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K dispozici: 
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Přednáška č. 4:  Zásoby



Vymezení materiálu - § 20 (2) V
• do materiálu náleží zejména:
▫ Suroviny
▫ Pomocné látky
▫ Látky pro zajištění provozu
▫ Náhradní díly
▫ Obaly a obalové materiály
▫ Hmotné movité věci s dobou použitelnosti ≤ 1 

rok bez ohledu na výši ocenění
▫ Hmotné movité věci s dobou použitelnosti ≥ 1 

rok ale v ocenění nižším 3.000,- Kč (nebo dané 
interní směrnicí)



Vymezení zásob § 20 V – položka B.I.
Číslo položky rozvahy Název položky rozvahy Účet

B.I.1. Pořízení materiálu 111
B.I.2. Materiál na skladě 112
B.I.3. Materiál na cestě 119
B.I.4. Nedokončená výroba 121
B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122
B.I.6. Výrobky 123
B.I.7. Pořízení zboží 131
B.I.8. Zboží na skladě 132
B.I.9. Zboží na cestě 138
B.I.10. Ostatní zásoby 139



Oceňování zásob - § 57 V

Pořizovací 
cena

Náklady 
související s 
pořízením

Cena 
pořízení

jsou nejsou
Přepravné Úroky z 

úvěrůProvize
Clo
Pojistné Úroky ze 

zápůjčekNáklady na úpravu skladovaného materiálu
Z vnitroorganizačních služeb při nákupu přepravné a vlastní 
náklady na zpracování materiálu



Oceňování zásob - § 25 a 26 ZÚ
• Nakoupených pořizovacími cenami
• Vytvořených vlastní činností vlastními náklady
• Příchovky zvířat vlastními náklady
• Bezúplatně nabytých reprodukční pořizovací cenou
• Bezúplatně nabytých dle změny příslušnosti k 

hospodaření s majetkem státu nebo svěřených do 
správy podle zákona upravujícího rozpočtová 
pravidla oceněním v účetnictví VÚJ, která o 
zásobách naposledy účtovala. Toto ocenění se 
použije i při bezúplatném převodu nebo přechodu 
zásob mezi VÚJ.



▫ Skutečné 
▫ Podle operativních   

kalkulací
NÁKLADY

Např.:

Členění dle alokace 
k jednotlivému 
výkonu na:

Přímé 
Souvisí s konkrétním 

výkonem

Materiál na výrobek, 
mzdové náklady 

pracovníků výroby, aj.

Nepřímé
Přiřazení kalkulační jednici za 

použití kalkulačních metod

Mzdové náklady 
administrativy, spotřeba 
kancelářských potřeb, aj.

Vlastní náklady u zásob- bod 4.2. ČÚS 707

Jsou náklady stanovené v konkrétních 
technických, technologických, 
ekonomických a organizačních 
podmínkách určených ÚJ.



Způsoby oceňování úbytků zásob 
(ČÚS 707 bod. 4.3. až 4.5., § 57 (3) V)
• váženým aritmetickým průměrem z ocenění 

při pořízení stanoveným min. jednou 
měsíčně

• způsobem, kdy první cena pro ocenění 
přírůstku zásob se použije jako první cena 
pro ocenění úbytku zásob

• pevnou cenou

V případě jednoho analytického účtu nelze 
způsoby ocenění kombinovat.



Analytická evidence zásob 
(ČÚS 701 bod 4.2.)

• je vedena podle:
- jednotlivých druhů zásob, 
- odpovědných osob, 
- míst uložení či umístění zásob, 
- požadavků zřizovatele (např. 

u příspěvkových organizací)
- zatížení zásob zástavním právem,
- převedeného, příp. poskytnutého zajištění.



Inventarizace zásob 
(§§ 29 a 30 ZÚ, vyhláška 270/2010 Sb.)

• ověřování stavu zásob a správnosti jejich 
ocenění v účetnictví a jeho porovnání se 
stavem fyzické inventury

• se provádí v členění dle analytické evidence
• může prokázat:
▫ manko – skutečný stav < účetní stav
� zaviněné
� nezaviněné
▫ přebytek – skutečný stav > účetní stav



Účtování o zásobách (ČÚS 707 bod 5.)
• Způsob B
▫ O pořízení a aktivaci zásob je účtováno přímo 

do nákladů
▫ Na konci ÚO se počáteční stavy účtů zásob 

zaúčtují do nákladů
▫ Na konci ÚO se účtuje o zjištěném stavu zásob
▫ Je nutné vést skladovou evidenci (zjištěný stav 

se srovnává se stavem fyzické inventury)
Oba způsoby je možné kombinovat mimo zásob
evidovaných analyticky dle místa uskladnění nebo
odpovědných osob.



Děkuji za pozornost. 


