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Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na:
 − nakupované zásoby

 − materiál
 − aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, 

náhradní díly, obaly, pokusná zvířata ve výzkumných ústavech), a dále 
drobný hmotný movitý majetek, který se účetní jednotka jala účtovat 
jako zásobu (vzhledem k ocenění); 

 − zboží
 − aktivum nakoupené za účelem jeho dalšího prodeje v jeho nezměněné 

podobě; 
 − mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

 − taková zvířata, která nevykazujeme v dlouhodobém hmotném majetku;
 − zásoby vlastní výroby

 − nedokončená výroba
 − produkt, který prošel jedním či několika výrobními stupni, a tak jej již 

nelze považovat za materiál. Doposud však nejde ještě o hotový výrobek;
 − polotovary

 − produkt, který sice neprošel úplně všemi výrobními stupni, nicméně dis-
ponuje určitou funkční způsobilostí;

 − výrobky
 − fi nální produkt určený zejména k prodeji;

 − mladá zvířata

V rozvaze zásoby vykazujeme v položce C.I.:

Položka Text Účet

C.I.1. Materiál 112, 119; korekce 191

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122; korekce 192 a 193

C.I.3. Výrobky 123; korekce 194

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124; korekce 195

C.I.5. Zboží 132, 139; korekce 196

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153; korekce 197–199

Aby mohly být zásoby vykázány v účetnictví, musí být spolehlivě oceněny. 
Nakupované zásoby oceňujeme při pořízení pořizovací cenou (§ 25 ZÚ), kterou 

Účtová třída 1 – Zásoby
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rozumíme cenu pořízení navýšenou o vedlejší pořizovací náklady (§ 49 VPU), ji-
miž mohou být např. přeprava, provize, clo a pojistné. Naopak součástí vedlejších 
pořizovacích nákladů nejsou v žádném případě úroky z úvěrů a zápůjček, které 
byly získány na pořízení těchto zásob.

V případě bezúplatného nabytí zásoby oceňujeme reprodukční pořizovací ce-
nou. 

Zásoby vlastní výroby oceňujeme na bázi vlastních nákladů. Ocenění naznačuje 
následující tabulka (§ 49 odst. 5 VPU):

Položka vlastních zásob Ocenění na úrovni

nedokončená výroba ve výrobě s krátkodobým 
nepřetržitým cyklem

přímý materiál

výrobky nebo polotovary ve výrobě 
s krátkodobým nepřetržitým cyklem

přímý materiál + přímé mzdy

zásoby vlastní výroby v hromadné a sériové 
výrobě

veškeré přímé náklady (tj. přímý materiál, 
přímé mzdy, ostatní přímé náklady)

zásoby vlastní výroby v malosériové 
a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě 
s dlouhodobým cyklem

veškeré přímé náklady + výrobní režie 
(+ výjimečně i správní režie u výrobních cyklů 
přesahujících 1 rok)

Pro kvantifi kaci úbytku zásob téhož druhu (bod 3.1 CUS 015) může účetní jed-
notka použít jednu z následujících metod:

 − skutečné ocenění
 − skutečné ocenění účetní jednotka obvykle využívá tehdy, disponuje-li nevý-

znamným množstvím zásoby, nebo se jedná o zásobu, která je velmi drahá
 − metoda FIFO (First In First Out)

 − v metodě FIFO pro ocenění úbytku zásob používáme historicky nejstarší po-
řizovací ceny, za něž byly zásoby převzaty na sklad (viz následující obrázek):

 − metoda váženého aritmetického průměru
 − ocenění na bázi aritmetického průměru naznačuje následující vzorec:

VAP=  
piqi 

              qi

− v praxi tak pro výpočet průměru poměřujeme hodnotu zásoby v peněžním 
vyjádření oproti hodnotě zásoby v naturálním vyjádření

− metoda pevných skladních cen se samostatným vykázáním oceňovacích 
odchylek 

− poslední z metod pro ocenění úbytku zásob téhož druhu je metoda pevné 
skladní ceny se samostatným vyčíslením odchylek. Tehdy účetní jednotka 
volí pevnou cenu, v níž oceňuje zásoby na skladě a v analytické evidenci 
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vykazuje odchylky od této pevné ceny. Při vyskladnění je pochopitelně 
nezbytné nejenom vyřazovat zásoby v pevných cenách, ale vyřazovat 
i úměrnou část oceňovacích odchylek. Vzhledem k tomu, že při vyřazování 
odchylek tyto průměrujeme, jedná se v podstatě o jiné vyjádření metody 
váženého aritmetického průměru.

