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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB 

Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro 

vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům 

upravujícím jejich formální a obsahovou stránku. Druhá část obsahuje představení 

společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. a zhodnocení existující vnitropodnikových 

směrnic souvisejících s řešenou problematikou. Poslední část obsahuje návrh komplexní 

vnitropodnikové směrnice na téma zásoby. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vnitropodnikové směrnice, zásoby, ocenění zásob, účtování zásob, legislativa 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on internal guidelines of the company ITAB Shop 

Concept CZ, a.s. The first part is devoted on theoretical background of internal 

directives, accounting and inventory valuation and legislative bases governing the 

formal and concept aspects of these documents.. The second part contains a company 

introduction and evaluation of the existing guidelines. The last part contains draft of 

internal guideline dealing with comprehensive inventory valuation and accounting of 

stocks.  
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Internal guidelines, inventory, inventory valuation, accounting of stocks, 

legislation  
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ÚVOD  

Vnitropodnikové směrnice jsou nedílnou součástí každé fungující účetní 

jednotky. Interní směrnice stanovují řád, umožňují zaměstnancům společnosti efektivně 

a organizovaně vykonávat náplň pracovní činnosti a sjednocují fungování celého 

podniku.  

Každá účetní jednotka podnikající na území České republiky je povinna řídit se 

zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb. 

českými účetními standardy, vyhláškami Ministerstva financí a dalšími předpisy tak, 

aby dodržovala zásady vedení účetnictví. Tedy například věrné a poctivé zobrazení 

situace v podniku, zásadu bilanční kontinuity, stálosti účetních metod, využití 

akruálního principu, zásadu zákazu kompenzace a zásadu opatrnosti. K dodržení všech 

těchto zásad podnikatelským subjektům slouží vnitropodnikové směrnice. Tyto 

směrnice si účetní subjekty stanovují samy tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich 

potřebám a oboru podnikání.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti 

ITAB Shop Concept CZ, a.s., konkrétněji na oblast ocenění a účtování zásob a aspekty 

s touto oblastí související. Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. je dceřinou 

společností ITAB Shop Concept AB a sídlem ve Švédsku. Podnik se zabývá výrobou 

a prodejem regáloviny a pokladních boxů primárně pro obchodní řetězce.  

V první části je vysvětlena podstata vnitropodnikových směrnic, jejich struktura 

a funkce. Posléze jsou vymezeny a rozebrány pojmy zásoby, účtování zásob, metody 

oceňování zásob a mark-up. V analytické části je představena společnost ITAB Shop 

Concept CZ, a.s., blíže definován její obor podnikání a stanoven její cílový segment na 

trhu. Následně na základně informací poskytnutých společností byla vytvořena aktuální 

směrnice zabývající se problematikou zásob v podniku tak, aby co nejvíce vyhovovala 

současným potřebám výrobního závodu. 
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1 STANOVENÍ CÍLŮ A POSTUPU ZPRACOVÁNÍ  

Cílem této bakalářské práce je vymezit a definovat teoretické hledisko 

vnitropodnikových směrnic, oceňování a účtování zásob a následně tyto teoretické 

poznatky aplikovat v praktické části práce tak, aby výstupem byla komplexní směrnice 

z oblasti zásob. Směrnice musí odpovídat potřebám podniku ITAB Shop Concept CZ, 

a.s., nesmí být v rozporu se současnou legislativou a musí být aplikovatelná v praxi.  

Hlavním cílem je navrhnout směrnici na základě informací poskytnutých 

společností, již existujících směrnic s vazbou na zásoby a principů, které v korporaci 

existují a zabývají se tímto tématem. Výsledná směrnice má sjednotit, zjednodušit 

a přesněji definovat systém oceňování nakoupených, vyrobených a neprodejných 

položek, pohyb zásob v podniku a jejich účtování.  

Teoretická část bakalářské práce byla zpracována za pomoci odborné literatury, 

zaměřené na vnitropodnikové směrnice, účetnictví podnikatelských subjektů a vedení 

účetnictví v roce 2017. Jako další podklad pro zpracování byl využit zákon č. 563/1991 

Sb. o účetnictví (dále jen „ZOÚ“) a vybrané české účetní standardy. 

Analytická část byla zpracována formou rozboru v současnosti používaných 

metod v podniku a jejich vyhodnocením. K přesnější analýze a lepší orientaci ve 

fungování těchto metod a oceňování zásob přispěli zaměstnanci ekonomického 

oddělení. Díky této skutečnosti došlo k optimalizaci obsahové stránky vzniklé směrnice 

a konkretizaci specifických potřeb podniku ITAB Shop Concept, a.s.  

Praktická část, obsahující vyhotovenou směrnici byla vypracována na základě 

sloučení poznatků z teoretické části, upravujících především formální a legislativní 

hledisko směrnice a části praktické uvádějící skutečné údaje, které vytyčily potřeby 

společnosti, na které musí direktiva reagovat.  

Metody a postupy zpracování:  

Teoretická část byla zpracována za pomoci odborné literatury, vztahující se 

k tématu vnitropodnikových směrnic a zákonů užívaných v České republice, které 

definují řádné vedení účetnictví a nastavují potřebné limity a omezení. 
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Analytická část využívá metod finanční analýzy. Metody absolutních ukazatelů -  

vertikální/ horizontální analýza. Vertikální analýza – určuje podíl jedné položky na 

celkové sumární položce. Horizontální analýza – sleduje vývoj jednotlivých položek 

v čase. Dalším využitým postupem byla analýza současného stavu vnitropodnikových 

směrnic z podkladů poskytnutých společností (Kiseľáková a Šoltés, 2017). 

Při realizaci návrhové části práce autorka vycházela z výsledků analytické části. 

Pro vytvoření návrhové části a dodržení potřebných kritérií byla využita teoretická část, 

vlastní poznatky autorky a původní směrnice dodané společností.    
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy využívané v rámci 

bakalářské práce, principy fungování účtování skladových pohybů a využívání metod 

oceňování zásob. Konkrétně teoretická část definuje vnitropodnikové směrnice, jejich 

vymezení v ZOÚ a jejich druhy. Dále jsou v této části charakterizovány zásoby, metody 

oceňování zásob při naskladnění a vyskladnění, způsob určování hodnoty 

nepohyblivých položek a výpočty kalkulací.  

2.1 Vnitropodnikové směrnice – definice  

Vnitropodnikové směrnice jsou interní předpisy konkrétní společnosti. Účetní 

jednotky jimi upravují svůj individuální účtový rozvrh, vycházející ze směrné účtové 

osnovy definované prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. k podvojnému účetnictví (dále 

jen „prováděcí vyhláška“) a pravidla pro vedení účetnictví, např. způsoby oceňování 

majetku, zásob, vypořádávání podílů na zisku, dále personální problematiku, hodnocení 

pracovníků, bonusový systém, školení nebo pravomoci managementu a statutárních 

orgánů (Müllerová a Šindelář, 2014). 

Vytváření vnitropodnikových směrnic je v kompetenci společností, avšak je 

limitováno základní legislativní úpravou. V první řadě ZOÚ, prováděcí vyhláškou 

a českými účetními standardy. Všechny tyto prameny regulují záležitosti, které lze 

vnitropodnikovou směrnicí stanovit. Žádný právní předpis přímo nestanovuje závaznou 

vizuální stránku těchto dokumentů.  

Primární úlohou vnitropodnikových směrnic je jednotné zachycování 

hospodářských transakcí tak, aby bylo možné srovnávat výstupy z účetnictví v různých 

časových obdobích. Zároveň tak dochází ke sjednocování uplatňovaných metodických 

postupů. Neopomenutelný přínos mají kvalitně zpracované vnitropodnikové směrnice 

především v případě, že subjekt podléhá auditorským, daňovým a finančním kontrolám. 

Další podstatný aspekt vnitropodnikových směrnic je, že umožňují rychlou a efektivní 

fluktuaci zaměstnanců v podniku (Müllerová a Šindelář, 2014).  
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2.1.1 Povinné vnitropodnikové směrnice  

Mezi povinné účetní předpisy patří:  

a. Účtový rozvrh – dle ZOÚ mají všechny účetní jednotky povinnost vycházet ze 

Směrné účtové osnovy. Pevné části: označení účtových tříd a účtových skupin 

(§ 14 ZOÚ). Volitelné části: syntetická a analytická úroveň jednotlivých účtů. 

Účetní rozvrh je zpravidla vytvářen na počátku účetního období, je možné ho 

v průběhu účetního období doplňovat.  

b. Směrnice o systému zpracování účetnictví – dle § 11, § 12, § 13 a § 16 ZOÚ 

mají účetní jednotky právo stanovit si systém zpracování účetnictví. Z toho 

vyplývá povinnost správně vymezit, např. skupinu účetních dokladů, jejich 

formální náležitosti a číselné řady. Dále pak definovat „včasný zápis do účetních 

knih“, vznik účetního případu atd.  

c. Účetní odpisový plán – účetní jednotka má vymezit jakým způsobem bude 

vyjadřovat míru opotřebení majetku. Obsah odpisového plánu: způsob zařazení 

a vyřazení majetku, způsob odpisování (lineární, degresivní – u daňových odpisů 

a systém výpočtu účetních odpisů), období zúčtování odpisů, případně určení 

pracovníka zodpovědného za dodržování odpisového plánu. Zvolený odpisový 

plán nelze měnit u majetku, u něhož již započalo odepisování.  

d. Předpis procesu zacházení s dlouhodobým majetkem – určení jakým způsobem 

bude s majetkem zacházeno. Definice včasného přejímání majetku, uvedení do 

užívání, evidence majetku (inventární čísla, protokoly k dlouhodobému majetku) 

a další atributy související s dlouhodobým majetkem, až do doby jeho vyřazení.  

e. Norma cestovních náhrad – v souladu s § 32g ZOÚ a §§ 151 - 155 zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb., účetní jednotka stanoví výši a způsob výpočtu cestovních 

náhrad tak, aby nebyly v rozporu se zákonem.  

f. Seznam kompetencí a podpisových vzorů - účetní jednotka musí sestavit interní 

předpis dle § 33a odst. 9 ZOÚ, určující osoby, které jsou oprávněny jednat 

jménem společnosti a rozsah, v jakém mohou jednání vykonávat, např. finanční 
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limity nákupů, uzavírání smluvních vztahů – kompetence k podpisu 

ročních/víceletých smluv, podpisy závazků dle finančních limitů atd.    

g. Předpis pro oceňování majetku a závazků v cizí měně -  dle § 4 odst. 12 ZOÚ má 

účetní jednotka povinnost vést účetnictví v české měně. Je tedy nutné stanovit si 

způsob přepočtu závazků, pohledávek a finančních prostředků evidovaných 

v cizí měně na měnu tuzemskou (Müllerová a kol., 2009).  

2.1.2 Nepovinné vnitropodnikové směrnice  

Kromě vnitropodnikových směrnic, jejichž tvorba vyplývá ze zákona, jako 

povinnost účetní jednotky si podniky často vytváří další, nepovinné předpisy, kterými 

upravují vnitřní procesy.  

Odborně zpracované vnitropodnikové směrnice a efektivně nastavené interní 

procesy zvyšují tržní hodnotu podniku. Umožňují rychlou a efektivní fluktuaci 

zaměstnanců v podniku – nově příchozí zaměstnanci se snadněji seznámí s podnikovou 

kulturou a s právy a povinnostmi, které vycházejí z jejich pracovně-právního vztahu se 

společností. V neposlední řadě sjednocují postupy uplatňované podnikem vůči 

zaměstnancům a třetím stranám.  

