
 

 

Test číslo 1 Zásoby  (zadání) 
 

 

I.  TEORIE - Vyber správnou odpověď (vždy pouze jedna správná odpověď)  10 

 
1.  Zásoby vytvořené vlastní činností se účtují ve prospěch účtů: 

a) 4. účtové třídy 

b) 5. účtové třídy 

c) 6. účtové třídy 

 

2.  Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují 

a) vlastními náklady 

b) pořizovací cenou 

c) reprodukční pořizovací cenou 

 

3.  Zásoby zboží na skladě se oceňují: 

a) v prodejních cenách  

b) v pořizovacích cenách 

c) v cenách pořízení 

 

4.  Účet 583 - Změna stavu výrobků je: 

a) rozvahový aktivní 

b) rozvahový pasivní 

c) výsledkový 

 

5.  Na účet 604 - Tržby za prodej zboží se u obchodníka (plátce DPH) účtuje: 

a) prodejní cena s daní 

b) prodejní cena bez daně 

c) pořizovací cena bez daně 

 

6.  Účet 504 – Prodané zboží se používá: 

a) při účtování tržby za prodej zboží za hotové 

b) při účtování tržby za prodej zboží na fakturu 

c) při účtování vyskladnění prodaného zboží 

 

7. U zboží, které je dováženo ze zemí EU, vyměřuje DPH: 

a) odběratel 

b) dodavatel 

c) celní úřad 

 

8. Opravná položka se vytváří k zásobám materiálu v případech, kdy jde o: 

a) snížení hodnoty trvalého charakteru 

b) snížení hodnoty dočasného charakteru 

c) zvýšení hodnoty  

 

9. Na účtu 501 - Spotřeba materiálu se mimo jiné účtuje: 

a) nákup kancelářských potřeb, odborných publikací, pohonných hmot 

b) vyskladnění prodaného zboží 

c) vyúčtování elektrické energie 
 

10. Účet 583 – Změna stavu výrobků má na konci účetního období zůstatek: 

a) vždy na straně MD 

b) vždy na straně Dal 

c) dle situace buď na straně MD nebo Dal   



 

 

II. Označte, zda se jedná o PRAVDIVÉ tvrzení: 10  

 

Číslo Text ANO / NE 

1. Nakupované zásoby se oceňují ve vlastních nákladech.  

2. Nejčastějším způsobem pořízení materiálových zásob je vlastní výroba.  

3. Při výdeji materiálu ze skladu je dokladem faktura vystavená.  

4. 
Účty 111 - Pořízení materiálu, resp. 131 - Pořízení zboží se označují jako 

kalkulační účty. 
 

5. Nákup materiálu nebo zboží se ve způsobu B účtuje přímo do nákladů.  

6. Pořizovací cena neobsahuje vedlejší náklady související s pořízením zásob.  

7.  Na účet 583 – Změna stavu výrobků je možné účtovat také na stranu Dal.  

8. 
Pokud účetní jednotka vlastní zásoby delší dobu než 12 měsíců, stávají se 

dlouhodobým majetkem.  
 

9. DPH při nákupu zásob je u neplátce daně vždy součástí pořizovací ceny.   

10. 
Při výdeji materiálu ze skladu je možné při oceňování výdeje u zásob stejného 

druhu použít metodu FIFO (první do skladu, první ze skladu). 
 

11. 
Výsledek hospodaření z prodeje zboží se zjistí jako součet tržeb na účtu  

604 – Tržby za zboží.   
 

12. Zásoby jsou součástí oběžných aktiv.  

13. DPH z prodaných výrobků se účtuje do výnosů.  

14. Přírůstky a úbytky zásob výrobků se oceňují vlastními náklady.   

15. Do zásob vlastní činnosti patří také nedokončená výroba.  

16. Zaplacení faktury za nákup zboží je pro účetní jednotku nákladem.   

17. 
Pokud do konce účetního období nemá účetní jednotka fakturu k již 

převzatému materiálu, použije se účet 119 – Materiál na cestě 
 

18. 
Při porovnání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny 

inventarizační rozdíly, kterými jsou úspory nebo překročení. 
 