Nyní naznačme využití těchto metod na praktickém příkladu. 

PŘÍKLAD 3.1 Vyskladňování zásob (nákladové vzorce)
 Firma uskutečnila ve sledovaném období následující nákupy a vyskladnění zboží:

 − počáteční stav zásob 10 ks á 5
 − nákup 6 ks á 6
 − vyskladnění 4 ks
 − nákup 5 ks á 8
 − nákup 8 ks á 4
 − vyskladnění 20 ks

 Srovnejte jednotlivé alternativy vyskladnění.

a) FIFO 

Op.
Kg

PC
Kč

+ – Z + – Z

1. 10 5 50

2. 6 16 6 36 86

3. 4 12 20 66

4. 5 17 8 40 106

5. 8 25 4 32 138

6. 20 5 118 20

Náklady na vyskladněné zásoby celkem: 138 FIFO

V1 = 4 x 5 = 20
V2 = 6 x 5 + 6 x 6 + 5 x 8 + 3 x 4 = 118

 
 Konečný stav zásob při použití metody FIFO je 20 Kč, přičemž náklady na vy-

skladnění činí 138 Kč. 

b) vážený průměr 

Op.
Kg

PC
Kč

VAP
+ – Z + – Z

1. 10 5 50,0 5,00

2. 6 16 6 36 86,0 5,38

3. 4 12 21,5 64,5

4. 5 17 8 40 104,5

5. 8 25 4 32 136,5 5,46

6. 20 5 109,2 27,3 5,46

Náklady na vyskladněné zásoby celkem: 130,7 VAP
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V1 = 4 x 5,38 = 21,5
V2 = 20 x 5,46 = 109,2

Konečný stav zásob při použití metody váženého aritmetického průměru je 
27,30 Kč, přičemž náklady na vyskladnění činí 130,70 Kč. 

 c) pevná skladní cena a odchylky
Nechť pevná skladní cena je 5 Kč/kg:

112-Materiál (PSC) 112-Materiál (odchylky)

PS 50 3/ 20 3/ 1,5
2/ 30 6/ 100 2/ 6 6/ 9,2
4/ 25 4/ 15
5/ 40 5/ -8

KS 25 KS 2,3

 =   6   x 4 = 1,5
         16

 =   11,5   x 20 = 9,2
           25

Konečný stav zásob při použití metody pevné skladní ceny je 27,30 Kč (25 +
+ 2,30), přičemž náklady na vyskladnění činí 130,70 Kč (21,50 + 109,20). 

Nakupované zásoby lze evidovat následujícími způsoby:
 − průběžný systém (tzv. způsob A, viz bod 4.2 CUS 015) a
 − periodický systém (tzv. způsob B, viz bod 4.3 CUS 015).

Účtování v průběžném systému koresponduje s metodikou účtování dlouhodo-
bého majetku. Příjem zásob na sklad se účtuje na základě příjemky, výdej zásob ze 
skladu na základě výdejky. 

Účtování způsobem A u plátce a neplátce DPH naznačují následující dva pří-
klady. 

PŘÍKLAD 3.2 Způsob A, plátce DPH
Č. Doklad Popis účetního případu Kč MD D

1. FP Faktura přijatá za nákup materiálu
200 000

42 000
242 000

111
343

–

–
–

321

2. FP Pojištění zásilky 10 000 111 321

3. ID Vnitropodniková přeprava 5 000 111 622

4. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 215 000 112 111
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PŘÍKLAD 3.3 Způsob A, neplátce DPH
Č. Doklad Popis účetního případu Kč MD D

1. FP Faktura přijatá za nákup materiálu
200 000

42 000
242 000

111
111

–

–
–

321

2. FP Pojištění zásilky 10 000 111 321

3. ID Vnitropodniková přeprava 5 000 111 622

4. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 257 000 112 111

Za předpokladu, že účetní jednotka používá periodický systém evidence zá-
sob, potom neúčtuje o příjemkách a výdejkách nakupovaných zásob. Znamená to, 
že v průběhu roku nejsou používány účty 111-Pořízení materiálu, 112-Materiál 
na skladě, 131-Pořízení zboží a 132-Zboží na skladě a v prodejnách a veškeré čás-
ti pořizovací ceny zásob jsou alokovány přímo do nákladů na účty 501-Spotřeba 
materiálu nebo 504-Prodané zboží. Na konci účetního období pak účetní jednotka 
převede počáteční stav zásob z oběžných aktiv do nákladů, a následně převede 
z nákladů konečný stav zásob do rozvahy.

