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ANOTACE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitropodnikových směrnic v oblasti 

účetnictví ve společnosti E-Technik, a. s. Bakalářská práce vychází ze současných 

legislativních norem a předpisů, které oblast účetnictví a vnitropodnikových směrnic 

upravují. Hlavním cílem je vytvoření vnitropodnikové účetní směrnice pro úplnou a 

průkaznou evidenci a účetní zachycení zásob. Vytvořená účetní směrnice zajistí 

jednotné postupy při oceňování a evidenci zásob ve společnosti. 

 

ANNOTATION 

 

The bachelor´s thesis is focused on problems with in-house accounting guidelines in 

company E-Technik, a. s. The bachelor´s thesis is based on current legislation and 

regulations, which govern accounting and in-house guidelines. The main aim is to 

create in-house accounting guideline for a complete and proven stock records and 

capture stock in accounting. Created in-house accounting guideline ensures the same 

procedures for valuation reserves and stock records in the company. 
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ÚVOD 

 

 

Účetnictví je systém, jenţ slouţí k zachycení hospodářských jevů a jejich následného 

uspořádání z věcného i časového hlediska. Hlavními úkoly účetnictví je sledování stavu 

a pohybu majetku, závazků a dalších aktiv a pasiv. Účetnictví rovněţ podává informace 

o výsledku hospodaření účetní jednotky. Informace získané z účetnictví mohou vyuţívat 

investoři, věřitelé, banky, zaměstnanci, dodavatelé, vláda a její orgány, odběratelé i 

obecná veřejnost. 

 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření vnitropodnikové účetní směrnice pro oblast 

zásob ve společnosti E-Technik, a. s. Rozhodnutí vypracovat vnitropodnikovou účetní 

směrnici pro uvedenou společnost vyplynulo z faktu, ţe ve společnosti je pro 

problematiku zásob vytvořena účetní směrnice, která neodpovídá situaci v podniku a má 

zároveň mnoho formálních nedostatků. 

 

Dílčím cílem mé bakalářské práce bude analýza účetního prostředí v České republice. 

Vymezím právní úpravu účetnictví. Dále se budu věnovat teoretickým problémům 

spojeným s účtováním zásob a vytvářením vnitropodnikových účetních směrnic. 

 

Díky vhodně vypracované účetní směrnici lze lépe organizovat, řídit a kontrolovat 

hospodaření společnosti a správnost účtování jednotlivých účetních případů. Správné a 

důsledné dodrţování účetní směrnice přinese jednotný postup při účtování stejných 

nebo obdobných účetních skutečností. Další výhodou přesně nastavených směrnic je 

jejich pomoc při kontrolách z finančních úřadů či auditech, kdy směrnice napomáhají ke 

zjednodušení a zrychlení kontroly jednotlivých účetních procesů. Obecně také 

vnitropodnikové směrnice usnadňují začlenění a zapracování nově přijatých pracovníků 

do pracovního cyklu. Tyto výhody vnitropodnikových směrnic ušetří čas, který mohou 

pracovníci vynaloţit na řešení dalších problémů. Tím dochází k zefektivňování jejich 

práce. 
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1 Právní úprava účetnictví v České republice 

 

 

Účetnictví je systém, jehoţ hlavním cílem je podat hospodářskému vedení účtujícího 

subjektu a jeho vlastníkům co nejpřesnější informace o tom, jaký je stav majetku, 

závazků a výsledek hospodaření příslušné účetní jednotky, a díky čemu bylo dosaţeno 

vykazovaného stavu. Informace získané z účetnictví vyuţívají, či mohou vyuţívat téţ 

investoři, úvěrující osoby, zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci, vláda a její orgány i 

obecná veřejnost. Tyto osoby jsou nazývány uţivateli účetnictví. Mezi tyto uţivatele je 

moţné zahrnout téţ menšinové akcionáře, kteří nemohou či nejsou schopni se jiným 

způsobem seznámit s hospodařením společnosti. Všem těmto uţivatelům, kteří mají 

zájem o ekonomické informace příslušné účetní jednotky, jsou tyto předávány 

prostřednictvím účetních výkazů. Manaţeři a vlastníci mají moţnost získat všechny 

potřebné informace i bez sestavení účetní závěrky, a proto ti se mezi uţivatele obvykle 

nezahrnují.
1
 

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a 

přehledné tak, aby účetní závěrka, sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví. Zobrazení je věrné, jestliţe obsah poloţek účetní závěrky 

odpovídá skutečnému stavu, přičemţ tento stav je zobrazen v souladu s účetními 

metodami, jejichţ pouţití je účetní jednotce uloţeno zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví). Zobrazení je 

poctivé, kdyţ jsou při něm pouţity účetní metody způsobem, který vede k dosaţení 

vřelosti. Tam, kde účetní jednotka můţe volit mezi více moţnostmi dané účetní metody, 

je povinna zvolit tu metodu, která skutečný stav zobrazuje nejlépe.
2
 

                                                 
1
 LOUŠA, F. Zákon o účetnictví v praxi. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2942-8. 

2
 SVATOŠOVÁ, J. a TRÁVNÍČKOVÁ J. Účtová osnova, České účetní standardy pro podnikatele. Anag, 

2008. ISBN 978-80-7263-439-2. 
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1.1 Obecně uznávané účetní zásady 

 

Obecně uznávané účetní zásady představují ve své podstatě soubor určitých pravidel, 

základních principů účetního myšlení, které jsou dodrţovány všemi účetními 

jednotkami při vedení účetnictví a sestavování výkazů. Tyto zásady vycházejí z tradice 

účetnictví, většinou nejsou formulovány, ani zakotveny v ţádném zákoně (zákon o 

účetnictví některé z dále uvedených zásad obsahuje).
3
 

 

 Zásada účetní jednotky 

Zásada účetní jednotky spočívá ve vymezení ekonomického celku, za který je 

účetnictví vedeno, k němuţ se vztahují účetní operace a sestavené účetní výkazy. 

Při moţnosti zakládání dceřiných společností, poboček a oddělených 

provozoven je nutné sledovat podle právního statutu ekonomického celku, zda je 

samostatnou účetní jednotkou či není. 

 

 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 

V účetnictví se zásada neomezeného trvání účetní jednotky uplatňuje při běţném 

fungování podniku hlavně v oceňování aktiv. Většinou se pro oceňování 

zejména dlouhodobých aktiv pouţívají historické náklady, tj. původní pořizovací 

ceny. 

 

 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech 

Celkový výsledek hospodaření účetní jednotky je moţné zjistit aţ po likvidaci 

podniku, po přeměně všech jeho aktiv na peníze. Doba trvání účetní jednotky se 

proto rozděluje na pravidelné intervaly, v nichţ se provádí zjištění výsledku 

hospodaření a finanční situace. 

 

 Zásada objektivity účetních informací 

Všechny hospodářské operace, které mají vstoupit do účetnictví, musí být 

objektivně zjištěny. Za objektivně zjištěnou se povaţuje uskutečněná operace 

                                                 
3
 Podvojné účetnictví. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2930-5. 
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doloţená dokladem, stavy aktiv ověřené výsledky inventury atd. Poţadavek 

objektivity účetních informací je v zákoně o účetnictví zakotven v § 7 odst. 1 a 

2. 

 

 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění 

operace 

Všechny účetní operace se účtují v ocenění částkami, které jsou doloţeny 

doklady o provedené transakci. Platí zásada, ţe jsou účtovány vţdy částky 

skutečně realizované, nelze dělat ţádné přepočty k zohlednění inflace nebo 

přeceňování majetku z tohoto titulu. 

 

 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími 

Při srovnávání účetních výkazů je nutné vycházet z předpokladu, ţe pouţité 

metody účtování určitých operací, oceňování a odpisování aktiv, i náplň 

jednotlivých poloţek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné, konzistentní. Tato 

zásada tedy zaručuje srovnatelnost z hlediska času. V naší právní úpravě je 

zásada zakotvena přímo v zákoně o účetnictví, a sice v § 7 odst. 4. 

 

 Zásada opatrnosti 

Tato zásada znamená, ţe se v účetnictví vykazují a do výše zisku promítají 

všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i 

kdyţ ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Naopak všechny 

zisky a zhodnocení majetku se promítají do účetnictví aţ po skutečné realizaci. 

Vymezení zásady opatrnosti lze v zákoně o účetnictví najít v § 25 odst. 2. 

 

 

1.2 Zákon o účetnictví 

 

Zákon o účetnictví stanovuje rozsah a způsoby vedení účetnictví, poţadavky na jeho 

průkaznost. Zákon je sestaven v souladu s právem Evropských společenství. Zákon se 

zaobírá rozsahem vedení účetnictví a účetních dokladů, dále řeší sestavování účetních 
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jednotek tvořících účetní závěrku. Zákon se dále zabývá také inventarizací majetku, 

závazků a problematikou účetních písemností. 

 

Zákon je strukturován do následujících sedmi částí: 

 

 Část první – Obecná ustanovení  

 § 1 aţ § 8, 

 zabývá se především vymezením účetní jednotky, určením povinnosti 

vést účetnictví, 

 stanovuje kvalitativní podmínky a poţadavky na vedené účetnictví, jeţ je 

východiskem pro sestavení účetní závěrky. 

 

 Část druhá – Rozsah vedení účetnictví, Účetní doklady, Účetní zápisy a 

Účetní knihy  

 § 9 aţ § 17, 

 zahrnuje ustanovení vztahující se k problematice účetních zápisů, 

účetních dokladů a účetních knih. 