V kategorii nepovinných směrnic se zpravidla objevují tyto předpisy: Oběh 

účetních dokladů, Výchova a vzdělávání zaměstnanců, Systém benefitů pro 

zaměstnance, Příručka kvality, Systém kontroly kvality, Reklamační řízení, Nákup, 

Interní audit, atd. (Sotona, 2005).  

2.1.3 Směrnice dle IFRS  

Současná legislativní úprava IFRS přímo nedefinuje, které vnitropodnikové 

směrnice musí podniky tvořit. Účetní jednotky tyto předpisy vytváří, aby byly schopné 

dodržet účetní principy, které IFRS stanovují a prokázat, který z uvedených způsobů 

účtování připuštěných dle jednotlivých standardů používají. Základní principy v IFRS 

stanovuje tzv. koncepční rámec. Tento rámec stanovuje základní koncept, ze kterého 

vycházejí konkrétní požadavky jednotlivých standardů. Primárním účelem je sjednocení 

přístupu k sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka sestavená dle IFRS vychází 
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z předpokladu, že má informovat uživatele závěrky (tedy zaměstnance, investory, 

dodavatele atd.) o finanční situaci v podniku a jejich změnách za účetní období. 

Uživatelé následně hodnotí schopnost podniku generovat finanční prostředky.  

Vnitropodnikové směrnice založené na implementaci standardů IFRS do 

tuzemského účetnictví mají napomáhat k naplnění základních účetních principů z tohoto 

sloučení vycházejících, jimiž jsou: 

a. Akruální báze: výsledky hospodářských transakcí jsou vykazovány (uznány, 

rozpoznány) v období, k němuž věcně a časově náleží. Jejich vykázání tedy není 

vázáno na peněžní toky, které s nimi souvisí. Účetní jednotka má povinnost 

časově rozlišovat výdaje a příjmy, náklady a výnosy, a tvořit dohadné položky 

a rezervy tak, aby nedocházelo ke zkreslení hospodářského výsledku.  

b. Předpoklad trvání účetní jednotky: tzv. going concern - podnik neuvažuje 

o ukončení, nebo redukci svých ekonomických činností, ani nepodléhá likvidaci. 

Subjekt bude ve vykonávání své podnikatelské činnosti pokračovat minimálně 

v dohledné době.  

c. Periodicita vykazování: účetní období je jeden rok – kalendářní/hospodářský. 

Periodicita vykazování = výkazy se sestavují v pravidelných intervalech 

minimálně jednou ročně. V případě, že účetní jednotka výkazy zpracuje za 

kratší/delší období, než jeden rok uvede v účetní závěrce rozhodné skutečnosti 

pro zkrácení/prodloužení období.  

d. Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti: účetní závěrka má poctivě prezentovat 

výkonnost podniku, finanční situaci a peněžní toky účetní jednotky. Pro 

dodržení této zásady je nutné přesně definovat aktiva, závazky, výnosy 

a náklady. Dále přesné a správné zobrazení jednotlivých transakcí 

probíhajících v rámci podniku (Dvořáková, 2014). 
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2.2 Zásoby  

2.2.1 Definice zásob 

Primárním parametrem zásob je krátkodobé použití v rámci podnikové činnosti - 

max. jeden rok. Jde o majetek určený ke spotřebě, který vstupuje do hlavních 

podnikových činností. Mezi zásoby řadíme i zálohy poskytnuté na pořízení zásob 

a drobný hmotný majetek. V účtové osnově je pro zásoby vyhrazena účtová třída 

1 (Landa, 2008).     

2.2.2 Členění zásob 

Materiál 

Do kategorie materiálu řadíme především:  

- suroviny, tzn. základní materiál - zcela nebo z části tvoří podstatu výrobku,  

- pomocné látky – vstupují do výrobku, ale netvoří jeho podstatu – např. lak, 

látky pro zajištění provozu účetní jednotky, 

- movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku a kratší bez ohledu na vstupní 

cenu, 

- paliva,  

- mazadla,  

- náhradní díly,  

- obalové materiály. 

Pro účtování o materiálu využíváme účtovou skupinu 11 (Landa, 2008). 

Zásoby vlastní činnosti  

Nedokončená výroba a polotovary – produkty, které prošly jedním, nebo více 

výrobními procesy, již tedy nejsou materiálem, ale doposud nebylo jejich zpracování 

ukončeno a nejsou tedy ani hotovým výrobkem. Jsou evidovány odděleně na speciálně 

vyhrazených účtech v účtové skupině 12.  
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Hotové výrobky – dokončené produkty vlastní výroby určené buď k prodeji, 

anebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky, evidujeme v rámci účetní skupiny 12. 

Zvířata – účet využívaný především jednotkami hospodářského sektoru. Položka 

obsahuje zvířata ve výkrmu, včelstva, hejna, ryby atd. (Landa, 2008).  

Zboží – „Za zásoby zboží se považují movité věci a zvířata, nabyté za účelem 

prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Dále také výrobky 

vlastní činnosti, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata 

vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou 

jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž 

předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje 

a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení“ 

(Meritum Účetnictví podnikatelů, 2016, str. 87). 

2.2.3 Obrat zásob 

Rychlost oběhu zásob lze měřit dvěma ukazateli: 1. počet obrátek zásob – 

vyjadřuje počet obrátek za daný časový úsek – zpravidla jeden rok, 2. doba obratu zásob 

vyjadřuje období, za které projdou zásoby jednotlivými výrobními procesy 

a přetransformují se z fáze příjmu do fáze tržeb.  

Obecně vzato platí pravidlo, že čím kratší je proces zpracování, tím méně 

kapitálu je v zásobách vázáno. Dle obrátkovosti lze zásoby rozdělit do čtyř kategorií:  

- zásoby krátkodobé obrátky,  

- střednědobé obrátky,  

- dlouhodobé obrátky,  

- mrtvé (zastaralé) zásoby, neboli obsolete stock (Hrdý a Krechovská, 2017). 

Základním cílem managementu je dle analýz zásob zvolit co nejlepší stupeň 

rovnováhy mezi požadavkem finančních manažerů, kterým je udržování co nejnižších 

zásob za účel minimalizování nákladů na zásoby, a požadavkem obchodních úseků na 

co nejvyšší stav zásob pro zajištění plynulého chodu dodávek odběratelům.    
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K uspokojení těchto požadavků slouží v podniku tzv. zásady racionálního 

rozhodování:  

1. nakupujeme jen to, co potřebuje,  

2. nakupujeme jen tolik, kolik potřebujeme,  

3. a zvažujeme náklady související s pořízením zásob (Švarcová, 2009).  

Obsolite – neprodejné zásoby   

Mezi tento druh zásob spadají položky, které nejsou kvalitativně poškozeny, ale 

podlehly značnému morálnímu zastarání, mají prošlou dobu použitelnosti, nebo došlo 

k zániku segmentu (zákazníka) pro který byly vyrobeny. Posledním důvodem může být 

nadbytečná výroba, která neodpovídá poptávce na trhu. Tyto položky již není možné na 

trhu uplatnit za běžnou prodejní cenu.  

Následné nakládání s obsolite položkami se liší dle míry zastarání. V první řadě 

lze uplatnit taktiku rozprodání neprodejných položek buď za cenu pořízení, nebo se 

ztrátou, která je kompenzována snížením nákladů na neprodejné zásoby (typicky 

náklady na skladování). Pokud účetní jednotka zjistí, že došlo k poklesu ceny, měla by 

dle § 26 ZOÚ začít tvořit dočasné opravné položky a snížit tak hodnotu zásob 

(Horáková a Kubát, 1998).   

V případě velké míry zastarání může podnik přistoupit k likvidaci zásob. To 

znamená, že se podnik rozhodne zásoby fyzicky znehodnotit a vyřadit z evidence. Tento 

krok lze aplikovat na všechny druhy prokazatelně neprodejných zásob.  

Dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o dani z příjmu (dále jen „ZDP“), jsou 

náklady (výdaje) vzniklé prokazatelně v důsledku likvidace zásob daňově účinné. Jako 

důkazní prostředek o provedení likvidace se používají likvidační protokoly potvrzené 

osobou (fyzickou nebo právnickou), která likvidaci provedla a další listinné důkazy.   

2.3 Účtování o zásobách 

Zásoby se v jednotlivých podnicích podílejí na konečné odbytové činnosti 

různým způsobem. Z tohoto důvodu byly rozpracovány dvě základní metody účtování 
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o zásobách tak, aby co největší měrou odpovídaly individuálním potřebám účetních 

jednotek.  

2.3.1 Metoda A 

Jde o tzv. průběžné účtování o zásobách. Podstatou této metody je co nejlépe 

naplnit zásadu věcné a časové souvislosti. Je dodržována v průběhu celého účetního 

období a umožňuje zjistit skutečné náklady vynaložené na dosažení příslušných výnosů 

v kterémkoli okamžiku. Největší význam má tato skutečnost pro vnitřní řízení podniku. 

Jde o důležitou součást manažerského účetnictví. Tato metoda využívá účtování pomocí 

rozvahových účtů skupiny 11 v případě materiálu a skupiny 13 v případě zboží. Na 

konci účetního období se účet uzavírá převodem na závěrkový účet (Landa, 2008). 

2.3.2 Metoda B  

Tzv. periodický způsob účtování zásob. Je založen na principu, že zásada časové 

a věcné souvislosti je dodržena až na konci účetního období. Tedy k datu sestavení 

účetní závěrky. Během účetního období se pořízené zásoby zaúčtují přímo do spotřeby 

bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly reálně spotřebovány.  

Tato varianta neumožňuje zjistit skutečné náklady během účetního období, je 

tedy neadekvátním podkladem pro manažerské řízení. Na konci roku bude proveden 

převod zbylých zásob z účtů skupiny 50 na účty třídy 1. Jako podklad slouží inventura 

zásob. V rámci závěrkových operací bude zůstatek převeden z účtů třídy 1 na účet 

závěrkový (Landa, 2008).  
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Komparační příklad – metoda A vs. metoda B 

Rozdíl je ilustrován na účtování o pořízení materiálu u neplátce DPH.  

Tabulka 1: Rozdíl - metoda A vs. metoda B 

Č. Operace Kč 
A B 

MD D MD D 

1. PFA pořízení mat. 80.000 111 321 501 321 

2. Příjemka 80.000 112 111 - - 

3. Výdejka 50.000 501 112 - - 

4. Inventura k 31.12. 30.000 - - 112 501 

5. Převedení zůstatku 112 - uzávěrka 30.000 702 112 702 112 

(zdroj: vlastní tvorba) 

2.3.3 Zúčtování kurzových rozdílu při nákupech v cizí měně 

Při nákupu zásob ze zahraničí je z hlediska daně z přidané hodnoty nutné 

rozlišovat nákupy v rámci EU a nákupy ze třetích zemí. Z hlediska účtování je účetní 

jednotka povinna si vnitropodnikovou směrnicí stanovit způsob přepočtu zahraničních 

měn na měnu tuzemskou, aby naplnila povinnost vést účetnictví v české měně.  

