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ANNOTACE 

 
Tématem bakalářské práce je vytvoření návrhu směrnic pro vedení účetnictví pro firmu 

ABC, s.r.o. Bakalářská práce je založena na platných právních normách, z nichž 

vychází povinnost účetních jednotek zpracovat vnitřní účetní směrnice, které ošetřují 

specifické úpravy jednotlivých oblastí účetní evidence. Cílem bakalářské práce je 

vytvoření směrnice pro komplexní organizaci evidence a účetního zachycení zásob, 

v souladu s platnou legislativou, která je potřebná pro směrnici z hlediska řízení, 

hospodaření a následné kontroly této složky majetku.             

 
 
 
 
ANNOTATION 
 
 
The subject of the extended assay is forming a project of guidelines in accounting for 

the company ABC, s.r.o. The essay is based on current legal rules setting the accounting 

units to elaborate internal directives treating specific modifications of particular spheres 

of accounting record. The aim of the essay is to form directives for the complex 

organization of the record and to catch reserves in harmony with current legislation, 

which is necessary form the society from the point of view of controlling, managing and 

testing this part of property . 
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ÚVOD 

 
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření vnitropodnikových směrnic. Obecně se 

zaměřím na vytvoření vnitřních směrnic pro vedení účetnictví pro společnost ABC s.r.o. 

Pro řešení tohoto problému jsem se rozhodla proto, protože společnost nemá žádné 

vypracované směrnice, které jsou základem pro správné účtování ve společnosti, budou 

nápomocné při sestavování účetních výkazů a účetních závěrek, při kontrolách státních 

orgánů, auditorů, daňových poradců, ale i při zaučování nových pracovníků.  

 

Analyzuji současný stav společnosti a vytvořím směrnice, které budou jasně a věcně 

popisovat účtování ve společnosti. Při tvorbě směrnic se zaměřím na činnosti a postupy 

v dané účetní jednotce a směrnice vytvořím na konkrétní činnosti a situace společnosti 

ABC s.r.o. 

 

Cílem této práce může být díky uplatněným metodám a zásadám vytvoření takového 

postupu a směrnic, které se mohou stát jakousi metodickou pomůckou pro další účetní 

jednotky a firmy. 

 

 

Ve své práci využiji dosavadních znalostí a vědomostí díky mé několikaleté účetní 

praxe. Nápomocné a cenné připomínky získám při konzultacích s majiteli firmy a 

ostatními kompetentními pracovníky firmy.  

 

Nezbytnou a tvrdím si říci nejdůležitější částí pro mě bude studium patřičné literatury a 

zákonů, kde se zaměřím na změny v legislativě.  Dané konkrétní směrnice vypracuji dle 

požadavků zákona o účetnictví, dle Českých účetních standardů a vyhlášek, aktuálních 

pro tento rok. 
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1 Východiska vykazování účetních informací 

 
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o účetnictví), vyhláškou 

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

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

účtujícím v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.(dále jen 

Vyhláška 500/2002 Sb.) 

 

Je povinností každé účetní jednotky vytvořit pro vedení svého účetnictví vnitřní 

směrnice. Vždy to záleží na hospodářské činnosti a náplni každé účetní jednotky. 

Rozsah každé směrnice je nutno upravit podle činnosti dané účetní jednotky.  

 

Z důvodu složitosti ekonomického života  i složitosti právního řádu nemohou být 

účetními předpisy výslovně upraveny všechny účetní případy. Pokud účetní případ není 

výslovně opraven účetními předpisy, účetní jednotka zvolí vlastní postup. Zvolený 

postup však musí být v souladu s účetní legislativou a tím i s účetními zásadami. 

 

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, jestliže obsah položek účetní závěrky 

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

metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo zákonem č. 563/1991 Sb., o 

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

poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení 

vřelosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody, 

je povinna zvolit tu metodu, která skutečný stav zobrazí nejlépe. 1 

                                                 
1 SVATOŠOVÁ, Jana a TRÁVNIČKOVÁ, Jana, H. Účtová osnova, České účetní standardy pro 
podnikatele: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-439-2. s. 6. 
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1.1 Zákon o účetnictví 

 

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob 

vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. 2 

 

Hlavním cílem novel zákona o účetnictví bylo především dosažení plné slučitelnosti 

české právní úpravy účetnictví s právem Evropské unie, které je pro oblast účetnictví 

upraveno ve formě směrnic. Tyto předpisy se zaměřují především na individuální a 

konsolidované účetní závěrky v jednotlivých oblastech a způsob zveřejňování informací 

o účetních jednotkách. Cílem schválených novel bylo zpřesnění a zpřísnění právní 

úpravy účetnictví v České republice včetně modernizace účetního práva v kontextu 

s vývojem vnitrostátním i mezinárodním. 

 

Zákon o účetnictví platí pro všechny účetní jednotky, které mají povinnost vést 

účetnictví systémem podvojných zápisů. To se prolíná do celé řady ustanovení napříč 

celým zákonem, neboť v důsledku průřezového pojetí zákona o účetnictví je nutno 

reagovat na základní specifika jednotlivých skupin účetních jednotek. Zákon je výrazně 

poznamenán předpoklady a zásadami pro vedení účetnictví, požadavky kladenými na 

kvalitu informací z účetních závěrek. 

 

Struktura zákona: 

 

• Část první – Obecná ustanovení; §1 až §8; Vymezuje především účetní 

jednotky, předmět účetnictví a povinnost vedení účetnictví včetně požadavků na 

vedení účetnictví, které je východiskem pro sestavení účetní závěrky 

v požadované kvalitě. To znamená, že účetní závěrka musí podávat věrny a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; 

                                                 
2 Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, § 1 odst.1 



 11

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

Účetní knihy; §9 až §17;  V této části zákona jsou uvedena zejména ustanovení 

vtahující se k problematice účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih; 

• Část třetí – Účetní závěrka; §18 až §23;  Tuto část zákona lze považovat za 

podstatnou, neboť je vyhrazena účetním závěrkám. Požadavky kladené na účetní 

závěrku definuje zákon o účetnictví. Hlavním cílem je podat věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví. Informace v ní musí být spolehlivé, srovnatelné, 

srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti; 

• Část čtvrtá – Způsoby oceňování; §24 až §28; Ustanovení, jez se týkají 

oceňování v účetnictví, lze řadit mezi stěžejní části zákona, neboť se dotýkají 

otázky možnosti reprodukování vložených prostředků do podnikání v čase a 

souvisejí přímo s výší aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření; 

• Část pátá – Inventarizace majetku a závazků; §29 a §30; Tato část je 

vyhrazena inventarizacím, což je jedna nejnáročnějších metod uplatňovaných při 

vedení účetnictví, která osvědčuje jeho průkaznost; 

• Část šestá – Úschova účetních záznamů; §31 a §32; Tato část má význam 

především pro zajištění důkazních informací ze soustavy účetnictví a má 

návaznost na další věcné předpisy; 

• Část sedmá – Ustanovení společná,přechodná a závěrečná; §33 až §40; Tato 

část obsahuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V kontextu s českým 

právním řádem jsou obecně závaznými předpisy zákon, nařízení vlády a 

vyhláška. 

 

Zmíněné zásady jsou obsaženy v zákoně o účetnictví a konzistentně jsou v něm 

uplatněny, respektive zákon směřuje ve znění jednotlivých ustanovení k jejich naplnění. 

Prováděcí předpisy se musí pohybovat v mezích zákona. Základní zásady zakotvené 

v zákonu o účetnictví provedení účetnictví a sestavení účetní závěrky jsou následující: 
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• Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti – 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. 

• Věcná  a časová souvislost – účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o 

skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nimiž tyto 

skutečnosti věcně a časově souvisejí. 

• Princip podvojnosti a souvztažnosti – podle tohoto principu je každá 

skutečnost, kterou účetnictví zobrazuje, znamená změnu vždy na dvou stranách 

účtů, a to Má dáti a na straně Dal. Pravidlo souvztažnosti znamená, že se účetní 

případ zaúčtuje právě na těch dvou stranách, které nejvěrněji zobrazí účetní 

případ. 

• Zásada opatrnosti – účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne 

zahrnují jen zisky, které byly dosaženy a berou v úvahu všechna předvídatelná 

rizika a možné ztráty. Svým způsobem naplňují zásadu opatrnosti rovněž 

zvolené principy oceňování. Pokud se majetek a závazky oceňují reálnou 

hodnotou, nahrazují opravnou položku reálné hodnoty. 

• Dokladovost a inventarizace – účetní případ se zaznamená účetním zápisem a 

doloží účetním dokladem. Jednotlivé skutečnosti zobrazuje účetnictví až na 

základě ověřených účetních dokladů. 

• Okamžité uskutečnění účetního případu – vymezení okamžiku, ve kterém se 

účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, na účty nákladů, 

výnosů a na rozvahové účty. 

• Zákaz kompenzace – účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a 

pasivech, nákladech a výnosech samostatně bez vzájemného zúčtování, 

s výjimkami stanovenými v prováděcích právních předpisech. 