Účtování způsobem B u plátce a neplátce DPH naznačují následující dva pří-
klady. 

PŘÍKLAD 3.4 Způsob B, plátce DPH
Č. Doklad Popis účetního případu Kč MD D

1. FP Faktura přijatá za nákup materiálu
200 000

42 000
242 000

501
343

–

–
–

321

2. FP Pojištění zásilky 10 000 501 321

3. ID Vnitropodniková přeprava 5 000 501 622

4. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 215 000 – –

PŘÍKLAD 3.5 Způsob B, neplátce DPH
Č. Doklad Popis účetního případu Kč MD D

1. FP Faktura přijatá za nákup materiálu
200 000

42 000
242 000

501
501

–

–
–

321

2. FP Pojištění zásilky 10 000 501 321

3. ID Vnitropodniková přeprava 5 000 501 622

4. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 257 000 – –

Za předpokladu použití periodického systému v průběhu roku účetní jednotka 
o zásobách vlastní výroby neúčtuje vůbec a pouze k rozvahovému dni na základě 
provedené inventarizace převede zůstatek zásob vlastní výroby do rozvahy.

Ve směrné účtové osnově je vyhrazena zásobám účtová třída 1. Tato je členěna 
na následující skupiny:

 − 11 – Materiál 
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 − 12 – Zásoby vlastní výroby
 − 13 – Zboží 
 − 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
 − 19 – Opravné položky k zásobám

3.1 Účtová skupina 11 – Materiál  

Ve výkazu Rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků syntetických 
účtů účtové skupiny 11 v následujících položkách:

Účet
Položka rozvahy

Aktiva Pasiva

111-Pořízení materiálu nesmí mít k rozvahovému dni konečný zůstatek

112-Materiál na skladě C.I.1.

119-Materiál na cestě C.I.1.

3.1.1 111-Pořízení materiálu

Na účtu 111 sdružujeme veškeré výdaje související s pořízením zásob materiálu. 
V okamžiku jejich přijetí na sklad na základě příjemky je tato výše odúčtována 
z účtu 111-Pořízení materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě. 

Tento účet nesmí vykazovat k rozvahovému dni jakýkoli zůstatek. V případě, 
kdy má k rozvahovému dni účetní jednotka k dispozici pouze účetní doklad (faktu-
ru), nicméně materiál prozatím nedorazil, potom musí z účtu 111-Pořízení materi-
álu odúčtovat fakturovanou částku, a to na vrub účtu 119-Materiál na cestě. V ná-
sledujícím účetním období, kdy je materiál dodán a na základě příjemky převzat 
na sklad materiálu, je toto přeúčtováno na vrub účtu 112-Materiál na skladě. V pří-
padě, kdy účetní jednotka k rozvahovému dni sice disponuje materiálem, nicméně 
od dodavatele neobdržela doklad (fakturu), je třeba odúčtovat z účtu 111-Pořízení 
materiálu (viz dodací list) jeho hodnotu a převést ji ve prospěch účtu 389-Dohadné 
účty pasivní. V následujícím účetním období v okamžiku přijetí faktury je závazek 
vypořádán ve prospěch účtu 321-Dodavatelé. 

V případě, že účetní jednotka používá periodický způsob evidence zásob mate-
riálu, potom tento účet nepoužívá vůbec.

Tabulka 3.1  Účetní případy k účtu 111-Pořízení materiálu

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. FP Faktura přijatá za nakoupený materiál 111 321

2. ID Vnitropodniková přeprava materiálu 111 622

3. ID Jednotná celní deklarace: clo na materiál z dovozu 111 379
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Č. Doklad Popis účetního případu MD D

4. VPD VPD: nákup materiálu za hotové 111 211

5. ID Ke konci účetního období materiál nedorazil 119 111

6. ID Ke konci účetního období nedošla faktura za přijatý materiál 111 389

7. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 112 111

3.1.2 112-Materiál na skladě

Materiálem rozumíme: (i) základní materiál (tj. suroviny, které při výrobním pro-
cesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu), (ii) pomocné 
látky přecházející rovněž do výrobku, nicméně netvořící jeho podstatu, (iii) látky, 
jichž je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky (např. mazadla, palivo, 
čisticí prostředky apod.), (iv) náhradní díly, (v) obaly a obalové materiály, a (vi) 
další hmotné movité věci s dobou použitelnosti kratší jednoho roku, a to bez ohledu 
na výši ocenění. 