Pro tyto účely může účetní jednotka zvolit buď denní kurz – aktuální kurz ČNB 

v den uskutečnění transakce, nebo pevný kurz – kurz ČNB platný na počátku zvoleného 

období (měsíce, týdne, čtvrtletí apod.). Kurzový rozdíl se v zaúčtování následně projeví 

jako finanční rozdíl mezi přepočtenou hodnotou zásob a platbou za zásoby, vzniklý 

rozdíl se následně zúčtuje na výsledkových účtech (Štohl, 2016).    
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Tabulka 2: Kurzové rozdíly - příklady účtování 

Interní 

doklad 
Popis MD D 

1. Kurzový zisk – pohledávky  311 663 

2. Kurzový zisk – úvěr v cizí měně 461 663 

3. Kurzový zisk – závazky  321 663 

4. Kurzová ztráta -  banka, pokladna 563 221 /211 

5. Kurzová ztráta – závazky 563 321 

6. Kurzová ztráta – vypořádání zálohy na zásoby 563 151 / 153 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

2.3.4 Inventura zásob, inventarizace  

Dle ZOÚ mají účetní jednotky povinnost provádět inventarizaci majetku, 

a závazků ke dni sestavení účetní závěrky. Vzhledem k hmotné povaze zásob se provádí 

inventura fyzická, která je následně porovnána s účetním stavem. Ideální stav nastává 

ve chvíli, kdy se skutečný stav rovná stavu účetnímu. Z pravidla však na základě 

porovnání vznikají tzv. inventarizační rozdíly. Inventarizační rozdíl může být přebytek 

(skutečný stav je vyšší než účetní) nebo manko (skutečný stav je nižší než účetní).  

U specifických zásob, kde může docházet k úbytkům v důsledku manipulace, 

nebo díky době jejich skladování (např. mouka, dřevo) má účetní jednotka možnost 

stanovit si vnitřním účetním předpisem tzv. „úbytky do normy“. Tyto úbytky 

představují přirozený úbytek materiálu související s jeho hmotnou podstatou. Takovéto 

úbytky jsou daňově uznatelným nákladem (Štohl, 2016).  

Dle ZDP jsou úbytky u ostatních druhů zásob považovány za manka a škody. 

Tento náklad nelze definovat jako náklad sloužící k dosažení a udržení příjmů, tudíž se 

jedná o náklad daňově neúčinný. ZDP určuje, že za manka a škody se nepovažují: 

přirozené úbytky, ztratné v maloobchodě a nezaviněné úhyny zvířat.   
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Účet 549.900 – nejčastěji představuje tzv. daňově neuznatelný náklad. Běžně je 

o nákladech tohoto druhu v účetnictví účtováno na analytických účtech označených 

číslem 900 pro snadné a rychlé vyčlenění těchto nákladů z evidence při zjišťování 

základu daně. Analytický účet číslo 549.100 – typicky jde o daňově uznatelný náklad 

vzhledem k tomu, že mu lze přiřadit výnos získaný náhradou manka od zodpovědné 

osoby. 

Komparační příklad – zúčtování úbytků  

Rozdíl je ilustrován na podniku účtujícím o materiálu metodou A. Při inventuře 

skladu k 31. 12. byl účetní jednotkou zjištěn rozdíl oproti účetnímu stavu ve výši 20 000 

Kč. V případě A jde o úbytek do normy stanovený interní směrnicí společnosti. 

V případě B jde o manko, které nebylo předepsáno skladníkovi k úhradě. V případě 

C se jedná o manko, které bylo předepsáno skladníkovi k úhradě.   

Tabulka 3: Příklad zaúčtování manka 

Případ Kč MD D 

A 20.000 501 112 

B 20.000 549.900 112 

C 20.000 

549.100 112 

335 648 

211 
335 

221 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

2.3.5 Opravné položky k zásobám 

Skutečné stavy zásob jsou v podnicích zjišťovány fyzickou inventurou. Doklady 

o inventuře následně slouží účetní jednotce k dodržení zásady vedení účetnictví 

průkazným způsobem. 

Na základě tohoto procesu může nastat situace, ve které je účetní jednotka 

povinna, vytvořit tzv. opravnou položku k zásobám. Tato situace nastává tehdy, pokud 

účetní jednotka zjistí jednu z následující skutečností:  
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a. materiál bude použit pro účely, na které nebyl původně určen způsobem, 

pro který je dostačující materiál nižší hodnoty, 

b. u zásoby došlo k poklesu ceny,  

c. zásoby jsou poškozeny, případně se jedná o nepotřebné zásoby (Louša, 

2012). 

Pokud účetní jednotka zjistí, že došlo k poklesu ceny zásob z jednoho z výše 

uvedených důvodů, vytvoří opravnou položku, kterou vykáže, jako dočasné snížení 

hodnoty zásob ve skupině 55 na straně Má dáti proti skupině 19 na straně Dal. Jedná-li 

se o trvalé snížení hodnoty, podnik přistoupí k rozprodání zásoby případně k její 

likvidaci.     

Komparační příklad – snížení hodnoty zásob a likvidace 

Příklad je aplikován na účetní jednotce využívající metodu A. Předmětem tvorby 

opravných položek je zboží na skladech. V případě A podnik zjistil, že je nutno vytvořit 

dočasnou opravnou položku, protože na trhu vznikl převis nabídky nad poptávkou a 

došlo tak k poklesu hodnoty zásob. Případ B – zásoby jsou nepoužitelné v důsledku 

poničení – špatná manipulace. Případ C – zásoby jsou neprodejné – není na trhu žádný 

zákazník, který by tyto zásoby poptával a tak podnik z ekonomických důvodů přistoupil 

k likvidaci.  

Tabulka 4: Příklad zaúčtování opravných položek 

Případ Popis Kč MD D 

A Tvorba dočasné opravné položky 80.000 559 191 

B Tvorba trvalé opravné položky 80.000 549 132 

C 
Doložená likvidace – protokol  80.000 504 132 

Nedoložená likvidace – bez protokolu  80.000 549 132 

(Zdroj: vlastní tvorba) 
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2.4 Oceňování zásob  

Dle ZOÚ lze rozlišit tři základní druhy oceňování zásob:  

- pořizovací cenu,  

- vlastní náklady výroby,  

- a reprodukční pořizovací cenu.  

Každá účetní jednotka si stanovuje způsob oceňování dle vlastních 

individuálních požadavků a upravuje ho v rámci vnitropodnikových směrnic. Účetní 

jednotka může využívat pro jednotlivé položky různé druhy ocenění (Mrkosová, 2017).  

2.4.1 Oceňovací techniky – pořízení:  

a. Skutečná pořizovací cena: typicky je použita pro oceňování nakoupených zásob. 

Jedná se o cenu, za kterou byly zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů 

souvisejících s pořízením (např. doprava, obalový materiál). Cena se tedy může 

lišit v závislosti na čase a způsobu pořízení a na dodavateli dané položky. Jeden 

druh materiálu může mít několik různých pořizovacích cen.  

b. Reprodukční pořizovací cena: bývá použita především při pořízení 

dlouhodobých aktiv. U zásob dochází k využití reprodukční pořizovací ceny 

v případě, že jsou zásoby získány bezúplatně, byly nově nalezeny, anebo jde 

o odpad či zbytkové produkty (Mrkosová, 2017).  

c. Ocenění vlastními náklady: je použito v případě, že podnik vyprodukuje 

majetek, který je dále využíván ke spotřebě uvnitř účetní jednotky (Louša, 

2007). Od roku 2016 je dle novely, která nabyla účinnosti k 1. lednu 2016 

s ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2013/34/EU povinností účetní jednotky zahrnovat do těchto nákladů i přímé 

náklady (např. mzdy, energie, odpisy) nikoli pouze materiálové vstupy (Zákon 

č. 563/1991 Sb. ve znění po novele č. 221/2015 Sb.). 
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2.4.2 Oceňovací techniky – vyskladnění:  

a. Metoda FIFO: First-in; First-out (první do skladu, první ze skladu) – jedná se 

o zásadu vyskladňování ze skladu v pořadí, v jakém byly do skladu zásoby 

přijaty. Od nejstarších zásob k nejnovějším. Tato metoda je využívána spíše 

v menších účetních jednotkách.    

b. Metoda LIFO: Last-in; First-out (poslední do skladu, první ze skladu) – metoda, 

u které jsou jako první vyskladňovány nejnovější zásoby. V praxi se tato metoda 

v podstatě nepoužívá. Hlavním důvodem je zastaráváním dříve nakoupených 

zásob. V České republice je užívání této metody zakázáno.  

c. Metoda aritmetického průměru z pořizovacích cen: metoda, kdy pro výdej zboží 

ze skladu je využit průměr skutečných pořizovacích cen. Lze využít dva druhy 

aritmetických průměrů:  

 Vážený průměr proměnlivý: po každém novém nákupu zásob je 

průměrná cena přepočítána. Tento průměr je následně použit až do 

následujícího přírůstku.  

          PC =
 á   ě  č í ří ů   č

ž í á   ě í ří ů   ž í
 

 Vážený průměr periodický: nový průměr je zjištěn vždy za určité období, 

nikoli po každém novém nákupu. Období nesmí být delší než jeden 

měsíc, tento průměr se použije pro všechny zásoby dané položky 

(Mrkosová, 2017).   

                                         PC =
 .   ě  čá  í  č  ří ů   í  č

ž í á   čí  í ž í ří ů   í
 

Komparační příklad – techniky oceňování  

Příklad je aplikovaný na výrobní společnost, která nakupuje materiál a účtuje 

o něm metodou A. Využívá: A – metodu FIFO, B – metodu LIFO (pouze modelový 

příklad), C – metodu aritmetického průměru – periodický ke konci měsíce. Výchozí 

informace modelového příkladu jsou:  
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Tabulka 5: Příklad oceňování - podkladová data 

Datum 
12/2017 

Název operace Hodnota v Kč Počet kusů 
Hodnota za 

kus 

1.12.  Počáteční stav  30.000 100 300 

3.12. Přírůstek  25.000 100 250 

8.12. Přírůstek  32.000 100 320 

18.12. Přírůstek 27.000 100 270 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka 6: Příklad oceňování - vyskladnění 

20.12. Množství Vyskladnění: Kč celkem Cena/kus 

A 320 
30.000 + 25.000 + 32.000 + 
5.400 

94.200 288,75 

B 320 
27.000 + 32.000 + 25.000 + 
6.000 

90.000 281,25 

C 320 
30.000 + 84.000 / 100 + 
300  

91.200 285 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

2.4.3 Více pořizovací náklady k zásobám (VPN)  

Jde o část nákladů na nákup, které jsou spojeny s několika pořizovanými aktivy 

zároveň. Například se může jednat o dopravu, v rámci které bylo dovezeno více druhů 

zboží nebo materiálů najednou. V takovém případě společnost použije pro výpočet 

nákladů, které vstupují do pořizovací ceny tzv. procentní přirážku (makr-up, viz. níže). 

O více pořizovacích nákladech je účtováno na účtech skupiny 50 na straně Má dáti proti 

účtům skupiny 32 na straně Dal. Na konci účetního období má být zůstatek na účtech 

více pořizovacích nákladů nulový (zdroj: interní směrnice firmy).  