• Stálost metod – z důvodu srovnatelnosti a zvýšení vypovídající schopnosti 

účetnictví je možno jen výjimečně změnit uspořádání a označování položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, způsoby oceňování, 

a to v následujícím účetním období, jen z důvodu změny předmětu podnikání 
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nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení účetní závěrky a 

s řádným zdůvodněním v příloze v účetní závěrce. 

• Zásada historické pořizovací ceny – převážná část majetku a závazků se 

v účetnictví oceňuje historickými pořizovacími cenami. Přechodné snížení ceny 

se vyjadřuje nepřímo pomocí opravných položek a o zvýšení ceny se neúčtuje. 

• Bilanční kontinuita – z této zásady vyplývá návaznost konečných a 

počátečních stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími. 

• Zásada nepřetržitosti účetní jednotky – účetní jednotka je povinna použít 

účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě 

pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která ji v této 

činnosti zabraňovala pokračovat v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní 

jednotka  má informaci, že u ní dojde k výše uvedeným skutečnostem, musí 

tomu uzpůsobit účetní metody a v příloze v účetní závěrce uvést informaci o 

použitém způsobu. 3 

 

 

1.2 Vyhláška 500/2005 Sb. 

 

Vyhláškou č.500/2002 Sb., 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, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., 

vyhlášky č.397/2005 Sb. a vyhlášky č.349/2007 Sb. Tato vyhláška zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rozsah a uspořádání účetní 

závěrky. Obsahem vyhlášky je tedy: 

 

• uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce; 

                                                 
3 SVATOŠOVÁ, Jana a TRÁVNIČKOVÁ, Jana, H. Účtová osnova, České účetní standardy pro 
podnikatele: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-439-2. s. 167. 
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• uspořádání, označování  obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků 

hospodaření v účetní závěrce; 

• uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze v účetní závěrce; 

• uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní 

závěrky; 

• metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do 

konsolidačního celku; 

• uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o 

změnách vlastního kapitálu; 

• směrnou účtovou osnovu; 

• účetní metody; 

• metody přechodu z daňové evidence podle zvláštního zákona o účetnictví, tj. 

Zákon č.586/19923 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů4. 

 

1.3 České účetní standardy 

 

Právní systém v České republice je založen na kodifikovaném právu. Regulace se 

provádí na úrovní zákonů, nařízení, vlády, vyhlášek a dalších právních aktů. Účetnictví 

je regulováno zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, který 

je samostatnou právní normou a jeho předkladatelem je Ministerstvo financí České 

republiky. 

 

Jsou základním právním předpisem pro vedení účetnictví. Vedle něho ministerstvo 

vydává různá sdělení, pokyny a vyhlášky, kterými se provádějí  některá ustanovení 

zákona o účetnictví. U podnikatelských subjektů se konkrétně jedná o vyhlášku č. 
                                                 
4 SVATOŠOVÁ, Jana a TRÁVNIČKOVÁ, Jana, H. Účtová osnova, České účetní standardy pro 
podnikatele: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-439-2. s. 8. 
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500/2002 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. Tato vyhláška rozpracovává některá 

obecná ustanovení zákona, vymezuje jednotlivé položky účetních výkazů, upravuje 

směrnou účetní osnovu, konkretizuje některé účetní metody a jejich použití a blíže 

upravuje konsolidovanou účetní závěrku. 

 

Novelizačním procesem úprav účetnictví v České republice byly vytvořené České 

účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023, které s platností od 1.1.2004 nahradily 

dřívější postupy účtování pro podnikatele. Plné znění standardů bylo zveřejněno ve 

Finančním zpravodaji č. 11.12/2003.  Tyto standardy podrobně rozvádějí účetní metody 

a stanovují postupy účtování v konkrétních účetních případech či pro určité skupiny 

majetku. Cílem je dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.   

 

Od 1. ledna 2008 je v platnosti 22 standardů. Jejich seznam  uvádím v příloze č.1 

bakalářské práce. 

 

1.4 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (Internacionál Financial Reporting 

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

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

účetních závěrek prezentovaných účetními jednotkami realizující aktivity směřující 

k dosažení zisku. 5 

 

Tyto účetní závěrky jsou určeny pro uspokojování všeobecných informačních potřeb 

širokého spektra uživatelů, musí poskytovat takové informace o finanční pozici, 

výkonnosti a peněžních tocích generovaných účetní jednotkou, které umožní těmto 

                                                 
5 FIŠEROVÁ, E. Abeceda účetnictví pro podnikatel: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-450-7.  
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uživatelům 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. 

 

IFRS vychází z koncepčního rámce pro sestavování a zveřejnění účetní závěrky, ve 

kterém jsou stanovena základní východiska pro konzistentní a vyvážený vývoj celé 

soustavy IFRS. Mezinárodní účetní standardy připouští v některých případech variantní 

přístupy k účtování konkrétních transakcí a událostí. V takových případech je jeden 

přístup označován jako vzorové řešení, druhý přístup označován jako povolené 

alternativní řešení. 

 

Hlavními změnami platné ve vztahu k účetním obdobím začínajícím 1.1.2005 a později 

jsou: 

• Standard IFRS 1 – První použití mezinárodních standardů účetního výkaznictví,  

který vyžaduje, aby účetní jednotka postupovala odchylně od ustanovení IFRS 

nebo platných interpretací v případě, že by jejich uplatnění vedlo k porušení 

principu věrného zobrazení stanoveného v Koncepčním rámci, pokud tento 

odchylný postup není zakázán relevantní legislativou; 

• Finanční závazky, které jsou splatné v průběhu 12 měsíců od rozvahového dne, 

nebo závazky, v jejichž případě účetní jednotka nemá bezvýhradné právo odložit 

termín jejich vypořádání na dobu po uplynutí alespoň dvanácti měsíců od 

rozvahového dne, jsou považovány za běžné závazky; 

• Vyžadováno je zveřejnění klíčových rozhodnutí vedení podniku ohledně 

uplatnění účetních metod a významných předpokladů včetně zdrojů, ze kterých 

podnik vycházel; 

• Zakázáno bylo členění výsledku hospodaření na provozní činnosti a mimořádné 

položky – mimořádné položky z hlediska závěrky sestavené dle IFRS neexistují; 
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• Došlo k přesunu ustanovení upravujících výběr a uplatňování účetních metod do 

IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby; 

• Byla doplněna definice  pojmu „významné“; 

• Standard vyžaduje rozdělení zisku či ztráty za účetní období na část připadající 

na minoritní vlastníky, a dále na část připadající na mateřský podnik. Přiřazené 

hodnoty nesmí být vykazovány jako součást nákladů nebo výnosů. 

 

Hlavní změny platné ve vztahu k účetním obdobím začínajícím 1.1.2007 a později jsou: 

 

• Standard požaduje zveřejnění informací o cílech a procedurách používaných 

účetní jednotku při řízení kapitálu a dále informace o tom, za účetní jednotka 

dodržela podmínky kapitálové přiměřenosti, včetně popisu případných dopadů 

nedodržení těchto podmínek6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 FIŠEROVÁ, E. Abeceda účetnictví pro podnikatel: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-450-7. s. 402. 
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2 Vnitřní účetní směrnice7 

 

Hlavním cílem vnitřních účetních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu 

při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních 

útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný 

pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku. 

 

Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvořeny 

samostatně. Pravidla a postupy stanovené vnitřními směrnicemi jsou závazné pro 

všechny zaměstnance dané účetní jednotky a dávají tím určité pravomoci odpovědným 

pracovníkům. Je tedy nezbytně nutné zabezpečit v účetní jednotce seznámení 

příslušných zaměstnanců s vydanými směrnicemi. Vždy je důležitý obsah a uvedení 

pravidel a postupů do praxe. 

 

2.1 Náležitosti vnitropodnikových směrnic 8 

 

Směrnice lze uspořádat do jednoho uceleného souboru, nebo mohou být vytvářeny 

samostatně. Vždy je důležitý obsah pravidel a postupu do praxe, nikoliv formální 

stránka. Směrnice by měla být sestavena minimálně ze dvou částí. První část jako 

obecná a druhá část, která se týká již konkrétního postupu v účetní jednotce. V první, 

obecné části, je vhodné uvést právní předpisy, na základě kterých je směrnice vytvořena 

a současně je vhodné uvést určitou citaci příslušných předpisů. Pokud bude citace 

vztahujících se předpisů uvedena přímo v každé směrnici, pochopí se mnohem lépe její 

smysl a zároveň i důvod k vytvoření směrnice. 

 

 

 
                                                 
7 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatel: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-448-4. s. 6. 
8 Kapitola zpracována dle literatury KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatel: Anag, 2008. 
ISBN 978-80-7263-448-4 
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Při vytváření účetních směrnic musí být při vydávání a aktualizaci vnitropodnikových 

směrnic zajištěno: 

 

• schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním; 

• přezkoumání příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání; 

• trvalá čitelnost a snadná identifikovatelnost dokumentů; 

• identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce; 

• zabránění neúmyslnému používání zastaralých dokumentů a pro používání 

vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoliv důvodu uchovány. 

