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INVENTARIZACE 

 



Podstata a význam inventarizace 

• Inventarizace je činnost, ve které zjišťujeme a 

porovnáváme skutečný stav majetku a závazků se 

stavem účetním. 

 

• Inventarizace je proto průkazným prostředkem a plní 

funkci kontrolní. 

 

• V podniku (= cestovní kanceláři, hotelu) musí být vnitřní 

směrnice, která inventarizační činnost upravuje.  



Vznik inventarizačních rozdílů 

• Inventarizační rozdíly (= odchylky od skutečného 

stavu) mohou vzniknout jako: 

• a) nezaviněné: 

• - vlivem vlastností látek = přirozené úbytky (např.     

rozprach, vysychání, vlhkost, éteričnost atd.) 

• - manipulací s materiálem nebo zbožím 

• - živelní pohromou 

• - chybami v zápisech, výpočtech atd. 

• b) zaviněné (úmyslné) 

• - krádežemi 

• - daňovými úniky apod. 

 



Druhy a lhůty inventarizace 

 Členění inventarizace 

                   __________________________ 

 

  podle času       podle rozsahu 

          _____________                      ______________ 

 

 řádná   mimořádná  úplná  částečná 

- periodická 

- průběžná 



Etapy inventarizace 

(které na sebe logicky navazují) 

         

                       7. popř.potrestání viníků
         

      6. nápravná opatření 
 
        5. zaúčtování invent. rozdílů 
 
          4.zjištění příčin invent. rozdílů 
        
        3. porovnání stavů - inventarizační rozdíly 
    
         2. inventarizační soupisy 
 
1. Inventura  
 
 

    



Průběh inventarizace 

• 1) Příprava inventarizace – je nutné ustanovit inventarizační komisi,                                              

         -  stanovit termín a rozsah provedení inv.                                                  

         -   zajistit potřebné podklady 

 

  2) Inventura – první a nejdůležitější etapa inventarizace 

      Druhy inventur: a) fyzická – počítání, měření, vážení

      b) dokladová–porovnávají se doklady

                se záznamy v účetnict. 

   3) Inventarizační rozdíly – a) shoda 

              b) manko (u peněž. prostředků schodek) 

              c) přebytek  

 O provedené inventarizaci se vyhotoví „Inventarizační zápis“.  

    

 



Účtování inventarizačních rozdílů 

Inventarizační rozdíly v zásobách 

               Má dáti / Dal 

1) Přirozené úbytky materiálu (do normy) 501/112 

2) Zaviněná manka na materiálu   549/112 

3) Manko je předepsáno skladníkovi k úhradě 335/648 

4) Skladník manko uhradil v hotovosti  211/335 

5) Přebytek materiálu     112/648 

    Inventarizační rozdíly u zboží se účtují stejně, jen na příslušných 

účtech ( místo účtu 112 Materiál na skladě účet  - 132 Zboží na 

skladě a v prodejnách) . 

 



Procvičení učiva 

• V restauraci byla provedena inventarizace. Inventarizační komise 

zjistila tyto inventarizační rozdíly ve skladu potravin a zboží: 

     Kč   Má dáti/Dal 

1) Manko do normy na potravinách  580,-   

2) Manko nad normu na potravinách   2.150,-   

3) Přebytek na zboží ( cigaret)              820,-   

4) Manko na potravinách bylo dáno 

     skladníkovi k úhradě   

5) Skladník manko uhradil v hotovosti 

 

 

501/112 

 549/112 

132/648 

2.150,-     335/648

  
2.150,-                 211/335 



Zdroje: 
 

Králová Irena Ing., Učebnice účetnictví pro střední a vyšší odborné 

školy v hotelnictví a cestovním ruchu, nakladatelství: Fortuna 

Praha 

 

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li 

uvedeno jinak,  je Eva Rychtaříková – učitelka účetnictví 

 



 

 

Přeji hezký den. 


