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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách  zboží. Obsahuje  základní 

informace o  zásobách, jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi 

spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu porovnává, účtování 

způsobem A a B. V závěru  navrhuje způsob řešení problému v dané společnosti. 

 

 

ANNOTATION 

 

This Bc work deals with supplies accounting of goods. The work includes basic 

informations about supplies of goods and their divisions and describes accounting of 

events connected to them. Explains and confronts accounting  by method A and B on 

the basic of practical example. Proposes method of settling problems in the company at 

the close. 
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ÚVOD 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Účtování o zásobách zboží. 

 

V teoretické části je uvedeno základní dělení zásob, jejich oceňování, popis a rozdíly 

mezi způsoby účtování A a B. Čtenář zde také najde příklady účetních případů týkající 

se zásob a jejich zaúčtování. Dále je popsána účetní závěrka včetně jednotlivých kroků 

inventarizace zásob. 

 

Praktická část se týká společnosti XY, s. r. o. Z její historie jsou uvedeny nejdůležitější 

události a změny, kterými společnost za krátkou dobu její existence prošla. Organizační 

struktura včetně pracovní náplně všech jejich zaměstnanců, charakteristika účetní 

jednotky a vývoj hospodaření jsou další kapitoly popisující tuto společnost.   

 

Tato práce dále obsahuje popis problémů, se kterými se daná společnost potýká, 

porovnání dosavadních postupů s novými možnostmi, jejich vyhodnocení na základě 

jednoduchého dotazníku a návrhy na zavedení změn. 

 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou účtování zásob a 

zhodnotit, popřípadě navrhnout změny, ve stávajícím způsobu účtování zásob 

společnosti XY, s. r. o. 
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1.   TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1. 1   ZÁSOBY 

 

Zásoby jsou složkami hmotného majetku, které mění v reprodukčním procesu svou 

formu. Představují potenciál budoucích výnosů. Jsou součástí oběžných aktiv, což 

znamená, že probíhá neustálý koloběh od pořízení po spotřebu, přičemž se účetní 

jednotka snaží, aby byly v tomto režimu relativně krátký čas (maximálně 12 měsíců). 

 

Zásoby také mohou být vnímány jako něco připraveného pro realizaci. 

 

U zásob je nutné zajistit, aby bylo určité množství vždy k dispozici. Je třeba přesně 

stanovit optimální počet. Při extrémním množství vznikají firmě další náklady spojené 

s udržováním skladových prostor. Naopak při objednávání zásob v okamžiku úplné 

spotřeby předchozí zásoby může dojít k potížím s distribucí. 

 

 

Zásoby dělíme dle § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví pro podnikatele, ve znění pozdějších 

předpisů na: 

 

1. Materiál 

2. Nedokončenou výrobu a polotovary 

3. Výrobky 

4. Zvířata 

5. Zboží   

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 
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1.1.1   MATERIÁL  

 

Materiál tvoří všechny předměty určené k jednorázové spotřebě ve výrobní i nevýrobní 

činnosti. Dále movité věci s dobou použitelnosti kratší než jeden rok.  

 

 

Obsahuje: 

 

- suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí 

zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu 

- pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho 

podstatu (například lak na výrobky) 

- látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například 

mazadla, palivo, čisticí prostředky 

- náhradní díly 

- obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek 

nebo zboží 

- další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší, bez ohledu na výši 

ocenění. 

 

 

1.1.2   NEDOKONČENÁ VÝROBA A POLOTOVARY  

 

Obsahuje: 

 

- produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již 

materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokončené výkony 

jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty 

- odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi 

výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových 

výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. 
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Nedokončená výroba 

Nedokončená výroba může vznikat skoro ve všech oborech, tedy i v těch, kde 

nevznikají hmotné výstupy. Nemůže být účelově použitelná. 

 

Polotovary 

Mohou být dodávány jiným podnikům. 

 

 

1.1.3   VÝROBKY  

 

Pod pojmem výrobky si lze představit produkty, které již byly zcela dokončeny. 

 

Výrobky obsahují věci vlastní výroby určené: 

- k prodeji 

- ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 

 

 

1.1.4   ZVÍŘATA  

 

Obsahují: 

- mladá chovná zvířata 

- zvířata ve výkrmu a dále například 

- kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček a hus 

na výkrm. 
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1.1.5   ZBOŽÍ  

 

Zbožím jsou movité věci, které byly pořízeny za účelem dalšího prodeje a vlastní 

výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 

 

Obsahuje: 

- movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi 

obchoduje 

- výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních 

prodejen 

- nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a 

prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, 

nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 

 

 

1.1.6   POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA ZÁSOBY  

   

Obsahuje zálohy poskytnuté na pořízení zásob: 

- krátkodobé 

- dlouhodobé. 

 

Do zásob nemohou být zařazeny pozemky a stavby (pokud nejsou zbožím), předměty 

z drahých kovů, umělecká díla, (nejsou-li součástí stavby), sbírky, movité kulturní 

památky, předměty kulturní hodnoty, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo 

či tažná zvířata. To vše bez ohledu na výši ocenění.  

 

[2, 5] 
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1.2   OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 

 

Při oceňování zásob vycházíme z § 25 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Které 

náklady jsou považovány za související s pořízením a které ne, upravuje § 49 odst. 1 

Vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro podnikatele, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

O změnách účtujeme v peněžním vyjádření. 

 

 

1.2.1   OCEŇOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ ZÁSOB 

 

 Úplatné pořízení 

 Pořizovací cena =   cena pořízení + náklady s pořízením související 

 

 Bezúplatné nabytí 

Reprodukční pořizovací cena =  za jakou částku by byly zásoby pořízeny 

v době účtování  o nich  

 

 Vytvoření vlastní činností 

 Vlastní náklady =    přímé náklady na výrobu ( může být i část nepřímých) 

Nelze-li zjistit vlastní náklady, použijeme reprodukční 

pořizovací cenu. 