19. Do zásob materiálu se zahrnují také náhradní díly.   

20. Dodací list slouží ke kontrole obsahu došlé zásilky.   

 

  



 

 

III. Určete, zda se jednotlivé položky zahrnují do pořizovací ceny 3  

 
 

Číslo Text ANO / NE 

1. Provize za zprostředkování nákupu zboží  

2. Přeprava zásob od dodavatele  

3. Přeprava zásob k odběrateli  

4. DPH u plátce  

5.  Zaplacené pojištění zásob při přepravě od dodavatele  

6.  Mzdy skladníků  

   



 

 

 

 

IV.  Účtování zásob  27 

 

4.1  Účtování nakupovaných zásob – způsob A (podnikatel je plátcem DPH) – 10 bodů 
 

Doklad Text Kč MD Dal 

FAP 1 
Za nákup zboží od švýcarského dodavatele 

15 000 CHF kurz 24 Kč/CHF …………. 
  

Jednotný správní 

doklad (JSD 1) 
Clo 60 000   

VÚD 1 

DPH – povinnost přiznat daň (DPH 21 %) 
…………. 

  

DPH – nárok na odpočet daně (DPH 21 %) 
…………. 

  

VPD 1 
Zaplaceno přepravci za dopravu zboží 

(přepravní firma není plátcem DPH) 
20 000   

VÚD 2 Zboží převzato na sklad 
…………. 

  

FAV 1 

Za prodej zboží – cena bez daně 250 000   

DPH 21 % 52 500   

VÚD 3 Vyskladnění prodaného zboží 150 000   

VÚD 4 

Darování zboží 10 000   

DPH 21 % 2 100   

VÚD 5 
Při inventarizaci zásob zjištěno manko  

(není stanovena norma přirozeného úbytku) 
50 000   

VÚD 6 Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 50 000   

 

  



 

 

4.2  Účtování nakupovaných zásob – způsob B (podnikatel je plátcem DPH) – 10 bodů 
 

Doklad Text Kč MD Dal 

FAP 1 
Za nákup zboží od švýcarského dodavatele 

15 000 CHF kurz 24 Kč/CHF …………. 
  

Jednotný správní 

doklad (JSD 1) 
Clo 60 000   

VÚD 1 

DPH – povinnost přiznat daň (DPH 21 %) 
…………. 

  

DPH – nárok na odpočet daně (DPH 21 %) 
…………. 

  

VPD 1 
Zaplaceno přepravci za dopravu zboží 

(přepravní firma není plátcem DPH) 
20 000   

VÚD 2 Zboží převzato na sklad 440 000 --- --- 

FAV 1 

Za prodej zboží – cena bez daně 250 000   

DPH 21 % 52 500   

VÚD 3 Vyskladnění prodaného zboží 150 000 --- --- 

VÚD 4 

Darování zboží 10 000   

DPH 21 % 2 100   

VÚD 5 
Při inventarizaci zásob zjištěno manko  

(není stanovena norma přirozeného úbytku) 
50 000   

VÚD 6 Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 50 000   

VÚD 7 Převod konečné zásoby na sklad 
…………. 

  

  



 

 

4.3  Účtování zásob vlastní činnosti – způsob A (podnikatel je plátcem DPH) – 7 bodů 
 
Zadání příkladu: 

Účetní jednotka se zabývá výrobní činností. Vlastní náklady na výrobu 1 ks činí 700 Kč. Prodejní cena 

výrobku je 1 815 Kč (cena bez daně 1 500 Kč, DPH 315 Kč). 

Ve sledovaném období bylo vyrobeno 1 000 ks výrobků a prodáno 800 ks výrobků. Na konci roku 

činila nedokončená výroba 100 000 Kč.  

Doklad Text Kč MD Dal 

Výdejka 1 Spotřeba materiálu ve výrobním procesu 450 000   

Zúčtovací a 

výplatní listina 1 
Hrubé mzdy zaměstnanců ve výrobě 200 000   

VÚD 1 Odpisy výrobních strojů 150 000   

Příjemka 1 Vyrobeno a na sklad odvedeno 1 000 ks 
…………. 

  

FAV 1 

Za prodej 800 ks výrobků – cena bez daně  
…………. 

  

DPH 21 % 
…………. 

  

Výdejka 1 Vyskladnění prodaných výrobků 
…………. 

