
ZÁSOBY - DRUHY, OCEŇOVÁNÍ, EVIDENCE, ÚČTOVÁNÍ/ZPŮSOB A, B/ 
 
Charakteristika zásob       

         
Zásoby patří do oběžného majetku, jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází 

k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují se na jiné 

složky majetku.        

         
Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními předpisy jednorázově, a to v okamžiku 

jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku. 

         

Členění zásob       

         
V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování zásob vyhrazena účtová třída 1  

         
materiál - účtová skupina 11      

         
a/ suroviny/základní materiál/ - vchází do výrobku a tvoří jeho podstatu   
b/ pomocné látky - přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu   
c/ provozovací látky - např. mazadla, paliva, čisticí prostředky   
d/ náhradní díly        
e/ obaly         
f/ drobný hmotný majetek/SMV s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž ocenění 

nepřesahuje limit stanovený  pro zařazení do DHM/    

         
zásoby vytvořené vlastní činností - účtová skupina 12    

         
a/ nedokončená výroba       
b/ polotovary vlastní výroby       
c/ hotové výrobky        
d/ zvířata - mladá a jatečná       

         
zboží - účtová skupina 13       

         

 
Oceňování zásob 
       

         

A. Oceňování zásob při pořízení      

         

        
1. Pořizovací cena - u nakupovaných zásob     

         
Pořizovací cena je cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů 

souvisejících s jejich pořízením/tzv. vedlejšími pořizovacími náklady/   

         

         



         

         

         
Jsou to zejména:        

         
a/ přepravné/externí, interní/       
b/ clo         
c/ provize        
d/ pojistné při přepravě       
e/ náklady na zpracování materiálu      

         
         

Pro účetní jednotky z toho vyplývá, že náklady jako přepravné, provize, pojistné, clo 

nelze zahrnout do nákladů v okamžiku jejich vynaložení, ale až v okamžiku úbytku 

příslušné zásoby, k níž se věcně vztahují. V okamžiku vynaložení se účtují na kalkulační 

účet 111 Pořízení matriálu, resp. 131 Pořízení zboží    

         
PŘÍKLAD        
Podnikatel nakoupil materiál s těmito náklady:     
nákup 100m materiálu po 280 Kč/m  28 000 Kč    
provize za zprostředkování nákupu  2 000 Kč    
přeprava materiálu    1 500 Kč    

         
Řešení:         
Pořizovací cena nakoupeného materiálu 31 500 Kč    
Jednotková pořizovací cena materiálu                                                                     315 Kč/1m    

         
2. Vlastní náklady - u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti   

         
Vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou/spotřeba přímého  
materiálu/, přímé mzdy/mzdy za odpracovaný čas/, popřípadě i část nepřímých  
nákladů, které se k činnosti vztahují.      
Přímé náklady jsou takové, které se vztahují k určitému druhu výrobků nebo ke  
službě a jsou na ně přímo zjistitelné.      
Nepřímé náklady jsou pak společné více druhům výkonů a souvisí s obsluhou  
a řízením výroby/výrobní režie/.  Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité  
období se potom rozpočítávají na jednotlivé druhy výkonů.    
Za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady nebo náklady stanovené  
podle předběžných kalkulací.       

         

         

B. Oceňování zásob při vyskladnění/spotřebě/    

         
Při nákupu materiálu dochází často k tomu, že ceny jednoho druhu materiálu jsou 

rozdílné  jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době  
dodání. Tím mohou vznikat různé komplikace, zejména při oceňování vydaného  
materiálu ze skladu.       
Úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál  



evidován na skladě. Tohoto způsobu lze použít jen tehdy, když je skutečně známo, 

ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji.     
Proto ČÚS uvádějí tyto možnosti oceňování výdeje u zásob stejného druhu  
materiálu:        

         
* ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem   

         
Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc.   
Z toho vyplývá, že lze zvolit dvě varianty ocenění vydaných zásob pomocí váženého 

aritmetického průměru.       

         
1. varianta(vážený průměr proměnlivý) spočívá v tom, že po každém novém přírůstku 

určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. Vypočítá se podle vzorce:  

         
vážený průměr proměnlivý =             materiál na skladě v Kč + poslední přírůstek v Kč  

                                                          materiál na skladě v množství + poslední přírůstek v množství 

         
2. varianta(vážený průměr periodický)  spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém 

jednotlivém přírůstku materiálu, ale vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší než 

1 měsíc. Takto zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění materiálu v dalším období. 

Vypočítá se podle vzorce:       

         

         
vážený průměr periodický =  materiál na skladě v Kč na počátku období + přírůstek za období v Kč 

                                                množství materiálu na skladě na poč.období + přírůstky v množství za období 

         

*ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu    

(neboli metoda FIFO, tj. first in, first out - první dovnitř, první ven)  
Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se 

materiál ze skladu postupně odebírá      

         

PŘÍKLAD        

Společnost Cesar zabývající se výrobou motorů nakoupila:    

dne 10.4. první dodávku: 800ks součástek do motorů, jejichž celková pořizovací cena činila 

176 000 Kč (220 Kč/ks)       

dne 20.4. druhou dodávku:200 ks stejných součástek , jejichž celková pořizovací cena činila 

36 000 Kč (180 Kč/ks)         

Podle výdejek za duben bylo ze skladu vydáno do spotřeby 900 ks součástek  

         

Řešení u metody FIFO:       

Spotřeba zásob za duben bude oceněna takto:     

spotřeba 1. dodávky                                 800ks po 220 Kč/ks                  176 000 Kč 

částečná spotřeba 2. dodávky                 100ks po 180 Kč/ks                    18 000 Kč   