 

 Část třetí – Účetní závěrka  

 § 18 aţ § 23, 

 věnuje se účetním závěrkám – účetní závěrce z individuálních účtů účetní 

jednotky i konsolidované účetní závěrce, 

 upravuje kvality výstupu z účetnictví, ten potom formou účetní závěrky 

slouţí jako zdroj informací pro vlastníky, vedení účetní jednotky i ostatní 

subjekty. 

 

 Část čtvrtá – Způsoby oceňování  

 § 24 aţ § 28, 

 oceňování v účetnictví, 

 obsahuje jedny z nejdůleţitějších oblastí zákona, dotýkajících se 

moţností reprodukování vloţených prostředků do podnikání v čase a 
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souvisejí přímo s výší aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření. 

 

 Část pátá – Inventarizace majetku a závazků  

 § 29 aţ § 30, 

 řeší jednu z nejnáročnějších metod uplatňovaných při vedení účetnictví, 

dosvědčující jeho průkaznost. 

 

 Část šestá – Úschova účetních záznamů  

 § 31 aţ § 32, 

 zahrnuje archivování, tedy uchovávání důkazních informací z účetnictví, 

je popsáno v šesté části zákona. 

 

 Část sedmá – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  

 § 33 aţ § 40, 

 vymezuje kompetence Ministerstva financí České republiky, jakoţ to 

orgánu exekutivy v oblasti účetnictví, k vydávání vyhlášek k zákonu. 

Závěrečná část také obsahuje moţnost exekutivního orgánu přizvat 

k tvorbě Českých účetních standardů i odbornou veřejnost. 

 

Zákon o účetnictví zaznamenal od vydání zatím posledního úplného znění v roce 1994 

jiţ 19 novel. Od posledního vydání této publikace ke stavu platnému od ledna 2006 to 

bylo 10 novel, z toho většina představovala opět pouze formální nebo drobné (i kdyţ ne 

nepodstatné) úpravy. Jedna z úprav dokonce spočívala jen v jedné větě, která byla po 

roce zrušena. Poslední, a v tomto případě poněkud rozsáhlejší novela, byla vyhlášena 

zákonem č. 304/2008 Sb.
4
 

 

 

                                                 
4
 LOUŠA, F. Zákon o účetnictví v praxi. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2942-8. 
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1.3 Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb. 

 

Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 

zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a jednou z jejích hlavních 

funkcí je definice obsahu, struktury a sestavení účetní závěrky. Vyhláška dále vymezuje 

přípustné účetní metody, účtovou osnovu a u některých případů rovněţ konsolidovanou 

účetní závěrku. 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. upravuje:
5
 

 

 rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení poloţek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření v účetní závěrce, 

 uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze v účetní závěrce, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení poloţek konsolidované účetní 

závěrky, 

 metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do 

konsolidačního celku, 

 uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněţních tocích a přehledu o 

změnách vlastního kapitálu, 

 směrnou účtovou osnovu, 

 účetní metody, 

 metody přechodu z daňové evidence podle zvláštního zákona na účetnictví. 

 

                                                 
5
 STROUHAL, J., ŢIDLICKÁ R. a KNAPKOVÁ, R. Účetnictví 2009 – Velká kniha příkladů.  

Anag, 2009. ISBN 978-80-251-2425-3. 
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Vyhláška č. 500/2002 Sb. se vztahuje na následující účetní jednotky:
6
 

 

 právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

 zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují 

jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, 

 fyzické, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o 

dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jeţ nejsou 

součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne 

kalendářního roku, 

 ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

 ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní 

předpis. 

 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdruţení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden 

z účastníků tohoto sdruţení je osobou uvedenou v bodech výše vypsaných. 

 

 

1.4 České účetní standardy 

 

České účetní standardy nahradily počínaje 1. lednem 2004 opatření Ministerstva financí 

České republiky, kterým se stanovovala účetní osnova a postupy účtování pro 

podnikatele. Vydání Českých účetních standardů je zakotveno v zákoně o účetnictví, a 

to v § 36. 

 

Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních 

právních předpisů ani obcházet jejich účet. Pouţití standardů účetními jednotkami se 

povaţuje za plnění ustanovení o účetních metodách dle zákona o účetnictví 

 

                                                 
6
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 1 
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Cílem standardů je zajištění souladu při pouţívání účetních metod účetními jednotkami. 

Tvorbu a vydávání Českých účetních standardů zastřešuje Ministerstvo financí České 

republiky. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupy účtování. Obsah 

standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních 

předpisů ani obcházet jejich účel. Pouţití standardů účetními jednotkami se povaţuje za 

plnění ustanovení o účetních metodách podle zákona o účetnictví. Ministerstvo financí 

vede registr vydaných standardů.
7
 

 

V současné době je vydáno 23 účetních standardů, které jsou uvedené v příloze 1 

bakalářské práce. 

 

 

1.5 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting 

Standards – IFRS) představují soubor pravidel pro uznávání, oceňování, vykazování a 

zveřejňování informací o událostech a transakcích, které jsou významné z hlediska 

účetních závěrek prezentovaných účetními jednotkami realizujícími aktivity směřující 

k dosaţení zisku. Vzhledem k tomu, ţe tyto účetní závěrky jsou určeny pro uspokojení 

všeobecných informačních potřeb širokého spektra uţivatelů (společníci a akcionáři, 

věřitelé, zaměstnanci, široká veřejnost), musí poskytovat takové informace o finanční 

pozici, výkonnosti a peněţních tocích generovaných účetní jednotkou, které umoţní 

těmto uţivatelům činit kvalifikovaná ekonomická rozhodnutí. 

 

Pod souhrnným označením IFRS jsou zahrnuty jak doposud vydané Mezinárodní účetní 

standardy (IAS) a Interpretace Mezinárodních účetních standardů (SIC), tak nové 

standardy (IFRS) a interpretace (IFRIC) vydávané novým International Accounting 

Standards Board.
8
 

 

                                                 
7
 Podvojné účetnictví. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2930-5. 

8
 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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Účetní systém IFRS je zaloţen na těchto základních předpokladech (principech), jimiţ 

jsou:
9
 

 

 aktuální báze, která určuje, ţe výsledky transakcí a jiných skutečností jsou 

předmětem uznání v době, kdy k těmto skutečnostem dochází a nikoli v době 

přijetí nebo výdeje peněz a jejich ekvivalentů; 

 trvání podniku, který je zaloţen na skutečnosti, ţe podnik bude ve své činnosti 

v nejbliţší době (dohledné budoucnosti) pokračovat bez významných omezení; 

 srozumitelnost, kdy všechny informace uváděné v účetní závěrce musí být pro 

uţivatele snadno srozumitelné při dostatečné znalosti podnikatelských a 

ekonomických aktivit v účetnictví; 

 relevance, kdy informace mohou být uţitečné jen tehdy, jsou-li relevantní 

z hlediska rozhodovacích potřeb uţivatelů, tj. umoţňují jim uskutečnit 

ekonomická rozhodnutí na základě hodnocení minulé, současné nebo budoucí 

události; 

 spolehlivost, coţ znamená, ţe informace obsaţené v účetních výkazech nesmí 

obsahovat ţádnou závaţnou chybu nebo zkreslení, tj. uţivatelé se na ně mohou 

spolehnout. Tento princip znamená především: 

 důvěryhodné zobrazení, tj. všechny informace musí zobrazovat ty 

transakce a skutečnosti, kterých se týkají; 

 přednost obsahu před formou, čímţ je jednoznačně dána přednost 

vyjádření skutečné podstaty informací a nikoli je jejich právnímu obsahu 

a významu; 

 objektivitu – nestrannost, kdy tento předpoklad stanoví, ţe informace 

nesmí být nijak zkreslená. Musí být podána pravdivým způsobem nijak 

neupravovaným nebo modifikovaným; 

 opatrnost, coţ ţádá rozpoznat a kvantifikovat nejistoty, tj. vyjádřit jejich 

podstatu a rozsah a danou skutečnost obezřetně posoudit; 

 úplnost, kdy informace musí být při posouzení významnosti a nákladů na 

jejich získání úplné; 

                                                 
9
 FICBAUER, J. a FICBAUER D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Key Publishing, 

2009. ISBN 978-80-87071-97-7. 
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 srovnatelnost, slouţící k takovému způsobu vyjadřování informací, aby bylo 

moţné rozpoznat trendy ve finanční pozici, výkonnosti apod. Uţivatelé tak musí 

být přesně informováni o pouţitých účetních pravidlech určených k sestavení 

účetní závěrky; 

 omezení relevantních a spolehlivých informací, který je zaloţen zejména na: 

 včasnosti, aby se informace nevykazovaly příliš pozdě; 

 rovnováze mezi přínosy z informace a náklady na její získání, kdy 

význam informace musí být vţdy vyšší neţ náklady na její získání; 

 rovnováze mezi kvalitativními charakteristikami tak, aby byl splněn cíl 

účetní závěrky; 

 pravdivý a věrný obraz účetní závěrky, tj. pravdivé a věrné vyjádření finanční 

pozice, výkonnosti a jejich změn. 
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2 Zásoby 

 

 

Zásoby podrobně definuje a vymezuje § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jako zásoby 

vyjmenovává materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupiny, zboţí.  

