 různé rozvahové účty                                                      501 - Spotřeba materiálu
1)             1 800 000,– 1a)            250 000,–

                 521 - Mzdové náklady                                                    524 - Zákonné sociální pojištění
1b)            1 000 000,– 1c)            338 000,–

                   518 - Ostatní služby                                                              551 - Odpisy DHM
1d)               162 000,– 1e)              50 000,–

 123 - Výrobky                                                   583 - Změna stavu zásob výrobků
2)              1 800 000,– 4)             1 260 000,– 4)          1 260 000,– 2)            1 800 000,–

                  311 - Odběratelé 601 - Tržby za výrobky
3)            1 540 000,– 3)            1 540 000,–

Výsledek hospodaření z prodeje výrobků:
Tržby v prodejních cenách 1 540 000,–
Vlastní náklady prodaných výrobků 1 260 000,–
VH z prodeje výrobků = ZISK   280 000,–  

vyskladňování výrobků ve vlastních nákladech
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ÚLOHA  7.5.1

Soukromý podnikatel Milan Janeček (plátce DPH), zabývající se výrobou nábytku, dodává mimo jiné 
do obchodů i tyto výrobky:
- kancelářské stoly  ... prodejní cena 2 904 Kč (cena bez daně 2 400 Kč, DPH 504 Kč)
- skříňky ... prodejní cena 2 178 Kč (cena bez daně 1 800 Kč, DPH 378 Kč)

Náklady na 1 ks výrobku dle kalkulace:
- kancelářské stoly … 1 950 Kč 
- skříňky … 1 500 Kč 

Skutečné náklady na výrobu stolů a skříněk:
- výdejky materiálu            ...  222 000 Kč 
-  hrubé mzdy            …  62 000 Kč 
-  nájem výrobní haly a strojů   …  22 000 Kč

Ve sledovaném období bylo vyrobeno a na sklad odvedeno 80 ks kancelářských stolů a 100 ks skříněk.
Vyfakturováno bylo 80 ks kancelářských stolů a 60 ks skříněk.

Úkol č. 1: Zaúčtujte tyto účetní případy spojené s výrobou a prodejem obou druhů výrobků:

1. Skutečné náklady na výrobu: 
a) spotřeba materiálu (výdejky) 
b) hrubé mzdy zaměstnanců (zúčtovací a výplatní listina) 
c) nájemné výrobních prostor a strojů (faktura přijatá od neplátce)

2. Vyrobené výrobky byly převedeny na sklad (příjemka): 
a) 80 ks kancelářských stolů    .................... Kč 
b) 100 ks skříněk     .................... Kč 
Celkem:      .................... Kč

3. Prodej 80 ks stolů a 60 ks kříněk (faktura vystavená)

Položka Kanc. stoly – 80 ks Skříňky – 60 ks Celkem

a) cena bez daně

b) DPH 21 %

c) cena s daní

4. Vyskladnění prodaných výrobků ve vlastních nákladech (výdejka): 
a) 80 ks kancelářských stolů    .................... Kč 
b) 60 ks skříněk     .................... Kč 
Celkem:      .................... Kč

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ 
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       Nákladový účet – ………………  Rozvahový účet – ………………….

 Nákladový účet – ……………….. Rozvahový účet – ………………….

 Nákladový účet – ……………….. Rozvahový účet – ………………….

 123 - Výrobky 583 - Změna stavu zásob výrobků

 311 - Odběratelé 601 - Tržby z prodeje výrobků

 343 - Daň z přidané hodnoty

Úkol č. 2: Doplňte chybějící údaje do skladní karty a vypočítejte, jaký je stav zásob výrobků na konci ledna 
a porovnejte se zůstatkem na účtu 123 – Výrobky.

Název výrobku: kancelářské stoly Měrná jednotka: ks Skladní karta č. 1

Doklad Text
 Množství Jednotková 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

Název výrobku: skříňky Měrná jednotka: ks Skladní karta č. 2

Doklad Text
 Množství Jednotková 

cena
Kč

příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba

Úkol č. 3: Zjistěte výsledek hospodaření z prodeje výrobků:

Tržby v prodejních cenách  …………… Kč

Prodané výrobky ve vlastních nákladech  …………… Kč

Výsledek hospodaření z prodeje výrobků      …………… Kč 

Poznámka: 
O přírůstku a úbytku výrobků lze účtovat také najednou, a to prostřednictvím změny stavu, tj. rozdílu mezi 
vyrobeným a vyskladněným množstvím (podrobněji bude vysvětleno ve druhém díle). 
Zkuste se zamyslet, jak by se změnilo účtování v tomto příkladě, pokud by firma využila této možnosti.