Přijetí materiálu na sklad je účtováno na základě příjemek, úbytky materiálu ze 
skladu na základě výdejek. 

Používá-li účetní jednotka periodický způsob evidence zásob, není tento účet 
v průběhu účetního období používán. K rozvahovému dni je třeba převést počáteč-
ní stav tohoto účtu do nákladů na účet 501-Spotřeba materiálu a na základě skladní 
karty zásob zjištěný konečný stav je pak odúčtován z nákladů z účtu 501-Spotřeba 
materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě. 

Tabulka 3.2  Účetní případy k účtu 112-Materiál na skladě

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID
Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních 
knih

112 701

2. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 112 111

3. PŘÍ Přijetí materiálu jako daru 112 413

4. PŘÍ Vklad materiálu individuálním podnikatelem do podnikání 112 491

5. PŘÍ Vklad materiálu do účetní jednotky jako splacení vkladu 112 353

6. PŘÍ
Příjemka materiálu vyfakturovaného v minulém účetním 
období; materiál dorazil v běžném účetním období

112 119

7. VÝD Výdejka materiálu do spotřeby 501 112

8. VÝD Vyskladnění materiálu v důsledku prodeje 542 112

9. ID
Manko na zásobách materiálu (do normy přirozeného 
úbytku zásob)

501 112

10. ID
Manko na zásobách materiálu (nad rámec normy 
přirozeného úbytku zásob)

549 112

11. ID Přebytek materiálu 112
501

(648)

12. PŘÍ
Materiál získaný likvidací poškozeného dlouhodobého 
majetku

112 648

13. PŘÍ
Převzetí výrobků vlastní výroby určených ke spotřebě 
v rámci účetní jednotky

112 123
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Č. Doklad Popis účetního případu MD D

14. ID
Vyřazení materiálu zničeného v důsledku živelní 
pohromy

582 112

15. VÝD Dar materiálu jiné účetní jednotce 543 112

16. VÝD Vklad materiálu do jiné účetní jednotky 367 112

17. ID
Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních 
knih

702 112

Účtování o zásobách materiálu naznačuje následující příklad. 

PŘÍKLAD 3.6 Zásoby materiálu
 Ve sledovaném účetním období realizovala účetní jednotka v oblasti nákupu 

a prodeje zásob materiálu, jehož počáteční stav činil 50 000 Kč, následující 
účetní operace. Srovnejte účtování o zásobách v průběžném (způsob A) a v pe-
riodickém (způsob B) systému.

Č. Doklad Popis účetního případu Kč
Způsob A Způsob B

MD D MD D

1. FP Faktura za nakoupený materiál
400 000

84 000
484 000

111
343

–

–
–

321

501
343

–

–
–

321

2. ID Přepravné realizováno ve vlastní režii 20 000 111 622 501 622

3. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 420 000 112 111 – –

4. VPD VPD – nákup drobného materiálu
20 000

4 200
24 200

501
343

–

–
–

211

501
343

–

–
–

211

5. FP
Faktura za nákup materiálu ze 
zahraničí  (10 000 EUR à 25,00)

250 000 111 321 501 321

6. ID Samovyměření DPH
52 500
52 500

343
349

349
343

343
349

349
343

7. PŘÍ Příjemka materiálu na sklad 250 000 112 111 – –

8. VBÚ

VBÚ:
 – úhrada faktury za materiál 

nakoupený v tuzemsku
 – úhrada zahraniční faktury 

v kursu 25,50 CZK/EUR

484 000

250 000
5 000 

321

321
563

221

221
321

321

321
563

221

221
321

9. VÝD Výdejka materiálu 600 000 501 112 – –

10. PPD
PPD – prodej nepotřebného 
materiálu

120 000
25 200

145 200

–
–

211

642
343

–

–
–

211

642
343

–

11. VÝD Vyskladnění prodaného materiálu 100 000 542 112 542 501

12. ID Převod PS materiálu do nákladů 50 000 – – 501 112

13. ID Převod KS materiálu do rozvahy 20 000 – – 112 501

14. ID

Výsledky provedené inventarizace:
 – manko na materiálu

 – manko do normy
 – manko nad normu
 – předpis manka k úhradě

 – dočasné snížení hodnoty 
materiálu

2 000
3 000
3 000
1 000

501
549
335
559

112
112
648
191

501
549
335
559

112
112
648
191
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3.1.3 119-Materiál na cestě

