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Základní stádo 

Účetní jednotkou je společnost s ručením omezeným Horal, která provozuje živočišnou výrobu – vepřín. 
V celém příkladu pro zjednodušení není účtováno o DPH. Příklad je rozdělen do jednotlivých dílčích částí, po 
jejichž zaúčtování je nutno sestavit výkaz zisku a ztráty. Při účtování tedy není nutno účtovat o úhradách či 
nákupech jednotlivých položek, nutno je pouze správně vyčíslit výši nákladů a výnosů a zároveň zvolit správně 
nákladové či výnosové účty. 

Základní stádo 

Vepřín má v základním stádu patnáct prasnic a jednoho kance Pepu. Zvířata jsou podle rozhodnutí účetní 
jednotky zařazována do základního stáda od pořizovací ceny 10 000 Kč. Všechna zvířata základního stáda mají 
věk do 3 let, žádné nebylo v roce 202x přikoupeno, tj. všechny byly zařazeny do základního stáda v minulosti.  
Doba odepisování tohoto základního stáda je 48 měsíců. 
Základní stádo spotřebovává krmnou směs. Krmná směs pro zvířata základního stáda má pořizovací cenu 
700 Kč/100 kg a každé zvíře má spotřeba 90 kg měsíčně.  
Stejnou spotřebu mají prasnice i kanec. Od prasnic jsou krmena také selata, tato spotřeba je shodná pro 
prasnici se selaty i bez selat.  

Informace o pořizovacích cenách zvířat základního stáda: 

Zvířata Základního stáda Pořizovací cena v Kč 

1. Prasnice 18 000 

2. Prasnice 21 600 

3. Prasnice 12 000 

4. Prasnice 12 000 

5. Prasnice 18 000 

6. Prasnice 18 000 

7. Prasnice 19 200 

8. Prasnice 12 000 

9. Prasnice 12 000 

10. Prasnice 18 000 

11. Prasnice 16 800 

12. Prasnice 16 800 

13. Prasnice 16 800 

14. Prasnice 18 000 

15. Prasnice 21 600 

Kanec Pepa 15 000 

Celkem pořizovací cena 265 800 

Úkol 1: 
a) zaúčtujte odpisy základního stáda za rok 202x (265 800/4=66 450 Kč)
b) zaúčtujte jednorázově spotřebu krmné směsi u základního stáda za rok 202x
(7Kč x 90 kg/16 zvířat x 12 měsíců = 120 960 Kč) 

Selata – prasata 
Účetní jednotka rozhodla, že bude účtovat všechny zásoby včetně zásob vlastní výroby (selat i prasat) 
způsobem A. Na níže připojených inventárních kartách jsou zobrazeny celoroční pohyby zásob zvířat.  
Při narození jsou zvířata zařazena do selat a tento příchovek je oceněn podle vypracované kalkulace 
25 Kč/1 kg.  
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