 

Aplikací výše uvedených pravidel by vnitřní účetní směrnice měly obsahovat jednotné 

záhlaví s identickými údaji, které zabraňují vzniku pochybností o platnosti nebo datu 

účinnosti jednotlivých směrnic: 

 

• název účetní jednotky, které se směrnice týká; 

• název směrnice; 

• datum vydání a místo směrnice; 

• datum účinnosti; 

• vypracoval,  kontroloval, schválil; 

• revize (údaje o aktuální dané směrnici); 

• účinnost (jednoznačné určení období, od kterého je směrnice platná); 

• seznam platných stránek; 

• rozdělovník (seznam pracovníků, kteří směrnici obdrží). 
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Povinnost vytvoření vnitřních účetních směrnic pro účetní jednotku vyplývá zejména: 

• Zákona  č.563/1991 Sb., o účetnictví; 

• Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákona  č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v plném znění; 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákona o daních z příjmů, č.586/1992 Sb.  

• Jiných právních předpisů vztahujících se k účetnictví účetní jednotky; 

 

Na základě těchto právních norem musí mít každá účetní jednotka vytvořeny následující 

směrnice: 

 

• Účtový rozvrh; 

• Odpisový plán; 

• Podpisové záznamy; 

• Stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby; 

• Rozpouštění nákladů, popřípadě oceňovacích odchylek; 

• Časové rozlišení nákladů a výnosů; 

• Používání cizích měn, kursové rozdíly; 

• Deriváty; 

• Konsolidační pravidla; 

• Poskytování cestovních náhrad. 

 

I když jsou výše uvedené směrnice povinné, účetní jednotka vytváří jen ty, pro které má 

náplň. Při tvorbě směrnic je nutné pečlivě se zaměřit na činnost a postupy v dané účetní 

jednotce a směrnice si přizpůsobit na konkrétní činnosti a situaci.  
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V své bakalářce práci se zaměřím na vytvoření směrnice, konkrétně na vytvoření 

směrnice týkajících se zásob a jejich evidence ve společnosti ABC, s.r.o., která se 

zabývá velkoobchodem s drogistickým zbožím. 
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3 Zásoby 
 
 
 
Zásoby vznikají z běžné provozní činnosti. V rozvaze se uvádějí zásoby jako součást 

oběžného oběžného majetku. Je nezbytné mít přesný přehled o jednotlivých druzích 

zásob a udržovat jejich přiměřenou výši. Příliš velké zásoby váží totiž zbytečně velké 

množství peněžních prostředků a způsobují často potíže při skladování. Malé zásoby 

mohou ohrozit plynulost výroby a prodeje. 

 

Předpokladem úspěšnosti podnikatelské činnosti je optimální úroveň zásob, jak do 

množství, tak do struktury. Výše zásob je závislá na velikosti podniku, předmětu 

činnosti, charakteru technologického postupu, situaci na trhu surovin a dalších 

činitelích. Při rozhodování v oblasti zásobování plní velmi důležitou roli účetnictví, 

které poskytuje informace o stavu zásob a pohybu zásob jak ve sledovaném období, tak 

i za minulé období. 9 

 

Zásoby lze členit na zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností. Zásoby 

nakupované, které patří mezi nejfrekventovanější představitele zásob, lze rozdělit do 

dvou velkých skupin, kterými jsou materiál a zboží. Do skupiny zásob vytvořených 

vlastní činností  patří: 

 

Materiál 

 

Do kategorie materiálu patří bez ohledu na pořizovací cenu samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí s dobou použitelnosti kratší než 1 rok bez ohledu na jejich 

pořizovací cenu. Do této kategorie materiálu dále patří: 

 

                                                 
9 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů po vstupu do Evropské unie 2008. ISBN 80-7179-859-2. s. 273. 
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• suroviny a základní materiál, které při výrobním procesu přechází zcela nebo 

zčásti  do výtoku a tvoří jeho podstatu; 

• pomocné látky, které přicházejí při výrobním procesu do hodnoty výrobku, ale 

netvoří jeho podstatu (např. laky, barvy); 

• provozovací látky, kterých je zapotřebí pro provoz účetní jednotky jako celku 

(např. palivo, čistící prostředky, kancelářský materiál, mazadla); 

• náhradní díly, které jsou určeny k tomu, aby hmotný majetek účetní jednotky 

byl uveden do původního stavu; 

• obaly a obalové materiály, které slouží k ochraně a dopravě nakoupeného 

materiálu, zboží a vlastních výrobků, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý 

majetek nebo zboží; 

• pokusná zvířata – viz zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání10. 

 

Zboží 

 

Zboží je vše, co účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje. Zbožím mohou být tedy i 

budovy či stavby. Za zboží jsou považovány: 

 

• 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, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen; 

• nemovitosti včetně pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti 

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

a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technická zhodnocení. 

                                                 
10 FIŠEROVÁ, E. Abeceda účetnictví pro podnikatel: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-450-7. s. 138. 
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Zásoby vytvořené vlastní činností 

 

Zásoby vytvořené vlastní činností rozdělujeme do tří skupin, jedná se o nedokončenou 

výrobu, polotovary vlastní výroby a hotové výrobky. Charakteristika těchto skupin je 

následující: 

 

• nedokončená výroba, která představuje výrobky, které již prošly jedním nebo 

několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou 

hotovými výrobky. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž 

nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. 

Nedokončená výroba bývá často nesprávně spojována pouze s výrobní činností. 

Je však nutno si uvědomit, že může vznikat a i v dalších oblastech, jako je 

například opravárenská činnost, projekční činnost, ale i další služby; 

• polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě 

neprošly výrobními stupni, a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do 

hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky; 

• hotové výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní 

jednotku, případně ke spotřebě uvnitř účetní jednotky; 

• zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat jsou vykazována v rozvaze 

v části zásob, jedná se o mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, dospělá zvířata 

a jejich skupiny. Zvířata jsou v rámci zásob dále vykazována v položkách 

materiál (pokusná zvířata) a zboží (zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla 

aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat). 11 

 

 

 

 

                                                 
11 FIŠEROVÁ, E. Abeceda účetnictví pro podnikatel: Anag, 2008. ISBN 978-80-7263-450-7. s. 139. 
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3.1 Oceňování zásob při pořízení 

 

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

jsou považovány za náklady s pořízením související a které naopak nemohou být, 

upravuje § 49 odst.1 Vyhlášky č.500/2002 Sb. Zásoby jsou při pořízení oceňovány 

následujícími způsoby: 

 

• pořizovací cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související; 

• vlastními náklady, kterými jsou náklady vynaložené na výrobu nebo jinou 

činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo 

jiné činnosti; 

• reprodukční pořizovací cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy 

se o něm účtuje; 

 

Pořizovací cena 

 

Zákon o účetnictví definuje pořizovací cenu jako: „Cena, za kterou byl majetek pořízen 

a náklady s jeho pořízením související. 12  

 

Pořizovací cena je nejfrekventovanějším způsobem ocenění zásob, neboť se používá pro 

ocenění zásob získaných nákupem. Zahrnuje nejen holou cenu zásob, ale také vedlejší 

náklady s pořízením související, jako je přepravné, vyúčtované dodavatelem nebo 

provedené účetní jednotkou, provize, clo, pojistné atd. Z vnitropodnikových služeb 

souvisejících s pořizováním zásob nákupem a s zpracováním zásob se do pořizovací 

ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na úpravu skladového materiálu.  

 

                                                 
12 Citace dle literatury zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, § 25 odst.4a, písm. a 
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Je třeba si uvědomit, že vyjmenované náklady s pořízením související jsou součástí 

pořizovací ceny a musí být do pořizovací ceny zahrnuty. Zákonem stanovené ocenění 

pořizovacích zásob se týká celkové hodnoty příslušné složky zásob oceňované 

předepsaným způsobem, což znamená, že jde o všechny zásoby sledované na jednom 

syntetickém účtu. Z toho vyplývá, že celková pořizovací cena může být účtována na 

různých analytických účtech, přičemž součet analytických účtů příslušných k jednomu 

syntetickému účtu musí dávat ocenění v pořizovací ceně. 

 

Pevná cena  

 

Pevná cena je další možností ocenění zásob při pořízení. Je vhodná zejména 

v případech, kdy pořizovací cena zásoby nevykazuje příliš velké výkyvy při 

jednotlivých nákupech. Pořizovací cena je tak stanovena na úrovni předem stanovené 

pevné ceny, vedlejších nákladů pořízení a odchylky od pevné ceny při reálném nákupu. 

 

Pravidla pro přepočet ceny nejsou přímo definována, ale vyplývají z obecných 

ustanovení §25 zákona o účetnictví. K němu přistupuje ještě ustanovení §24, a to odst. 2 

písm. a) a odstavec 6, písm.a) a odstavec 7. Z těchto ustanovení vyplývá, že majetek 

nakoupený za částku určenou v zahraničí je nutno přepočítat kursem vyhlašovaným 

ČNB. Při tom opět ale jde o ocenění na syntetickém účtu, ne ve skladové evidenci. 

K jakému okamžiku na způsobu oceňování zavedeném v účetní jednotce bude skladová 

cena stanovena tak, jak bude přepočtena na přijaté faktuře, nebo bude stanovena jiným 

způsobem se současným vznikem oceňovacích odchylek. Rozpouštění oceňovacích 

odchylek je nutné upravit tak, aby nedocházelo k významným rozdílům v ocenění 

majetku především k rozvahovému dni. 