  

 

Dle § 39 Vyhlášky je povinna účetní jednotka uvést informace o způsobech oceňování 

v účetní závěrce. Pravidla pro oceňování zásob lze závazně stanovit ve vnitropodnikové 

účetní směrnici. 
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Celková pořizovací cena může být účtována na různých analytických účtech. Součet 

těchto účtů připadajících k jednomu syntetickému účtu musí dát ocenění v pořizovací 

ceně. 

 

Náklady související s pořízením mohou být přepravné, pojistné, pojistné při dopravě, 

clo a podobně. 

 

Reprodukční pořizovací cena se používá v případě daru či jiného bezúplatného nabytí, 

kde náklady  na vytvoření vlastní činností nelze zjistit. Může být stanovena znaleckým 

posudkem nebo odborným odhadem. Pokud byly vynaloženy další náklady potřebné 

k pořízení (například doprava či montáž), je třeba o ně reprodukční pořizovací cenu 

navýšit. Nelze ji zvýšit o darovací daň hrazenou příjemcem daru. 

 

Majetek získaný za cizí měnu se přepočítává na českou měnu kurzem devizového trhu, 

který vyhlašuje Česká národní banka a to v okamžiku uskutečnění účetního případu 

nebo ke konci rozvahového dne. Účetní jednotka si může stanovit, zda bude používat 

stejný pevný kurs po období delší jak jeden den, maximálně účetní období. Dle zákona 

o DPH se požaduje použít pro opravu základu daně kurs platný v den uskutečnění 

původního plnění. 

 

Stanovená doba může být týden, v praxi nejvíce používané období je měsíc, může být 

ale i kratší či delší. Pevný kurs musí být vždy změněn v případě devalvace a revalvace 

české koruny. 

 

[2, 4, 5] 

 

 

1.2.2   OCEŇOVÁNÍ ÚBYTK Ů ZÁSOB 

  

Vycházíme z podmínky, že se jedná o stejný druh zásob. V rámci jednoho analytického 

účtu zásob lze používat pouze jeden způsob ocenění. 
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FIFO 

Dle anglického first in, first out neboli první do skladu, první ze skladu. 

Jedná se tedy o metodu, kdy se pro ocenění vyskladněných zásob používá cena 

od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se zboží postupně ze skladu 

odebírá. U tohoto postupu jde o snahu přiblížit rozvahové ocenění zásob co 

nejvíce současným cenám na trhu. 

 

LIFO 

Metoda LIFO je opakem metody FIFO. Zkratka vychází také z angličtiny a 

znamená last in, first out tedy poslední dovnitř, první ven. Na skladě zůstávají 

nejstarší dodávky, do spotřeby tedy jdou dodávky nejmladší. Tato metoda není 

v České republice povolena. 

 

Vážený aritmetický průměr 

Vážený aritmetický průměr je možné počítat po každém novém přírůstku zásob,  

minimálně však jednou za měsíc.  

 

Při každém novém pořízení se vypočte vážený průměr dle vzorce:  

 

           materiál na skladě (v Kč) + poslední přírůstek (v Kč) 

materiál na skladě (v množství) + poslední přírůstek (v množství) 

 

 

V případě zjišťování průměru za určité období kratší než 1 měsíc se postupuje 

dle vzorce: 

 

      materiál na skladě na počátku období (v Kč) + přírůstek za období (v Kč) 
 
materiál na skladě na počátku období (v množství) + přírůstky za období            

(v množství) 
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Pevná cena 

Český účetní standard nevylučuje možnost ocenění zásob předem stanovenou 

cenou. U stanovení pevné ceny vycházíme z předpokládaných pořizovacích cen 

nebo z cen aktuálních. Aby byla v účetnictví zachycena co nejvěrohodnější 

skutečnost, mohlo by ke změně ocenění docházet vždy, když se stanovená pevná 

cena odchýlí od ceny pořizovací o určité procento, které si účetní jednotka 

stanoví vnitřními předpisy. 

 

Bude-li zjištěn rozdíl, bude se o něm účtovat jako o oceňovací odchylce. Způsob 

rozpouštění odchylek by měl být stanoven závazným způsobem. 

 

 

[2, 4] 
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1.3   ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB 

 

DOKLADY  

 

K dokladům souvisejícím se zásobami patří: 

Dodací list – obdrží jej skladník spolu s dodávkou. Slouží ke kontrole obsahu 

došlé zásilky. 

Faktura – vystavuje ji dodavatel pro odběratele. Obsahuje základní informace o 

dodavateli (adresa, telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ), 

adresu odběratele, druh a množství zásob, cenu za měrnou jednotku, cenu 

celkem, DPH, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum 

splatnosti a ostatní informace například o nevčasném uhrazení faktury. 

Příjemka – slouží k potvrzení převzetí dodávky skladníkem. Zápisy musí 

odpovídat skutečně přijatému druhu a množství zásob.  

Výdejka – je opakem příjemky. Skladník zde zapisuje skutečně vydané množství 

zásob určitého druhu ze skladu. 

Protokol o vadách – zjistí-li skladník při příjemce rozdíl oproti údajům 

v dokladech, vyhotoví protokol o vadách, který slouží jako podklad pro 

reklamaci. [4] 

 

 

ÚČTOVÉ TŘÍDY  

 

Dříve se účtovalo dle zadaných syntetických účtů, nyní záleží jen na rozhodnutí účetní 

jednotky. V praxi většina účetních jednotek, kvůli komplikovanosti vymýšlení nových 

účtů, zůstala u zavedených postupů. 

 

V příloze č. 4 Vyhlášky, ve Směrné účtové osnově, je pro rozvahové účtování 

vymezena pro zásoby účtová třída 1. Tato třída se dále dělí na účtové skupiny. Aby byla 

v podvojném účetnictví zachována souvztažnost, bude k účtování o zásobách použita i 

další řada rozvahových účtů. Tyto účty se ovšem netýkají jenom zásob.  
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S  účtováním  zásob  souvisejí  i  výsledkové  účty. Jedná se o účty z účtové             

třídy 5 – Náklady a účtové  třídy 6 – Výnosy. 

 

Příklady účtových skupin a čísel účtů, které může účetní jednotka používat a které budu 

používat i já v dále uvedených příkladech zaúčtování jednotlivých účetních případů, 

jsou uvedeny v Příloze. 

