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Anotace: Prezentace je zaměřená na seznámení se zásobami. Obsahuje 
členění zásob, evidenci zásob, vedení syntetické a analytické 
evidence o zásobách a rozdíl mezi účtováním zásoba způsobem 
A a způsobem B. 



Zásoby 

1. část – členění zásob, evidence, 
způsob účtování  



Zásoby 

• Jsou složkou oběžného majetku 

• Účtujeme je na rozvahových účtech 1. účtové 
třídy Zásoby 



Členění zásob 
nakupované 

materiál 

suroviny 

pomocné látky 

provozovací látky 

náhradní díly 

obaly 

drobný HDM 

zboží 

hotové výrobky 

polotovary 

nedokončená výroba 

vytvořené vlastní činností  



Evidence zásob 

• provádí ji skladník, který přejímá dodávky od 
jednotlivých dodavatelů 

• Na základě dodacího listu vystaví příjemku na 
sklad a při výdeji ze skladu výdejku (při 
převodu převodku) 

• Na základě nich zaznamenává stav a pohyb na 
skladní karty – slouží jako podklad pro 
inventarizační činnost 



Prvotní doklady o pohybu materiálu 

• Příjemky 

• Výdejky  



Syntetická a analytická evidence 

Syntetický účet 

• Zachycuje celkový stav a pohyb zásob 
materiálu 

Analytický účet 

• Pro jednotlivé sklady materiálu 

• Pro jednotlivé základní skupiny materiálu 

• Podle jednotlivých druhů materiálu (na 
skladních kartách) 



Způsob účtování zásob 

• V účetní legislativě existují dvě možnosti 
účtování zásob 

• Záleží na konkrétních podmínkách a 
rozhodnutí účetní jednotky (vybraný způsob 
účtování uvede ve svých vnitřních předpisech) 

 



Účtování zásob způsobem A 

• Průběžné účtování o pohybu zásob 



Účtování zásob způsobem B 

• Periodické účtování o pohybu zásob 

• Účetní jednotka může využít tento způsob 
účtování tehdy, pokud zajistí průkazné vedení 
evidence o zásobách, aby mohla prokázat stav 
skladových zásob v průběhu účetního období 



Literatura 

KRÁLOVÁ, I. Účetnictví pro střední a vyšší odborné 

školy v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha : Fortuna, 

2008, ISBN 978-80-7373-036-9 

 