 

Ustanovení zákona o účetnictví týkajících se pevných kursů vyplývá, že si účetní 

jednotka může stanovit, že bude používat po období delší jak jeden den, ale ne delší jak 

účetní období stále stejný kurs. Ten ale musí být stanoven stejný, jaký vyhlásila ČNB 

pro den, který je prvním v období, po které bude kurs používán. 
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Zákon o účetnictví ani jiné účetní předpisy nevyžadují sledovat hodnotu zásob po 

přepočtu zahraničních měn na českou měnu souběžně, jak v české, tak i cizí měně. To 

ovšem neznamená, že účetní jednotka nemůže pro svou potřebu z jakýchkoliv důvodů 

sledovat cenu, za kterou byla ta která konkrétní zásoba pořízena nejen v českých 

korunách, ale i v cizí měně. Je jen třeba pamatovat na to, že v žádném případě nelze 

zásoby k rozvahovému dni přeceňovat, a to ani k tomuto dni platným kursem. Správné 

ocenění zásob při pořízení je konečné. Toto ocenění lze změnit pouze v případě, že by 

bylo zjištěno, že bylo chybné. 

 

Vlastní náklady 

 

Vlastními náklady se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností. Těmi jsou náklady 

přímé, popřípadě zvýšené o náklady s výrobou související, tedy část nepřímých 

nákladů. Co je přímým nákladem, není stanoveno žádným předpisem. Lze je definovat 

pouze na základě teoretických poznatků.  

 

Patří mezi ně jednoznačně přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního 

pojištění. V konkrétních podmínkách mohou být do přímých nákladů zařazeny i další 

náklady, zvláště náklady na tak zvané kooperace (subdodávky, poddodávky). 

 

Do nepřímých nákladů související s výrobou či jinou činností se zpravidla zahrnují 

všechny nebo některé z nákladů na odpisy, spotřebu energie, opravy a mzdové náklady 

na řízení nebo obsluhu výroby. Nelze tedy zahrnovat do pořizovací ceny případnou 

vlastní práci individuálního podnikatele. Do nákladů a tím ani do ocenění zakázky nelze 

zahrnout ani náklady finanční povahy, jako jsou úroky, dle Vyhlášky č.500/2002 Sb., § 

49 odst.1. Do přímých i nepřímých nákladů nelze pro účely oceňování zásob zahrnovat 

téže náklady sankční povahy, bez ohledu na to zda jsou či nejsou uplatnitelné do 

základu daně z příjmů, i když tak Vyhláška nestanoví. Záleží na vůli účetní jednotky, 

zda do ocenění zásob vlastní výroby budou tyto nepřímé náklady zahrnuty či nikoliv.  
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Je možno říci, že čím méně jsou tyto náklady odvislé od rozvrhové základny, tím spíše 

by mělo být prováděno ocenění této zásoby pouze v přímých nákladech.13 

 

Reprodukční pořizovací cena 

 

Zákon o účetnictví definuje reprodukční pořizovací cenu jako: „Cena, za kterou byl 

majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.“ 14 

 

V účetnictví to je cena, kterou bychom zaplatili, kdybychom získaný předmět kupovali 

v tom stavu, v jakém se nachází v době získání. Ze Zákona není jasné, zda do 

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

má být stanovena cena, za kterou byl majetek pořízen, není v žádném účetním předpisu 

stanoven. Dá se proto předpokládat, že cena může být proto stanovena jak znaleckým 

posudkem, tak i odborným odhadem. 

 

Z ustanovení zákona o účetnictví lze ale odvodit, že je třeba vzít v úvahu, kde byl 

majetek získán. Pokud byly vynaloženy další náklady potřebné na pořízení, jako je třeba 

doprava, pak je nutno reprodukční cenu o tyto náklady zvýšit. Obdobně to bude též i 

s případnou montáží. Reprodukční cenou mohou být zásoby oceněny, pokud byly 

pořízeny darem, či jinou formou bezúplatného nabytí a v případě, že náklady na jejich 

vytvoření vlastní činností nelze zjistit. 

 

Jiným bezplatným pořízením než darováním může být například inventurní přebytek. 

Obvykle bude takovýto přebytek, pokud půjde o nepoužitý majetek, oceněn cenami 

platnými na trhu v době jeho zajištění. U použitého majetku bude odhad ceny 

vyjadřovat cenu pravděpodobně dosažitelnou v době získání. Totéž bude platit i pro 

oceňování výrobního odpadu, případně různých zbytků vrácených z výroby. 

                                                 
13 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008. 
    ISBN 978-80-247-2117-0. s.14 
14 Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, § 25 odst.4, písm.b) 
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Vyhláška v § 39 odst.5a) požaduje, aby v příloze k účetní závěrce byly uvedeny 

informace o způsobech oceňování.  Při použití reprodukční ceny to znamená, že by 

mělo být popsáno, jakým způsobem byla stanovena a na základě jakých podkladů. Tato 

informace je důležitá obzvláště v případech, kdy byl reprodukční cenou oceněn 

přírůstek majetku významnější hodnoty v ročním úhrnu celkem, což může u některých 

účetních jednotek nastat například při oceňování odpadu a vrácených zbytků použitého 

materiálu do výroby.15 

 

Způsoby účtování o zásobách 

 

Účetní jednotky mají možnost volby mezi dvěma možnými způsoby vedení záznamů o  

zásobách. Jde o volbu mezi periodickým v účetnictví označován jako způsob „B“ 

účtování o pořízení a úbytku zásob a průběžným způsobem v účetnictví označován 

jako způsob „A“ účtování o pořízení zásob. 

 

Průběžným systém evidence zásob (způsob A) udržuje záznamy o nakoupených 

zásobách a o nákladech prodaných zásob na stále aktuální bázi. Taková evidence 

zajišťuje maximum informací pro operativní řízení, ulehčuje přípravu účetních výkazů a 

rozhodování manažerů. Z účetnictví je možno v průběhu účetního období kdykoliv zjisti 

stav zásob na skladě a jejich hodnotu v korunách. Skutečný stav zásob je se stavem 

účetním porovnáván povinně jednou za účetní období, a to k okamžiku, ke kterému se 

stanovuje účetní závěrka. 

 

Periodický systém evidence zásob (způsob B) nezajišťuje průběžné záznamy o pohybu 

zásob. Stav zásob a náklady spojené s prodejem zásob se počítají až na konci účetního 

období, kdy je provedena fyzická inventura zásob a její porovnání se skladovou 

evidencí. Tohoto způsobu účtování o pořízení zásob se používá v případě, kdy účetní 

jednotka nepotřebuje v průběhu účetního období informace o stavu zásob z účetnictví. 

                                                 
15 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008.s.15. ISBN 978-80-247-
2117 -0 
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Způsob B můžou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení 

evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav 

zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona o účetnictví. Existuje několik způsobů 

pro ocenění zásob při jejich vyskladnění. 

 

Metoda FIFO 

 

Pojmenování metody FIFO je odvozeno od anglického „first in, first out“, což 

v překladu znamená „ první dovnitř, první ven“. Jde o způsob, kdy se obrazně nejdříve 

nakoupené zásoby prodávají jako první. K prodanému zboží se automaticky přiřazuje 

nejstarší pořizovací cena, takže stav zásob na skladě je oceněn pořizovacími cenami 

posledních dodávek. 

 

Při růstu cen dodávek vede metoda FIFO k tomu, že ocenění stavu zásob na skladě a 

tedy i v rozvaze se přibližuje aktuální, tedy vyšší tržní ceně, zatímco náklady jsou ve 

výkazu zisku a ztráty vykázány nižší. To vede obecně k vykázání vyššího výsledku 

hospodaření, vyššího základu daně z příjmů a vyšší daňové povinnosti. Důvodem pro 

tento postup je snaha přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám 

trhu. 16 Výhodou metody FIFO je skutečnost, že určuje pevný pořádek, podle něhož se 

pořizovací náklady přiřazují prodávaným položkám. 

 

Metoda váženého aritmetického průměru 

 

Vážený aritmetický průměr je celosvětově nejpoužívanější metodou oceňování zásob, 

používá se tam, kde jsou zásoby relativně homogenní a kde není možné oceňovat každý 

jednotlivý fyzický tok zásob. Tato metoda slouží k ocenění jednotlivých skladových 

položek na skladě nebo při jejich vyskladnění. V tomto případě se zásoby na skladě 

oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z individuálních pořizovacích  
                                                 
16 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008.s.17. ISBN 978-80-247-
2117 -0 
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cen jednotlivých nákupů, přičemž jako váhy vystupují množství zásob v jednotlivých 

dodávkách. Průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc, a to bud k začátku nebo 

ke konci měsíce. Lze jej počítat i průběžně, při každé nové dodávce. 17 

 

Metoda pevné ceny 

 

Český účetní standard 015 – Zásoby uvádí, že: „Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na 

cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny 

pořízení a náklady s pořízením související.“ 18  

 

Jak má být tato cena stanovena není žádným předpisem upraveno. Proto je nutno se řídit 

obecnými pravidly, dle kterých použité metody mají směřovat k co nejvěrnějšímu 

zobrazení skutečnosti. 19 

 

Obvykle se při stanovení ceny vychází z předpokládaných pořizovacích cen nebo z cen 

známých v momentu stanovení skladových cen. Bylo by vhodné, aby v účetní jednotce 

byl, nejlépe vnitřním předpisem, upraven způsob změny výše této ceny během roku. Ke 

změně ocenění by mohlo dojít například vždy, když se dosahované pořizovací ceny 

odchýlí od předem stanovených cen o více než stanovená procentuální částka. Protože 

způsob oceňování (v tomto případě předem stanovená cena) je metodou, ale použití 

jednotlivých konkrétních cen je pouze aplikací této metody, lze ceny během roku měnit, 

aniž by docházelo k rozporu s ustanovením zákona o účetnictví. 