2.4.4 Mark-up  

Mark-up vyjadřuje výši procentní přirážky na jednotlivé druhy zásob. Mark-up 

je stanoven na základně výpočtu poměru skutečných více pořizovacích nákladů za 

minulé období. Sazba mark-up se připočítává k pořizovací ceně zásob. V případě, že má 
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určitý druh zásob výrazně větší podíl na více pořizovacích nákladech, může být sazba 

vyšší, než je sazba průměrná. O mark-upu je účtováno na straně Má dáti na účtech třídy 

1 a na straně Dal na účtech třídy 5 (zdroj: interní směrnice firmy).  

2.4.5 Kalkulace  

„Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí přiřazení (propočet) 

nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou 

jednotku výkonu (výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba 

v souvislosti s procesem tvorby výkonu provést)“ (Fibírová a kol., 2011, str. 207).  

Kalkulace jsou prováděny v účetních jednotkách několika způsoby na základě 

metodiky užívané v konkrétní společnosti. 

Proces cenové kalkulace – výpočet ceny sestává z několika postupných kroků. 

Jednotlivé kroky představují výkony, ze kterých se skládá celková kalkulace produktu. 

Podíly jednotlivých položek v hromadně prováděném výkonu jsou relativně nízké, 

avšak v konečném výsledku dosahují poměrně vysokých částek.  

Krok první – výpočet jednicových nákladů (jednicový náklad = náklad přímo 

přiřaditelný na výkon). Jednicové náklady jsou řazeny do tabulky, typicky sem spadají 

položky jako materiál na jednici, nakupované polotovary, polotovary vlastní činnosti 

a úkolové mzdy.  

Krok druhý – výpočet zvláštních jednicových nákladů. Jde o náklady, které 

účetní jednotka považuje za variabilní – jednicové, ale ve skutečnosti se položkově 

rozpadají na část fixních a část variabilních nákladů.  Jejich výše se určuje přepočtem 

tzv. vztažných základen. Vztažná základna je výše variabilního nákladu položky.  

Krok třetí – výpočet fixních nákladů. Fixní náklady jsou rozvrženy podle 

středisek. Klasickým členěním je rozdělení na hlavní výrobu a ostatní střediska. Fixní 

náklady jsou rozpočítávány dle plánovaného objemu výroby. Dalším parametrem pro 

správný výpočet jsou normohodiny. Do fixních nákladů jsou zpravidla řazeny odpisy, 

fixní mzdy zaměstnanců, kteří se přímo nepodílí na výrobě, energie, nájmy a podobně.  
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Krok čtvrtý – výpočet zisku. Říká jaký zisk nebo ztráta připadá na výkon 

vzhledem k plánovanému hospodářskému výsledku. Jde o podíl součtu celkových 

plánovaných výnosů a výnosů jednotlivých středisek, násobených koeficientem 

normohodin výkonu a celkového součtu normohodin.  

Krok pátý – konečná kalkulace. Konečná kalkulace je složena z těchto položek: 

jednicový materiál, nakupované polotovary, polotovary vlastní činnosti, jednicové 

mzdy, zvláštní jednicové náklady, výkonové náklady, fixní náklady, zisk, žádoucí 

prodejní cena, žádoucí příspěvek na úhradu (krytí fixních nákladů – jde o rozdíl žádoucí 

prodejní ceny a výkonových nákladů – cílem je pokrýt fixní náklady) (Lazar, 2012).  

Předmětem kalkulace mají být veškeré výkony – konečné i dílčí, které podnik 

realizuje. V praxi jsou kalkulace často prováděny pouze u položek, kde výroba nebo 

poskytnutí služby obsahuje takové množství dílčích úkonů, že bez kalkulace není 

možné stanovit konečnou cenu produktu (Čechová, 2011, str. 86). 

Metody kalkulací: 

Kalkulace dělením:  

a. prostá – „...přiřazuje náklady výkonům na základě vztahu společných nákladů 

k množství (počtu) kalkulačních jednic odlišných druhů výkonů. Jednotka 

množství výkonů je vhodným kritériem pro přiřazování nákladů, pokud útvar 

zajišťuje výkony, které jsou z hlediska nákladové náročnosti relativně 

ekvivalentní...“ (Fibírová a kol., 2011, str. 225).   

b. s poměrovými čísly – „...přiřazuje společné náklady výkonům na základě jejich 

vztahu k tzv. přepočtené jednici, která zohledňuje rozdílnou nákladovou 

náročnost konkrétních výkonů na společné nepřímé náklady...“ (Fibírová a kol., 

2011, str. 227).   

Kalkulace přirážkou: 

Přirážková kalkulace využívá pro přiřazení společných nepřímých nákladů na 

výkony tzv. rozvrhové základy, které jsou vyjádřeny buď hodnotově, nebo naturálně, 

též je lze nazvat alokačními klíči. Jsou známi dva druhy uplatnění přirážkové metody:  
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a. součtová – zjišťuje podíl nepřímých nákladů na jednotlivé druhy výkonů ze 

vztahu mezi nepřímými náklady a jednou rozvrhovou základnou. Základním 

předpokladem tedy je, že všechny nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jedné 

jediné veličině, která byla zvolena jako kalkulační základna.  

b. diferencovaná – na rozdíl od součtové kalkulace používá pro rozvrh různých 

skupin nákladů nepřímých různé rozvrhové základny tak, aby byl naplněn 

příčinný vztah mezi společnými náklady a rozvrhovou základnou (Fibírová 

a kol., 2011, str. 229).   

2.4.6 TK2  

TK2 je zkratka pro jednotnou kalkulační metodu, užívanou v rámci skupiny 

ITAB Group. Jedná se o proces cenové kalkulace pro jednotlivé produkty vlastní 

výroby. Model reflektuje náklady, sloužící k přetransformování nakoupeného zboží 

a materiálu od dodavatelů na hotový výrobek putující k odběratelům (zdroj: interní 

směrnice firmy).   

Struktura kalkulačního modelu:  

1. material cost – přímé materiálové náklady,  

2. MO – material overhead charge – náklady související s pořízením (doprava, 

provize, atd.) 

3. DL – direct payroll expenses – platy zaměstnanců výroby,  

4. Ldl -  Social costs for direct payroll expenses – sociální náklady na přímé 

mzdy (sociální a zdravotní pojištění),  

5. TO - Production overhead charge – náklady na vedoucí pracovníky ve 

výrobě, 

= PŘÍMÁ KALKULACE TK2 – přímé náklady výroby 

6. AO - Administration overhead charge – náklady na administrativu  

7. FO - Sales overhead charge – marže  

= CELKOVÁ KALKULACE TK2  
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Model může používat historická data, pokud nedochází k výrazným nebo 

plánovaným změnám. Jeho správnost je testována dvakrát ročně a updatován mezi 

účetními obdobími. Využívá aktuální využitelný časový fond s úvahou vyloučných dob 

(zdroj: interní směrnice firmy).  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST  

Tabulka 7: Základní informace - ITAB Shop Concept CZ, a.s. 

Informace Specifikace 

Obchodní název společnosti: ITAB Shop Concept CZ, a.s. 

IČ: 25 56 86 63 

Logo společnosti: 
 

Datum původního vzniku:  30. června 1999 

Jediný akcionář:  

- ITAB Shop Concept AB 

- IČ: 556292-1089 

- Jönköping  

- Švédské království 

Původní název společnosti: APOS, spol. s r.o. 

Statutární orgán - představenstvo:  

- předseda  

- místopředseda  

- člen 

 

- Ing. Aleš Zouhar  

- Ing. Eva Axmanová 

- Rober David Bullen 

Dozorčí rada:  

- předseda  

- člen  

- člen 

 

- Ulf Rostedt 

- Miroslav Knies  

- Mikael Gustavsson 

Základní kapitál:  
- 110 500 000 Kč,  

- splaceno 100 % 

Akcie:  

- 2 210 ks 

- jmenovitá hodnota 50 000 Kč 

- druh: kmenové akcie v listinné 

podobě na jméno 

(Zdroj: justice.cz, 2018)  
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Společnost ITAB Shop Concept CZ, a. s. vznikla sloučením dvou separovaných 

závodů po odkupu její soudobou mateřskou společností ITAB Shop Concept AB. 

Původní název společnosti založené roku 1999 byl APOS Blansko, a.s. Zakládajícími 

členy byli Ing. Josef Pernica, Ing. Ladislav Nečas a Ing. Jiří Zouhar. Díky fúzi se 

společnost začala hojně prosazovat na zahraničních trzích a rozšířila svůj okruh 

podnikání. V současné době obchoduje výrobní závod v České republice s tuzemskými 

odběrateli, státy EU i se státy třetích zemí.  

3.1  Popis výrobní činnosti podniku  

Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. je výrobním závodem, sídlícím 

v průmyslové zóně na adrese Chrudichromská 2346/19, 680 01 Boskovice, 

Jihomoravský kraj. Hlavní činností závodu je výroba, projektování a prodej vybavení 

pro obchodní řetězce – CZ-NACE 31010 – výroba kancelářského nábytku a vybavení 

obchodů. Největší část produkce tvoří regálové systémy a pokladní boxy. Původně byl 

způsob výroby z větší části tvořen kusovou produkcí. Nově se společnost více zaměřuje 

na specifické objednávky dle požadavků klientů. Od roku 2014 je součástí skupiny 

ITAB Group i produkce v oblasti lightingu.  

Předmět podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku:  

- zámečnictví, nástrojářství, 

- truhlářství, podlahářství, 

- obráběčství, 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení, 

- malířství, lakýrnictví a natěračství, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

3.2  Základní informace o podniku v číslech 

V současné době výrobní závod zaměstnává průměrně 326 zaměstnanců z toho 

6 vysokých manažerských pozic, včetně 3 statutárních osob. Celková aktiva podniku za 

rok 2016 dosáhla netto hodnoty 792 mil. Kč. Celkový obrat společnosti byl 946 mil. Kč. 
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Podnik tedy dle členění evropských standardů a českých klasifikačních skupin spadá do 

kategorie velkých podniků.  

Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží v roce 2016 činily 909 mil. Kč. 

Hospodářský výsledek po zdanění činil 99 mil. Kč (z toho 37 mil. Kč tvořil efekt 

vrácených daní). Oproti roku 2015 došlo k nárůstu hospodářského výsledku o 64 mil. 

Kč. Za nárůstem stojí především rozšíření investic u největšího odběratele z roku 2015 

obchodního řetězce Lidl, v.o.s. a nákup nového investičního majetku.  

Dle výkazu zisku a ztráty měl na výsledku hospodaření majoritní podíl výsledek 

hospodaření z provozní činnost, který byl 73,9 mil. Kč, finanční výsledek hospodaření 

byl záporný ve výši -1,77 mil. Kč. Konečný výsledek hospodaření tedy po přičtení 

vrácené daně za rok 2016 činil 99 mil. Kč.  

3.3 Definice tržního segmentu společnosti 

Primárním segmentem zákazníků jsou food-markety. Společnost eviduje kolem 

500 odběratelů. Současnými největšími klienty společnosti jsou velké obchodní řetězce 

jako například Lidl, v.o.s., Kaufland, v.o.s., Tesco, a.s. a další. Jeden 

z nejvýznamnějších non-food odběratelů je v současné době BENU, s.r.o. 

Největší odbyt má ITAB Shop Concept CZ, a.s. v zemích EU, konkrétně 

největším přínosem jsou vztahy s Velkou Británií, Francií, Rumunskem, Německem, 

Rakouskem a severskými zeměmi.  