O materiálu na cestě účetní jednotka účtuje za situace, kdy k rozvahovému dni 
neobdržela vyfakturovanou dodávku materiálu. V okamžiku, kdy v následujícím 
účetním období materiál obdrží, potom je odúčtována hodnota materiálu z účtu 
119-Materiál na cestě na vrub účtu 112-Materiál na skladě. 

Tabulka 3.3  Účetní případy k účtu 119-Materiál na cestě

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 119 701

2. ID
Ke konci účetního období nedorazil účetní jednotce 
vyfakturovaný materiál (způsob A)

119 111

3. ID
Ke konci účetního období nedorazil účetní jednotce 
vyfakturovaný materiál (způsob B)

119 501

4. PŘÍ
Příjemka materiálu vyfakturovaného v minulém účetním 
období na sklad v běžném účetním období

112 119

5. ID Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 702 119

Účtování o materiálu na cestě naznačuje následující příklad. 

PŘÍKLAD 3.7 Nevyfakturované dodávky, zásoby na cestě

Č. Doklad Popis účetního případu Kč
Způsob A Způsob B

MD D MD D

1. FP
Faktura přijatá za nákup 
materiálu A

200 000
42 000

242 000

111A
343

–

–
–

321

501A
343

–

–
–

321

2. PŘÍ
Příjemka materiálu B 
na sklad

100 000 112B 111B – –

3. ID
Materiál A do konce účetního 
období účetní jednotka 
neobdržela

200 000 119A 111A 119A 501A

4. ID
K materiálu B nedošla 
do konce období faktura 
od dodavatele

100 000 111B 389 501B 389

5. ID
Převod konečného stavu 
zásoby B do rozvahy

100 000 – – 112B 501B

následující účetní období

6. PŘÍ
Příjemka materiálu A
v následujícím účetním 
období

200 000 112A 119A 501A 119A

7. FP
Faktura přijatá za nákup 
zboží B

100 000
21 000

121 000

389
343

–

–
–

321

389
343

–

–
–

321
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3.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby 

Ve výkazu Rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků syntetic-
kých účtů účtové skupiny 12 v následujících položkách:

Účet
Položka rozvahy

Aktiva Pasiva

121-Nedokončená výroba C.I.2.

122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.

123-Výrobky C.I.3.

124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C.I.4.

3.2.1 121-Nedokončená výroba

Nedokončenou výrobou rozumíme produkty, které prošly jedním nebo několika 
výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale na druhou stranu ještě nejsou hoto-
vým výrobkem. Dále se jedná o nedokončené výkony jiných činností, při nichž ne-
vznikají hmotné produkty. Největším problémem je jejich správné ocenění, neboť 
účetní předpisy pouze naznačují rámec, jakým postupovat při stanovení vlastních 
nákladů. 

Tabulka 3.4  Účetní případy k účtu 121-Nedokončená výroba

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 121 701

2. ID
Zvýšení stavu zásob nedokončené výroby ve vlastních 
nákladech

121 611

3. ID
Snížení stavu zásob nedokončené výroby ve vlastních 
nákladech

611 121

4. ID Přijetí zásob nedokončené výroby jako vkladu 121 353

5. ID Přijetí zásob nedokončené výroby jako daru 121 413

6. ID
Přijetí zásob nedokončené výroby jako vkladu 
individuálního podnikatele do podnikání

121 491

7. ID Přebytek nedokončené výroby 121 611

8. ID Převod zásob nedokončené výroby na sklad polotovarů 122 121

9. ID Převod dokončených výrobků z nedokončené výroby 123 121

10. ID Manko na zásobách nedokončených výrobků 549 121

11. ID
Vyřazení nedokončených výrobků zničených v důsledku 
živelní pohromy

582 121

12. ID Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 702 121
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3.2.2 122-Polotovary vlastní výroby

Polotovary vlastní výroby rozumíme produkty, které dosud neprošly všemi výrob-
ními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dal-
ším výrobním procesu účetní jednotky. Na rozdíl od produktů nedokončené výroby 
polotovary splňují většinu kvalitativních charakteristik výrobku a lze s nimi mnoh-
dy již samostatně nakládat. Největším problémem je jejich správné ocenění, neboť 
účetní předpisy pouze naznačují rámec, jakým postupovat při stanovení vlastních 
nákladů. 