 

Nově stanovená cena bude používána buď až pro nově pořizované zásoby nebo se 

provede přecenění stávajících zásob. Množství přeceňovaných zásob se zjistí na základě 

inventury. O zjištěném rozdílu bude účtováno jako o oceňovací odchylce.  

                                                 
17  Louša, F. Zásoby  -  komplexní  průvodce  účtováním  a oceňováním: 2 vydání. 20085. s.168.  ISBN 
978-80-247-2117 -0 
18 Citace dle literatury České účetní standardy - Zásoby 
19 Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, § 24 odst.1 
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Pokud jsou zásoby oceňovány pevnou skladovou cenou, vznikají rozdíly mezi tímto 

oceněním a skutečně dosaženou pořizovací cenou. Tyto rozdíly nazývají České účetní 

standardy odchylkami od skutečné ceny pořízení zásob. Oceňovací odchylky mohou za 

jistých okolností vznikat i při uplatnění ostatních uvedených způsobů oceňování. 

Způsob rozpouštění odchylek musí být dle ustanovení bodu Českých účetních standardů 

stanoven závazným způsobem. 20 

 

Oceňovací odchylky mohou vnikat: 

 

• jako rozdíl mezi předem stanovenou skladovou cenou a skutečnou pořizovací 

cenou skladových zásob; 

• ve výši skutečných nákladů souvisejících s pořízením; 

• jako rozdíly ze zaokrouhlení; 

• jako rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady související 

s pořízením; 

• ve výši marže, DPH z prodejní ceny a případně nákladů souvisejících 

s pořízením při sledování hodnoty zásob v prodejních cenách; 

• při přecenění zásob;  

• kombinací některých z výše uvedených způsobů. 

 

Pokud systém oceňování zásob, který účetní jednotka používá, vede ke vzniku 

oceňovacích odchylek, je třeba stanovit systém, dle kterého budou tyto odchylky 

rozpouštěny do nákladů. Způsob rozpouštění stanovení odchylek musí být stanoven tak, 

aby nemohlo dojít ke zkreslení věrného obrazu podávaného účetnictvím a účetní 

závěrkou o stavu majetku účetní jednotky. 21 

 

                                                 
20 Český účetní standard pro podnikatele 015 Zásoby, bod 3.3 
21 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008.s.36.  
ISBN 978-80-247-2117 -0 
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3.2 Inventarizace 

 

Inventarizace jsou důležitou součástí účetnictví a bez jejich řádného provedení není 

možné považovat účetnictví za průkazné. Pomocí inventury jsou zjišťovány a 

v inventurních soupisech zachycovány skutečné stavy majetku a závazků. Inventarizace 

je dle § 29 odst. 1 Zákona proces, během něhož jsou porovnávány výsledky fyzického 

zjišťování majetku a závazků zachycené v inventurních soupisech s účetním stavem, 

prověřována správnost ocenění zjištěného stavu a posuzováno, zda neexistují nebezpečí 

předvídatelného rizika či možné ztráty. Fyzická či dokladový inventura je proto pouze 

jednou částí inventarizace. 

 

Inventarizace je obvykle prováděna na základě směrnice vedoucího orgánu účetní 

jednotky. Touto normou by měla být stanovena základní pravidla provádění 

inventurních a inventarizačních prací a určeny osoby odpovědné za provedení 

jednotlivých dílčích etap. 22 

 

Základní pravidla při provádění inventarizace dle Zákonač.563/1991 Sb.,o účetnictví, 

dále jen Zákona: 

 

• možnost průběžného provádění inventury zásob; 

• povinnost provádět inventarizaci ke každé řádné či mimořádné účetní závěrce a 

k závěrce sestavené za účelem podání návrhu na vyrovnání (§ 29 

odst.1.Zákona); 

• povinnost zúčtovat inventarizační rozdíly do období, za které baly inventarizace 

provedena (§ 30 odst.6 Zákona); 

• povinnost při inventarizaci zjišťovat, zda účetní hodnota zásob není nižší, než 

jejich potencionální prodejní cena snížená o náklady spojené s jejich prodejem 

(§ 26 odst.1 Zákona); 

                                                 
22 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008.s.157. 
ISBN 978-80-247-2117-0. 
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• povinnost vyhotovování inventarizačních soupisů, které musí mít náležitosti 

obsažené v Zákoně; 

• nutnost určení osob odpovědných za provedení inventury (§ 30 odst.2, písm.b), 

Zákona); 

• nutnost určení osoby odpovědné za inventarizaci (§ 30 odst.2, písm.b), Zákona); 

• povinnost úschovy inventarizační dokumentace po dobu pěti let po jejím 

provedení (§ 31 odst.2, písm.b), Zákona); 

 

Pokud jsou při inventarizaci zjištěny inventarizační rozdíly, i když byly zjištěny 

k jinému datu než k datu účetní závěrky, považují se rozdíly jištěné k datu jejího 

sestavení. Důsledkem toho je nutnost provést dokladovou inventarizaci k datu sestavení 

účetní závěrky porovnáním zápisů skladové evidence s účetní. Případné zjištěné rozdíly 

jsou rovněž inventurními rozdíly.  23 

 

Inventarizační rozdíly 

 

Porovnáním skutečného stavu zásob zjištěného fyzickou inventurou se stavem 

v účetnictví mohou vzniknout rozdíly, které nelze prokázat způsobem stanoveným 

zákonem o účetnictví. Vzhledem k tomu, že inventarizační rozdíly jsou účtovány 

převážně výsledkově, do provozních nákladů a výnosů, musíme správně rozlišit, zda 

tyto náklady a výnosy budou či nebudou součástí daně z příjmů. Inventarizační rozdíly 

mohou být přebytky zásob, nebo manko zásob. Pokud se jedná o manko, musíme také 

rozlišit, zda se jedna o manko nezaviněné a společnost má předem stanovené normy. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Louša,F. Zásoby a komplexní průvodce účtováním a oceňováním: Grada 2008.s.158. 
ISBN 978-80-247-2117-0. 
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3.3 Rozdíly mezi úpravou oblasti zásob v české účetní legislativě a 

v rámci IFRS/IAS 

 

V souboru Standardů Mezinárodního finančního výkaznictví je oblast zásob upravena 

standardem IAS 2 – Zásoby. Rozdíly této úpravy oproti pravidlům daným českými 

právními normami v oblasti účetnictví jsou následující: 

 

• V ČR není zvlášť upravena problematika stavebních kontraktů a biologických 

aktiv. Pro obě skupiny aktiv platí stejná pravidla jako pro ostatní zásoby. 

• V ČR nejsou odlišeny významné náhradní díly a jsou sledovány společně 

s ostatními součástmi zásob, což vede k narušení vypovídající schopnosti 

rozvahy ( zejména nepřesné informování o likvidnosti aktiv respektive jejich 

dlouhodobosti a krátkodobosti); 

• V oblasti oceňování standard zejména stanovuje přísnější pravidla pro ocenění 

vyráběných zásob; 

� Standard vyžaduje oddělení fixní a variabilní části režie, které není 

předpisy v ČR vyžadováno. Do hodnoty produkce lze aktivovat pouze 

část fixní režie, které odpovídá normální úrovni využití výrobní kapacity. 

Na rozdíl od toho v ČR se přiřazení režijních nákladů odehrává bez 

ohledu na výkyvy ve využití výrobní kapacity. Důsledkem tohoto 

postupu je skrytí nehospodárnosti vzniklé nevyužitím výrobní kapacity 

aktivováním nadměrné výše režijních nákladů do ocenění neprodané 

produkce. 

� České předpisy se nezabývají otázkou neproduktivně vynaložených 

nákladů (náklady na zmetky, odpad apod.), které standard zakazuje 

aktivovat (důsledky jsou obdobné, jako u aktivace nadměrné výše fixní 

režie viz předchozí bod); 

� Správní režie je v ČR zahrnována do ocenění vyráběných zásob pokud 

jsou vyráběny dobu delší než jeden rok (v IAS tuto oblast upravuje 

samostatný standard IAS 11- Stavební smlouvy). Standard dovoluje 



 36

aktivaci správní režie pouze výjimečně, v případech, kdy lze prokázat 

příčinný vztah mezi vynaloženou správní režií a pořízením zásob; 

• Ve výsledovce využívající druhového členění nákladů v provozní části 

výsledovky standard vyžaduje, aby byla provedena úprava nákladů o změnu 

stavu vyráběných zásob, nikoliv úprava výnosů prováděná v ČR prostřednictvím 

účtové skupiny 61 – Změna stavu vyráběných zásob. 