 

Materiál  

Materiálem jsou myšleny movité věci a soubory movitých věcí s dobou pouţitelnosti 

delší neţ 1 rok, na pořizovací cenu nehledě. Materiál lze dále podrobněji rozčlenit 

zejména na
10

: 

 

 suroviny (základní materiál), tj. hmoty, které při výrobním procesu přechází 

zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu; 

 pomocné látky, které představují hmoty přecházející při výrobním procesu do 

hodnoty výrobku, ale netvoří jeho podstatu; 

 provozovací látky, jimiţ jsou látky, kterých je zapotřebí pro provoz účetní 

jednotky jako celku (palivo, kancelářský materiál aj.); 

 náhradní díly, tj. předměty určené k uvedení majetku do původního stavu, 

 obaly, slouţící k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboţí a vlastních 

výrobků, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboţí. 

 

Nedokončená výroba a polotovary  

Poloţka nedokončená výroba a polotovary zahrnuje produkty, na kterých jiţ byla 

provedena jedna či více výrobních operací a jiţ tedy nejsou materiálem, ale ještě také 

stále nejsou hotovými výrobky. Patří sem rovněţ nedokončené výkony jiných činností, 

kde nevznikají hmotné produkty. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované 

produkty, které neprošly všemi výrobními stupni, a zkompletovány nebo dokončeny 

proto budou aţ v dalším výrobním procesu. 

 

                                                 
10

 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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Výrobky  

Výrobky lze definovat jako hotové předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo 

účetní jednotku, ale také předměty určené ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 

 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

Zahrnují se zde mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (včetně jatečních zvířat), 

dospělá zvířata, která nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, a jejich skupiny. 

Zvířata jsou dále vykazována v poloţce materiál, kam se zařazují pokusná zvířata, a 

v poloţce zboţí, kde jsou zahrnována zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla 

aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. 

 

Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu ve 

vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se 

oceňují vlastními náklady.
11

 

 

Zboží 

Za zboţí jsou povaţovány: 

 

 veškeré movité věci včetně zvířat, které jsou vlastníkem pořizovány za účelem 

prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje; 

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

s výjimkou jatečných zvířat; 

 výrobky vlastní výroby, jeţ byly aktivovány a poté předány do vlastních 

prodejen; 

 nemovitosti včetně pozemků, které účetní jednotka, jejímţ předmětem podnikání 

je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě 

a sama je nepouţívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 

 

 

                                                 
11

 HRUŠKA, V. Vnitropodnikové směrnice. Bilance, 2002. ISBN 80-86371-32-8. 
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2.1 Oceňování zásob 

 

V účetnictví rozlišujeme oceňování zásob při jejich pořízení a při jejich vyskladnění. 

Oba způsoby oceňování zásob mají své oceňovací metody. 

 

2.1.1 Oceňování zásob při pořízení 

Zásoby jsou oceňovány na základě § 25 zákona o účetnictví. Které náklady jsou 

povaţovány za náklady s pořízením související a které naopak nejsou, upravuje § 49 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

Při pořízení jsou zásoby oceňovány na úrovni pořizovací ceny, vlastních nákladů, nebo 

reprodukční pořizovací ceny. 

 

Ocenění zásob pořizovací cenou 

Pořizovací cena je nejfrekventovanějším způsobem ocenění zásob, protoţe se uţívá 

k ocenění zásob získaných nákupem. Zahrnuje nejen cenu zásob, ale zároveň i vedlejší 

náklady související s pořízením. Těmi často bývají doprava, provize, pojistné apod. 

 

Z vnitropodnikových sluţeb, jeţ souvisí s pořizováním zásob nákupem a se 

zpracováním zásob, se do pořizovací ceny aktivuje přepravné a vlastní náklady na 

úpravu skladovaného materiálu. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky 

z úvěrů a půjček, poskytnutých na jejich pořízení, smluvní pokuty atd. 

 

Ocenění zásob vlastními náklady 

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady. Těmi se rozumí 

buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby, 

stanoveného účetní jednotkou. Za výrobu lze povaţovat i jinou činnost, při které 

nevznikají hmotné produkty. 
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Účetní jednotky mohou zásoby vlastní výroby oceňovat některým z následujících 

způsobů:
 12

 

 

 ve výrobě s krátkodobým nepřetrţitým cyklem nedokončenou výrobu ocenit;  

 pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými 

materiálovými a mzdovými náklady; 

 v hromadné a velkosériové výrobě ocenit zásoby pouze přímými náklady na 

materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady; 

 v malosériové, kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým 

cyklem ocenit zásoby přímými náklady, výrobní reţií a v případě, ţe výrobní 

cyklus přesahuje 12 měsíců výjimečně i správní reţií. 

 

Ocenění zásob reprodukční pořizovací cenou 

Reprodukční cena v účetnictví je cena, kterou by kupující zaplatil, kdyby daný předmět 

pořizoval v tom stavu, v jakém se nachází v době získání. Není zde zřejmé, zda do 

reprodukční pořizovací ceny patří téţ náklady související s pořízením. Způsob, jakým 

má být stanovena cena, za kterou by byl majetek pořízen, není v ţádném účetním 

předpisu stanoven. Dá se proto předpokládat, ţe cena můţe být proto stanovena jak 

znaleckým posudkem, tak i odborným odhadem. 

 

Reprodukční cenou mohou být zásoby oceněny, pokud byly pořízeny darem, či jinou 

formou bezúplatného nabytí a v případě, ţe náklady na jejich vytvoření vlastní činností 

nelze zjistit.
13

 

 

2.1.2 Způsoby oceňování skladových zásob
14

 

Zásoby nakoupené či vytvořené vlastní činností je při jejich vyskladnění nutné ocenit. 

Problém zde nastává v momentě, kdy ocenění přírůstků zásob na skladě je rozdílné 

                                                 
12

 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009. ISBN 978-80-7263-522-1. 

13
 LOUŠA, F. Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním. Grada Publishing, 2005.  

ISBN 80-247-1043-9. 

14
 Kapitola zpracována dle lit. FIŠEROVÁ, E. a kolektiv, 2009. 
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v rámci jednotlivých nákupů. V této situaci musí účetní jednotka zvolit způsob 

oceňování zásob při vyskladnění tak, aby co nejlépe vyhovoval jejím podmínkám.  

 

Česká účetní legislativa umoţňuje výběr mezi několika metodami oceňování zásob při 

vyskladnění. Konkrétně se jedná o metodu FIFO, metodu váţeného aritmetického 

průměru, případně o metodu pevné ceny. 

 

Metoda FIFO 

Název metody je odvozen od anglického ,,first in, first out“, coţ v překladu do češtiny 

znamená ,,první dovnitř, první ven“. Jedná se o způsob, kdy se obrazně nejdříve 

zakoupené zásoby vyskladňují jako první. K těmto zásobám se tedy automaticky 

přiřazuje nejstarší pořizovací cena. Při růstu cen dodávek vede metoda FIFO k tomu, ţe 

ocenění stavu zásob na skladě (tedy i v rozvaze) se přibliţuje aktuální (tedy vyšší) trţní 

ceně, zatímco náklady jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v částce niţší. To vede 

obecně k vykázání vyššího výsledku hospodaření, tedy i vyššího základu daně a vyšší 

daňové povinnosti. 

 

Metoda váženého aritmetického průměru 

Podle autorky Fišerové (2009) je metoda váţeného aritmetického průměru vůbec 

nejpouţívanější metodou oceňování nakoupených zásob. Zásoby stejného druhu je 

moţno na skladě vést v ocenění cenou zjištěnou váţeným aritmetickým průměrem 

z pořizovacích cen. 

 

Při kaţdém pořízení je vypočítáván průměr znovu. Všechna vyskladnění poloţky, na 

kterou se váţený aritmetický průměr vztahuje, a která následují po posledním příjmu, 

jsou oceňována takto vypočtenou cenou aţ do jejího úplného vyskladnění nebo do 

nového nákupu. 

 

Metoda pevné ceny 

České účetní standardy nevylučují ani ocenění zásob pomocí předem stanovené 

(skladové) ceny. Stanovení této ceny není ţádným předpisem definováno ani omezeno. 

Je tedy nutné řídit se obecnými pravidly, která uvádějí, ţe pouţití metody má slouţit 
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k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti. Obvykle se při stanovení této ceny vychází 

z pořizovacích cen nebo z cen známých v momentě stanovení skladových cen. 

 

2.2 Způsoby účtování o zásobách
15

 

 

Účetní jednotky mají při účtování zásob moţnost volby mezi dvěma moţnými způsoby 

účtování. Umoţňují to České účetní standardy a tyto způsoby označují jako způsob A a 

způsob B.  

 

Účtování o zásobách způsobem A 

Při účtování způsobem A jsou prováděny souběţné zápisy ve skladové evidenci (tj. na 

skladových kartách) a na účtech zásob v hlavní knize. Skladová evidence musí být 

vedena jak v jednotkách mnoţství, tak i v příslušném ocenění. 

 

Způsob A dokáţe zajistit maximální mnoţství informací pro operativní řízení, 

významně ulehčuje přípravu účetních výkazů pro rozhodování manaţerů. Důvodem je 

totiţ moţnost kdykoliv během účetního období zjistit stav zásob na skladě a jejich 

hodnotu. V okamţiku, kdy účetní jednotka sestavuje účetní závěrku, je povinna 

porovnat skutečný stav zásob se stavem účetním. 