 

 

1.3.1   ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ  

 

V České republice je možnost vybrat si mezi dvěma způsoby účtování, a to mezi 

způsobem A a způsobem B.  

 

Účetní jednotka může účtovat způsobem, který si sama vybere. Vybraný způsob popíše 

ve své vnitřní účetní směrnici a je povinna jej dodržovat nejméně po jedno celé účetní 

období. Ke změně tedy může přistoupit až od nového účetního období. 

 

 

Způsob A 

 

Během účetního období se o pohybu na skladě účtuje v rámci syntetických účtů. 

Hodnota zásob se promítne do nákladů v okamžiku jejich skutečné spotřeby. V případě 

zboží se jedná o vyřazení z důvodu prodeje, u materiálu o využití pro potřeby účetní 

jednotky nebo prodej.  

 

Souběžně se musí provést i zápisy ve skladové evidenci, tedy na skladových kartách a 

na účtech zásob v hlavní knize. Skladová evidence musí být vedena jak v jednotkách 

množství, tak i v příslušném ocenění. 
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Způsob B 

 

Během účetního období je vedena skladová evidence na analytických účtech podle míst 

uskladnění nebo odpovědných osob. Rozdílem oproti způsobu A je účtování při nákupu 

přímo do nákladů. Na účtech zásob se účtuje pouze koncem účetního období při 

uzávěrce účetních knih. 

  

Tento způsob účtování je relativně jednodušší, ale má i své negativní stránky. 

V okamžiku nákupu vzniká problém, že není známo, jak bude nakoupený materiál 

použit, na jakou zakázku, či pro jaké středisko.  

 

[1, 2, 5] 

 

 

1.3.2   POŘÍZENÍ ZÁSOB  

Nákup zásob 

Způsob A 

 

112, 132 Zásoby na skladě 

                                    

                                                  pořízení zásob         úbytek zásob                                                                                         
            
 

 

 

 

 

 

Zásoby jsou vedeny na účtech aktiv, to znamená že počáteční stavy a přírůstky 

účtujeme na stranu Má Dáti, úbytky  na stranu Dal. 
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S účtováním zásob souvisí následující účty: 

Účty 111, 131 – Pořízení zásob slouží k zaznamenání všech nákladů vzniklých při 

pořízení zásob (doprava, clo…). 

  

Není-li odběratel plátcem DPH, zaúčtuje daň do pořizovací ceny zásob. 

 

Pokud přijde odběrateli faktura a zásoby ne, účtujeme na účty 119, 139 – Zásoby na 

cestě.  Účetní jednotka může pro zásoby na cestě používat analytický účet nebo o nich 

nemusí vůbec účtovat. 

 

Může též nastat opačný případ – zásoby došly, ale faktura odběrateli chybí. V tomto 

případě můžeme použít účet 389 – Dohadné účty pasivní. 

 

 

Příklady účtování:  

1) Nákup zásob od dodavatele: 

 dle přijaté faktury 111, 131 / 321 

 v hotovosti 111, 131 / 211  

 DPH 343 / 321, 211 

 clo 111, 131 / 379 

 

2) Převzetí zásob na sklad 112, 132 / 111, 131 

3)  Úhrada faktury 321 / 221 

4)  Úhrada cla 379 / 221, 211 

 

 

1/ Nákup zásob: 111, 131 / 211, 321 

 DPH 343 / 211, 321 

 

2/ VÚD – zásoby nebyly dodány 119, 139 / 111, 131 

3/ Zásoby došly  112, 132 / 119, 139 

4/  Úhrada faktury 321 / 221 
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Nákup zásob - faktura nedošla  

1] Příjemka v odhadnuté ceně 111, 131 / 389 

2] Faktura byla dodána 389 / 321 

3] Rozdíl mezi odhadnutou a  

    skutečnou částkou na faktuře: 112, 132 / 321 

4] Úhrada faktury 321 / 221 

 

 

Způsob B 

 

Jak jsem se již zmínila v kapitole 1.3.1 Způsoby účtování, u způsobu B se vůbec 

nepoužívají účty 111, 131 - Pořízení zásob. V okamžiku pořízení se materiál a zboží 

považují za spotřebované, a proto se včetně vedlejších pořizovacích nákladů účtují na 

účty 501 – Spotřeba materiálu a 504 – Prodané zboží. Příjemky a výdejky se zapisují na 

skladní karty. Účet 112 se používá pouze při účetní uzávěrce. 

 
 
 Příklad účtování:  

1) Nákup zásob od dodavatele: 501, 504 / 321, 211  

 DPH 343 / 321, 211 

 clo 501, 504 / 379 

 

2) Převzetí zásob na sklad + Analytická Evidence 

3)  Úhrada faktury 321 / 221 

4)  Úhrada cla 379 / 221, 211 

 

VÚD – zásoby nebyly dodány 119, 139 / 501, 504 

Zásoby došly  501, 504 / 119, 139   

 + Analytická Evidence 

 

Příjemka v odhadnuté ceně 501, 504 / 389 

Faktura byla dodána 389 / 321 
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Nákup ze zahraničí 

 

Po vstupu do Evropské unie zanikla povinnost platit clo při pohybu zásob přes členské 

státy. Nakoupí-li firma zásoby ze zahraničí, je povinna přiznat daňovou povinnost dle 

Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

 

Při  nákupu  ze  zahraničí  je  účetní  jednotka  povinna  přepočítat cizí měnu na měnu 

českou. Dle §24 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tak může učinit pevným kursem, 

který byl stanoven vnitřními předpisy účetní jednotky a vychází z kursu vyhlášeného 

Českou národní bankou. Účetní jednotka  může také používat denní kurs České národní 

banky, který se vyhlašuje v 14:15 a má platnost pro den vyhlášení a den následující.  

