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Účet Právní úprava
Účetní operace –  

vyúčtování inventarizačních rozdílů 
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OBVYKLÉ ÚČTOVÁNÍ
Manko, schodek, úbytky:   

Přebytky: 
Výjimky: 

Při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se 
stavem v účetnictví využívá vybraná účetní jednotka inventarizační evidence tak, aby na základě 
všech inventur bylo zjištěno, zda
a)  ...
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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

Bod 10 Interpretace I-39: Rozdíly zjištěné při inventarizaci se nejprve posoudí podle skutečnosti, zda 
se jedná o chybu minulých let, nebo o inventarizační rozdíl, který vznikl v běžném období.

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL 
(10)  Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které

nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy
a)  skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě

schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

(11)  Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků.

(12)  Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv
a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů

(§ 30 odst. 10 zákona o účetnictví)

Vzájemné zúčtování
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