 

Účtování zásob způsobem B 

Během roku se rovněţ vede skladová evidence, ale v účetnictví se účtuje při nákupu 

rovnou do spotřeby. Na účtech zásob se poté tedy účtuje aţ na konci účetního období 

při uzávěrce účetních knih. 

 

S tímto způsobem je spojeno několik problémů. V okamţiku nákupu není leckdy 

známo, jak bude nakupovaný materiál pouţit, jestli bude materiálem přímým nebo 

reţijním, na jakou zakázku ho pouţijeme, pro jaké středisko apod. Poškozený nebo 

zničený materiál či zboţí je nutno přeúčtovat z poloţky, na kterou byl původně 
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zúčtován na účet pro sledování škod. Podobný problém nastane, pokud se rozhodneme 

nakoupený materiál nebo zboţí darovat jako reprezentační předmět nebo dar. 

 

2.3 Inventarizace zásob 

 

Inventarizace je dle § 29 odst. 1 zákona o účetnictví proces, během něhoţ jsou 

porovnány výsledky fyzického zjišťování stavu majetku a závazků zachycené 

v inventurních soupisech s účetním stavem. Prověřuje se také správnost ocenění 

zjištěného stavu a je posuzováno, zda neexistují nebezpečí předvídatelného rizika či 

moţné ztráty. 

 

Inventarizace je obvykle prováděna na základě směrnice vedoucího orgánu účetní 

jednotky. Tato norma stanovuje pravidla provádění inventurních a inventarizačních 

prací. Určuje rovněţ osoby odpovědné za provedení jednotlivých dílčích etap.  

 

Základní pravidla pro provádění inventarizačních prací jsou obsaţena v Zákoně o 

účetnictví. Jedná se zejména o tyto povinnosti:
16

 

 

 možnost průběžného provádění inventury (zakotveno v § 29, odst. 1), tj. ţe 

inventura určité zásoby můţe být prováděna po celý rok. Průběţné provádění 

zásob znamená, ţe jde o permanentní proces inventarizace zásob; 

 povinnost provádět inventarizaci k účetní závěrce (zakotveno v § 29, odst. 1), a 

to jak k závěrce řádné, tak k závěrce mimořádné; 

 povinnost zúčtovat inventarizační rozdíly (zakotveno v § 30 odst. 6), a to do 

období, za které byla inventarizace provedena; 

 povinnost zjištění účetní hodnoty (zakotveno v § 26 odst. 1), pokud je hodnota 

zásob niţší, neţ jejich potencionální prodejní cena sníţená o náklady spojené 

s jejich prodejem, je třeba odhadnout výši znehodnocení a vytvořit opravnou 

poloţku; 
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 povinnost vyčíslení inventarizačních rozdílů (zakotveno v § 30 odst. 2), které 

musí mít zákonné náleţitosti; 

 nutnost určení odpovědných osob za inventury (zakotveno v § 30 odst. 2b), 

kterými nemusí nutně být zaměstnanci účetní jednotky, ale mohou jimi být 

například dodavatelé; 

 nutnost určení odpovědné osoby za inventarizaci (zakotveno v § 30 odst. 2b), 

kterou můţe být jak osoba odpovědná za inventuru, tak úplně jiná osoba. Tato 

osoba odpovídá za provedení inventarizace jako celku; 

 povinnost úschovy inventarizačních dokumentů (zakotveno v § 31 odst. 2b), a to 

po dobu pěti let po jejím provedení. 

 

Inventarizační rozdíly 

Porovnáním skutečného stavu zásob, který se zjistí fyzickou (případně dokladovou) 

inventurou, se stavem podle vedeného účetnictví mohou vzniknout rozdíly. Vzhledem 

k tomu, ţe tyto rozdíly jsou účtovány většinou a převáţně výsledkově, do provozních 

nákladů a výnosů, je pro účetní jednotku velmi důleţité správně určit, zda tyto náklady 

a výnosy budou či nebudou součástí základu daně z příjmu. 

 

 

Tabulka 1: Inventarizační rozdíl - manko 

Charakter zjištěného rozdílu Zaúčtování Vazba na daň z příjmu 

Manko     

Skutečný stav je nižší než stav  549/112 Obecně lze říct, že nejde o daňově 

zjištěný z účetnictví. Mankem nejsou 549/132 uznatelný náklad, pokud nenastane 

technologické a technické ztráty  549/121 jedna z těchto situací: 

způsobené například rozprachem či  549/122 1. Jde o krádež způsobenou neznámým 

vyschnutím. Rozdíl se dále posuzuje 549/123 pachatelem - § 24 odst. 2 písm. l) ZDP. 

zejména podle příslušných 549/124 2. Jde o rozdíl způsobený živelnou  

ustanovení občanského a obchodního   pohromou - § 24 odst. 2 písm. l) 

zákoníku, zákoníku práce o     + § 10 ZDP 

odpovědnosti za škodu.   3. Je-li účtován reciproční výnos, daňově 

    je náklad uznán do výše výnosu - 

    § 25 odst. 1 písm. n) ZDP. 
Zdroj: FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009. 
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Tabulka 2: Inventarizační rozdíl - přebytek 

Charakter zjištěného rozdílu Zaúčtování Vazba na daň z příjmu 

Přebytek     

Situace, kdy skutečný stav je vyšší než  112/648 Je součástí základu daně. 

stav zjištěný v účetnictví. Rozdíl se  132/648 § 18 odst. 1 ZDP 

posuzuje s příslušnými ustanoveními  124/648 § 23 odst. 10 ZDP 

občanského zákoníku o věci ztracené,  121/611   

skryté, opuštěné, majetkovém  123/613   

prospěchu. 124/614   
Zdroj: FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009. 

 

 

Tabulka 3: Inventarizační rozdíl - přirozené úbytky zásob 

Charakter zjištěného rozdílu Zaúčtování Vazba na daň z příjmu 

Úbytek do výše přirozených úbytků     

zásob     

Jedná se o technické a technologické 501/112 Daňově uznatelné - § 25 dost. 2 ZDP 

úbytky vyplývající z přirozených 504/132 Normu přirozených úbytků si  

vlastností zásob vznikající například 611/121 stanovuje účetní jednotka sama - výši 

rozprachem, sesycháním apod. Dále 613/123 posuzuje správce daně. Ten při zjištění 

může jít o nezaviněné úhyny zvířat, a 614/124 vyšší normy př. úbytků, než je možné, 

to do výše ekonomicky zdůvodněné    zvýší o zjištěný rozdíl základ daně. 

normy přirozených úbytků a ztratného     

stanovené účetní jednotkou.     
Zdroj: FIŠEROVÁ, E. a kolektiv. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Anag, 2009.  

 

 

Tabulky 1-3 popisují veškeré moţné varianty jednotlivých inventarizačních rozdílů a 

jejich návaznost na zákon o daních z příjmů. Z hlediska daňové uznatelnosti jsou tedy 

problematická zejména nezaviněná manka na zásobách, která by měla být objektivně 

ošetřena ve vnitropodnikové směrnici pro oblast zásob dané účetní jednotky. 
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2.4 Rozdíly v úpravě problematiky zásob v české legislativě a 

v IFRS/IAS
17

 

 

Standardy mezinárodního finančního výkaznictví sledují a upravují problematiku zásob 

ve standardu IAS 2 – Zásoby. Tato úprava vykazuje oproti pravidlům uvedeným 

v české legislativě několik důleţitých rozdílů. Těmito rozdíly jsou: 

 

a) V ČR se nesledují významné náhradní díly zvlášť, nýbrţ jsou sledovány 

dohromady s ostatními součástmi zásob. Tento fakt vede k nepřesnostem 

v rozvaze. Ta tímto ztrácí vypovídací schopnost, kdyţ zejména nepřesně 

informuje o likvidnosti aktiv. 

 

b) Standard IAS 2 vyţaduje oddělení fixní a variabilní části reţie. Toto oddělení 

české právní normy nevyţadují. Standard uvádí, ţe do produkce lze aktivovat 

pouze část fixní reţie, která odpovídá normální úrovni vyuţití výrobní kapacity. 

V České republice se však výrobní reţie přiřazuje bez ohledu na skutečné 

vyuţití výrobní kapacity. Rozdíl v české úpravě způsobí to, ţe se skryje 

nehospodárnost způsobena nevyuţitím výrobní kapacity díky aktivování 

nadměrné výše reţijních nákladů do ocenění neprodané produkce. 

 

c) Česká legislativní nařízení neupravují a nezabývají se otázkou neproduktivně 

vynaloţených nákladů. Těmi jsou například náklady na zmetky nebo odpad. 

Tyto náklady jsou oproti českým předpisům standardem IAS 2 zakázány 

aktivovat. 

 

d) V České legislativě není zvlášť upravena oblast stavebních kontraktů a 

biologických aktiv. Dle IFRS platí pro obě skupiny aktiv stejná pravidla jako pro 

zásoby. 
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 Kapitola zpracována dle lit. DVOŘÁKOVÁ, D. 2008. 
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e) Dle standardu se ve výsledovce vyuţívající druhové členění nákladů v provozní 

části vyţaduje, aby se provedla úprava nákladů o změnu stavu vyráběných 

zásob. V České republice je naproti tomu prováděna úprava výnosů účtové 

skupiny 61 – Změna stavu vyráběných zásob. 

 

Z celkového shrnutí srovnání IAS 2 – Zásoby s českou legislativou lze konstatovat, ţe 

standard IAS 2 je daleko více postaven na tzv. zásadě opatrnosti při ocenění zásob. 