Tabulka 3.5  Účetní případy k účtu 122-Polotovary vlastní výroby

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 122 701

2. ID Zvýšení stavu zásob polotovarů ve vlastních nákladech 122 612

3. ID Snížení stavu zásob polotovarů ve vlastních nákladech 612 122

4. ID Přijetí zásob polotovarů jako vkladu 122 353

5. ID Přijetí zásob polotovarů jako daru 122 413

6. ID
Přijetí zásob polotovarů jako vkladu individuálního 
podnikatele do podnikání

122 491

7. ID Přebytek polotovarů 122 612

8. ID Převod zásob nedokončené výroby na sklad polotovarů 122 121

9. ID
Převod dokončených polotovarů na sklad hotových 
výrobků

123 122

10. ID Manko na zásobách polotovarů 549 122

11. ID
Vyřazení polotovarů zničených v důsledku živelní 
pohromy

582 122

12. ID Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 702 122

3.2.3 123-Výrobky

Výrobkem rozumíme dokončený produkt primárně určený k prodeji, nebo ke spo-
třebě uvnitř účetní jednotky samotné. Největším problémem je jejich správné oce-
nění, neboť účetní předpisy pouze naznačují rámec, jakým postupovat při  stanovení 
vlastních nákladů. 

Tabulka 3.6  Účetní případy k účtu 123-Výrobky

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 123 701

2. ID Převzetí dokončených výrobků na sklad 123 613

3. ID Převod dokončených výrobků z nedokončené výroby 123 121

4. ID
Převod dokončených polotovarů na sklad hotových 
výrobků

123 122

5. ID Přebytek zásob výrobků 123 613

6. ID Úbytek výrobků v důsledku prodeje 613 123
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Č. Doklad Popis účetního případu MD D

7. PŘÍ Převod výrobků na sklad zboží 132 123

8.
PŘÍ
ID

Převod výrobků pro vlastní spotřebu v rámci účetní 
jednotky

112 
501

123

9. ID Darování výrobků 543 123

10. ID Manka na skladě výrobků 549 123

11. ID
Škody (v důsledku mimořádné události) na skladě 
výrobků

582 123

12. ID
Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních 
knih

702 123

3.2.4 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

Do této kategorie řadíme mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová 
zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a jiná zvířata. 
Tyto se na účtu 124 zachycují od jejich narození (či nákupu) do ukončení jejich 
výkrmu, resp. přeřazení do kategorie chovných a tažných zvířat. Chovná a tažná 
zvířata pak jsou zachycena v dlouhodobém hmotném majetku. Na účtu 124 ne-
účtujeme násadová vejce v líhni (tehdy použijeme účet 121-Nedokončená výroba) 
a včelí matky určené k prodeji (tehdy použijeme účet 123-Výrobky).

Příchovky zvířat se oceňují způsobem, který si účetní jednotka volí sama. Pří-
růstky hmotnosti se účtují ve vnitropodnikovém ocenění proti účtu 614-Změna sta-
vu zvířat. 

Tabulka 3.7  Účetní případy k účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 124 701

2.
ID
VPD
FP

Nákup mladých zvířat 124

211 
221
321 
325 
379

3. ID Přírůstky mladých zvířat 124 614

4. ID Porážky mladých zvířat 614 124

5. ID Převod mladých zvířat do skupiny dospělých zvířat 026 124

6. ID Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 702 124

Na následujících příkladech naznačíme srovnání druhového a účelového členě-
ní nákladů na příkladu účtování zásob hotových výrobků. 