Spotřeba součástek za duben celkem-zaúčtovaná do nákladů             194 000 Kč 

         

         



Účtování: 

nákup 1.dodávky součástek            176 000 Kč       112    321   

nákup 2.dodávky součástek             36 000 Kč        112    321   

spotřeba materiálu za duben          194 000 Kč      501    112    
 
 
Řešení u metody ocenění úbytku zásob váženým aritmetickým průměrem:  
Spotřeba zásob za duben bude oceněna následovně:    

Hodnota součástek na skladě(800ks x 220Kč/ks+200ks x 180 Kč/ks      212 000 Kč 

Množství součástek na skladě(800ks + 200ks)                                               1 000 ks 

Průměrná cena zásob na skladě v dubnu(212 000 Kč/1 000ks)                  212 Kč 

Spotřeba součástek za duben celkem(900ks x 212 Kč/ks)                       190 800 Kč 

         
Účtování bude stejné jako u předchozí metody, ale bude se lišit částka 
 
 
 

ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
Všechny druhy zásob je možné účtovat podle způsobu A nebo B  

 

Způsob A – nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob 

v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě (na základě výdejek). 

 

Způsob B – nakupované zásoby se v průběhu roku zúčtovávají přímo do nákladů a na majetkových 

účtech v 1. účtové třídě se účtuje až při roční uzávěrce, kdy se zaúčtují zůstatky materiálu na skladě. 

Při tomto způsobu je nutné vést podrobnou skladovou evidenci – tak, aby bylo možno zjistit a 

prokázat stav zásob v průběhu účetního období. 

 

Způsob A 

Při účtování materiálu se vyskytují tyto účetní případy: 

 dodavatelské faktury za nákup materiálu(cena bez DPH) 111/321  

DPH        343/321 

 poskytnuté zálohy na nákup materiálu   151/221(211) 

 náklady související s pořízením=vedlejší náklady  111/xxx 

 příjemky vyhotovené ve skladech při přejímce materiálu 112/111 

 úhrady dodavatelských faktur    321/221(211) 

 výdejky na materiál vydaný ze skladu   501/112  

 

 

Všechny druhy zásob je možné účtovat podle způsobu A nebo B 



Způsob B 

Tento způsob je použitelný ve všech účetních jednotkách a použití tohoto způsobu je 

podmíněno běžným vedením skladové evidence pro průkaznost stavu zásob v průběhu 

účetního období. Vyžaduje provádění inventarizace k 31.12.běžného roku, tj. v den, ke 

kterému se uzavírají účetní knihy, kdežto při způsobu A je možno uskutečňovat též 

inventarizaci průběžnou. 

V průběhu účetního období se všechny složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu  

účtují přímo do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu. Vnitropodnikové služby, které 

souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují, tj. účtují se na MD účtu 501 souvztažně 

s příslušným účtem účtové skupiny 58. 

Při roční uzávěrce se zaúčtuje: 

 převod počátečního stavu zásoby do spotřeby   501/112 

 konečný stav zásob podle skladové evidence   112/501 

(sníží se náklady) 

 

            

 

PŘÍKLAD 

V podniku COLOREFEKT, s.r.o. (plátce DPH) byla počáteční zásoba základního materiálu k 1.1. 

485 000 Kč. Podnik nakoupil na fakturu základní materiál za 400 000 Kč(cena bez DPH), DPH 

21%   84 000 Kč. Přeprava materiálu vlastním autem činila 10 000 Kč. Výdej materiálu do 

spotřeby 250 000 Kč. Podnik účtuje zásoby materiálu způsobem B. 

Řešení: 

Faktura přijatá za nákup základního materiálu – cena bez DPH 400 000  501/321 

       DPH   84 000 343/321 

Přeprava materiálu vlastním autem     10 000  501/58x 

Převzetí materiálu na sklad      410 000 neúčtuje se 

Výdej materiálu ze skladu      250 000 neúčtuje se 

(příjem i výdej materiálu se u způsobu B zapisuje pouze do skladové evidence) 

Účtování na konci účetního období: 

Převod počátečního stavu zásob materiálu do spotřeby  485 000 501/112 

Převod konečného stavu zásob materiálu na sklad   645 000 112/501 

 

Roční spotřeba materiálu je potom vykázána jako součet počáteční zásoby a nákupu snížená 

o konečnou zásobu zjištěnou při inventarizaci 

 



Výpočet konečné zásoby materiálu na skladě: 485 000 + 400 000 + 10 000 – 250 000 = 

= 645 000 

 

ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ 

Zbožím se rozumí movité věci (včetně zvířat) nabyté za účelem prodeje. Patří sem i vlastní výrobky, 

které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a za určitých okolností také nemovitosti 

(pokud je účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a 

neprovádí na nich technické zhodnocení). 

Účtování zboží se vyznačuje obdobnými prvky jako účtování materiálu s tím rozdílem, že jsou 

v účtové osnově pro podnikatele specifické účty týkající se zboží. V níže uvedeném přehledu jsou 

porovnány syntetické účty pro účtování materiálu a pro účtování zboží. 

 

MATERIÁL     ZBOŽÍ 

111 – Pořízení materiálu   131 – Pořízení zboží 

112 – Materiál na skladě   132 – Zboží na skladě a v prodejnách 

119 – Materiál na cestě    139 – Zboží na cestě 

501 – Spotřeba materiálu   Zde není obdobný účet, neboť zboží se nepoužívá pro 

      výrobu, ale slouží pouze k prodeji 

542 – Prodaný materiál    504 – Prodané zboží 

642 – Tržby z prodeje  materiálu  604 – Tržby za zboží 

 

  

 

 

 

                                                              

 


