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u Vykazování
vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.I. Zásoby

Brutto Korekce x 
Ocenění 
pořizovací cena 
s možností 
opravné položky

C.I.1 Materiál 112, 119**) 191

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

C.I.3 Výrobky a zboží

C.I.3.1 Výrobky 123 194

C.I.3.2 Zboží 132, 139 196

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

C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 197, 198, 199
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Položka "C.I.1. Materiál" zejména obsahuje

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela 
nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho 
podstatu, například lak na výrobky, 

c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například 
mazadla, palivo, čisticí prostředky, 

d) náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty, 

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek 
nebo zboží, 

f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši 
ocenění,

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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Položka "C.I.1. Materiál" zejména obsahuje

…

g) hmotné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí s 
dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce " 
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory, považované za 
drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o 
zásobách, 

h) pokusná zvířata12c)

12c) Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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2) Položka „C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary“ 
obsahuje 
a) produkty, které prošly jedním nebo několika 

výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou 
však dosud hotovým výrobkem; tato položka 
rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž 
nevznikají hmotné produkty, 

b) odděleně evidované produkty, to je polotovary, 
které dosud neprošly všemi výrobními stupni a 
budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových 
výrobků v dalším výrobním procesu účetní 
jednotky.

v Vymezení
§ 9 vyhlášky
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v Vymezení
§ 9 vyhlášky

(3) Položka „C.I.3.1. Výrobky“ obsahuje věci vlastní výroby určené k 
prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

(4) Položka „C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ obsahuje 
zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat12d), která nejsou 
vykazována v položkách:
§ B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

§ C.I.1. Materiál a 
§ C.I.3.2. Zboží.
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v Vymezení
§ 9 vyhlášky

(5) Položka "C.I.3.2. Zboží" obsahuje movité věci a zvířata, nabyté za 
účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty 
obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které 
byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata 
vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k 
prodeji s výjimkou jatečných zvířat12d). Položka obsahuje též 
nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti 
je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a 
sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické 
zhodnocení. 

12d) Například §3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči…(veterinární zákon), 
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v Vymezení zvířat
§ 9 vyhlášky

Zvířata

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny (§ 7 Vyhlášky)
(majetek T0)
obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna), 
- s dobou použitelnosti delší než jeden rok a 
- od výše ocenění určené účetní jednotkou, 
- a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu 
významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich 
skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v položce "B.II.5. 
Dospělá zvířata a jejich skupiny" se účtuje jako o zásobách.

C.I.1.  Materiál (§ 9 Vyhlášky)
(zásoby T1)
h) pokusná zvířata12c)

12c) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších přepisů 

§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí: …
c) pokusným zvířetem zvíře, které je použito k pokusným účelům, je s ním manipulováno a jsou 
vytvářeny a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují.

C.I.3.2.  Zboží (§ 9 Vyhlášky)
(zásoby T1)
(5) Položka „C.I.5. Zboží“ obsahuje movité věci  a zvířata, nabyté za účelem prodeje, 
pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Položka obsahuje dále 
výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a 
zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s 
výjimkou jatečných zvířat12d). Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní 
jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za 
účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické 
zhodnocení.

12d) Například §3 odst. 1 písm. c) zákona č.   166/1999 Sb.,  o veterinární péči (veterinární  zákon), 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
(zásoby T1) 
obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat12d), která nejsou 
vykazována v položkách:
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny (podle rozhodnutí účetní jednotky)
C.I.1.  Materiál (pokusná zvířata) a 
C.I.3.2.  Zboží (pro prodej).

12d) Například §3 odst. 1 písm. d) zákona č.   166/1999 Sb.,  o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 

(veterinární  zákon), 

§ 3
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí …
c) hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, 
drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní 
živočichové a včely, 
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w Oceňování
§ 25 ZÚ odst. 1

Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují

…

c) zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní 
činností pořizovacími cenami, 

d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními 
náklady, …

j) příchovky zvířat vlastními náklady,