  

VÚD 2 
Na konci roku byla zjištěna nedokončená 

výroba 
100 000   

 

  



 

 

Test číslo 1 Zásoby  (řešení) 
 

 

I.  TEORIE - Vyber správnou odpověď (vždy pouze jedna správná odpověď)  10 

 
1.  Zásoby vytvořené vlastní činností se účtují ve prospěch účtů: 

d) 4. účtové třídy 

e) 5. účtové třídy 

f) 6. účtové třídy 

 

2.  Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují 

d) vlastními náklady 

e) pořizovací cenou 

f) reprodukční pořizovací cenou 

 

3.  Zásoby zboží na skladě se oceňují: 

d) v prodejních cenách  

e) v pořizovacích cenách 

f) v cenách pořízení 

 

4.  Účet 583 - Změna stavu výrobků je: 

d) rozvahový aktivní 

e) rozvahový pasivní 

f) výsledkový 

 

5.  Na účet 604 - Tržby za prodej zboží se u obchodníka (plátce DPH) účtuje: 

d) prodejní cena s daní 

e) prodejní cena bez daně 

f) pořizovací cena bez daně 

 

6.  Účet 504 – Prodané zboží se používá: 

d) při účtování tržby za prodej zboží za hotové 

e) při účtování tržby za prodej zboží na fakturu 

f) při účtování vyskladnění prodaného zboží 

 

7. U zboží, které je dováženo ze zemí EU, vyměřuje DPH: 

d) odběratel 

e) dodavatel 

f) celní úřad 

 

9. Opravná položka se vytváří k zásobám materiálu v případech, kdy jde o: 

d) snížení hodnoty trvalého charakteru 

e) snížení hodnoty dočasného charakteru 

f) zvýšení hodnoty  

 

11. Na účtu 501 - Spotřeba materiálu se mimo jiné účtuje: 

d) nákup kancelářských potřeb, odborných publikací, pohonných hmot 

e) vyskladnění prodaného zboží 

f) vyúčtování elektrické energie 
 

12.  Účet 583 – Změna stavu výrobků má na konci účetního období zůstatek: 

d) vždy na straně MD 

e) vždy na straně Dal 

f) dle situace buď na straně MD nebo Dal   



 

 

II. Označte, zda se jedná o PRAVDIVÉ tvrzení: 10  

 

Číslo Text ANO / NE 

1. Nakupované zásoby se oceňují ve vlastních nákladech. NE 

2. Nejčastějším způsobem pořízení materiálových zásob je vlastní výroba. NE 

3. Při výdeji materiálu ze skladu je dokladem faktura vystavená. NE 

4. Účty Pořízení materiálu, resp. Pořízení zboží se označují jako kalkulační účty. ANO 

5. Nákup materiálu nebo zboží se ve způsobu B účtuje přímo do nákladů. ANO 

6. Pořizovací cena neobsahuje vedlejší náklady související s pořízením zásob. NE 

7.  Na účet 583 – Změna stavu výrobků je možné účtovat také na stranu Dal. ANO 

8. 
Pokud účetní jednotka vlastní zásoby delší dobu než 12 měsíců, stávají se 

dlouhodobým majetkem.  
NE 

9. DPH při nákupu zásob je u neplátce daně vždy součástí pořizovací ceny.  ANO 

10. Zásoby vlastní činnosti se oceňují pořizovací cenou. NE 

11. 
Výsledek hospodaření z prodeje zboží se zjistí jako součet tržeb na účtu  

604 – Tržby za zboží.   
NE 

12. Zásoby jsou součástí oběžných aktiv. ANO 

13. DPH z prodaných výrobků se účtuje do výnosů. NE 

14. Přírůstky a úbytky zásob výrobků se oceňují vlastními náklady.  ANO 

15. Do zásob vlastní činnosti patří také nedokončená výroba. ANO 

16. Zaplacení faktury za nákup zboží je pro účetní jednotku nákladem.  NE 

17. 
Pokud do konce účetního období nemá účetní jednotka fakturu k již 

převzatému materiálu, použije se účet 119 – Materiál na cestě 
NE 

18. 
Na účet 501 – Spotřeba materiálu se kromě klasické spotřeby účtuje také 

například nákup odborné literatury.  
ANO 

19. Do zásob materiálu se zahrnují také náhradní díly.  ANO 

20. Dodací list slouží ke kontrole obsahu došlé zásilky.  ANO 

 

  



 

 

III. Určete, zda se jednotlivé položky zahrnují do pořizovací ceny 3  

 
 