 

Celkově lze říci, že platné znění IAS 2 - Zásoby ve srovnání s českou metodikou je 

postaveno na přísnějším uplatnění zásady opatrnosti při ocenění zásob. 24 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Kapitola zpracovaná dle literatury Dvořáková,D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle 
Mezinárodních standardů IFRS: Komputer Press 2008.s.168. ISBN 978-80-251-1950 -1 
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4 Tvorba vnitřních účetních směrnic ve společnosti ABC, 
s.r.o. 

 
 
Při tvorbě směrnic ve firmě ABC, s.r.o. se zaměřím na činnosti a postupy v této účetní 

jednotce a směrnice vytvořím na konkrétní činnosti a situace firmy. Jelikož společnost 

nemá doposud vytvořeny reálné účetní směrnice, nemohu provést relevantní analýzu 

jejich současného stavu.  

 

Protože je tvorba směrnic pro kompletní oblast účetnictví ve společnosti velice 

rozsáhlá, zaměřuji se ve své bakalářské práci na vytvoření směrnic týkajících se zásob. 

Kompletní seznam vnitřních účetních směrnic, které by tato účetní jednotka měla mít 

vytvořeny, aby splnila své zákonné povinnosti uvádím v příloze 2 této bakalářské 

práce. 

  

Společnost ABC, s.r.o. vznikla zápisem do obchodní rejstříku dne 3.9.1997 v Hradci 

Králové. Společnost si zvolila právní formu společnost s ručením omezeným s.r.o. 

 

Firma ABC, s.r.o., patří mezi malé organizace, k 31.12.2008 měla celkem devět 

zaměstnanců, z toho řídících dva. Předmětem podnikání společnosti je: 

 

• Chemická výroba – výroba úklidových a čistících prostředků; 

• Koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

• Výroba kosmetických přípravků; 

• Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků; 

• Velkoobchod. 

 

Vedení účetnictví je organizováno v soustavě účetnictví, přičemž jeho vedení je 

prováděno v účetním programu Pohoda. O zásobách je účtováno způsobem A. I když  

se společnost zabývá převážně velkoobchodem, vybrala si způsob účtování způsobem 

A, protože chce mít přehled o zásobách v každém okamžiku. Zásoby ve společnosti jsou 

při pořízení oceňovány pořizovacími cenami. 
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Během vývoje společnosti došlo k radikálním změnám jejího vedení a 15.května 2006 

se změnou majitelů přišel revoluční zvrat v činnosti společnosti. Prioritou se stal 

velkoobchodní prodej drogerie, kosmetiky a dezinfekčních prostředků. Dále pak výroba 

a dovoz některých produktů. V roce 2007 začala společnost nakupovat od největší 

Turecké firmy Evyap kosmetické prostředky, které se podařilo zalistovat do jednoho 

z největších řetězců Ahold Cz a úspěšně implementovat do nezávislého trhu, i přes 

velikou konkurenci na trhu. 

 
Sortiment zboží se skládá z následujících položek: 

 

• Krémy na ruce; 

• Mycí pasty; 

• Desinfekční prostředky; 

• Drogerie; 

• Průmyslová chemie; 

• Kosmetické přípravky; 

• Vlasová kosmetika. 

 

Hlavní činností společnosti je v současné době velkoobchod s drogérií. Další činností je 

prodej vlastních značek. Prioritou společnosti je využití dlouholetých zkušeností 

managementu z minulých let v oblasti obchodu a výroby drogistického zboží. Sortiment 

společnosti je zaměřen také na dodávky a zásobování průmyslového trhu s ochrannými 

pracovními pomůckami, velkoobchodů s drogérií, velkoobchodů s ochrannými 

pracovními pomůckami a řetězců typu Ahold, Tesco, do kterých již firma úspěšně 

dodává. Pro řetězce firma připravuje produkty ze zahraničí ( hlavně z Turecka ), které 

jsou konkurenceschopné a kvalitativně porovnatelné s výrobky nadnárodních 

společností. 

 

V řetězci Ahold patří společnost mezi TOP dodavatele v sortimentu pevných mýdel, 

krémů a sprchových gelů. Do řetězce Tesco jsou dodávky ve stádiu výběrového řízení 

položek. Firma od začátku svého působení na trhu aktivně spolupracuje s dovozcem 
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zahraničního zboží (Turecko) a má v plánu vytvořit v České republice pobočku, která 

by mohla zásobovat a dodávat i úspěšně do Polské republiky a na Slovensko. 

  

Firma má ve svém portfoliu také mycí pasty na ruce a krémy na ruce, které jsou úspěšně 

dodávány přímo do průmyslové sféry prostřednictvím velkoobchodů s ochrannými 

pracovními pomůckami, velkoobchodů s drogérií a také v některých případech na přímo 

do závodů. Trh průmyslový je stabilní trh, který poskytuje jistotu v dodávkách při 

dodržení trendu poskytování na 100% služeb zákazníkům. Specifikace geografických 

oblastí podnikání se člení na  segmenty, zejména Česká republika, Slovensko a  Polsko. 

Momentální celkové prodeje v České republice se pohybují v průměru kolem 2,5 mil 

Kč měsíčně. Dle nárůstů prodejů jsou výrobky a služby velmi příznivě hodnoceny ve 

srovnání s konkurencí. 

 

 

4.1 Vytvoření účetni směrnice pro oblast zásob společnosti  

ABC, s.r.o. 

 

Jak jsem již uvedla v předcházející části teoretické práce, nemá společnost ABC, 

s.r.o. dosud vytvořeny vnitřní účetní směrnice a proto nemohu provést analýzu 

současného stavu. Protože se společnost zabývá převážně velkoobchodem 

s drogistickým zbožím, zaměřím se na vytvoření směrnic týkajících se účtování o 

zásobách společnosti.  

 

Jednotná úprava titulní strany vytvořených vnitřní účetní směrnice je  uvedena 

v příloze 3 bakalářské práce. 

 

Rozsah vnitropodnikové  směrnice 

 
Tato směrnice se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 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, 
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a dále Českými účetními standardy. 

 

 

Cíl vnitropodnikové směrnice 

 

Stanovení principů pro zajištění řádné evidence zásob společnosti a jeho správné 

ocenění.  

 

Společnost ABC, s.r.o. účtuje o zásobách u skladovaného zboží. (účet 132)  Jedná se o: 

 

• Drogistické zboží – čistící prostředky; 

• Kosmetické přípravky – krémy na ruce, vlasová kosmetika, dětská kosmetika; 

• Dezinfekční prostředky; 

• Doplňkový sortiment. 

 

Další kategorií zásob je skladovaný materiál (účet 112): 

 

• Kartony na zboží, konkrétně se jedná o kartony na vlastní výrobky; 

• Strečové folie; 

• Dolepky;  

• Palety; 

• Obaly. 

 

Společnost účtuje nákup materiálu přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad 

v následujících případech: 

 

• Kancelářské potřeby (např. poznámkové bloky, záznamníky, plánovací 

kalendáře, psací potřeby, sešity, pořadače, děrovače, kancelářské sponky, 

rychlovazače, obálky, lepící pásky, opravný lak, nůžky, dopisní papír apod.); 

• Hygienické a úklidové prostředky (např. toaletní papír, úklidové přípravky, 

mycí prostředky a pomůcky apod.); 
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• Drobná údržba a drobné opravy (např. v elektroúdržbě žárovky, pojistky, 

elektroinstalační krabice, šňůry, zásuvky; v údržbě počítačů barvící pásky, 

výměnné kazety do tiskáren, tonery apod.); 

• Tiskopisy (např. formuláře); 

• Ostatní (např. katalogy, studijní a odborná literatura, technické, právní a 

daňové předpisy apod.). 

 

Tyto druhy materiálu se zúčtují na samostatné analytice účtu 501 – Spotřeba 

materiálu. 

 

Účtování zásob způsobem A v dané účetní jednotce 

 

Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží v průběhu účetního období 

se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111 – Pořízení 

materiálu nebo na vrub účtu 131 – Pořízení zboží, souvztažně na příslušných účtech 

zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitropodnikové služby, které 

souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu a zboží se účtuje 

na vrub příslušných účtů zásob souvztažně na příslušném účtu účtové skupiny 62 – 

Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích 

cenách u nákupů  účetním zápisem na vrub účtu 112 – Materiál na skladě nebo účtu 

132 – Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111 – Pořízení materiálu a prodej nebo 

131 – Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub 

příslušných účtů účtové skupiny č.50 – Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu 

na vrub účtu 542 – Prodaný materiál, souvztažně na příslušném účtu zásob. 