Podnik využívá jak české, tak zahraniční dodavatele. Nyní se prohlubují 

obchodní vztahy s partery z Číny a dalších zahraničních zemí. Společnost eviduje kolem 

1 800 různých dodavatelů. Aktivně dochází k využívání zhruba 600 dodavatelů.  

3.4 Východiska pro zpracování směrnice – analýza  

Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. je výrobním podnikem. Je tedy 

důležité, aby zásoby, jejich evidence a systém jejich dalšího zpracování, byl v podniku 

na kvalitní a funkční úrovni. Základním prvkem pro naplnění tohoto parametru je 

všeobecná vnitropodniková směrnice, určující všechny výše zmíněné postupy. 
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Tabulka 8: Podíl hodnoty zásob na celkových dlouhodobých aktivech podniku 

Účetní 
období 

Hodnota aktiv 
(v tis. Kč) 

Hodnota zásob 
(v tis. Kč) 

Podíl na celkových 
aktivech v % 

2014 777.065 134.988 17,37 

2015 761.179 114.655 15,06 

2016 792.117 135.764 17,14 

(Zdroj: justice.cz, 2018) 

V tabulce č. 1 vidíme, že průměrný podíl zásob na celkových aktivech podniku 

se pohybuje zhruba kolem 16,49 %.  

Tabulka 9: Struktura zásob v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

Rok Zásoba Brutto Korekce Netto 

2014 

Materiál 62 605  -6 251 56 354 

Nedokončená výroba a 
polotovary 

28 554  -1 604  26 950  

Výrobky 38 119  -2 673 35 446 

Zboží 17 163 -925 16 238 

2015 

Materiál 54 046 -6 785 47 261  

Nedokončená výroba a 
polotovary 

30 198 -1 302 28 896 

Výrobky 35 180 -5 000  30 180  

Zboží 9 503 -1 185 8 318 

2016 

Materiál 61 116 -10 134 50 982 

Nedokončená výroba a 
polotovary 

37 072  -2 520 34 552 

Výrobky 34 535  -6 398 28 137 

Zboží 10 960 -2 251 8 709 

Poskytnuté zálohy na 
zásoby 

13 384 0 13 384 

(Zdroj: justice.cz, 2018) 



 

Tabulka č. 2 ukazuje, že společnost má velké množství natvořených opravných 

položek k různým druhům zásob. Dále lze konstatovat, že společnost postupně 

snižovala hodnotu skladů 

nemají stabilní charakter. 

Tabulka 10: Meziroční nárůst/pokles hodnoty v jednotlivých letech

Zásoba 
Absolutní 

změna

Materiál -9 093

Polotovary a 
nedokončená 
výroba 

1 

Výrobky -5 266

Zboží -7 920

Poskytnuté 
zálohy na 
zásoby 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

G

(Zdroj: vlastní tvorba)
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Tabulka č. 2 ukazuje, že společnost má velké množství natvořených opravných 

různým druhům zásob. Dále lze konstatovat, že společnost postupně 

snižovala hodnotu skladů především u zboží, materiálu a výrobků. Skladové položky 

ter.   

Meziroční nárůst/pokles hodnoty v jednotlivých letech

2015/2014 2016/2015

Absolutní 
změna 

Rozdíl v % 
Absolutní 

změna 

9 093 -16,14 % 3 721 

1 946 7,22 % 5 656 

5 266 -14,86 % -2 043 

7 920 -48,77 % 391 

0 x 13 384 

Graf 1 Podíl zásob na celkových aktivech 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka č. 2 ukazuje, že společnost má velké množství natvořených opravných 

různým druhům zásob. Dále lze konstatovat, že společnost postupně 

. Skladové položky 

Meziroční nárůst/pokles hodnoty v jednotlivých letech 

2016/2015 

Rozdíl v % 

7,87 % 

19,57 % 

-6,77 % 

4,70 % 

x 
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Z výše uvedené analýzy vyplývá, že zásoby jsou v podniku ITAB Shop Concept 

CZ, a.s. důležitým aktivem. Vzhledem k množství opravných položek a nestabilitě 

zásob je třeba, aby společnost měla kvalitně a komplexně zpracovanou 

vnitropodnikovou směrnici, zahrnující co nejvíce potřebných procesů. 

 

3.4.1 Zhodnocení současné směrnice společnosti 

Původní směrnice upravující zacházení se zásobami byla složena za tří 

samostatných směrnic. První byla zaměřena na oceňování, rozsah směrnice byl čtyři 

strany. Druhá směrnice řešila problematiku překalkulace zásob, účtování a evidence -  

rozsah šest stran. Třetí pak samostatně kalkulaci TK2 – rozsah cca tři strany.  

Legislativa, dle které jsou směrnice sepsány, již není zcela aktuální. Je tudíž 

nutné směrnice upravit dle současných právních norem a doplnit o změny, které nastaly 

v rámci interních procesů firmy.  

Druhá směrnice zabývající se zásobami samotnými neobsahuje všechny 

potřebné informace, které jsou nutné k plynulé fluktuaci zásob v podniku, kvalitnímu 

uskladnění a dobré informovanosti zaměstnanců o systému skladování zásob.  

Řešením je směrnice aktualizovat, sjednotit a doplnit o chybějící části tak, aby 

vznikla jedna komplexní směrnice, odkazující se na samostatně zpracovanou směrnici 

pro kalkulaci TK2. Tato směrnice je specifická (platná pro celou skupinu napříč 

legislativní úpravou jednotlivých zemí kde skupina působí) a tudíž zůstane samostatnou 

a nebude předmětem práce.  
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ITAB Shop Concept CZ, a.s. 
Chrudichromská 2364/19 
Boskovice 680 01 
DIČ: CZ25568663, 
 IČ: 25568663 

4 KOMPLEXNÍ VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE  

 

 

Organizační směrnice společnosti 01/2018 

 

 

 

 

 

 

ZÁSOBY 

 

evidence, oceňování, účtování a skladování  

 Zpracoval: Ověřil: Schválil: 

Jméno:     

Podpis:    

Platnost:  
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Specifikace směrnice Zásob: 

Tato směrnice specifikuje evidenci, skladování, účtování a oceňování zásob 

v podniku ITAB Shop Concept CZ, a.s. Řídí se legislativou České republiky platnou 

pro rok 2017. Podléhá zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění (dále jen 

„ZOÚ“).  

Prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. (dále jen „prováděcí vyhláška“) kterou se 

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

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví v aktuálním znění a novým Českým účetním standardům aktualizovaným 

v roce 2016. Kompetenční vzor ke směrnici je obsažen v příloze č. 1. 

A. Obecná část:  

Za zásoby jsou považovány položky dle § 9 prováděcí vyhlášky, jedná se tedy o:   

a) Skladovaný materiál – účetní skupina 11 a 19:  

 suroviny – přímý materiál spotřebovávaný při výrobě, 

 pomocné látky – materiál spotřebovávaný pří výrobě, který není 

přímou součástí hotového výrobku,  

 provozní látky – látky spotřebovávané při výrobě,  

 náhradní díly včetně dílů pro výrobu komponent,  

 obaly a obalové materiály, které nejsou dlouhodobým majetkem 

nebo zbožím, 

 drobný majetek – majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že 

není dlouhodobým majetkem z důvodu své podstaty, hodnoty 

nebo doby použitelnosti,  

 movité věci – s dobou použitelnosti jeden rok nebo kratší, bez 

ohledu na výši pořizovací ceny. 
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b) Nedokončená výroba a polotovary – účetní skupina 12 a 19: 

  produkty, které prošly v podniku částí výrobního procesu, ale 

zatím nejsou považovány za zcela dokončené. V rámci 

vnitropodnikového účtování: nedokončená výroba – W.I.P (work 

in progress), polotovary - SFG (semi-finished goods). 

 

c)  Hotové výrobky a skladované zboží – účetní skupina 12, 13 a 19: 

 hotové výrobky – produkty vlastní výroby zpracované v rámci 

podniku, případně za pomoci kooperace, které byly aktivovány 

a jsou určené k prodeji,  

 skladované zboží – zásoby nakoupené za účelem dalšího prodeje, 

bez jakékoli úpravy.   

 

d) Poskytnuté zálohy – skupina 15  

 

B. Vnitropodniková úprava – zásoby: 

Druhy zásob - vazba na účetní skupiny 

NÁZEV SKUPINA 

Skladovaný materiál  11 a 19 

Nedokončená výroba a polotovary  12 a 19 

Hotové výrobky  12 a 19 

Skladované zboží  13 a 19 

Poskytnuté zálohy  15  

 

1. Evidence zásob:  

Účetní jednotka vede skladovou evidenci analyticky pomocí skladových karet. 

Evidence je vedena dle druhu materiálu. Skladové karty obsahují zejména: přesný název 
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materiálu, datum pořízení a naskladnění, údaje o množství a ocenění, datum 

vyskladnění, případně datum převedení na jiný sklad, nebo datum odeslání materiálu ke 

zpracování jiné účetní jednotce.  

O zásobách hlavní výroby účtuje účetní jednotka způsobem A. U některých 

druhů zásob, účetní jednotka rozhodla, že o nich vzhledem k jejich povaze bude účtovat 

přímo do nákladů (způsobem B) a nepovede o nich skladovou evidenci.  

Mezi položky, účtované přímo do spotřeby účetní jednotka zahrnuje zejména: 

 kancelářské potřeby,  

 pohonné hmoty,  

 náhradní díly,  

 ochranné a pracovní prostředky,  

 pracovní pomůcky,  

 obaly,  

 firemní štítky a etikety,  

 tonery,  

 pásky a náplně do tiskáren,  

 firemní tiskopisy,  

 odborná literatura,  

 drobný majetek, který není dlouhodobým majetkem.  

Zálohy poskytnuté na materiál účetní jednotka účtuje vždy na účet 151, zálohy 

na zboží účtuje vždy na účet 153. Oba tyto účty jsou dle potřeb účetní jednotky členěny 

analyticky.  

Skladová evidence v podniku ITAB Shop Concept CZ, a.s. je vedena 

v informačním softwaru Jeeves.  

2. Oceňování zásob:  

Zásoby jsou oceňovány dle § 25 a § 27 ZOÚ a dle § 49 prováděcí vyhlášky. 

Zásoby materiálu a zboží jsou evidovány v průměrných cenách = vážený aritmetický 

průměr z pořizovacích cen. Účetní jednotka naskladňuje zboží a materiál v průměrných 
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pořizovacích cenách, ke kterým se připočítává % přirážka – mark-up. Procentní přirážka 

zahrnuje náklady související s pořízením, zejména:  

 Clo a celní poplatky,  

 Pojistné,  

 Manipulace, balné,   

 Poštovné, přepravné,  

 Provize za zprostředkování.  

V průběhu účetního roku lze výši % přirážky k jednotlivým druhům zásob měnit 

tak, aby odpovídala výši skutečných nákladů souvisejících s pořízení. Jsou li 

nakupovány položky, u kterých je poměr VPN výrazně vyšší než je základní sazba 

mark-up může být pro tyto položky využita speciální vyšší makr-up sazba, 

zkalkulovaná na základě reálné hodnoty VPN k této zásobě v minulých obdobích. Při 

použití vlastní dopravy u nakupovaných zásob využije účetní jednotka aktivaci 

pohonných hmot do hodnoty těchto zásob.  

Součástí pořizovací ceny nejsou zejména: úroky z úvěrů a zápůjček 

poskytnutých na pořízení materiálu a zboží, kursové rozdíly, smluvní pokuty, úroky 

z prodlení a jiné sankce vznikající ze smluvních vztahů.  