 

Přehled platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je uveden v příloze 2. 
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3 Vnitřní účetní směrnice 

 

 

Hlavním smyslem a úkolem vnitřních účetních směrnic je zajištění jednotného 

metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací 

v různých vnitřních útvarech, a to ve stejném čase. Směrnicí daný jednotný postup při 

řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných 

skutečností v účetní jednotce jako celku.
18

 

 

Správně a přesně formulovaná vnitropodniková směrnice můţe pomoci managementu 

k dosaţení svých priorit a cílů. Platí to však pouze za předpokladu, ţe je směrnice 

dodrţována. Je tedy nezbytně nutné provádět namátkové kontroly, zdali odpovědní 

pracovníci pravidla daná směrnicemi dodrţují. 

 

Vnitropodnikové účetní směrnice by měly být kaţdoročně revidovány, či alespoň 

kontrolovány. Důvodem jsou časté legislativní změny, které do obsahu směrnic 

zasahují. Tyto změny se dotýkají především podrobně vypracovaných směrnic. Obecně 

psaných směrnic se legislativní změny dotýkají většinou jen okrajově.
19

 

 

3.1 Legislativa upravující vnitropodnikové účetní směrnice 

 

Povinnost vypracovat vnitřní směrnici vyplývá (někdy i přímo) z textů některých 

legislativních ustanovení, s odkazem na povinnost, nutnost či potřebnost stanovit 

důleţitá rozhodnutí. Z některých předpisů lze pouze zprostředkovaně odvodit vhodnost 

či jistou povinnost, stanovit vnitropodnikové principy a zásady. Rozhodující jsou 

samozřejmě podmínky dané účetní jednotky.
20
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 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-448-4. 

19
 HRUŠKA, V. Vnitropodnikové směrnice. Bilance, 2002. ISBN 80-86371-32-8. 
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Seznam základních předpisů, ze kterých lze pro tvorbu vnitropodnikových účetních 

směrnic čerpat, zahrnuje: 

 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

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

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

3.2 Povinné vnitropodnikové směrnice 

 

Vypracování některých vnitropodnikových směrnic je povinné. Přesto účetní jednotka 

nebude vytvářet všechny, ale jen ty, pro které má náplň. Některé povinné směrnice 

nemusí být vypracovány samostatně, ale mohou být součástí směrnice, ke které lze tuto 

určitou problematiku zařadit. 

 

Povinnými vnitřními směrnicemi jsou:
21

 

 

 účtový rozvrh, 

 odpisový plán, 

 podpisové záznamy, 

 stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby, 
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 rozpouštění nákladů, popřípadě oceňování odchylek, 

 časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 pouţívání cizích měn, kursové rozdíly, 

 deriváty, 

 konsolidační pravidla, 

 poskytování cestovních náhrad. 

 

3.3 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 

 

Kaţdá vnitropodniková směrnice by měla obsahovat jednotnou hlavičku či zápatí. Tyto 

údaje jsou důleţité například z důvodu nezpochybnitelnou platnosti či data účinnosti, 

nemluvě o identifikaci, co materiál popisuje a upravuje. 

 

Vnitropodniková směrnice by měla obsahovat především tyto základní informace:
22

 

 

 název účetní jednotky – musí být nesporné, ţe se daný předpis týká vymezeného 

subjektu a není tedy moţná záměna; 

 datum a místo vydání – den a místo, kdy a kde byla směrnice sepsána; 

 název písemnosti a její číselné označení – název můţe být libovolný, záleţí na 

zvyklostech a podmínkách dané účetní jednotky. Číselné označení musí být 

jednoznačné; 

 název směrnice – jde o identifikaci a rozlišení, o čem směrnice hovoří; 

 schválení – kaţdá směrnice musí být schválena pověřenou osobou. Touto 

osobou bývá nejčastěji generální ředitel, odborný ředitel, majitel firmy apod.; 

 revize – kaţdá směrnice časem obsahově zestárne a můţe se stát neplatnou 

vzhledem např. k legislativním změnám; 

 účinnost – velmi důleţitý údaj, kterým se řídí např. finanční úřad nebo auditor; 

 vypracoval – informace, kdo danou směrnici vypracoval. Tato osoba by měla být 

uvedena pro případ nejasností a problémů; 
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 kontrola – tu provádí nadřízený pracovníka, který směrnici vypracoval, tato 

praxe ale můţe být v kaţdé účetní jednotce odlišná, záleţí na interních 

pravidlech kaţdé účetní jednotky; 

 rozdělovník – jde o informaci o tom, kdo danou směrnici obdrţí, kolik 

vyhotovení se bude vydávat. 
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4 Vnitropodnikové směrnice ve společnosti E-Technik, a. s. 

 

 

Akciová společnost E-Technik sídlí v Miloticích nad Bečvou. Jedná se výrobní 

společnost, která se specializuje na výrobu malých tepelných spotřebičů pro domácnost. 

V současné době společnost vyrábí především varné konvice, kávovary, čajovary, 

termosky a vařiče. Hlavním odběratelem a zadavatelem zakázek je společnost BOSCH. 

Dalšími významnými odběrateli jsou společnosti UFESA a ETA. 

 

Společnost je významným zaměstnavatelem v regionu. V současné době zaměstnává 

234 zaměstnanců. Tento stav však neustále kolísá vlivem mnoţství zakázek. 

 

Společnost E-Technik, a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 2. 12. 1998 

v Ostravě. Základní kapitál společnosti tvoří 43 883 kusů akcií na majitele ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč. Výše základního kapitálu je tedy 43 883 000 Kč. 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 

 velkoobchod, 

 nástrojařství, 

 pronájem a půjčování věcí movitých, 

 hostinská činnost, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 

 

E-Technik, a. s. je plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

Společnost pouţívá pro vedení ekonomické, provozní a obchodní agendy informační 

systém ISO od společnosti KARAT.  
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4.1 Analýza současného stavu vnitropodnikové směrnice pro oblast 

zásob ve společnosti E-Technik, a. s. 

 

Společnost E-Technik, a. s. má v současné době vytvořeny následující vnitropodnikové 

směrnice: 

 

 Účtový rozvrh – směrnice obsahuje závazný účtový rozvrh zvolený společností 

E-Technik, a. s. 

 Dlouhodobý majetek – tato směrnice upravuje a definuje pojmy dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek, drobný hmotný a nehmotný majetek. Směrnice se 

dále zabývá problematikou technického zhodnocení dlouhodobého majetku, 

způsoby pořízení a vyřazení majetku a způsoby zaúčtovaní jednotlivých 

vzniklých situací. 

 Odpisový plán – směrnice upravuje okruh problémů spočívajících ve stanovení 

způsobu odepisování a doby odepisování u účetních odpisů. Zároveň se věnuje 

definici a charakteristice daňových odpisů. 

 Časové rozlišení nákladů a výnosů – uvedená směrnice se věnuje způsobům 

účtování jednotlivých situací spojených s časovým rozlišením. Zároveň 

směrnice udává nejrůznější příklady časového rozlišení. Směrnice rovněţ 

sleduje moţnosti vzniku dohadných účtů. 

 Rezervy – směrnice se zabývá stanovením výše rezerv, odpovědností za tvorbu a 

pouţití rezerv a zabývá se i ostatními rezervami. Směrnice vyhází ze zákona  

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

 Pohledávky – tato směrnice upravuje způsob vzniku opravných poloţek 

k pohledávkám ve společnosti E-Technik, a. s., dále je ve směrnici zahrnuta 

problematika vymáhání pohledávek, problematika jednorázového odpisu 

pohledávky. Ve směrnici jsou také řešeny situace týkající se postoupení 

pohledávky. 

 Kurzy a kurzové rozdíly – směrnice určuje způsob volby kursů k přepočtu 

vydaných a přijatých faktur. Dále se směrnice věnuje způsobu účtování 

kurzových rozdílů. 
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 Oběh a přezkušování účetních záznamů (dokladů) – tato účetní směrnice se 

zabývá náleţitostmi účetních dokladů, způsoby, metodami a zásadami při jejich 

vyplňování. Uvedená směrnice dále monitoruje oblast oběhu účetních dokladů, 

moţnosti oprav účetních dokladů a problematiku podpisových vzorů.  

 Zásoby – pro oblast účtování zásob má společnost vytvořenou vnitropodnikovou 

směrnici. Tato směrnice však pochází z roku 2003, a proto v současné době 

některé skutečnosti v ní uvedené neodpovídají skutečné situaci v podniku. 

Směrnice dále neřeší některé další důleţité situace. Nezabývá se přirozenými 

úbytky zásob, reklamací nakupovaných poloţek zásob, opravnými poloţkami 

zásob nebo způsobem účtování inventarizačních rozdílů. Analyzovaná směrnice 

má však i několik technických nedostatků. Jsou jimi například neočíslovaní 

jednotlivých stránek směrnice, obecnost některých problematik, které je vhodné 

rozvést podrobněji. Toto se týká například inventarizace zásob nebo účtování o 

zásobách způsobem B. U vnitropodnikové směrnice také nelze zjistit, zda byla 

aktualizovaná. Je moţné zjistit pouze, kdy byla prvně vydaná. 

 

Nová vnitropodniková směrnice zajistí jednotný metodický postup při sledování 

účetních skutečností. Společnost se tedy při jejím důkladném dodrţování vyhne 

nepřesnostem a rozdílnostem při účtování jednotlivých účetních případů během 

účetních období. 
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4.2 Vytvoření účetní směrnice pro oblast zásob ve společnosti  

E-Technik, a. s. 