 

Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtu účetní 

skupiny č. 50 – Spotřebované nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených 

úbytků, na vrub účtu 582 – Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených 

úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 688 – Ostatní mimořádné výnosy, 

popřípadě ve pospěch účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy ( a to v tom 

případě, pokud se má oprávněně za to, že k tomu došlo chybným účtováním při 

jejich vyskladnění). 
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Ustanovení k účtování zásob 

 

• Při uzavírání účetních knih se účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 – 

Materiál na cestě nebo na vrub účtu 139 – Zboží na cestě. Nevyfakturované 

dodávky se účtují ve prospěch účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Účty 111 – 

Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží musí mít nulový zůstatek.; 

• Při účtování způsobem A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112 – 

Materiál na skladě a nákupy zboží na účet 132 – Zboží na skladě; 

• O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce musí být vedena 

analytická evidence s uvedením místa uložení; 

• O vyúčtovanou cenu za zpracování  materiálu nebo o vlastní náklady na 

zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na 

skladě; 

• Renovace náhradních dílů a úprava zásob, provedená ve vlastní režii se 

vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění 

náhradních dílů a zásob na skladě; 

• Účetní jednotka společnosti si může stanovit svým předpisem vždy pro 

příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o 

druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, 

vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní 

závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu. 

 

Analytická evidence zásob 

 

• Analytická evidence se vede podle druhů nebo skupin zásob na skladních 

kartách nebo v datových souborech počítače. Analytická evidence podle 

druhů nebo skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména 

označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství; 

• Další analytickou evidenci lze vést na základě požadavků, vyplývajících 

z řízení vlastní organizace, popř. požadavků stanovených právními 

předpisy; 
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• Analytická evidence podle druhů nebo skupin zásob slouží k jejich 

identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum 

vyskladnění, ocenění a údaje o množství. 

 

Ve společnost ABC, s.r.o. jsou ve skladové evidenci veškeré zásoby stejného druhu 

vedeny na skladech v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem 

z pořizovacích cen. Průměrná cena se přepočítává při každém pořízení zásob na 

sklad. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou účetní jednotka zásoby skutečně 

pořídila včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. přeprava, provize, clo, 

pojistné, skonto. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob 

nákupem se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na 

zpracování materiálu. Vyskladnění zásob se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby 

oceněny ve skladě. 

 

Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih 

 

Při inventarizaci zásob zjišťuje společnost užitnou hodnotu zásob, která se porovnává  

s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnot, nezúčtovávají se. 

Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty 

definitivní, vytvoří se opravná položka účtové skupiny 19. Při definitivním snížení 

hodnoty se účtuje na vrub účtu 582 – Manka a škody. Zvolené způsoby oceňování se 

v průběhu účetního období nesmí měnit a musí být stejné pro všechny střediska a 

sklady v rámci účetní jednotky. 

 

Odchylka od skutečné ceny pořízení plus „Náklady s pořízením související“ se 

rozpouští 1x za měsíc. Rozpouštění odchylky od skutečné ceny pořízení a nákladů 

s pořízením souvisejících se vztahuje ke všem úbytkům zásob ze skladu, tedy nejen 

k účtům 501 – Spotřeba materiálu, 504 – Prodané zboží, 542 – Prodaný materiál, ale 

i k ostatním úbytkům zúčtovaným např. na účtech 513 – Dary nebo 582 – Manka a 

škody, ale také převodům mezi sklady. Proto je nutné, aby u všech těchto 

vyjmenovaných účtů třídy 5, byly výdaje ze skladu (účet 112 a účet 132) zúčtovány 

na samostatné analytice. Přímá spotřeba materiálu, které účetní jednotka účtuje na 
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účtu 501 – Spotřeba materiálu, bez předchozího zaúčtování na sklad, je vedena na 

samostatné analytice.  

 

Inventarizace zásob 

 

Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení 

Zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví (především § 6, 7, 26 a § 30) a Účtové osnovy a 

postupů účtování pro podnikatele. Inventarizace bude provedena podle středisek a podle 

jednotlivých účtů bude vyhotoven sumář inventarizačních soupisů za celou organizaci. 

Skutečné stavy budou zaznamenány v inventarizačních soupisech, které musí být 

podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace. Jednotlivé inventarizační 

soupisy musí být označeny číslem a názvem účtu. Archivace těchto inventarizačních 

soupisů ve společnosti ABC, s.r.o. je pět let. 

 

Inventarizační rozdíly 

 

Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem zásob se skutečným 

stavem zásob zjištěným inventarizací, se považují výlučně případy, kdy: 

• Skutečný stav je nižší (manko) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy 

nelze doložit účetním dokladem, nebo prokázat jiným způsobem stanoveným 

zákonem. Rozdíly se proúčtují vždy do mimořádných nákladů (účet 582 – 

Manka a škody), popř. mimořádných výnosů (účet 688 – Ostatní mimořádné 

výnosy), s výjimkou přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněně 

(průkazně) za to, že k němu došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění 

(účtuje se na DAL účetní skupiny 50), dále s výjimkou přirozených úbytků 

zásob v rámci norem (účtuje se na MD účetní skupiny 50); 

• Skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy 

nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným 

zákonem. 

Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se 

inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 
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Opravné položky 

 

Opravné položky se vytváří pouze k účtů majetku v případech snížení jejich ocenění 

v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se 

vytváří jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého 

charakteru. Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena (snížená o 

náklady s prodejem) je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se 

musí ocenit v účetnictví touto nižší cenou formou opravné položky. 

 

Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub nákladů. Jejich snížení nebo zrušení se 

vyúčtuje ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže 

opodstatněnost jejich výše. Při inventarizaci zjištěném trvalém snížení ocenění zásob se 

proúčtuje snížení na vrub nákladů, u zásob na účet 582, souvztažně se účtuje na 

příslušné majetkové účty. 

 

Inventarizační soupis 

 

Fyzická inventarizace – inventarizační soupisy v závislosti na druhu 

inventarizovaného majetku musí minimálně obsahovat: 

• Číslo a název účtu, který je inventarizován; 

• Název organizace, razítko, střediska; 

• Pořadové číslo položky v soupisu; 

• Inventární číslo majetku; 

• Název majetku; 

• Cena za jednotku množství v Kč; 

• Údaje v Kč – skutečný stav; 

• Údaje v Kč – účetní stav; 

• Rozdíl v Kč mezi skutečným a účetním stavem (manko, přebytek); 

• Celkové součty v Kč; 

• Datum provedení inventarizace; 

• Jméno a podpis pracovníka (pracovníků) odpovědného za provedení 

inventarizace. 
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Fyzická inventarizace – inventarizační soupisy musí minimálně obsahovat: 
 

• Číslo a název účtu, který je inventarizován; 

• Datum, ke kterému se inventarizace provádí; 

• Název organizace, razítko, střediska; 

• Čísla účetních dokladů, kterými byly jednotlivé položky tvořící 

zůstatek účtu zaúčtovány; 

• Položky tvořící zůstatek účtu v Kč rozepsaný podle povahy zaúčtování 

na straně MD a DAL; 

• Vyčíslení celkových obratů a zůstatku účtu; 

• Textová část; 

• Datum provedení inventarizace; 

• Jméno a podpis pracovníka (pracovníků) odpovědného za provedení 

inventarizace. 

U obou druhů inventarizací majetek, jehož ocenění je vyjádřeno v cizí měně, musí 

zde být rovněž oceněn mimo v Kč také v cizí měně. 

 

 

Účtování o inventurních rozdílech 

 

Problematika je řešena v Českých účetních standardech č. 007 – Inventarizační rozdíly 

a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. 

 

 

Přebytky  

 

Přebytky vzniklé při inventurních rozdílech jsou účtovány do výnosů. (11x/648, 

12x/61x). Ocenění přebytků je provedeno dle § 25 Zákona o ustanovení Postupů 

účtování pro podnikatel třída 1, čl.IV, odst. 4, tj. reprodukční cenou. Toto ocenění platí i 

pro daňové účely. K ocenění majetku stačí odborný odhad, který nemusí být proveden 

soudním znalcem. Pokud nastane situace, že se má oprávněně za to, že k němu došlo 

chybným účtováním při jejich vyskladnění, účtuje se ve prospěch účtu účtové skupiny 

50 – Spotřebované nákupy. 
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Nezaviněná manka 

 

Společnost ABC, s.r.o. si stanovila výši ztratného do výše 0,5 %  z nákupní ceny zásob 

na skladě. stanoveným dle Zákona o účetnictví. Ve společnosti ABC, s.r.o. jsou manka 

do normy s možnými ztrátami a škodami technologické a technické ztráty vzniklé 

například, vyschnutím, zásobováním a odbytovém procesu. Jedná se o přirozené úbytky 

a manka do normy. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtovávají se.  

 

Zaviněná manka 

 

Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, 

vytvoří se opravná položka (účetní skupina 19). Při definitivním snížení hodnoty se 

účtuje na vrub účtu 582 – Manka a škody.  

 

Na základě vyhotoveného předpisu, provede se náhrada škody odpovědné osobě. A to 

buď formou hotovostní platby přímo do pokladny, nebo srážkou se mzdy odpovědné 

osoby. 