Rozpracovaná výroba (W.I.P.), polotovary a hotová výroba se oceňují pevnou 

cenou dle kalkulační ceny TK2, která je stanovena interní směrnicí společnosti platnou 

pro celou skupinu ITAB Group.  

Náklady na úpravu skladovaného materiálu jsou součástí pořizovací ceny. 

Nevyfakturované dodávky jsou oceňovány dle uzavřených smluv, nebo dle dokladů, 

které má účetní jednotka k dispozici.  

Neúmyslná záměna materiálu/zboží zjištění při inventuře:  

Inventarizační rozdíly na zásobách lze vyrovnávat přeúčtováním na správný účet 

zásob za podmínky, že: vznikly na zásobách ve stejném inventarizačním období a to 

prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zásob, u kterých je to díky jejich 
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vlastnostem a charakteru možné. Přeúčtování bude provedeno opravným interním 

dokladem. 

Ocenění zásob při výdeji:  

Vážený AP =
stávající hodnota zásoby v Kč + poslední přírůstek v Kč

stávající množství na skladě + poslední přírůstek v množství
 

Aktualizace nákladových cen:  

Nákladové ceny nakupovaných zásob jsou aktualizovány automaticky po 

každém novém přírůstku na sklad. Aktualizace nákladových cen vyráběných položek: 

Aktualizace nákladových cen TK2 je volitelná. Účetní jednotka si pro aktualizaci 

zvolila měsíce: leden, březen, duben, červen, červenec, září a říjen. Každý měsíc 

v účetním období musí být provedena testovací překalkulace TK2 dle poslední 

kalkulační verze. Čtvrtletní aktualizace probíhá v měsících: únor, květen, srpen 

a listopad. 

Osobou zodpovědnou za provedení překalkulace je v prvním nejnižším stupni 

zodpovědnosti pracovník účetního oddělení, který je odpovědný za účtování agendy 

skladů a dohlíží na účetní správnost provedení překalkulace a inventur. Nadřízeným 

zodpovědným pracovníkem je finanční ředitel a ředitel nákupu/logistiky. Tito dva 

pracovníci zodpovídají za splnění podmínek pro spuštění překalkulace a dohlíží na její 

průběh. Hlavní zodpovědnost za provedenou překalkulaci má výkonný ředitel podniku 

ITAB Shop Concept CZ, a.s.  

Překalkulace nákladových cen - měsíční:  

Pokud je rozdíl vzniklý překalkulací vyšší než 0,5 mil. Kč musí být tento rozdíl 

zaúčtován na účty zásob a změnu stavu zásob vlastní činnosti na účty zásoby, u níž 

tento rozdíl vznikl. Zaúčtování nižšího rozdílu je dobrovolné a rozhodně o něm účetní 

jednotka operativně. Tento systém je využíván účetní jednotkou v rámci aktuálního 

účetního období.  
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Projeví-li se překalkulace ceny TK2 na zásobách vytvořených v přecházejícím 

účetním období, a to tak, že dojde ke zvýšení nákladové ceny, vzniká účetní jednotce 

povinnost vytvořit k těmto zásobám opravnou položku. 

Překalkulace nákladových cen – čtvrtletní: 

Účetní jednotka v daných měsících provede v první řadě testovací překalkulaci 

TK2 dle poslední aktuální kalkulační verze. Následně účetní jednotka provede 

porovnání hodnoty zásob před překalkulací a po překalkulaci. „Pokud je rozdíl aktuální 

hodnoty skladu a hodnoty skladu po překalkulaci > ± 3%, musí být povinně provedena 

překalkulace všech nákladových cen TK2. Pokud je rozdíl aktuální hodnoty skladu 

a hodnoty skladu po překalkulaci < ± 3%, je překalkulace volitelná.“ (interní směrnice 

firmy).        

Je-li překalkulace provedena musí se zaúčtovat vzniklé rozdíly v hodnotě zásob 

aktuálního období a vytvořit opravná položka k zásobám minulého účetního období, 

zvýšila li se u nich nákladová cena TK2.  

Neprovede-li se kalkulace, ale rozdíl hodnoty na zásobách je větší, než 0,5 mil. 

Kč musí být tento rozdíl zaúčtován na příslušné účty zásob.  

Povinná překalkulace na konci účetního období – prosinec:  

Aktualizace TK2 je povinná, všechny vzniklé rozdíly musí být zaúčtovány bez 

ohledu na jejich hodnotu na příslušné účty zásob a účty změny stavu zásob vlastní 

činnosti.   

3. Účtování o zásobách:  

Účetní jednotka účtuje o zásobách průběžně způsobem A, vyjma výše 

uvedených neskladovaných zásob zúčtovávaných přímo do spotřeby. K účtování 

způsobem A využívá účetní jednotka účtové třídy 1 – Zásoby.  
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Nakupované zásoby:  

Jednotlivé složky pořizovací ceny zásob se v průběhu účetního roku zaúčtují na 

vrub účtů pořízení – materiál účtová skupina 11 nebo zboží – účtová skupina 13 

a souvztažně ve prospěch účtů účtové třídy 2 nebo 3.   

Aktivace:  

Aktivace materiálu, zboží a služeb se zaúčtuje na vrub příslušných účtů zásob 

a souvztažně ve prospěch účtů účtové skupiny 58 – změna stavu zásob vlastní činnosti 

a aktivace.  

Převzetí zásob na sklad: zaúčtuje se v pořizovacích cenách, nebo vlastních 

nákladech na vrub účtů sloužících ke sledování materiálu na skladě v účtové skupině 11 

– materiál, 12 – zásoby vlastní výroby nebo na vrub účtu sloužícího ke sledování zboží 

na skladě na účtech účtové skupiny 13 – zboží a ve prospěch příslušného účtu pořízení.      

Spotřeba materiálu a prodej zboží: účtuje se na vrub příslušných účtů účtové 

skupiny 50 – spotřebované nákupy u prodaného materiálu 54 – jiné provozní náklady, 

konkrétně 542 – prodaný materiál.  

Schéma účtování zásob 

Materiál:  

- ocenění: pořizovací cena + procentní přirážka,  

- zaúčtování MD/D: 

o pořízení materiálu: 111 100 / 395 000 (3xx) 

o naskladnění materiálu: 112 100 / 111 100 

o spotřeba VPN k materiálu (%): 112 100 / 501 100  

o spotřeba VPN k materiálu (reálná): 501 100 / 395 000 (3xx) 

o spotřeba materiálu: 501 100 / 112 100 

o prodej materiálu: 542 100 / 112 100  
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Zboží:   

- ocenění: pořizovací cena + procentní přirážka, 

- zaúčtování MD/D:  

o pořízení zboží: 131 100 / 395 000 (3xx) 

o naskladněn zboží: 132 100 / 131 100 

o VPN ke zboží (%): 132 100 / 504 100  

o VPN ke zboží (reálná): 504 100 / 395 000 (3xx) 

o Prodej zboží: 504 100 / 132 100 

Nedokončená výroba (W.I.P.): 

- ocenění: vlastní náklady výroby, pevná kalkulační cena - TK2 

- zaúčtování MD/D: 

o přírůstek: 121 100 / 581 000 

o úbytek: 581 000 / 121 100     

Polotovary:  

- ocenění: vlastní náklady výroby, pevná kalkulační cena - TK2 

- zaúčtování MD/D: 

o přírůstek: 122 100 / 582 000 

o úbytek: 582 000 / 122 100  

Hotové výrobky vlastní činnosti: 

- ocenění:vlastní náklady, pevná kalkulační cena – TK2 

- zaúčtování DM/D:  

o přírůstek: 123 100 / 583 000 

o úbytek: 583 000 / 123 100 
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 Procentní přirážka (mark-up):  

Představuje připočtené % k pořizovací ceně, která následně tvoří celkovou cenu 

pořízení. Za takto stanovenou cenu jsou zásoby následně převedeny na sklad. Přirážka 

pokrývá náklady související s pořízením materiálu (clo, celní poplatky, pojistné, 

přepravné, atd.). Přirážka se účtuje při příjmu materiálu nebo zboží na sklad na straně 

Dal na účtu 501 100 u materiálu nebo 504 100, skutečně vyfakturované náklady jsou 

následně účtovány zápisem na téže účty na straně Má Dáti. Na konci účetního období 

má být zůstatek na účtech 501 100 a 504 100 nulový. V případě, že zůstatek není 

nulový, dojde k přepočtení mark-upu dle skutečných nákladů.  

Cenové rozdíly při pořízení materiálu a zboží:  

a) cenové rozdíly k materiálu:  

VPN =  
obrat Dal účtu 112 100 

PS 112 100 + obrat MD 112 100
∗ zůstatek účtu 112 550 

b) cenové rozdíly ke zboží:  

VPN =  
obrat Dal účtu 132 100 

PS 132 100 + obrat MD 132 100
∗ zůstatek účtu 132 550 

Cenové rozdíly vzniklé při nákupu materiálu a zboží jsou účtovány v průběhu 

měsíce na účty 112 550 – materiál na skladě – cenové rozdíly/ 132 550 zboží na skladě 

– cenové rozdíly a následně jsou jednou měsíčně rozpouštěny na příslušné nákladové 

účty. Rozpouštění je prováděno na základě výše uvedených vzorců.  

Manka a přebytky – účtování:  

V případě, že po přeúčtování špatně zaevidovaných položek zásob dle parametrů 

definovaných výše částka manka převyšuje částku přebytku, je výsledný rozdíl 

mankem, které je zaúčtováno na účet 549 – manka a škody. Převyšuje-li částka 

přebytků částku manka je výsledek posuzován jako přebytek a zaúčtován na účet 648 – 

provozní výnosy (výjimka zákazu vzájemného zúčtování dle § 58 odst. 1 písm. c). 

500/2002 Sb. – prokazatelně neúmyslná záměna zboží nebo materiálu, jehož podstata a 

charakter to umožňuje). 



47 
 

Uzavírání účetních knih:    

O zásobách na cestě je účtováno na konci účetního období na vrub příslušných 

účtů skupin 11 – Materiál nebo 13 – Zboží. Zásoby na cestě = vyúčtovaný materiál nebo 

zboží případně jiný druh zásob, který doposud účetní jednotka reálně neobdržela. 

O nevyfakturovaných dodávkách je účtováno ve prospěch dohadných účtů pasivních, 

účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Nevyfakturované dodávky = materiál 

nebo zboží, které účetní jednotka reálně obdržela, ale doposud jí nebyl dodán doklad od 

dodavatele o uskutečnění transakce.  

Účetní jednotka může pro každé účetní období stanovit nové normy přirozených 

úbytků pro zásoby, které splňují kritéria pro tyto úbytky. Déle rozhodne o druhu zásob, 

které budou účtovány v rámci účetního období přímo do spotřeby. Opravné položky 

účetní jednotka tvoří dle Českého účetního standardu č. 005 – Opravné položky. 

Inventarizační rozdíly se v rámci účetní závěrky zaúčtují dle Českého účetního 

standardu č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků.    
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4. skladování zásob:  
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a) Naskladnění a příjem materiálu:  

Vstupem zboží/materiálu do areálu podniku se rozumí okamžik, kdy dodavatel 

(speditér) překročí s nákladním vozidlem hlavní bránu vedoucí do prostoru vyhrazeného 

k zásobování podniku. Při vjezdu nákladního vozidla je pověřená osoba povinna 

zkontrolovat řidiče, doklady spojené se zbožím a převážit kamion. Takto zjištěnou 

hodnotu následně porovná s hodnotou uvedenou v nákupní objednávce a v dodacím 

listu.  

