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Anotace: Prezentace je zaměřená na seznámení oceňování zásob a nákup 
zásob ze zahraničí. Obsahuje způsoby oceňování zásob na 
skladě a oceňovací techniky. Dále je vysvětleno nakupování 
zásob ze zahraničí jak z EU tak mimo EU. Žáci si účtování 
procvičí na příkladu. 



Zboží 

3. část - oceňování zásob na skladě, 
nákup zásob ze zahraničí 



Oceňování zásob na skladě 

• Výdejem zásob ze skladu do spotřeby vzniká 
náklad, který ovlivňuje HV 

• Zásoby musí být při výdeji správně oceněny 

• Účetní jednotky musí uvést ve své směrnici, 
pro kterou oceňovací techniku se rozhodla 



Oceňovací techniky 

a) Skutečná pořizovací cena 

• Každý druh materiálu je oceněn skutečnou 
pořizovací cenou, ve které je veden ve skladové 
evidenci – tou je oceněn i při spotřebě (výdeji) 

• Výhodné použití při dlouhodobě neměnných 
cenách 

• Cenu zjistíme z dodavatelských faktur 

• Je nutné zjišťovat, ze které dodávky k výdeji 
došlo 



Oceňovací techniky 

b) Průměrné ceny 

• Při odlišných cenách jednotlivých dodávek 

• Vypočteme průměrnou cenu materiálu na 
skladě a v ní následně zachycujeme úbytky ze 
skladu 

• Průměry se propočítávají v určitých 
intervalech (nejdéle měsíčně) 



Oceňovací techniky 

c) Metoda FIFO 

• = first in - first out = první do skladu, první ze 
skladu 

• Postupné vydávání zásob ze skladu ve 
stejném pořadí, v jakém byly do skladu 
přijímány = od nejstarších po nejnovější 



Oceňovací techniky 

d) Pevná skladová cena 

• Stanovuje se pro určité období 

• Rozdíl mezi skutečnou a pevnou skladovou 
cenou účtujeme pomocí analytického účtu 
Materiál na skladě – cenový rozdíl 

• Při výdeji ze skladu ho rozpouštíme postupně 
do nákladů 



Nákup zásob z dovozu – dodavatel 
mimo EU 

• Nakoupené zásoby od dodavatele mimo EU musí 
podnik deklarovat na příslušné celnici 

• Celní orgán vyměří dle platného sazebníku clo 
(součást pořizovací ceny) 

• Jakmile jsou dovezené zásoby propuštěny do 
tuzemského oběhu, vztahuje se na ně platná DPH 

• Její výši si účetní jednotka vypočítá sama = 
samovyměření DPH 

• Základ pro výpočet daně = cena dle faktury + clo+ 
ostatní vedlejší náklady 



Příklad 

1) DOFA (od Švýcarského dodavatele) – cena 
surovin Kč 45 000,-- 

2) JSD (jednotný správní doklad) – clo Kč 5 000,- 

3) ID – samovyměření DPH 21 % 

4) VBÚ 

a) Úhrada DOFY 

b) Celního dluhu 

5) Příjemka – suroviny na sklad 



Řešení 
321 - Dodavatelé 

4a 45 000,- 1. 45 000,- 

379 – Jiné závazky 

4b 5 000,- 2. 5 000,- 

112 – Materiál na skladě 

5. 50 000,- 

343.378 – DPH vstup 

3. 10 500,- 

343.379 – DPH výstup 

3. 10 500,- 

221 - BÚ 

4a 45 000,- 

4b 5 000,- 

111 – Pořízení materiálu 

1. 45 000,- 5. 50 000,- 

2. 5 000,- 



Nákup zásob z dovozu – dodavatel z EU 

• Nákupy od dodavatelů z EU jsou považovány 
za nákupy uskutečněné v naší republice = 
tuzemské nákupy 

• Na faktuře však není vyměřena DPH a dodávka 
nepodléhá clu 

• Účetní jednotka si musí sama DPH vyměřit 



Příklad 

1) DOFA – cena zásilky vín z Francie Kč 60 000,-- 

2) ID – samovyměření DPH 21 % 

3) Příjemka na sklad 
131 – Pořízení zboží 

1. 60 000,- 3. 60 000,- 

321 - Dodavatelé 

1. 60 000,- 

343.378 – DPH vstup 

2. 12 600,- ,- 

343.379 – DPH výstup 

2. 12 600,- 

132 – Zboží na skladě 

3. 60 000,- 
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