 

Vzhledem k tomu, ţe v současné účetní směrnici upravující oblast zásob ve společnosti 

E-Technik, a. s. byly shledány podstatné nedostatky, je nutné vytvořit novou a úplnou 

účetní směrnici, která problematiku týkající se oblasti zásob ve společnosti podrobně a 

přesně popíše. 

 

Cíl vnitropodnikové směrnice 

Cílem vnitropodnikové směrnice je stanovení metodických postupů a principů při 

vedení evidence zásob, jejich ocenění a účtování. 

 

Rozsah vnitropodnikové směrnice 

Tato vnitropodniková směrnice se řídí a vychází z platných ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dále pak vyhláškou  

č. 500/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Směrnice se dále řídí Českými účetními 

standardy. 

 

Rozdělení položek zásob 

Ve společnosti E-Technik, a. s. se evidují následující poloţky zásob: 

 

 materiál - účtuje se na účet 112 – Materiál na skladě. Pro kaţdou jednotlivou 

poloţku materiálu se vytváří speciální analytický účet, např. 112.001; 

 nedokončená výroba - zachycuje se na účet 121 – Nedokončená výroba. Pro 

kaţdou jednotlivou poloţku nedokončené výroby se vytváří speciální analytický 

účet, např. 121.001; 

 hotové výrobky – účtují se na účet 123 – Výrobky. Pro kaţdý jednotlivý výrobek 

se otevírá zvláštní analytický účet, např. 123.001; 

 zboží – je zachyceno na účet 132 – Zboţí. Jednotlivé druhy zboţí jsou účtovány 

na analytické účty, např. 132.001. 
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A. Způsob účtování o zásobách ve společnosti E-Technik, a. s. 

Ve společnosti E-Technik, a. s. je zvolen způsob A účtování o zásobách s výjimkou 

poloţek uvedených v odstavci B. Během roku jsou jako samostatné operace účtovány 

veškeré přírůstky a nákupy zásob a veškeré spotřeby zásob. 

 

Účtování nakupovaných materiálových poloţek se provádí v pořizovacích cenách takto: 

111 – Pořízení materiálu / 321 - Dodavatelé; 211- Pokladna 

343 - DPH / 321 - Dodavatelé; 211- Pokladna 

Tyto účetní operace jsou uskutečňovány na základě přijaté faktury od dodavatele, 

případně na základě výdajového pokladního dokladu. 

 

Na základě vyhotovené příjemky materiálu na sklad se účtuje jeho přírůstek takto: 

112 – Materiál na skladě / 111 – Pořízení materiálu 

 

Účtování nakupovaného zboţí se provádí v pořizovacích cenách následujícím 

způsobem: 

131 – Pořízení zboží / 321 - Dodavatelé; 211 - Pokladna 

343 - DPH / 321 - Dodavatelé; 211 - Pokladna 

Uvedené účetní operace se uskutečňují na základě přijaté faktury od dodavatele, nebo 

na základě výdajového pokladního dokladu. 

 

Na základě vyhotovené příjemky zboţí na sklad je účtován přírůstek zboţí následovně: 

132 – Zboží na skladě / 131 – Pořízení zboží 

 

Účtování příbytku nedokončené výroby probíhá takto: 

121 – Nedokončená výroba / 611- Změna stavu nedokončené výroby 

Tyto účetní operace probíhají na základě správně vyhotoveného vnitřního účetního 

dokladu k nedokončené výrobě. 

 

Hotové výrobky společnosti se účtují v hodnotě vlastních nákladů na tyto výrobky 

vynaloţených tímto způsobem: 

123 - Výrobky / 613 – Změna stavu výrobků 
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Výše uvedená operace se účtuje na základě příjemky výrobků. 

 

B. Položky materiálu účtované způsobem B 

Materiálem, který se neúčtuje přes pořizovací účty, se rozumí zejména: 

 

 kancelářské potřeby, psací potřeby, náplně do tiskáren, papíry do tiskáren, 

kalendáře, pořadače, šanony apod.; 

 odborná literatura, tiskopisy, odborná periodika, legislativní předpisy, obálky, 

poštovní známky apod.; 

 hygienické prostředky, toaletní papír, čisticí prostředky, ţárovky, pojistky, 

drobné nástroje údrţby apod. 

 

Výše uvedený materiál se účtuje rovnou do spotřeby následující předkontací: 

321 – Dodavatelé; 211 – Pokladna / 501 – Spotřeba materiálu 

         321 – Dodavatelé; 211 – Pokladna / 343 – DPH 

 

C. Účtování o zásobách na konci účetního období 

Na konci účetního období dojde k dodání materiálu nebo zboţí ze strany dodavatele 

před koncem účetního období, přestoţe dodavatelská faktura nebyla dosud přijata. 

Materiál bude přijat na sklad na základě příjemky, hodnota faktury se odhadne na 

základě ceníku nebo smlouvy uzavřené s dodavatelem. Celá situace se účetně řeší 

následovně: 

112 – Materiál na skladě / 111 – Pořízení materiálu 

      132 – Zboží na skladě / 131 – Pořízení zboží 

 

111 – Pořízení materiálu / 389 – Dohadné účty pasivní 

131 – Pořízení zboží / 389 – Dohadné účty pasivní 

 

Dojde-li k situaci, ţe materiál nebo zboţí před koncem účetního období nebude dodáno, 

ale faktura jiţ bude přijata, pak se vzniklá situace se poté účetně řeší následujícím 

způsobem: 

111 – Pořízení materiálu / 321 – Dodavatelé 
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343 – DPH / 321 – Dodavatelé 

 

131 – Pořízení zboží / 321 – Dodavatelé 

343 – DPH / 321 – Dodavatelé 

 

119 – Materiál na cestě / 111 – Pořízení materiálu 

139 – Zboží na cestě / 131 – Pořízení zboží 

 

Poloţky materiálu, které jsou účtovány způsobem B, se během účetního období pečlivě 

sledují ve skladové evidenci tak, aby bylo moţno kdykoliv zjistit a případně prokázat 

jejich stav. Na konci účetního období je provedena fyzická inventarizace těchto poloţek 

materiálu, jejímţ výsledkem je zjištění skutečného spotřebovaného mnoţství materiálu. 

Popsaná situace se účtuje tímto způsobem: 

 

1) převedení počátečního zůstatku do nákladů 

501 – Spotřeba materiálu / 112 – Materiál na skladě 

2) zaúčtování konečného zůstatku dle provedené inventarizace 

112 – Materiál na skladě / 501 – Spotřeba materiálu 

 

Reklamace nakupovaných zásob 

Dojde-li při přebírání nakupovaných poloţek materiálu či zboţí k situaci, ţe je materiál 

nebo zboţí poničeno, není dodáno v přesně stanoveném mnoţství nebo neodpovídá typu 

zboţí uváděného v objednávce, řeší se tato vzniklá situace reklamací. 

 

Pracovník odpovědný za příjem nakupovaných zásob je povinen při přebírání zásob 

danou zásilku překontrolovat a zjistit případné nedostatky. V případě, ţe kontrola 

dodávaných poloţek zásob odhalí výše popsané nedostatky, sepíše odpovědný 

pracovník s dodavatelem zápis o vadách. V případě, ţe materiál nebo zboţí není 

dodáváno přímo dodavatelem, ale například externím dopravcem, vyhotoví osoba 

přebírající zásilku ve spolupráci s obchodním oddělením společnosti zápis o vadách. 

Tento zápis bude obchodním oddělením zaslán dodavateli, se kterým se dohodne další 

postup reklamačního řízení. 
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Reklamace dodávky zásob je účetně zachycena následujícím způsobem: 

111 – Pořízení materiálu, 131 – Pořízení zboží / 321 – Dodavatelé 

343 – DPH / 321 – Dodavatelé 

Výše uvedené účetní operace se účtují na základě přijaté faktury od dodavatele. 

112 – Materiál na skladě / 111 – Pořízení materiálu 

132 – Zboží na skladě 131 – Pořízení zboží 

Účtování je prováděno na základě příjemek. Na sklady jsou přebírány pouze ty části 

zásilek, které jsou v pořádku a nejsou součástí reklamačního řízení. 

315 – Ostatní pohledávky / 111 – Pořízení materiálu 

315 – Ostatní pohledávky / 131 – Pořízení zboží 

Účtování výše uvedených operací je prováděno na základě vypracovaných zápisů o 

vadách. 

 

O postupu přebírání nakupovaných poloţek zásob jsou odpovědní pracovníci 

informování na pravidelných poradách. 

 

Zápis o vadách musí obsahovat minimálně tyto náleţitosti: 

 

 Údaje o dodavateli a odběrateli; 

 Název dodávaného zboţí nebo materiálu; 

 Číslo původní objednávky zboţí nebo materiálu; 

 Datum dodávky; 

 Mnoţství zboţí nebo materiálu, které mělo být dodáno na základě objednávky; 

 Skutečně dodané mnoţství zboţí nebo materiálu; 

 Popis důvodu reklamace; 

 Datum vystavení zápisu o vadách; 

 Razítko společnosti; 

 Podpis odpovědné osoby. 