V případě, že reálná váha kamionu souhlasí s váhou deklarovanou na dodacím 

listu, určí pověřená osoba bránu, ke které bude dále kamion se zbožím postupovat. U 

této brány provedou pracovníci skladu kvantitativní, případně kvalitativní přejímku. 

Kvantitativní přejímka zahrnuje primárně materiál, nebo zboží objednané na kusy. 

Kvalitativní přejímka se týká zejména plechů a zboží/výrobků navrácených z kooperací.        

Pro příjem zboží/materiálu jsou určeny brány: č. 1 – sklad svitků, č. 2 – vstup 

plechů, č. 3 – vstup tyčoviny, trubek a dřevovaných jeklů, č. 4 – vstup ostatního 

materiálu a č. 5 – vstup a výstup kooperací. Všechny vstupní brány jsou zakresleny na 

plánku podniku viz. obrázek č. 1. 

Příjem u brány č. 1 a 2:  

Pověřený pracovník výroby při příjmu materiálu provede kontrolu kvality 

přístrojem k tomu určeným. V případě, že kvalita materiálu odpovídá nakoupené ISO 

normě, provede kvantitativní přejímku pomocí váhy umístěné u brány č. 1. Po takto 

provedené kontrole pověřená osoba podepíše dodací list. Svým podpisem stvrzuje výše 

uvedené. Následně provede zaměstnanec naskladnění v IS Jeeves, určí sklad, bin a druh 

materiálu, který byl přijat na sklad, jeho přírůstek zachytí na skladové kartě.  

Pro bránu č. 1 je určen sklad č. 1 – sklad svitků. Bin: A – svitky – plechy, dále 

členěné na biny: A1 – plechy ocelové nerezové, A2 – plechy pozink, A3 – plechy ZTV 

tenké (do 3mm), A4 – plechy ZTV silné (nad 3 mm), A5 – plechy ZSV. Každému 

druhu svitku je určen samostatný skladovací bin, následně je pak tento bin členěn dle 

parametrů svitků.  
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Brána č. 2 – je určena pro příjem plechů standardních rozměrů (plátů) 

a přístřihů. Navazuje na ni sklad č. 2 – sklad plechů a přístřihů. Uplatní se stejný postup 

a systém jako u brány č. 1. binové označení B – standardní plechy a přístřihy. 

Brána č. 3 – sklad č. 3 – sklad hutního materiálu – příjem trubek, tyčovin a jeklů. 

Pověřená osoba provede kvantitativní přejímku. V případě, že množství souhlasí 

s dodacím listem, stvrdí správnost podpisem a materiál převezme. Následně provede 

naskladnění v IS Jeeves standardním způsobem. Pro trubky je určen bin C, tyčovina bin 

D a přístřihy bin E. Dále je materiál členěn nejprve dle druhu např. C1 – trubky ocelové 

bezešvé, C2 – trubky ocelové svařené, následně dle velikosti, tloušťky a jiných specifik.  

Brána č. 4 – vstup ostatního materiálu, sklad č. 4 – sklad výdejny a dřevovýroby 

Systém naskladnění je shodný s předchozími. Pro bránu číslo 4 jsou určeny biny 

F, G a H. Bin F – ostatní přímý materiál pro výrobu standardů, bin G – ostatní přímý 

materiál pro výrobu nestandardů, H – ostatní spotřebovávaný materiál.    

Bin představuje úložné místo zásoby. V počátku procesu – naskladnění jsou 

využívány biny označené písmeny. V druhé fázi výrobního procesu jsou využívány biny 

s číselným označením.  

b) tok zásob uvnitř výroby:  

Ze skladů prvního stupně pracovníci výroby při zahájení výrobního procesu 

provedou vyskladnění v IS Jeeves. Odhlásí reálně spotřebované množství zásoby 

z původního binu. Po ukončení výkonu naskladní polotovar nebo jednotku nedokončené 

výroby na nové binové místo podle skutečného umístění a provedou zápis do skladové 

karty.  

Bin 10 – sklad semifinish standardní regáloviny bez barvy, 20 – barvy, 30 – 

sklad standardní i nestandardní regáloviny, 40 – sklad kooperace, 50 – sklad lakovny, 

60 – sklad dřevovýroby.    

Ze skladů využívaných v průběhu výrobního procesu se při započetí další 

operace zásoba odhlásí v reálně spotřebovaném množství a po ukončení všech 

výrobních operací se výsledný počet výrobků převede na sklad hotové výroby.  
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c) Skladování po ukončení výrobního procesu:  

Zboží se převádí na skladovací místo určené pro cílového odběratele. Účetní 

jednotka sklad hotové výroby členění dle jednotlivých zákazníků. Úložná místa jsou 

označena číslem projektu, pro které je zboží vyrobeno.   

Externí sklady: v případě, že je zboží po určitou dobu uloženo u účetní jednotky, 

je využit externí sklad. Převod na externí sklad probíhá z úložného místa skladu hotové 

výroby na nové místo v externím skladu, které se označuje číslem projektu + EXS 

(externí sklad). Dále se uvádí jméno obchodníka zodpovědného za skladovanou zásobu. 

Externí sklad je též využíván pro obsolite položky.  
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Příloha č. 1 – Směrnice zásob – kompetence a zodpovědnost 

Kompetenční vzor 

Pracovní pozice Odpovědnost 

Pracovník vrátnice  

- kontrola nákladních automobilů 

vstupujících do areálu  

- základní převážení dle dodacího 

listu 

Pracovník brány příjmu zboží a materiálu  

- převážení surovin na vidlové váze 

- kontrola kvality výrobků 

vracejících se z kooperací 

- kontrola množství přijatého 

zboží/materiálu   

Skladník  

- kontrola stavu zásob (množství na 

skladě, zpracovávané množství 

při jednotlivých výrobních 

úkonech) 

- kvalita skladování výrobků, zboží 

a materiálu 

Pracovník expedice 

- kontrola vyskladnění zboží ze 

skladu a kompletnosti odchozích 

dodávek k zákazníkům 

Účetní skladů  

- kontrola stavu zboží, materiálu a 

výrobků na skladě v průběhu 

účetního období 

- překalkulace  

- kontrola vzniklých cenových 

rozdílů  

- kontrola kurzových rozdílů 

vznikajících v souvislosti se 

zásobami  

- analýza typu skladovaných zásob 



 

Vedoucí nákupu a logistiky 

Finanční ředitel  

Výkonný ředitel  
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Výkonný 
ředitel 

Finanční ředitel

Účetní skladů

Vedoucí 
nákupu a 
logistiky

Expedice Skladníci

Příjem zásob Pracovník 
vrátnice

(obrátkovost, reklamace) 

Vedoucí nákupu a logistiky  

- překalkulace  

- optimálnost hodnoty držených 

zásob (velikost zásoby běžné, 

pojistné atd.)  

- zajištění smluvních odběru dle 

objemů zakázek  

- překalkulace  

- hodnota skladů ve finančním 

vyjádření  

- kontrola výběrových řízení 

- kontrola investic a nákladů 

vznikajících v souvislosti se 

zásobami v podniku

- překalkulace  

- kontrola managementu 

Hierarchie podpisového vzoru 

(obrátkovost, reklamace)  

málnost hodnoty držených 

zásob (velikost zásoby běžné, 

zajištění smluvních odběru dle 

 

hodnota skladů ve finančním 

kontrola výběrových řízení  

kontrola investic a nákladů 

souvislosti se 

zásobami v podniku 

kontrola managementu  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zaměřuje na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB 

Shop Concept CZ, a.s. Podnik a téma byly vybrány na základě vlastního rozhodnutí. 

Důvodem pro výběr podniku byla jeho dobrá znalost, plynoucí z pracovně-právního 

vztahu autorky. Oblast vnitropodnikových směrnic se zaměřením na zásoby byla 

vybrána z důvodu nutnosti aktualizace směrnice na základě relativně nedávných 

legislativních změn.  Dalším důvodem pro výběr směrnice zaměřené na zásoby byl druh 

podnikatelské činnost společnosti, pro niž byla směrnice zpracována. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření nové směrnice se zaměřením na zásoby 

v podniku. A to na základě aktualizace původní směrnice v kombinaci s tvorbou 

naprosto nových částí. V prvním kroku došlo k ověření, zda je směrnice na téma zásoby 

pro podnik opravdu klíčová. Tato skutečnost byla prokázána vysokým poměrem 

hodnoty zásob k celkové hodnotě aktiv podniku. Dále bylo třeba zjistit, jaký je aktuální 

stav směrnic zabývajících se touto oblastí. Směrnice byla vytvořena, ale nebylo možné 

považovat ji za zcela aktuální a kompletní. Následně bylo nutné nastudovat související 

legislativu a podpůrnou literaturu tak, aby bylo možné směrnici přepracovat.  

K aktualizaci došlo především v částech směrnice týkajících se legislativy 

a účtování. Zcela nově byla vytvořena část zaměřující se na skladování a evidenci 

zásob. Věřím, že navržená směrnice sníží riziko nepřehlednosti interních procesů 

v podniku a nedodržení základní legislativy. Nově navržená směrnice může pomoci 

zaměstnancům a managementu firmy ke zlepšení interních procesů a tím celkově ke 

zlepšení poskytovaných služeb. Tímto autorka považuje cíle bakalářské práce za 

splněné.  
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ZOÚ   zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví  

Prováděcí vyhláška Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

IFRS International Financial Reporting Standards 

ZDP Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

PFA faktura přijatá  

PC pořizovací cena 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností podle Českého statistického 

úřadu  

SFG semi-finished goods  

W.I.P work in progress 

VPN  více-pořizovací náklady 

AP aritmetický průměr   
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Příloha  6 Účtová osnova ITAB Shop Concept, a.s. 