 

Příklad účtování: 

1) Nákup zásob na fakturu: 111, 131 / 321  

2) Samovyměření DPH    343.2 / 343.1 

3) Příjemka zásob na sklad 112, 132 / 111, 131 

4) Úhrada faktury 321 / 221, 211 

5) Kursový zisk  321 / 663 

6) Kursová ztráta 563 / 321 

 

 

Zásoby vlastní výroby 

 

Na vytvoření zásob vlastní výroby mohou být vynaloženy různé náklady například 

mzdy, spotřeba el. energie, vody, plynu, materiálu, pomocného materiálu, pojištění a 

podobně. U způsobu účtování B se účtuje o změnách stavů zásob vlastní výroby pouze 

při účetní uzávěrce. 

 

Příklad účtování: 

1) Přírůstky nedokončené výroby 121 / 611  

2) Přírůstky polotovarů 122 / 612 
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3) Přírůstky výrobků 123 / 613 

4) Úbytky nedokončené výroby 611 / 121 

5) Úbytky polotovarů 612 / 122 

6) Úbytky výrobků 613 / 123 

  

Firma si může zásoby pořídit sama ve vlastní režii, což se promítne na účtě Aktivace 

materiálu a zboží. Může si také například zásoby sama dovézt – účet Aktivace 

vnitropodnikových služeb. 

 

1/ Firma pořídila zásoby ve vlastní režii 111, 131 / 621 

2/ Firma si sama dovezla zásoby 111, 131 / 622 

 

 

Zálohy na zásoby 

 

Dodavatelé mohou před dodáním zásob požadovat po odběrateli zaplacení zálohy na 

zásoby. 

 

 

Příklad účtování:  

1) Zaplacení zálohy 151, 314 / 221  

2) Daňový doklad k záloze 343 / 379 

3) Přijatá faktura na zásoby 111, 131 / 321 

                                 DPH 343 / 321 

4) Zúčtování zálohy 321 / 151, 314 

5) Zúčtování DPH ze zálohy 379 / 343 

 

 

[1, 2, 4, 5] 
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1.3.3   ÚBYTEK ZÁSOB  

 

K úbytku zásob dochází z více důvodů. Vyjádříme jej v ceně evidované na skladě.  

 

Důvody úbytku zásob: 

� prodej nebo k výrobě  

� darování 

� vrácení z důvodu reklamace 

� vyražení z důvodu poškození, nepotřebnosti nebo ztráty 

� inventurní manko 

 

Prodej zásob 

Způsob A 
 

U prodeje se zásoby promítnou do nákladů při úbytku ze skladu a zároveň do výnosů při 

prodeji. Výnosy zaúčtujeme na účet 604 – Tržby za zboží nebo 642 – Prodej materiálu. 

 

Příklad účtování: 

1) Výdejka – prodej zásob 501, 504 / 112, 132 

2) Vydaná faktura za zboží 311 / 604, 642 

 DPH 311 / 343 

3) Faktura byla uhrazena 211, 221 / 311 

 

 

Způsob B 
 

1) Výdejka – prodej zásob - Analytická Evidence 

2) Vydaná faktura za zboží 311 / 604, 642 

 DPH 311 / 343 

3) Faktura byla uhrazena 211, 221 / 311 
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Darování 

 

Firma se může rozhodnout darovat zásoby jinému subjektu. Darovací daň uhradí 

příjemce daru.  

  

1) Byl poskytnut dar 543 / 112, 132 

 

 

Reklamace 

 

Dojde-li firmě menší množství zásob než je uvedeno na přijaté faktuře nebo jsou-li 

zásoby poškozené, dochází k reklamaci ze strany odběratele vůči dodavateli, tedy 

odběratel uplatní svůj reklamační nárok. V případě reklamace je nutné také zachytit, 

kdy ke zjištění nedostatků došlo, zda před nebo po úhradě přijaté faktury.   

 

Dodavatel po uznání reklamace může vystavit odběrateli dobropis nebo si převezme 

poškozené zásoby zpět a dodá nové. Vyreklamované zásoby účtujeme pomocí účtu 315 

– Ostatní pohledávky. 

 

Uznaná reklamace – před úhradou faktury 

Příklady účtování: 

Dobropis: 

Způsob A 

1) Přijatá faktura za zásoby 111, 131 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad 112, 132 / 111, 131 

3) Reklamace 315 / 112, 132 

4) Dodavatel uznal reklamaci: 

 Dobropis 321 / 315 

 DPH  321 / 343 

5) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 
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Způsob B 

1) Přijatá faktura za zásoby 501, 504 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad + Analytická Evidence 

3) Reklamace 315 / 501, 504 

 - Analytická Evidence 

4) Dodavatel uznal reklamaci: 

 Dobropis 321 / 315 

 DPH  321 / 343 

5) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 

 

 

Náhradní dodávka: 

Způsob A 

1) Přijatá faktura za zásoby 111, 131 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad 112, 132 / 111, 131 

3) Reklamace 315 / 112, 132 

4) Dodavatel uznal reklamaci: 

   Náhradní dodávka     112, 132 / 315 

5) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 

 

Způsob B 

1) Přijatá faktura za zásoby 501, 504 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad + Analytická Evidence 

3) Reklamace 315 / 501, 504   

 - Analytická Evidence 

4) Dodavatel uznal reklamaci: 

 Náhradní dodávka         501, 504 / 315   

  + Analytická Evidence 

5) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 
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Uznaná reklamace – po úhradě faktury 

 

Způsob A 

1) Přijatá faktura za zásoby 111, 131 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad 112, 132 / 111, 131 

3) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 

4) Reklamace 315 / 112, 132 

5) Dodavatel uznal reklamaci: 

  Dobropis 211, 221 / 315      

  nebo  Náhradní dodávka     112, 132 / 315 

 

Způsob B 

1) Přijatá faktura za zásoby 501, 504 / 321 

 DPH 343 / 321 

2) Zásoby převzaty na sklad + Analytická Evidence 

3) Úhrada přijaté faktury 321 / 211, 221 

4) Reklamace 315 / 501, 504   

 - Analytická Evidence 

5) Dodavatel uznal reklamaci: 

 Dobropis 211, 221 / 315      

nebo Náhradní dodávka         501, 504 / 315   

  + Analytická Evidence 

 

Neuznaná reklamace 

 

Neuzná-li dodavatel reklamační nárok odběratele, účetní jednotka zaznamená tento 

případ na nákladový účet 549 – Manka a škody. 

