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7.1 Zásoby v rozvaze
AKTIVA CELKEM

Označení Účet
Korekce – 
opravné 
položky

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu (způsob A) Materiál 111 x

2. Materiál na skladě Materiál 112 181

3. Materiál na cestě Materiál 119 ?

4. Nedokončená výroba Výroba 121 182

5. Polotovary vlastní výroby Výroba 122 183

6. Výrobky Výroba 123 183

7. Pořízení zboží (způsob A) Zboží 131 x

8. Zboží na skladě Zboží 132 185

9. Zboží na cestě Zboží 138 ?

10. Ostatní zásoby Speciální skupina 139 186

7.2 Rozdělení zásob
Oceňování zásob ostatně jako veškerého majetku účetní jednotky určuje § 25 zákona o účetnictví – 
zákon č. 563/1991 Sb.
Obecně lze oběžná aktiva – zásoby rozdělit na dvě skupiny.
Na skupinu, kterou pořídíme nákupem a na skupinu, kterou pořídíme vlastní výrobou, vlastní 
činností.
Prvním klíčem správného účtování je tedy důležité oddělit, co je vlastní výroba a je ještě nákup 
zboží nebo materiálu.
Druhým klíčem správného účtování je správně oddělit, zda se jedná o zboží nebo materiál.
Skupinu pořízení nákupem lze dále členit na pořízení zboží nebo materiálu.

Viz též A - Grafické přílohy - PŘEHLEDY - Příloha č. 4 - Věci a jejich dělení podle občanského 
zákoníku 2019. 

7.2.1 Zboží
Definici zboží v účetních předpisech nenajdeme, obvykle je za zboží považováno to, co je prodáváno 
v nezměněném stavu. 
Obecně na pomoc Vám doporučuji VYSVĚTLIVKY (CZ-NACE), které se váží ke Klasifikaci ekonomických 
činností, která je vydána ČSÚ. 
Používám VYSVĚTLIVKY ke klasifikaci zejména pro první klíč. 
Mám-li jakoukoliv činnost, jakoukoliv výrobu, měla bych ji najít v klasifikaci. 
Samozřejmě, pokud vykazuje znaky podnikání, měla bych na tuto činnost mít živnostenský list. Tím 
se přesouváme k hospodářské činnosti ve výkazu zisku a ztráty. 

Doporučení:
Definování činností, co obec či kterákoliv účetní jednotka dělá, považuji naprosto stěžejní 
pro účtování, vazbu výnosů na DPH, správné vykazování v účetní závěrce a konečně i pro 
problematiku DPH.
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