Číslo Text ANO / NE 

1. Provize za zprostředkování nákupu zboží ANO 

2. Přeprava zásob od dodavatele ANO 

3. Přeprava zásob k odběrateli NE 

4. DPH u plátce NE 

5.  Zaplacené pojištění zásob při přepravě od dodavatele ANO 

6.  Mzdy skladníků NE 

   



 

 

 

 

IV.  Účtování zásob  27 

 

4.1  Účtování nakupovaných zásob – způsob A (podnikatel je plátcem DPH) – 10 bodů 
 

Doklad Text Kč MD Dal 

FAP 1 
Za nákup zboží od švýcarského dodavatele 

15 000 CHF kurz 24 Kč/CHF 
360 000 131 321 

Jednotný správní 

doklad (JSD 1) 
Clo 60 000 131 379 

VÚD 1 

DPH – povinnost přiznat daň (DPH 21 %) 88 200 349 343 

DPH – nárok na odpočet daně (DPH 21 %) 88 200 343 349 

VPD 1 
Zaplaceno přepravci za dopravu zboží 

(přepravní firma není plátcem DPH) 
20 000 131 211 

VÚD 2 Zboží převzato na sklad 440 000 132 131 

FAV 1 

Za prodej zboží – cena bez daně 250 000 311 604 

DPH 21 % 52 500 311 343 

VÚD 3 Vyskladnění prodaného zboží 150 000 504 132 

VÚD 4 

Darování zboží 10 000 543 132 

DPH 21 % 2 100 543 343 

VÚD 5 
Při inventarizaci zásob zjištěno manko  

(není stanovena norma přirozeného úbytku) 
50 000 549 132 

VÚD 6 Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 50 000 335 648 

 

  



 

 

4.2  Účtování nakupovaných zásob – způsob B (podnikatel je plátcem DPH) – 10 bodů 
 

Doklad Text Kč MD Dal 

FAP 1 
Za nákup zboží od švýcarského dodavatele 

15 000 CHF kurz 24 Kč/CHF 
360 000 504 321 

Jednotný správní 

doklad (JSD 1) 
Clo 60 000 504 379 

VÚD 1 

DPH – povinnost přiznat daň (DPH 21 %) 88 200 349 343 

DPH – nárok na odpočet daně (DPH 21 %) 88 200 343 349 

VPD 1 
Zaplaceno přepravci za dopravu zboží 

(přepravní firma není plátcem DPH) 
20 000 504 211 

VÚD 2 Zboží převzato na sklad 440 000 --- --- 

FAV 1 

Za prodej zboží – cena bez daně 250 000 311 604 

DPH 21 % 52 500 311 343 

VÚD 3 Vyskladnění prodaného zboží 150 000 --- --- 

VÚD 4 

Darování zboží 10 000 543 504 

DPH 21 % 2 100 543 343 

VÚD 5 
Při inventarizaci zásob zjištěno manko  

(není stanovena norma přirozeného úbytku) 
50 000 549 132 

VÚD 6 Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 50 000 335 648 

VÚD 7 Převod konečné zásoby na sklad 230 000 132 504 

  



 

 

4.3  Účtování zásob vlastní činnosti – způsob A (podnikatel je plátcem DPH) – 7 bodů 
 
Zadání příkladu: 

Účetní jednotka se zabývá výrobní činností. Vlastní náklady na výrobu 1 ks činí 700 Kč. Prodejní cena 

výrobku je 2 420 Kč (cena bez daně 2 000 Kč, DPH 420 Kč). 

Ve sledovaném období bylo vyrobeno 1 000 ks výrobků a prodáno 800 ks výrobků. Na konci roku 

činila nedokončená výroba 100 000 Kč.  

Doklad Text Kč MD Dal 

Výdejka 1 Spotřeba materiálu ve výrobním procesu 450 000 501 112 

Zúčtovací a 

výplatní listina 1 
Hrubé mzdy zaměstnanců ve výrobě 200 000 521 331 

VÚD 1 Odpisy výrobních strojů 150 000 551 082 

Příjemka 1 Vyrobeno a na sklad odvedeno 1 000 ks 700 000 123 583 

FAV 1 

Za prodej 800 ks výrobků – cena bez daně  1 600 000 311 601 

DPH 21 % 336 000 311 343 

Výdejka 1 Vyskladnění prodaných výrobků 560 000 583 123 

VÚD 2 
Na konci roku byla zjištěna nedokončená 

výroba 
100 000 121 581 

 