 

Dodavatel neuznal reklamaci 549 / 315  

 

[1, 2, 4, 5] 
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Škody a ztráty zásob 

 

„Škodou se rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné  poškození nebo zničení, 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i 

subjektivních příčin.“ [7, §28] 

 

Účetní jednotka si může vnitřním předpisem stanovit přirozenou normu úbytku. To 

znamená část, která se přirozeně ztrácí, aniž by se o to někdo usilovně zapříčinil.  

Např. u pekaře přirozená norma úbytku je 1kg mouky za rok.  

 

Úbytek (manko = skutečný stav < účetní stav) zásob do normy je chápán jako spotřeba a 

proto se zaúčtuje do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu, 504 – Prodané zboží. 

 

Je – li zjištěno manko nad normu, zásoby jsou poškozeny v důsledku živelné pohromy 

nebo odcizeny cizím pachatelem, zaúčtuje se na účet nákladů  549 – Manka a škody.  

 

Zavinil-li ztrátu nebo poškození zásob zaměstnanec, předepíše se mu vzniklá škoda 

k náhradě.  

 

 

Příklad účtování: 

 

1) Zjištěno manko zásob do normy 501, 504 / 112, 132 

 nad normu  549 / 112, 132 

2) Manko nad normu předepsáno  

    k náhradě zaměstnanci  335 / 648 

3) Zaměstnanec uhradil manko 211, 221 / 335 

 

 

[2, 4, 5] 
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1.4   ÚČETNÍ ZÁV ĚRKA 

 

1.4.1   INVENTARIZACE  

 

Inventarizace je prováděna podle směrnic účetní jednotky minimálně ke každé řádné i 

mimořádné účetní závěrce. Jedná se o porovnání skutečných stavů, zjištěných 

inventurou, se stavy účetními. Po skončení inventarizace se vyhotovují inventurní 

soupisy. 

 

Základní podmínky inventarizace majetku a závazků stanovuje zákon o účetnictví. 

Účetní jednotka je povinna zajistit provedením inventarizace splnění podmínek 

průkaznosti účetnictví. [6] 

 

Jednotlivé kroky inventarizace: 

� Zjištění skutečných stavů aktiv a pasiv.  

� Porovnání účetních stavů s jejich skutečným stavem. 

� Objasnění zjištěných rozdílů. 

� Vypořádání rozdílů mezi skutečným a účetním stavem. 

� V případě potřeby vytvoření opravných položek. 

� Přijetí opatření, která v budoucnosti zamezí vzniku případných rozdílů. [1] 

 

Inventarizací můžeme zjistit již zmíněné manko nebo přebytek (skutečný stav > účetní 

stav).  

 

   

Příklady účtování:  

Způsob A 

1) Inventarizací bylo zjištěno: 

 manko do normy  501, 504 / 112, 132 

 manko nad normu  549 / 112, 132 

 přebytek   112, 132 / 648   
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Způsob B 

1) Inventarizací bylo zjištěno: 

 manko nad normu  549 / 501, 504 

 přebytek   501, 504 / 648  

 

 

1.4.2   OPRAVNÉ POLOŽKY  

 

Během inventarizace může také dojít k vytvoření opravné položky. Opravná položka se 

vytvoří, pokud bylo zjištěno, že zásoby jsou nepotřebné či poškozené a budou prodány. 

Tedy, že jejich prodejní cena je nižší než cena použitá při ocenění. Ceny zásob se proto 

sníží, aby byly  vyjádřeny v ocenění odpovídajícím reálné hodnotě.  

 

 

Dočasné snížení hodnoty  

-   předpokládá se, že cena se opět zvýší. 

 

Příklad účtování: 

Vytvoření OP k zásobám 559 / 19. 

Zrušení OP k zásobám 19. / 559 

 

 

Trvalé snížení hodnoty  

-   zjistí-li se, že snížení hodnoty bude trvalé, zruší se dočasné snížení hodnoty a 

zaúčtuje trvalé. 

 
Příklad účtování: 

Trvalé snížení hodnoty 549 / 112, 132 

 

 

[4, 5] 
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1.4.3   PŘEVOD KONEČNÝCH STAVŮ 

 

Po vyrovnání inventarizačních rozdílů se převedou konečné zůstatky účtů 112, 132 na 

účet 702 – Konečný účet rozvažný. 

 

 

Příklad účtování: 

Převod konečných zůstatků u zásob  

dle vnitřního účetního dokladu 702 / 112, 132 
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2.   PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

2.1   HISTORIE SPOLEČNOSTI XY, s. r. o. 

 

 

Firma XY vznikla v roce 1999 jako společnost s ručením omezeným. Jejím předmětem 

podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.  Konkrétně se jedná 

o prodej dlaždic, obkladů, koupelen a stavebního materiálu s tím spojeným. 

 

Základní kapitál byl upsán a splacen ve výši  200.000 Kč. Společnost byla založena 

třemi společníky s obchodními podíly 65/100, 30/100 a 5/100. Všichni společníci 

vystupovali jako jednatelé. 

 

V roce 2003 došlo k zásadním změnám. Jeden ze společníků, který měl nejmenší 

obchodní podíl, ze společnosti odstoupil a svoje vlastnické právo převedl na 

většinového vlastníka. Druhý společník, jehož podíl je 30/100, se vzdal funkce 

jednatele.  
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2.2   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

Ředitel a zároveň většinový vlastník má přehled o celém chodu společnosti. Provádí 

zásadní a konečná rozhodnutí a udržuje kontakt s dodavateli a hlavními odběrateli. 

Jelikož sjednává s dodavateli a odběrateli obchodní podmínky, je také jeho povinností 

sledovat splatnost faktur a přijaté faktury v termínu uhradit. V případě potřeby pomáhá 

při prodeji zboží. 

 

Společník má jen vlastnický podíl, není ve společnosti zaměstnán ani do jejího chodu 

nezasahuje. Zapojuje se pouze do zásadních rozhodnutí. 