 

Pokud  jsou inventarizační rozdíly považovány za škodu dle § 25 odst. 3 ZDP a nejsou 

případy dle § 24 odst.21 téhož zákona, pak jsou daňově neuznatelné, ledaže by byla 

zúčtována náhrada škody. Škoda je pak daňově uznatelná dle § 25 odst. 1 písmeno n, až 

do výše předepsané náhrady 

 

Rozpouštěná (zúčtovaná) hodnota Odchylky od skutečné ceny pořízení a Nákladů 

souvisejících s pořízením se vede na výše uvedených účtech v účtové třídě 5 na 

samostatné analytice. Rozpouštění Odchylek od skutečné ceny pořízení a Nákladů 

s pořízením souvisejících se rovněž vztahuje na vnitropodnikové převody ze skladu 

do skladu ( z účtu 112 na účet 112 a z účtu 132 na účet 132). Tyto převody je nutné 

zabezpečit tak, aby byly účtovány prostřednictvím samostatné analytiky účtu 395 – 

Vnitřní zúčtování.  
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Při výdeji se účtuje na základě výdejky, při příjmu na základě příjemky. Analytika 

k účtu 395 se stanoví zvlášť pro převody mezi sklady materiálu (účet 112) a zvlášť 

pro převody mezi sklady se zbožím (účet 132). Na těchto analytikách nesmí být 

účtovány jiné účetní případy. Zde uvedené způsoby oceňování se nesmí v průběhu 

účetního období měnit a jsou stejné pro všechna střediska a sklady.  

 

Při účtování zásob je nutné věnovat maximální pozornost přesnosti účtování na 

stranách MD a DAL účtů zásob, ve smyslu Účtové osnovy a postupů účtování pro 

podnikatele. Přírůstek zásob účtovat na MD, úbytek  /výdej/ zásob na DAL. Storno 

přírůstku zásob na MD se znaménkem (-), storno úbytku /výdeje/ zásob na stranu 

DAL se znaménkem (-). Pokud by přesnost tohoto účtování nebyla dodržena, byla by 

značně ztížena kontrola účtování a ocenění zásob. Mohlo by dojít ke zkreslení 

ocenění min. u výpočtu příslušného množství Odchylky od skutečné ceny pořízení a 

Nákladů s pořízením zásob souvisejících pro rozpuštění. 

 

Kontrolu a dodržování této vnitropodnikové směrnice je pověřena hlavní účetní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit soubor vnitropodnikových 

směrnic, který by odpovídal potřebám společnosti ABC, s.r.o. Společnost se zabývá 

převážně velkoobchodem, proto jsem se zaměřila na vnitropodnikové směrnice pro 

oblast zásob. 

 

V první teoretické části jsem popsala východiska vykazování účetních informací, 

týkající se daného tématu dle platné legislativy. Důležitou částí pro mě bylo studium 

patřičné literatury a zákonů. Ve stručnosti jsem popsala Zákon o účetnictví, Vyhlášku 

500/2005 Sb, České účetní Standardy a Mezinárodní standardy finančního výkaznictví. 

Nedílnou součástí teoretické části bylo zpracování vnitropodnikových směrnic. Dále 

jsem popsala zásoby a jejich členění.  

 

Ve druhé, praktické části jsem představila společnost ABC, s.r.o. Při tvorbě těchto 

vnitropodnikových směrnic jsem se zaměřila na činnost a postupy v dané účetní 

jednotce a směrnice přizpůsobila na konkrétní činnosti, situaci a náplně dané účetní 

jednotky. Protože vytvoření všech vnitropodnikových směrnic by bylo velmi rozsáhlé, 

zaměřila jsem se na zásoby.  

 

Výstupem své bakalářské práce je vytvoření vnitropodnikové směrnice pro oblast zásob 

společnosti ABC, s.r.o., které tato společnost nemá dosud zajištěny. Na základě 

teoretických poznatků z oblasti tvorby vnitropodnikových směrnic jsem vytvořila 

směrnici, která obsahuje metodický postup  účetní evidence zásob ve společnosti ABC, 

s.r.o. a zajišťuje transparentnost účtování ve společnosti. Může být rovněž metodickou 

pomůckou pro další účetní jednotky a také přínosem v rámci daňového řízení, pro 

usnadnění a urychlení finančních kontrol, zejména v otázkách daňové znatelnosti 

nákladů plynoucího z přirozených úbytků zásob a ztratného. 
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Vytvořením této směrnice byla splněna povinnost účetní jednotky, která nepřímo 

vyplývá  z §25 odst.2, Zákona o daních z příjmů. 

 

Vypracování bakalářské práce má přínos jak pro společnost ABC, s.r.o., pro kterou byla 

zpracována, tak i pro prohloubení mých teoretických znalostí. 
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Příloha 1: Seznam platných Českých účetních standardů 

 

Standard 001 – Účty a zásady účtování na účtech se zabývá zásadami pro vytváření 

analytických účtů a podrozvahových účtů, dále problematikou účetních zápisů a 

vnitropodnikovým účetnictvím. 

Standard 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih upravuje postupy pro otevírání a 

uzavírání účetních knih.  

Standard 003 – Odložená daň stanovuje základní postupy pro účtování o odložené dani 

za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami ve 

vykazovaných položkách. 

Standard 004 – Rezervy upravuje základní postupy účtování pro tvorbu a použití 

rezerv. 

Standard 005 – Opravné položky se zabývají zásadami pro tvorbu a rozpuštění 

opravných položek 

Standard 006 – Kursové rozdíly vymezují zásady pro výpočet kurzových rozdílů a 

postupy jejich účtování. 

Standard 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

zásob definuje inventarizační rozdíly a stanovuje postup jejich účtování. 

Standard 008 – Operace s cennými papíry a podíly se zabývá postupy účtování 

směnek, cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou a cenných papírů oceňovaných 

ekvivalencí. 

Standard 009 – Deriváty, tento standard je nejstručnější z dosud vydaných účetních 

standardů. 

Standard  010 – Zvláštní operace s pohledávkami byl zrušen. 

Standard 011 – Operace s podnikem upravuje postupy účtování při přeměně 

společnosti, při prodeji podniku nebo jeho části a při nájmu podniku nebo jeho části. 

Standard 012 – Změny vlastního kapitálu upravuje postupy účtování při vzniku 

společnosti podle jednotlivých typů a zvyšování, případně snižování základního 

kapitálu. 



  

Standard 014 – Dlouhodobý finanční majetek se zabývá zásadami pro oceňování a 

způsoby účtování tohoto majetku. 

Standard 015 -  Zásoby upravuje zásady oceňování a postupy účtování tohoto druhu 

majetku. 

Standard 016 – Krátkodobý finanční majetek vymezuje tento pojem a stanoví postupy 

účtování. Jedná se zejména o peníze a ceniny, účty v bankách, krátkodobé bankovní 

úvěry, krátkodobé cenné papíry a převody mezi finančními účty. 

Standard 017 – Zúčtovací vztahy se zabývá především vymezením a postupy účtování 

pohledávek a krátkodobých závazků. 

Standard 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky upravuje postupy účtování na 

účtech vlastního kapitálu a dlouhodobých úvěrů a závazků. 

Standard 019 – Náklady a výnosy vymezuje obsah účtové třídy 5 6 a zásady účtování 

na účtech nákladů a výnosů. 

Standard 020 – Konsolidace vymezuje pojmy pro účely postupů pro konsolidaci, 

předepisuje obsah konsolidačních pravidel a charakterizuje způsoby provádění 

konsolidace. 

Standard 021 – Konkurz předepisuje postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném 

vyrovnání, konkurzu a likvidaci. 

Standard 022 – Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku na jiné osoby 

předepisuje postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace, která není 

organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při privatizaci. 

Standard 023 – Přehled o peněžních tocích uvádí příklad možného řešení přehledu o 

peněžních tocích nepřímou metodou. 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha 2: Seznam vnitřních účetních směrnic 

 

 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody;     

 2. Oběh účetních dokladů;     

 3. Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy;     

 4. Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty;     

 5. Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy;     

 6. Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů;      

 7. Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic;      

 8. Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů;      

 9. Účtový rozvrh; 

10. Zásoby – oceňování, evidence, účtování;   

11. Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba;     

12. Hmotný a nehmotný majetek – oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování, 

Odpisový plán; 

13. Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace;     

14. Oceňování majetku a závazků;     

15. Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů;     

16. Stanovení zásad pro použití dohadných položek;     

17. Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek;      

18. Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv;     

19. Pokladna, pokladní operace;     

20. Pracovní cesty, cestovní výdaje;     

21. Používání cizích měn a stanovení kursů, kursové rozdíly;          

22. Poskytování slev, bonusů, daňové dobropisy a vrubopis;y     

23. Používání firemních motorových vozidel;     

24. Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, 

dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek;     

25. Inventarizace majetku a závazků;     

26. Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky;     

27. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů;     

28. Výzkum a vývoj;     



  

29. Platební karty; 

30. Podrozvahová evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha 3: Vnitropodniková směrnice společnosti ABC, s.r.o. 

 

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE  č. X 

 

Název směrnice 

 

Firma ABC, s.r.o. 

IČO: 

 

 

Směrnici vypracoval:    Jméno: 

      Funkce: 

      Podpis:  

      Datum: 

 

 

Směrnici schválil:    Jméno: 

      Funkce. 

      Podpis 

      Datum: 

 

 

Směrnici vydal:  

Účinnost od: 

Počet stran: 

Rozdělovník: 

 

 

 

 

 

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC, s.r.o. 