 

V případě, ţe vadné zboţí či materiál dodal přímo dodavatel a chybu v zásilce uznal při 

předávání zboţí, obsahuje zápis o vadách rovněţ podpis dodavatele a můţe obsahovat 

způsob náhrady zásilky nebo části zásilky. 
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Účtování jednotlivých situací při různých výsledcích reklamačního řízení: 

 

1) Dodavatel reklamaci neuzná: 

588 – Ostatní mimořádné náklady / 315 – Ostatní pohledávky 

Účtování zamítnutí reklamace se účtuje jako mimořádný náklad. Podkladem pro 

tuto účetní operaci je doklad o zamítnutí reklamace od dodavatele. 

 

2) Dodavatel reklamaci uzná. Reklamace bude vyřízena těmito způsoby: 

 dobropisem, který sníţí částku původní faktury 

-315 – Ostatní pohledávky / -321 – Dodavatelé 

-343 – DPH / -321 – Dodavatelé 

Výše popsaná účetní situace se do účetnictví vnáší na základě obdrţeného 

dobropisu od dodavatele. 

 

 zasláním náhradní dodávky zboţí nebo materiálu 

111 – Pořízení materiálu / 315 – Ostatní pohledávky 

131 – Pořízení zboží / 315 – Ostatní pohledávky 

Tyto účetní případy se účtují na základě vyhotovené příjemky dodaného 

náhradního materiálu nebo zboţí. 

 

Inventarizace zásob 

Inventarizace zásob je prováděna v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví v platném znění. Před samotným provedením inventarizace ve společnosti  

E-Technik, a. s. je ustanovena inventarizační komise, jejímiţ členy jsou:  

 

 předseda komise,  

 skladník příslušného skladu,  

 vedoucí skladník, 

 hlavní účetní.  

 

K výsledkům inventarizace vystaví inventarizační komise inventarizační soupisy. Tyto 

soupisy budou vyhotoveny jak pro jednotlivé druhy zásob, tak pro jednotlivé sklady. 
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Dále pak bude vyhotoven souhrnný inventarizační soupis pro celou organizaci. Za 

správnost provedené inventarizace odpovídá předseda inventarizační komise. 

 

Inventarizace zásob probíhá ve společnosti jednou ročně, a to k rozvahovému dni. 

Dojde-li k mimořádným událostem, kterými jsou například krádeţ nebo ţivelná 

pohroma, provede společnost inventarizaci mimořádnou. Tato inventarizace se bude 

týkat pouze skladů zásob touto mimořádnou událostí postiţených. 

 

Náležitosti inventarizačních soupisů 

Inventarizace probíhá ve dvou fázích. První fází je zjištění účetního stavu zásob. Tento 

stav se zjistí provedením dokladové inventury. Ve druhé fázi se výsledek účetní 

inventarizace porovná s výsledkem fyzické inventury, která má za cíl zjistit skutečný 

hmotný stav zásob na skladech. V obou dvou fázích vypracovává inventarizační komise 

inventarizační soupisy.  

 

Provedení dokladové inventury se ve společnosti zachytí na inventarizační soupis, který 

obsahuje tyto náleţitosti: 

 

 Číslo a název účtu, který je podroben inventarizaci; 

 Počáteční zůstatek sledovaného účtu; 

 Obraty na stranách MD a DAL v Kč; 

 Konečný zůstatek účtu v Kč; 

 Datum, k němuţ je prováděna účetní inventarizace; 

 Název společnosti a razítko společnosti; 

 Podpis pracovníka (pracovníků) provádějícího dokladovou inventuru; 

 Podpis předsedy inventarizační komise. 

 

Inventarizační soupis o provedené fyzické inventuře obsahuje následující informace: 

 

 Název poloţky zásob, která je inventarizovaná; 

 Číslo a název účtu poloţky zásob; 

 Inventární číslo poloţky; 
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 Cena za jednotku poloţky v Kč; 

 Počet zjištěných jednotek poloţek zásob; 

 Celkový zjištěný stav inventarizované poloţky zásob v Kč; 

 Účetní stav inventarizované poloţky; 

 Případný zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem; 

 Název společnosti a razítko společnosti; 

 Datum, k němuţ je prováděna fyzická inventarizace; 

 Podpis pracovníka (pracovníků) provádějícího fyzickou inventuru; 

 Podpis předsedy inventarizační komise. 

 

Inventarizační komise na závěr vypracuje souhrnný inventarizační soupis za celou 

společnost. Zde jsou vyjmenovány všechny jednotlivé druhy inventarizovaných zásob, 

jejich účetní stav, skutečný stav a případný rozdíl. Soupis dále obsahuje název 

společnosti, datum inventarizace, razítko společnosti a podpisy členů inventarizační 

komise. 

 

Za správné, úplné a průkazné vypracování inventarizační soupisů odpovídá předseda 

inventarizační komise. 

 

Inventarizační rozdíly 

Je-li při inventarizaci zásob zjištěn nesoulad mezi stavem evidovaným v účetnictví a 

skutečným fyzickým stavem zásob, je nutné rozdíly v účetnictví zachytit. Účetní rozdíly 

musí být zaúčtovány do účetního období, za které se daná inventura provádí. Při vzniku 

inventarizační rozdílů můţe dojít ke dvěma situacím, a sice ke vzniku manka nebo 

přebytku. 

 

1) Je-li zjištěným inventarizačním rozdílem manko, tj. inventarizační rozdíl, kdy 

skutečný stav je niţší neţ účetní, přičemţ za tyto škody a manka se nepovaţují 

technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností 

zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků 

ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu, řeší se situace z účetního 

hlediska takto: 
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549 – Manka a škody / 112 – Materiál na skladě 

549 – Manka a škody / 132 – Zboží na skladě 

549 – Manka a škody / 123 – Výrobky 

 

2) Je-li zjištěným inventarizačním rozdílem přebytek, tj. inventarizační rozdíl, kdy 

skutečný stav je vyšší, neţ stav evidovaný v účetnictví, je tento rozdíl účtován 

jako provozní výnos. V účetnictví je vznik přebytku sledován následujícím 

způsobem: 

112 – Materiál na skladě / 648 – Ostatní provozní výnosy 

132 – Zboží na skladě / 648 – Ostatní provozní výnosy 

123 – Výrobky / 613 – Změna stavu výrobků 

 

Zjištěné přebytky se ocení na úrovni reprodukční pořizovací ceny, která se stanoví pro 

jednotlivé druhy zásob takto: 

 

 Materiál – cenou obvyklou pro danou materiálovou poloţku, za jejíţ správnost 

odpovídá vedoucí obchodního oddělení; 

 Zboţí – odhadem kvalifikovaného pracovníka, tj. vedoucího obchodního 

oddělení, který má o cenách nakupovaného zboţí přehled; 

 Výrobky – vlastními náklady. 

 

Manko z daňového hlediska 

Odpovídá-li případ vzniku manka situaci popsané v § 25 odst. 2 zákona o daních 

z příjmů, je vzniklé manko podle § 25 odst. 1 písm. n) daňově uznatelné pouze do výše 

náhrad.  

 

V případě vzniku manka nebo škody v důsledku ţivelních pohrom nebo škody 

způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem lze podle § 24 odst. 2 písm. l) 

zákona o daních z příjmů uznat manko nebo škodu v plné výši. 
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Předpis manka k úhradě 

Je-li během inventarizace zjištěno manko, které bylo způsobeno porušením pracovních 

povinností osoby odpovědné za inventarizovanou poloţku zásob, je toto manko 

příslušné odpovědné osobě předepsáno k úhradě. 

 

Porušením pracovních povinností odpovědné osoby se rozumí zejména: 

 

 nesprávné a neodborné uskladnění zásob, které vede ke zničení či deformaci 

zásob; 

 zanesení nesprávného mnoţství zásob do evidence (pracovník při přebírání 

nepřekontroloval mnoţství přebíraného materiálu a převzal mnoţství zásob 

neodpovídající dokladům); 

 vyskladnění většího mnoţství zásob, neţ bylo uvedeno v dokladech (pracovník 

při vydávání nepřekontroloval mnoţství vydávaného materiálu). 

 

Výše uvedený výčet je pouze demonstrativní. O předpisu manka k úhradě odpovědné 

osobě rozhodne inventarizační komise během prováděné inventarizace. O tomto 

rozhodnutí komise vyhotoví předpis, který schválí podpisem předseda inventarizační 

komise a odpovědný pracovník, z jehoţ pracovní činnosti manko vzniklo. 

 

Předpis manka k úhradě obsahuje tyto následující náleţitosti: 

 

 Evidenční číslo předpisu manka k úhradě; 

 Název a číslo účtu poloţky zásob, na které bylo zjištěno zaviněné manko; 

 Výše zaviněného manka; 

 Zjištěná příčina vzniku manka; 

 Důvod předpisu vzniklého manka k úhradě; 

 Datum vyhotovení předpisu; 

 Způsob úhrady manka; 

 Název a razítko společnosti; 

 Podpis předsedy inventarizační komise; 

 Podpis odpovědného pracovníka, z jehoţ pracovních pochybení manko vzniklo. 
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Tento předpis manka k úhradě bude vyhotoven ve dvou provedeních – jedno bude 

poskytnuto společnosti E-Technik, a. s., druhé vyhotovení obdrţí odpovědný pracovník, 

který vzniklé manko zavinil. 

 

Inventarizační komise se s pracovníkem odpovědným za vznik manka dohodne na 

způsobu úhrady výše manka. Připuštěny jsou následující uvedené způsoby úhrady: 

 

 Úhrada v hotovosti do pokladny společnosti; 

 Úhrada bezhotovostní platbou na účet společnosti; 

 Úhrada formou sráţek ze mzdy pracovníka. 