 

Pracovní náplní asistenta prodeje je nejen prodej zboží, ale i příjem a vyhotovení 

objednávek, kontrola a zápis údajů z přijatých faktur do počítače. Také vystavuje 

faktury a dle potřeby pomáhá či zastupuje skladníka.  

 

Skladník v hlavní míře pečuje o sklad a provádí činnosti s tím spojené. Dále 

vypracovává návrhy realizace koupelen a vypomáhá asistentovi prodeje při prodeji 

zboží nebo jej v jeho nepřítomnosti zastupuje. 

 

Účetnictví vede účetní, která není zaměstnancem společnosti XY, s. r. o. Svou činnost 

provádí na základě živnostenského listu. Do společnosti dochází pro potřebné doklady  

(jednou za měsíc popřípadě dle potřeby častěji) nebo na porady, pokud ředitel uzná její 

přítomnost za nezbytnou. 

 
Ředitel 

Asistent prodeje Skladník 

 

Společník 



 

- 36 - 

2.3   CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

 

2.3.1   SPOLEČNOST XY,  s. r. o. 

 

Již z organizační struktury společnosti XY, s. r. o. je patrné, že se jedná o malý podnik. 

Společnost vlastní malou budovu včetně pozemku, ve které je umístěna prodejna, 

kancelář a sociální zařízení. Vedle prodejny je umístěn sklad na zboží. 

  

Do majetku společnosti také patří dva automobily, které byly pořízeny formou 

finančního leasingu. Jedná se o osobní automobil, který si společnost opatřila v roce 

2001 a dodávkový automobil (viz kapitola 2.4.4 Zisk). 

 

 

2.3.2   ÚČETNÍ JEDNOTKA  

  

Účetní jednotka společnosti XY, s. r. o. se rozhodla pro způsob účtování B. Tímto 

způsobem účtuje od vzniku společnosti až do současnosti. Inventarizace je prováděna 

jednou ročně, a to vždy na konci kalendářního roku.  

 

Pro skladové hospodářství je využíván program Double 9.1. Tento program však není 

propojen s účetnictvím. Při nákupu zásob se používá pořizovací cena, která je tvořena 

cenou pořízení a náklady na dopravu. U oceňování úbytků se vychází z pevné ceny, 

která se dle směrnic společnosti stanovuje jednou za tři měsíce. [10] 

 

Analytická evidence je vedena k daňově uznatelným a neuznatelným výdajům, 

k nákladovému účtu 518 – ostatní služby (nájemné, ostraha objektu, telekomunikace). 

Účet 501- spotřeba materiálu je analyticky rozdělen na režijní materiál (obsahuje čistící 

prostředky a kancelářské potřeby), ochranné oděvy, naftu do osobního a dodávkového 

automobilu a do vysokozdvižného vozíku. Do 30. 4. 2004 byl analyticky rozdělen i účet 

504 – prodané zboží a to dle DPH na 5% a 22%. 
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2.4   VÝVOJ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI XY, s. r. o. 

 

2.4.1   DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK A ZÁSOBY ZBOŽÍ  

Vývoj vybraného majetku společnosti 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Budovy, haly a stavby 123 123 123 423 491 

Samostatné movité v ěci 
a soubory movitých v ěcí 100 100 100 100 100 

Pozemky 0 0 0 2000 2000 

Zboží 326 549 858 1052 1447 

Tabulka 1 (v tisících Kč) 
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Zvolení ukazatelé byli vybráni z toho důvodu, aby si čtenář mohl představit, jak se 

společnost rozvíjela. Budovy, haly a stavby, samostatné movité věci a pozemky tvoří 

veškerá stálá aktiva společnosti. Ukazatel stavu zboží na skladě (část oběžných aktiv), 

tvoří veškeré zásoby.  Další část oběžných aktiv - pohledávky, budou srovnávány se 

závazky v kapitole 2.4.2 Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodních vztahů. 

Finanční majetek je tvořen pouze peněžními prostředky v pokladně a na běžném 

bankovním účtu, z tohoto důvodu nepovažuji za důležité jej znázorňovat v tabulkách a 

grafech. 
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Hodnota budov, hal a staveb se do roku 2003 neměnila. Nárůst nastal až v roce 2004, 

kdy společnost po vzájemné dohodě s majitelem vypověděla  smlouvu o pronájmu 

skladu a tento sklad odkoupila. O rok později byla rozšířena prodejna a byl zakoupen 

nový kotel na plynové topení. 

 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se po celé sledované období neměnily. 

Společnost nevlastnila žádný pozemek až do roku 2004. V tomto roce koupila od již 

zmíněného pronajímatele pozemek, na kterém se nachází její prodejna a sklad. 

 

U zboží je pozorován neustálý výrazný růst. V roce 2005, ve srovnání s ostatním 

vybraným majetkem společnosti, dosahuje poměrně vysokých hodnot. 

 

 

2.4.2   KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z  OBCHODNÍCH VZTAH Ů 
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Na grafu 2 můžeme porovnat vývoj krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních 

vztahů za poslední tři roky. Pohledávky  a závazky pouze z obchodních vztahů byly 

vybrány proto, aby byla názorně vidět dobrá platební morálka společnosti. 
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2.4.3   TRŽBY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZBOŽÍM  

 

Vývoj tržeb a nákladů spojených se zbožím 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Prodané zboží 9690 9725 10098 9974 11554 

Tržby za zboží 12295 12302 12347 12872 15024 

Tabulka 2 (v tisících Kč) 
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U tržeb za zboží můžeme pozorovat pravidelný nárůst. V roce 2005 dokonce došlo 

k velkému vzrůstovému skoku, na rozdíl od postupného růstu v předchozích letech. 

S vývojem tržeb za zboží úzce souvisí i náklady spojené s pořízením zboží, u kterých 

také pozorujeme neustálý růst. Jen v roce 2004 došlo k nepatrnému poklesu. 

 

Z hodnot uvedených v tabulce 2 a grafu 3 vyplývá, že společnost se dynamicky rozvíjí. 