Základní účtování výrobků ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ 
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PŘÍPADOVÁ	STUDIE
Zadání případové studie:

Jazyková škola si sama vyrábí pracovní sešity do jazykových kurzů. Radima zajímá, kdy 
a v jaké výši si bude moci tyto náklady na výrobu uplatnit do nákladů, které v konečném 
důsledku budou snižovat výsledek hospodaření. 

Příklad 1 – Vliv výroby sešitů na rozvahu a výsledovku
Jazyková škola vyrobila 800 ks pracovních sešitů. Od tiskárny obdržela jazyková škola fakturu za tisk 
sešitů ve výši 132 000 Kč (cena bez daně 120 000 Kč, DPH 10 % = 12 000 Kč), která byla také z běžného 
účtu uhrazena. Ve sledovaném období nebyl žádný pracovní sešit prodán, tj. konci roku bylo na skladě 
800 ks sešitů.
Zjednodušeně předpokládáme jediný nákladový druh na výrobu sešitů, a to náklady na jejich vytisknutí.

Popis hospodářské operace
Vliv na rozvahu Vliv na výsledovku

aktiva pasiva náklady výnosy

Faktura přijatá za výrobu 800 ks prac. sešitů – bez  DPH ….…. ….…. ….…. ….….

                                                                                  DPH 10 % ….…. ….…. ….…. ….….

Úhrada faktury tiskárně za vytištění sešitů ….…. ….…. ….…. ….….

Převzetí 800 ks vyrobených výrobků na sklad ….…. ….…. ….…. ….….

Úkol: Určete, zda se po vytištění sešitů (nákupu na fakturu i její úhrady) změnila celková hodnota majetku.

Příklad 2 – Výsledek hospodaření z prodeje sešitů (výrobků)
V následujícím roce bylo prodáno za hotové 500 ks pracovních sešitů po 200 Kč + DPH 10 %.

Popis hospodářské operace
Vliv na rozvahu Vliv na výsledovku

aktiva pasiva náklady výnosy

Tržba v hotovosti za prodej 500 ks sešitů – bez DPH ….…. ….…. ….…. ….….

                                                                            DPH 10 % ….…. ….…. ….…. ….….

Úbytek 500 ks prodaných výrobků ze skladu ….…. ….…. ….…. ….….

Celkem ….…. ….…. ….…. ….….

Úkol:  Určete, zda rozdíl mezi náklady a výnosy odpovídá rozdilu mezi hodnotou aktiv a pasiv.

REKAPITULACE

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z PRODEJE VÝROBKŮ Kč

Náklady na prodané výrobky (účet 583 – strana MD) ..........

Tržby z prodeje výrobků (účet 601) ..........

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –) ..........

Pro více informací se podívejte na VIDEO (e-learning.stohl-znojmo.cz).
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OPAKOvACÍ OtázKy

•	 Co všechno byste zahrnuli pod pojem zásoby vlastní činnosti? Uveďte příklady.

•	 Proč se výroba výrobků účtuje jako snížení nákladů?

•	 Co je netypické pro účtování na účtu 583 - Změna stavu výrobků ve srovnání  
s jinými nákladovými účty? 

•	 Jak se zjistí výsledek hospodaření z prodeje výrobků?

•	 Jaké nákladové položky mohou vzniknout podniku při výrobě výrobků?

tESt

Potvrďte správnost či nesprávnost níže uvedených tvrzení.  
Svou odpověď zdůvodněte.

tvrzení ANO NE

1. Přírůstky a úbytky zásob výrobků se oceňují vlastními 
náklady.

2. DPH z prodaných výrobků se účtuje do tržeb.

3. Výrobky jsou součástí oběžných aktiv.

4. Účet 583 – Změna stavu výrobků může vykazovat zůstatek 
na straně MD.

5. Úbytek prodaných výrobků se účtuje v prodejních cenách.

PROCvIČOváNÍ zNALOStÍ FORMOU HRy RISKUJ
moje-vysledky.stohl-znojmo.cz
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