Účet  Název účtu  
111 100 Porízení materiálu 
112 100 Materiál na sklade 
112 200 Materiál na sklade - nakoupené polotovary 
112 550 Mat.na skladě - cen. rozdíly 
112 560 Změna nákladové ceny - cost price changes 
112 700 vratné obaly Delikomat 
112 710 vratné obaly Italinox 
112 800 Materiál na sklade - cen. rozdíly z nak. polotovarů 
112 850 Náhradní díly na sklade 
119 100 Materiál na ceste 
121 100 Nedokoncená výroba - WIP 
122 100 Polotovary pokladní boxy / semi finished CO (pr.acc.20) 
122 200 Polotovary regály / semi finished shelving (pr.acc.21) 
122 500 Polotovary - překalkulace / semi finished - revaluation 
123 100 HV pokladní boxy / finished goods CO (pr.acc.30) 
123 200 HV regály / finished goods shelving (pr.acc.31) 
123 300 HV regály NETTO / finished goods NETTO (pr.acc.43) 
123 500 HV - překalkulace / Finished goods - revaluation 
131 100 Porízení zbozí 
132 100 Zboží na skladě - úč.sk.40 - boxy 
132 150 Zboží na skladě - úč.sk. 41 - regály 
132 180 Zboží na skladě - nakoupené HV 30,31 a FF 
132 200 Zbozí na sklade - NETTO (úč.sk.42) 
132 300 Zboží - Lighting (úč.sk. 45) 
132 400 Zboží - Pharmacy (úč.sk. 44) 
132 500 Cenové rozdíly ze zboží - boxy 
132 510 Cenové rozdíly ze zboží - regály 
132 550 Cenové rozdíly a VPN - NETTO 
132 560 Změna nákl. ceny NETTO / cost price chages NETTO 
132 600 Cen. rozdíly a VPN - zboží Pharmacy 
132 610 Změna nákl. ceny Pharmacy 
132 650 Cen. rozdíly zboží Lighting 
132 660 Změna nákl. ceny Lighting 
132 900 Zboží na skladě - cen.rozdíly Pharmacy - TP 
132 950 Cenové rozdíly ze zboží - sklad HU 
139 100 Zbozí na ceste 
150 100 Poskytnuté provozní zálohy na zásoby 
150 200 Poskytnuté provozní zálohy na zásoby - TEM LIMITED 
150 400 Poskytnuté provozní zálohy na zásoby - zahraničí 
191 100 Opravná polozka k materiálu 
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191 200 Opravná polozka k materiálu - SRO 
192 100 Opravná polozka k nedokoncené výrobe 
193 100 Opravná polozka k polotovarum vlastní výroby 
193 200 Opravná polozka k polotovarum - překalkulace 
194 100 Opravná polozka k hotové výrobe 
194 200 Opravná polozka k hotové výrobě - překalkulace 
196 100 Opravná polozka ke zbozí 
501 100 Spotřeba materiálu 
501 110 Spotřeba materiálu - transfer pricing 
501 155 Spotreba obalového materiálu 
501 190 Spotreba VPN k materiálu 
501 195 Změna nákladové ceny / cost price changes 
501 200 Rez. mat. ostatní 
501 210 Spotreba náradí 
501 220 Náhradní díly 
501 230 Spotreba prac. odevu a ochr. pomucek 
501 240 Nástroje a přípravky 
501 300 Kancelárské potreby 
501 310 Knihy, casopisy, tisk 
501 320 Reklamní predmety 
501 510 PHM - výroby 
501 520 PHM - obchod 
501 530 PHM - administrativa 
501 540 PHM - servis 
501 541 PHM - servis VW T 
501 610 Majetek DHIM - výroba 
501 620 Majetek DHIM - obchod 
501 630 Majetek DHIM - administrativa 
501 640 Majetek DHIM - servis 
501 700 Vzorky 
501 900 Spotřeba materiálu nedaň. 
502 100 Spotreba el. energie 
502 200 Spotreba zem. plynu 
502 300 Spotreba - vodné 
503 100 Spotreba ost. neskladovaných dodávek 
504 100 Prodané zboží PB a VS - tuzemsko 
504 110 Prodané zboží reg.syst. - tuzemsko 
504 120 Prodané zboží Pharmacy - tuzemsko 
504 130 Prodané zboží Lighting - tuzemsko 
504 210 Prodané zboží PB a VS - EU 
504 220 Prodané zboží reg.syst. - EU 
504 230 Prodané zboží PB a VS - ITAB EU 
504 240 Prodané zboží reg.syst. - ITAB EU 
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504 250 Prodané zboží Pharmacy - EU 
504 255 Prodané zboží Pharmacy - ITAB EU 
504 260 Prodané zboží Lighting - EU 
504 265 Prodané zboží Lighting - ITAB EU 
504 310 Prodané zboží PB a VS - mimo EU 
504 320 Prodané zboží reg.syst. - mimo EU 
504 330 Prodané zboží PB a VS - ITAB mimo EU 
504 340 Prodané zboží reg.syst. - ITAB mimo EU 
504 350 Prodané zboží - Pharmacy - mimo EU 
504 360 Prodané zboží - Lighting - mimo EU 
504 700 Prodané zboží - ostatní 
504 800 Prodané zboží - TP 
504 900 VPN ke zboží - boxy 
504 910 VPN ke zboží - regály 
504 950 VPN ke zboží NETTO (úč.sk.42) 
504 960 VPN ke zboží Pharmacy (úč.sk.44) 
504 970 VPN ke zboží Lighting (úč.sk.45) 
541 100 ZC prodaného DHIM a NIM 
541 200 ZC prodaného DHIM a NIM - ztráta z prodeje 
542 100 Prodaný materiál - Ext.obchod tuzemsko 
542 110 Prodaný materiál - Ext.obchod EU 
542 120 Prodaný materiál - Ext.obchod mimo EU 
542 130 Prodaný materiál - ITAB EU 
542 140 Prodaný materiál - ITAB mimo EU 
542 150 Prodaný materiál - Tesco ČR 
542 160 Prodaný materiál - Tesco EU 
542 170 Prodaný materiál - Tesco mimo EU 
542 180 Prodaný materiál - ostatní 
542 300 Prodaný materiál - kooperace 
543 100 Dary 
544 100 Smluvní pokuty - zaplacené 
544 200 Smluvní pokuty - nezaplacené 
545 100 Ostatní pokuty a penále 
546 100 Odpis pohledávek TRADEBANK - nedaňový 
546 200 Odpis pohledávek - danový 
546 900 Odpis pohledávek - nedanový 
548 100 Halérové vyrovnání 
548 150 Cenové rozdíly NO/fakt. 
548 200 Pojištení majetku 
548 300 Pojištení aut 
548 400 Pojištení Euler Hermes 
548 500 Pojištení ostatní 
548 600 Technické zhodnocení 
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548 700 Zákonné pojištení odp. zamestnancu 
548 800 Ostatní provozní náklady 
548 900 Ostatní provozní náklady - nedanové 
548 950 Ostatní náklady - náhrady 
548 960 Ostatní provozní náklady - dohody o narovnání 
549 100 Manka a škody 
549 200 Manka a škody - ZC majetek 
551 100 Odpisy - stroje 
551 110 Odpisy - výroba 
551 120 Odpisy - obchod 
551 130 Odpisy - ITAB Maďarsko - SRO 
551 140 Odpisy - servis 
551 150 Odpisy ostatní 

5 511 600 Odpisy - drobný majetek 
551 180 Odpisy - MPO 
551 210 Odpisy NIM - výroba 
551 220 Odpisy NIM - obchod 
551 230 Odpisy NIM - administrativa 
551 240 Odpisy NIM - servis 
551 250 Odpisy NIM - ostatní 
551 260 Odpisy NIM - danové prázdniny 
551 280 Odpisy NIM - MPO 
551 300 Odpisy - budovy a stavby 
551 360 Odpisy - budovy a stavby danové prázdniny 
551 800 Zustatkova cena pri vyrazeni 
552 100 Tvorba zákonných rezerv 
554 100 Rezerva na dovolenou - jednic.mzdy 
554 110 Rezerva na dov. - THP výroba 
554 120 Rezerva na dov. - režijní delníci 
554 200 Rezerva na dov. - THP obchod 
554 300 Rezerva na dov. - administrativa 
554 400 Rezerva na dov. - servis 
554 500 Rezerva na roční bonusy - jednic.mzdy 
554 510 Rezerva na roční  bonusy - THP výroba 
554 520 Rezerva na roční bonusy - režijní delníci 
554 530 Rezerva na roční bonusy - administrativa 
554 540 Rezerva na roční bonusy - servis 
554 550 Rezerva na roční bonusy - THP obchod 
554 560 Rezerva na roční  bonusy - statutáři 
554 600 Ostatní rezervy - provozní 
554 610 Ostatní rezervy - odběratelé 
554 700 Ostatní rezervy 
554 800 Rezerva na roční bonusy za loajalitu - jednic.mzdy 
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554 810 Rezerva na roční  bonusy  za loajalitu- THP výroba 
554 830 Rezerva na roční bonusy za loajalitu  - administrativa 
554 850 Rezerva na roční bonusy za loajalitu - THP obchod 
555 100 Zúct. komplex. N príštích období - BLANSKO 
555 200 Zúct. komplex. N príštích období -LETOVICE 
555 300 Zúčtování komplex.N - rozjezd továrny 
557 100 Zúct. oprávky k opravné pol. k nab.maj. 
557 200 Zúct. oprávky k goodwillu 
558 100 Tvorba zák. opravných položek 
559 100 Tvorba opravných položek - nedan. - zásoby 
559 200 Tvorba opravných položek - nedan. - pohledávky 
559 300 Tvorba opravných položek - nedan. - majetek 
579 100 Tvorba opravných položek 
581 100 Změna stavu nedok.výroby / Change in WIP 
582 100 Zmena stavu polotovarů - boxy / Change in semifinished goods CO 
582 200 Zmena stavu polotovarů - regály / Change in semifinished goods 

shelving 
582 500 Polotovary - překalkulace / Semifinished goods - revaluation 
583 100 Změna stavu HV boxy / Change in fin.goods CO 
583 200 Změna stavu HV regály / Change in fin.goods shelving 
583 300 Změna stavu HV regály NETTO / Change in fin.goods shelving NETTO 
583 500 HV - překalkulace / Finished goods - revaluation 
584 100 Aktivace mat. a zbozí 
584 200 Aktivace vnitopod. služeb 
584 300 Aktivace DNIM 
584 400 Aktivace DHIM 
588 100 Ostatní mimorádné náklady 
588 900 Ostatní mimorádné náklady - nedanové 
601 110 Trzby za vl. výr. PB a VS - tuzemsko 
601 120 Trzby za vl. výr. reg.syst. - tuzemsko 
601 210 Trzby za vl. výr. PB a VS - EU 
601 220 Trzby za vl. výr. reg.syst. - EU 
601 230 Trzby za vl. výr. PB a VS - ITAB EU 
601 240 Trzby za vl. výr. reg.syst. - ITAB EU 
601 310 Trzby za vl. výr. PB a VS - mimo EU 
601 320 Trzby za vl. výr. reg.syst. - mimo EU 
601 330 Trzby za vl. výr. PB a VS - ITAB mimo EU 
601 340 Trzby za vl. výr. reg.syst. - ITAB mimo EU 
601 710 ITAB TP - transfer pricing 
601 720 Trzby ostatní 
604 100 Tržby za zboží PB a VS - tuzemsko 
604 110 Tržby za zboží reg.syst. - tuzemsko 
604 120 Tržby za zboží Pharmacy - tuzemsko 
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604 130 Tržby za zboží Lighting - tuzemsko 
604 210 Tržby za zboží PB a VS - EU 
604 220 Tržby za zboží reg.syst. - EU 
604 230 Tržby za zboží PB a VS - ITAB EU 
604 240 Tržby za zboží reg.syst. - ITAB EU 
604 250 Tržby za zboží Pharmacy - EU 
604 255 Tržby za zboží Pharmacy - ITAB EU 
604 260 Tržby za zboží Lighting - EU 
604 265 Tržby za zboží Lighting - ITAB EU 
604 310 Tržby za zboží PB a VS - mimo EU 
604 320 Tržby za zboží reg.syst. - mimo EU 
604 330 Tržby za zboží PB a VS - ITAB mimo EU 
604 340 Tržby za zboží reg.syst. - ITAB mimo EU 
604 350 Tržby za zboží Pharmacy - mimo EU 
604 360 Tržby za zboží Lighting - mimo EU 
604 400 Tržby za zboží ostatní 
604 410 Tržby za zboží - recyklační poplatky Lighting 
604 700 Tržby za zboží TP - transfer pricing 

 