Počet zákazníků příznivě roste a tak i tržby z prodeje zboží. Společnost si získává 

dominantní postavení na místním trhu a nově vznikající společnosti, které podnikají ve 

stejném oboru, společnost XY, s. r. o. nijak výrazně v konkurenčním boji neohrožují.  
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2.4.4   ZISK  

 
Vývoj zisku po zdanění 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Zisk po zdan ění 1986 1942 1899 1464 1542 

Tabulka 3 (v tisících Kč) 
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Zisk po zdanění dosahuje poměrně vysokých hodnot. I když došlo v roce 2004 ke 

značnému poklesu, nebylo to způsobeno špatným hospodařením nebo poklesem zájmu 

klientů, ale tím, že společnost pořídila menší dodávkový automobil pro rozvoz zboží 

zákazníkům formou finančního leasingu.. Další skutečností, která negativně ovlivnila 

zisk, bylo to, že společnost vynaložila poměrně velké množství finančních prostředků 

na opravy.  Jednalo se například o výměnu topných těles, sociálního zařízení a generální 

opravu vysokozdvižného vozíku.  
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2.5   STRATEGIE SPOLEČNOSTI 

 
Jak je patrné z předcházející kapitoly, společnosti se po finanční stránce daří dobře. 

Dosahuje poměrně vysokých zisků, které dále investuje do rozvoje společnosti.  

 

S narůstající klientelou se společnost snaží zlepšit svoje nabízené služby. Jednou z nově 

zavedených služeb je kreslení návrhů realizace koupelen, které využívá čím dál tím 

větší množství zákazníků. Společnost by také chtěla poskytnout co největší množství 

nabízeného sortimentu ihned k odběru, což pozitivně působí na zákazníky.  

 

Zde ovšem nastává závažný problém. I po nedávném rozšíření jsou prostory prodejny a 

skladu stále nedostačující. Dalším velkým problémem je pracovní vytížení 

zaměstnanců. 

 

Majitelé společnosti XY, s. r. o. rozhodli o vybudování nové prodejny, která pojme 

nejen mnohem větší množství vzorků nabízeného zboží, ale budou zde vystaveny i 

ukázky realizace koupelen. V části stavby bude postavena kuchyň a sociální zařízení 

pro zaměstnance, dvě kanceláře s toaletou a příruční skladové prostory pro drobné 

zboží. Společnost také plánuje značně rozšířit její dosavadní sklad a zakoupit nový větší 

dodávkový automobil s možností přepravy zboží větších rozměrů (například vany). 

 

K takto velkému plánovanému rozšíření je důležité počítat i se zvýšením pracovních sil. 

Pro velké pracovní vytížení stávajících zaměstnanců se plánuje uzavřít pracovní poměr 

se dvěma dalšími zaměstnanci, jejichž náplní práce bude prodej a rozvoz zboží a 

kreslení návrhů realizace. Pro zastupování a převzetí části povinností ředitele 

společnosti bude přibrán další zaměstnanec. 
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2.6   PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO ÚČTOVÁNÍ 

 

Hlavním problémem současného způsobu účtování je zkreslený výsledek hospodaření. 

Vzhledem k velkým plánovaným změnám ve společnosti se jedná o docela zásadní 

problém. I kontrola z finančního úřadu vytkla společnosti XY, s. r. o. nedostatečnou 

průhlednost stavu zásob na skladě v průběhu účetního období. 

 

Nepropojenost skladového hospodářství a účetnictví je dalším problémem. Dá se říci, že 

jen zbytečně komplikuje práci účetní. Každou přijatou fakturu je povinen asistent 

prodeje zaznamenat, jak již bylo řečeno v kapitole 2.2 Organizační struktura. Účetní ji 

poté musí opět zadat do svého účetního programu.   

 

Propojení těchto dvou programů nemá ovšem jen svoje klady. Účetní by sice ubyla 

práce, ale naopak by přibyla práce asistentovi prodeje, kterého by bylo ještě navíc 

potřeba v oblasti zaúčtování přijatých i vydaných faktur zaškolit. Také je třeba vzít v 

úvahu spolehlivost a zodpovědnost daného zaměstnance. 
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2.7   POROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ ÚČTOVÁNÍ 

 

Přínosem mé bakalářské práce pro společnost XY, s. r. o. je předložení výsledků a 

návrh případného postupu řešení současné situace. Výsledky budou vytvořeny na 

základě porovnání doposud používaného způsobu účtování B se  způsobem A, který je 

spojen s nově navrhovanými změnami, a budou předloženy v přehledné formě 

k ohodnocení.  

 

Nově navrhované změny ovšem nejsou podmínkou zavedení způsobu účtování A, 

mohou nastat, i když se společnost rozhodne pro ponechání dosavadního způsobu 

účtování. 

 

Řediteli, asistentovi prodeje a účetní byla předložena tabulka (viz následující strana) 

s vysvětlením jednotlivých srovnávacích kritérií. Každému byl vymezen dostačující čas 

na její vyplnění. 
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Hodnocení způsobů účtování 

Způsob účtování 

č. Kritérium Nově 

navrhovaný 

A 

Dosud 

používaný 

B 

Hodnocení 

1. operativní zjištění výsledku 
hospodaření 

ANO NE  

2. nutnost proškolení určeného 
zaměstnance 

ANO NE  

3. větší zodpovědnost a přesnost 
určeného zaměstnance 

ANO NE  

4. větší rozsah práce účetní NE ANO  

5. větší rozsah práce určeného 
zaměstnance 

ANO NE  

Tabulka 4 

 

Ve sloupci Kritérium jsou uvedeny případy, kterými se od sebe způsoby účtování 

odlišují. Kritéria vycházejí z textu uvedeného v předchozí kapitole. V jakém způsobu 

nastává či nenastává konkrétní případ, je jen pro přehled napsáno v dalším sloupci, 

protože ředitel ani asistent prodeje podrobně neznají rozdíly mezi způsobem      

účtování A a B.  

 

Do posledního sloupce s názvem Hodnocení uvedl dotazovaný hodnotu od 1 do 5 dle 

následující stupnice: 

 

1 – velmi negativní   

2 – spíše negativní 

3 – neutrální   

4 – docela pozitivní 

5 – pozitivní  
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2.8   VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

 

U hodnocení výsledků byla přiřazena větší váha odpovědím, které uvedl ředitel 

společnosti. 