 

Jedná-li se o manko dosahující vyšší částky neţ 5 000 Kč, můţe pracovník poţádat 

inventarizační komisi o vyhotovení splátkového kalendáře. 

 

Účetně se řeší situace se vzniklými manky, která jsou předepsána zaměstnanci k úhradě, 

následovně: 

 

a) Úhrada proběhne formou hotovostní platby do pokladny společnosti 

335 – Pohledávky za zaměstnanci  / 648 – Ostatní provozní výnosy 

Tato účetní operace je provedena na základě vnitřního účetního dokladu, kterým 

je ve společnosti E-Technik, a. s. předpis manka k úhradě, vyhotovený se všemi 

náleţitostmi. 

211 – Pokladna / 335 – Pohledávky za zaměstnanci 

Výše uvedená účetní situace je podloţena příjmovým pokladním dokladem, 

který prokazuje úhradu závazku zaměstnance. 

 

b) Úhrada proběhne formou bezhotovostní platby na účet společnosti 

335 – Pohledávky za zaměstnanci / 648 – Ostatní provozní výnosy 

Tato účetní operace je provedena na základě vnitřního účetního dokladu, kterým 

je ve společnosti E-Technik, a. s. předpis manka k úhradě, vyhotovený se všemi 

náleţitostmi. 

221 – Bankovní účty / 335 – Pohledávky za zaměstnanci 
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Výše uvedená účetní situace se účtuje na základě výpisu z bankovního účtu, 

který prokáţe úhradu zaměstnaneckého závazku. 

 

c) Úhrada proběhne formou sráţek ze mzdy 

335 – Pohledávky za zaměstnanci / 648 – Ostatní provozní výnosy 

Tato účetní operace je provedena na základě vnitřního účetního dokladu, kterým 

je ve společnosti E-Technik, a. s. předpis manka k úhradě, vyhotovený se všemi 

náleţitostmi. 

331 – Zaměstnanci / 335 – Pohledávky za zaměstnanci 

Uvedená účetní operace je účtována na základě vnitřního účetního dokladů, 

kterým bude v této situaci mzdový list. 

 

Přirozené úbytky zásob 

Normy přirozených úbytků zásob stanovuje ekonomické oddělení. Stanovení normy se 

provede na základě rozdělení skladovaných zásob, kdy se vyčlení druhy zásob, jichţ se 

přirozené úbytky mohou týkat. Procentuální výše normy přirozených úbytků u těchto 

zásob se stanoví na základě dlouhodobých zkušeností společnosti E-Technik, a. s. 

 

Ve společnosti E-Technik, a. s. je stanovena norma přirozených úbytků zásob podle 

druhů zásob následovně: 

 

 Zásoby nakupované pro pohostinskou činnost – 3 %,  

 úbytky způsobené napadením potravin škůdci a plísněmi, vedoucí 

k nepouţitelnosti potravinových zásob (za přirozený úbytek zásob je tato 

situace povaţována při splnění hygienických podmínek pro uskladnění); 

 Zásoby nakupované pro výrobní činnost – 1 %, 

 úbytky způsobené technickými a technologickými ztrátami atd.; 

 Zásoby nakupované pro nástrojařskou činnost – 0,5 % 

 úbytky způsobené přirozenými vlastnostmi zásob (např. koroze), za 

předpokladu, ţe zásoby byly správně uskladněny. 
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Uskladnění druhů zásob, kterých se výše uvedené normy přirozených úbytků týkají, se 

provede na základě informací od dodavatelů těchto druhů zásob. Za tyto informace lze 

povaţovat např. příbalové letáky, pokyny k uskladnění atd. 

 

Takto stanovené přirozené úbytky zásob se v účetnictví společnosti zachytí 

následujícím způsobem: 

501 – Spotřeba materiálu / 112 Materiál na skladě 

Pro přirozený úbytek zásob se vyhotoví výdejka, na základě níţ proběhne výše popsaná 

účetní situace. 

 

Opravné položky zásob 

Zjistí-li se během inventarizace zásob, ţe zásoby uváděné v účetnictví jsou vedeny 

vyšším ocenění, neţ je reálná hodnota zásob, přistupuje se ke tvorbě opravných 

poloţek.  

 

Tvorbu opravných poloţek lze pouţít v případech, kdy sníţení hodnoty zásob není 

definitivní. Pokud toto sníţení má trvalý charakter, pak nelze vytvářet opravnou 

poloţku, ale účtuje se o vzniku manka. 

 

Opravnou poloţku lze sníţit nebo úplně zrušit v okamţiku, kdy další inventarizace 

neprokáţe opodstatněnost její výše.  

 

Účty opravných poloţek nesmí mít nikdy aktivní zůstatek a v ţádném případě je nelze 

pouţít ke zvýšení hodnoty zásob. 

 

Účetně se problematika opravných poloţek řeší následovně: 

a) tvorba opravných poloţek 

559 – Změna stavu opravných položek / 19 – Opravné položky k zásobám 

 

b) sníţení nebo rozpuštění opravných poloţek 

19 – Opravné položky k zásobám / 559 – Změna stavu opravných položek 
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Výše uvedené účetní operace se do účetnictví vnášejí na základě vystavených vnitřních 

účetních dokladů, které tvorbu opravných poloţek evidují a které byly vystaveny 

inventarizační komisí při provádění inventarizace. 

 

Tvorba opravných poloţek na vrub nákladů není daňově uznatelným nákladem. Toto 

tvrzení se opírá o § 25 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů. Výjimka z tohoto 

ustanovení se nachází v § 24 odst. 2 písm. i) téhoţ zákona. 

 

Revize směrnice 

Revizi směrnice provádí hlavní účetní. Proces revize probíhá minimálně jednou ročně, a 

to k rozvahovému dni. Směrnice však podléhá revizi i v ojedinělých případech, kterými 

jsou např. změny v legislativě, změny v činnostech podniku, jeţ věcně zasahují do 

rozsahu této směrnice. 

 

V případě, ţe revize odhalí nedostatky a mezery z důvodu výše uvedených změn, je 

hlavní účetní povinna směrnici upravit a doplnit. Pokud dojde k zásadním změnám, 

které významně změní obsah směrnice, je hlavní účetní pověřena vypracováním nové 

vnitropodnikové účetní směrnice pro oblast zásob. 

 

Schválení směrnice 

Vypracovanou účetní směrnici schvaluje vedoucí ekonomického oddělení společnosti 

E-Technik, a. s. Vedoucí ekonomického oddělení provede věcnou i formální kontrolu 

předloţené směrnice. Nezjistí-li nedostatky, směrnici schválí svým podpisem na titulní 

straně směrnice. V případě zjištění chyb vrátí účetní směrnici hlavní účetní 

k přepracování. 

 

Uložení směrnice 

Směrnice bude vyhotovena ve 3 provedeních. Jednotlivé výtisky obdrţí: 

 vedoucí ekonomického oddělení, 

 hlavní účetní, 

 ředitel společnosti. 
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Směrnice bude rovněţ umístěna na INTRANET společnosti E-Technik, a. s. Tam bude 

k dispozici oprávněným pracovníkům společnosti. 

 

Mnoţství výtisků a místo jejich uloţení je uvedeno na titulní straně směrnice v kolonce 

rozdělovník. 
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ZÁVĚR 

 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření vnitropodnikové účetní směrnice pro oblast 

zásob ve společnosti E-Technik, a. s. dle platných právních norem.  

 

V první části bakalářské práce jsem se zaměřil na vymezení a analýzu legislativy a 

právních norem upravujících vedení účetnictví v České republice. Vymezil jsem obecně 

uznávané účetní standardy, stručně jsem rozebral zákon o účetnictví a vyhlášku 

500/2002 Sb. Dále jsem analyzoval České účetní standardy a Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví. 

 

Další část práce byla věnována problematice zásob. Popsal jsem teoretická východiska 

oceňování zásob a metody účtování o zásobách. Dále byl v této části práce vylíčen 

průběh inventarizace a analyzovány některé rozdíly v úpravě problematiky zásob 

v české legislativě a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

 

Teoretickému vymezení problematiky vnitropodnikových směrnic byla přiřazena třetí 

kapitola. V této kapitole byla rozebrána legislativa upravující vnitropodnikové směrnice 

a dále zde byly vyjmenovány směrnice, jejichţ tvorba vyplývá z legislativy. V závěru 

kapitoly jsou uvedeny náleţitosti vnitropodnikových směrnic. 

 

Poslední část bakalářské práce je zaměřena na praktický výstup práce. Tím je vytvořená 

vnitřní účetní směrnice pro oblast zásob ve společnosti E-Technik, a. s. Tato směrnice 

byla vytvořena na základě teoretických poznatků vymezených v prvních částech práce a 

na základě individuálních potřeb společnosti. Směrnice obsahuje druhové rozčlenění 

zásob, popis způsobů účtování o zásobách ve společnosti a specifické situace v oblasti 

problematiky zásob na konci účetního období. Ve směrnici je rovněţ obsaţeno 

stanovení norem přirozených úbytků zásob, je popsán proces vytvoření opravných 

poloţek a reklamace nakupovaných zásob. Směrnice zároveň podrobně popisuje 

inventarizaci a způsoby zachycení inventarizačních rozdílů. Takto vytvořená směrnice 

zajistí jednotné metodické postupy při účtování daných účetních případů. 
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