PŘÍKLAD 3.8 Výrobky (druh, účel)

Č. Doklad Popis účetního případu Kč
Druhově Účelově

MD D MD D

1. VÝD
Výdejka – spotřeba materiálu 
ve výrobě

300 000 501 112 121 112
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Č. Doklad Popis účetního případu Kč
Druhově Účelově

MD D MD D

2. ID
ZVL – mzdy ve výrobě
ZVL – pojistné SZP hrazené účetní 
jednotkou

50 000
17 000

521
524

331
336

121
121

331
336

3. ID Odpisy strojů ve výrobě 13 000 551 082 121 082

4. FP Faktura za spotřebovanou energii
30 000

6 300
36 300

502
343

–

–
–

321

121
343

–

–
–

321

5. FP Faktura za pronájem výrobní haly
40 000

8 400
48 400

518
343

–

–
–

321

121
343

–

–
–

321

6. ID
Odvod 450 ks výrobků na sklad 
ve vlastních nákladech

450 000 123 613 123 121

7. FV Prodej 300 ks výrobků na fakturu
400 000

84 000
484 000

–
–

311

601
343

–

–
–

311

601
343

–

8. ID Vyskladnění prodaných výrobků 300 000 613 123 501 121

Vysvětlivky:
501 (účelové členění)-Náklady na prodané výrobky

 Srovnání nákladů a výnosů při druhovém a účelovém členění:
druhové

členění (ČR)

účelové

členění

druhové

členění (IFRS)

výnosy 550 000 400 000 400 000

náklady 450 000 300 000 300 000

výsledek hospodaření 100 000 100 000 100 000

V souladu s mezinárodními standardy IFRS nejsou účty skupin Změna stavu zá-
sob a Aktivace uznávány jako výnosy, a tak jsou tyto účtovány jako úprava nákladů 
(s opačným znaménkem). Jak ze srovnání druhového a účelového členění vyplývá, 
věcně správnější je přístup IFRS oproti české legislativě, která tyto skupiny pova-
žuje za výnosy. 

PŘÍKLAD 3.9 Výrobky (druh, účel)
 Účetní jednotka vyrobila 100 výrobků a vynaložila na ně náklady 50 000 Kč. Vý-

robky prodává á 1 000 Kč. Jaký bude realizovat zisk, když prodá vše, 40 výrobků 
či nic?

a) prodá vše
Druh Účel

výnosy 100 000 výnosy 100 000

náklady –50 000 prodané výrobky –50 000

zisk 50 000 zisk 50 000
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b) prodá 40 výrobků
Druh Účel

výnosy 40 000 výnosy 40 000

náklady –50 000 prodané výrobky –20 000

změna stavu výrobků
60 x 500

30 000

zisk 20 000 zisk 20 000

c) neprodá nic
Druh Účel

výnosy 0 výnosy 0

náklady –50 000 prodané výrobky 0

změna stavu výrobků
100 x 500

50 000

zisk 0 zisk 0

3.3 Účtová skupina 13 – Zboží 

Ve výkazu Rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků syntetických 
účtů účtové skupiny 13 v následujících položkách:

Účet
Položka rozvahy

Aktiva Pasiva

131-Pořízení zboží nesmí mít k rozvahovému dni konečný zůstatek

132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.

139-Zboží na cestě C.I.5.

3.3.1 131-Pořízení zboží

Na účtu 131 sdružujeme veškeré výdaje související s pořízením zásob zboží. 
V okamžiku jejich přijetí na sklad na základě příjemky je tato výše odúčtována 
z účtu 131-Pořízení zboží na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách. 

Tento účet nesmí vykazovat k rozvahovému dni jakýkoli zůstatek. V případě, 
kdy má k rozvahovému dni účetní jednotka k dispozici pouze účetní doklad (fak-
turu), nicméně zboží prozatím nedorazilo, potom musí z účtu 131-Pořízení zboží 
odúčtovat fakturovanou částku, a to na vrub účtu 139-Zboží na cestě. V následují-
cím účetním období, kdy je zboží dodáno a na základě příjemky převzato na sklad 
zboží, je toto přeúčtováno na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách.  V pří-
padě, kdy účetní jednotka k rozvahovému dni sice disponuje zbožím, nicméně 
od dodavatele neobdržela doklad (fakturu), je třeba odúčtovat z účtu 131-Pořízení 
zboží (viz dodací list) jeho hodnotu a převést ji ve prospěch účtu 389-Dohadné 
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účty pasivní. V následujícím účetním období v okamžiku přijetí faktury je závazek 
vypořádán ve prospěch účtu 321-Dodavatelé. 

V případě, že účetní jednotka používá periodický způsob evidence zásob zboží, 
potom tento účet nepoužívá vůbec.