 

Celkové výsledky hodnocení jednotlivých kritérií 

Způsob 

účtování 

Kritérium 

1 

Kritérium 

2 

Kritérium 

3 

Kritérium 

4 

Kritérium 

5 
Celkem 

A 15,5 8,5 8,5 13 8,5 54 

B 5,5 12,5 12,5 8 12,5 51 

Tabulka 5 

 

Z výsledků hodnocení, které uvedl  ředitel společnosti XY, s. r. o., vyšla jasná převaha 

pro účtování způsobem A. Kladně vyšla i odpověď na otázku týkající se změn 

v propojení účetnictví se skladovým hospodářstvím. 

 

Nutnost proškolení určeného zaměstnance nepovažoval za překážku, stejně jako jeho 

větší zodpovědnost a přesnost (vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s prací asistenta 

prodeje, který by byl tím určeným zaměstnancem). Větší rozsah práce účetní je pro něj 

negativní, protože čím více hodin pro společnost účetní pracuje, tím více jí také musí 

zaplatit.  

 

Účetní ohodnotila jednotlivá kritéria podobně jako ředitel. Výsledkem je tedy způsob 

účtování A, i když jeho „vítězství“ bylo těsné. Taktéž souhlasí s propojením obou 

programů.  

 

Poslední výsledky vycházejí z hodnocení dotazníku asistentem prodeje. Zde vyšla velká 

převaha pro způsob účtování B. Hlavním vlivem byla nutnost jeho proškolení, větší 

rozsah práce  a samozřejmě i větší zodpovědnost. 
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3.   NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

 

V této části bych se pokusila navrhnout zdokonalení stávajícího účtování o zásobách. 

Budu vycházet ze získaných poznatků o dané společnosti a z informací obsažených 

v prostudované literatuře. 

 

Mým prvním návrhem je doporučení společnosti XY, s. r. o. přejít na účtování 

způsobem A. Umožní ji průběžně sledovat výsledek hospodaření, který je pro ni 

důležitým ukazatelem, jak vyplývá z výsledků dotazníku uvedených v předchozí 

kapitole. 

 

Nově zvolený způsob účtování, pro který se společnost rozhodla, je třeba popsat v jejich 

vnitropodnikových směrnicích. S jeho používáním však lze začít až od nového účetního 

období. 

 

Další změnou, kterou bych doporučila, je propojení programu skladové hospodářství 

s účetnictvím. Při zaevidování přijaté a vystavení vydané faktury by byla asistentovi 

prodeje účetním programem nabídnuta možnost danou fakturu zaúčtovat do deníku. 

Účetní by ji už tedy nemusela znovu zapisovat, jen by na konci měsíce zkontrolovala 

správné zaúčtování. 

 

V tomto případě by musela účetní asistenta prodeje v oblasti účtování faktur zaškolit. 

Dle mého názoru by to neměl být problém, protože asistent prodeje absolvoval střední 

školu s ekonomickým zaměřením, takže základy účtování ovládá.  
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem porovnávala používaný způsob účtování s novým 

návrhem. Nejdříve jsem prostudovala odpovídající literaturu, která se dané oblasti týká, 

a poté jsem zanalyzovala stávající stav ve společnosti XY, s. r. o. 

 

V teoretické části jsem nejdříve definovala pojem zásoby, popsala jejich dělení a ostatní 

skutečnosti s nimi spojenými. V praktické části jsem pak popsala nejdůležitější 

informace týkající se dané společnosti. 

 

Aby si společnost mohla lépe plánovat své investice a oslovit finanční instituce za 

účelem získání úvěru nebo finančního leasingu, potřebuje kdykoli znát svůj výsledek 

hospodaření. To jí ale způsob účtování B, který používá, nedovoluje. Společnost by 

musela operativně provádět inventarizaci, což je časově velmi náročné. 

 

Z tohoto důvodu byl vyhotoven krátký dotazník, který ohodnotily předem určené osoby, 

jichž se tento problém týká. Z výsledků vyplynulo, že je pro společnost vhodnější 

způsob účtování A a ten byl také v návrhu na zlepšení doporučen. 

 

Kromě změny ve způsobech účtování byl doporučen a přijat i návrh na propojení 

skladového hospodářství s účetnictvím. 

 

Věřím, že jsem svými návrhy pomohla ke zlepšení stávající situace ve                 

společnosti XY, s. r. o. a zároveň splnila zadání své bakalářské práce. 
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PŘÍLOHA 

 
 
Účtová třída 1: 
 

11 – Materiál 

111 – Pořízení materiálu 

112 – Materiál na skladě 

119 – Materiál na cestě 

 

12 – Zásoby vlastní výroby 

121 – Nedokončená výroba 

122 – Polotovary vlastní výroby 

123 – Výrobky 

124 – Zvířata 

 

13 – Zboží 

131 – Pořízení zboží 

132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

139 – Zboží na cestě 

 

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

151 – Poskytnuté zálohy na materiál 

152 – Poskytnuté zálohy na zboží 

153 – Poskytnuté zálohy na zvířata 

 

19 – Opravné položky k zásobám 

191 – Opravná položka k materiálu 

192 – Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 

194 – Opravná položka k výrobkům 

195 – Opravná položka ke zvířatům 

196 – Opravná položka ke zboží 



 

 

Účtová třída 5 – Náklady: 
 

50 – Spotřebované nákupy 

501 – Spotřeba materiálu 

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

504 – Prodané zboží 

 

54 – Jiné provozní náklady 

542 – Prodaný materiál 

 

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 

provozních nákladů 

559 – Tvorba opravných položek 

 

 

Účtová třída 6 – výnosy: 
 

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

601 – Tržby za vlastní výrobky 

604 – Tržby za zboží 

 

61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob 

611 – Změna stavu nedokončené výroby 

612 - Změna stavu polotovarů 

613 - Změna stavu výrobků 

614 - Změna stavu zvířat 

 

62 – Aktivace 

621 – Aktivace materiálu a zboží 

622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 

 

64 – Jiné provozní výnosy 

642 – Tržby z prodeje materiálu 


