
� Datum:  2. 1. 2013    
� Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
� Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
� Číslo DUM: VY_32_INOVACE_165
� Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
� Jméno autora: Ing. Zdenka Šmídová
� Název sady: Účetnictví a daňová evidence pro dvouleté maturitní studium, obor 

Podnikání
� Název práce: Účtování materiálu (prezentace)
� Předmět: účetnictví
� Ročník: druhý
� Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
� Časová dotace: 20 minut
� Vzdělávací cíl: Žák dokáže charakterizovat a začlenit materiálové zásoby, bude 

schopen účtovat materiál podle způsobu A.
� Pomůcky: Účtová osnova pro podnikatele, kalkulačka
� Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 

využití ICT. 



ÚČTOVÁNÍ
MATERIÁLU



Vymezení zásob materiálu

Zásoby patří mezi oběžný majetek a 
vykazují se v rozvaze na straně aktiv.

V účetnictví se evidují v 1. účtové třídě.



Druhy zásob materiálu

� suroviny a základní materiál
� pomocné látky
� provozovací látky
� náhradní díly
� obaly
� movité věci s dobou použitelnosti do 
1 roku bez ohledu na cenu



Evidence materiálu

� dodací list
� faktura
� příjemka
� výdejka
� převodka
� skladní karta
� závěsný štítek
� limitní list



Oceňování zásob materiálu

Nakoupené zásoby se oceňují ve 
skutečných pořizovacích cenách:
cena pořízení + náklady související
s pořízením 
(přepravné, provize, pojistné při přepravě, clo atd.)

Plátci DPH evidují zásoby v ceně bez DPH.



Účtování materiálu - 2 způsoby 

1) způsob A
V průběhu roku se nakoupený materiál 
účtuje na MD účtu 112 – Materiál na skladě. 
Při vyskladnění se účtuje do spotřeby: 
501/112
2) způsob B
V průběhu roku se nakoupený materiál 
účtuje přímo do spotřeby na účet 501. Na 
konci roku se zůstatek materiálu na skladě
zaúčtuje 112/501.



Schéma účtování způsobem A

321 - Dodavatelé 111 - Pořízení materiálu 112 - Materiál na skladě

FAP Příjemka Výdejka

221 - Bankovní účet 501 - Spotřeba materiálu

VBÚ

343 - DPH



Aktivace vnitropodnikových 
výkonů

Aktivací vnitropodnikových výkonů se rozumí

- zásoby zhotovené vlastní činností,

- přeprava nakoupených zásob vlastní dopravou.

Náklady spojené s těmito výkony se nejdříve zachytí

v ÚT 5. Tyto náklady je třeba uhradit z výnosů, proto se 
náklady aktivují, tj. zahrnou se do výnosů na úrovni 
vlastních nákladů.

Např.: 

- přepravné zásob vlastní dopravou:  111/622

- zásoby vyrobené vlastní výrobou:    111/621
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Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz)

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další
využití podléhá autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