Tabulka 3.8  Účetní případy k účtu 131-Pořízení zboží

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. FP Faktura přijatá za nakoupené zboží 131 321

2. ID Vnitropodniková přeprava zboží 131 622

3. ID Jednotná celní deklarace: clo na zboží z dovozu 131 379

4. VPD VPD: nákup zboží za hotové 131 211

5. ID Ke konci účetního období zboží nedorazilo 139 131

6. ID Ke konci účetního období nedošla faktura za přijaté zboží 131 389

7. PŘÍ Příjemka zboží na sklad 132 131

3.3.2 132-Zboží na skladě a v prodejnách

Na účtu 132 účetní jednotky evidují majetek pořízený za účelem jeho dalšího pro-
deje v jeho nezměněné podobě. Přijetí zboží na sklad je účtováno na základě příje-
mek, úbytky zboží ze skladu na základě výdejek. 

Používá-li účetní jednotka periodický způsob evidence zásob, potom není tento 
účet v průběhu účetního období vůbec používán. K rozvahovému dni je třeba pře-
vést počáteční stav tohoto účtu do nákladů na účet 504-Prodané zboží a ze skladní 
karty zásob zjištěný konečný stav je pak odúčtován z nákladů z účtu 504-Prodané 
zboží na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách.

Tabulka 3.9  Účetní případy k účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 132 701

2. PŘÍ Příjemka zboží na sklad 132 131

3. PŘÍ Přijetí zboží jako daru 132 413

4. PŘÍ Vklad zboží individuálním podnikatelem do podnikání 132 491

5. PŘÍ Vklad zboží do účetní jednotky jako splacení vkladu 132 353

6. PŘÍ
Příjemka zboží vyfakturovaného v minulém účetním 
období; zboží dorazilo v běžném účetním období

132 139

7. VÝD Vyskladnění zboží v důsledku prodeje 504 132

8. ID
Manko na zásobách zboží (do normy přirozeného úbytku 
zásob)

504 132

9. ID
Manko na zásobách zboží (nad rámec normy přirozeného 
úbytku zásob)

549 132

10. ID Přebytek zboží 132
504

(648)

11. PŘÍ Převzetí výrobků vlastní výroby na sklad zboží 132 123

12. ID Vyřazení zboží zničeného v důsledku živelní pohromy 582 132
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Č. Doklad Popis účetního případu MD D

13. VÝD Dar zboží jiné účetní jednotce 543 132

14. VÝD Vklad zboží do jiné účetní jednotky 367 132

15. ID
Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních 
knih

702 132

3.3.3 139-Zboží na cestě

O zboží na cestě účetní jednotka účtuje za situace, kdy k rozvahovému dni neob-
držela vyfakturovanou dodávku zboží. V okamžiku, kdy v následujícím účetním 
období zboží obdrží, potom je odúčtována hodnota zboží z účtu 139-Zboží na cestě 
na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách. 

Tabulka 3.10  Účetní případy k účtu 139-Zboží na cestě

Č. Doklad Popis účetního případu MD D

1. ID Převod počátečního stavu účtu při otevírání účetních knih 211 701

2. ID
Ke konci účetního období nedorazilo účetní jednotce 
vyfakturované zboží (způsob A)

139 131

3. ID
Ke konci účetního období nedorazilo účetní jednotce 
vyfakturované zboží (způsob B)

139 504

4. PŘÍ
Příjemka zboží vyfakturovaného v minulém účetním období 
na sklad v běžném účetním období

132 139

5. ID Převod konečného zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 702 211

Nyní zobrazme problematiku zásob zboží na praktickém příkladu.

PŘÍKLAD 3.10 Zboží
 Účetní jednotka uskutečnila v průběhu roku 2014 následující účetní operace 

(viz tabulka). Předpokládejte počáteční stav zásob zboží ve výši 100 000 Kč. 

Č. Doklad Popis účetního případu Kč
Způsob A Způsob B

MD D MD D

1. FP Faktura za nakoupené zboží 
485 000
101 850
586 850

131
343

–

–
–

321

504
343

–

–
–

321

2. ID Vnitropodniková přeprava zboží 15 000 131 622 504 622

3. PŘÍ Příjemka zboží na sklad 500 000 132 131 – –

4. PPD Prodej zboží v hotovosti
300 000

63 000
363 000

–
–

211

604
343

–

–
–

211

604
343

–

5. VÝD Vyskladnění prodaného zboží 250 000 504 132 – –

6. FV Faktura vydaná na prodej zboží 
350 000

73 500
423 500

–
–

311

604
343

–

–
–

311

604
343

–

7. VÝD Vyskladnění prodaného zboží 250 000 504 132 – –
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