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INVENTARIZACE MAJETKU 

Inventarizace je činnost, kterou se 

prověřuje hospodaření s majetkem, zda 

stav v účetnictví odpovídá skutečnosti.  
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INVENTARIZACE 

zahrnuje 

1. INVENTURU FYZICKOU, DOKLADOVOU 

2. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÉHO STAVU SE 

STAVEM ÚČETNÍM 

3. ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN ROZDÍLŮ 

4. NÁVRHY NA VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ 
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1.INVENTURA 

• FYZICKÁ: zjišťuje skutečný stav majetku 

vážením, měřením a přepočítáním. Hodnotí se 

také zacházení s majetkem, opotřebení a 

poškození dlouhodobého majetku, dodržování 

doby použitelnosti nebo doby minimální 

trvanlivosti potravin. 

• DOKLADOVÁ: provádí se v případech, kdy 

nelze provést inventuru fyzickou. Skutečný stav 

se zjišťuje pouze podle dokladů. Jedná se např. 

o pohledávky za odběrateli, závazky vůči 

dodavatelům, peněžní prostředky na účtech. 
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2.POROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO 

STAVU SE STAVEM ÚČETNÍM 
 

Mohou nastat následující případy: 

 

Skutečný stav souhlasí se stavem účetním 

Skutečný stav je větší než účetní, vzniká 

PŘEBYTEK 

Skutečný stav je menší než účetní, vzniká 

MANKO (SCHODEK) 
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3.PŘÍČINY ROZDÍLŮ (MANKA) 

• PŘIROZENÉ ÚBYTKY vzniklé při 

skladování a manipulaci (např. vysušením, 

odpařením. Tento úbytek je vyjádřen 

normou nezaviněných mank v %. 

• NEPŘIROZENÉ ÚBYTKY = ŠKODY A 

ZTRÁTY vzniklé zcizením, nevhodným 

zacházením a skladováním, špatnou 

manipulací. 
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4. NÁVRHY NA VYROVNÁNÍ 

ROZDÍLŮ 

Provádí se u rozdílů nad normou nezaviněných 

mank a v případě poškození a ztráty. 

 

PROTOKOL O POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ  

A ZTRÁTĚ: 

• příčiny poškození  

• výše škody  

• jména odpovědných osob   

• způsob úhrady 
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ČLENĚNÍ INVENTARIZACE 

Z HLEDISKA ROZSAHU 

• ÚPLNOU 

• DÍLČÍ 

Z HLEDISKA ČASU 

• ŘÁDNOU: 

– PERIODICKOU 

– PRŮBĚŽNOU 

 

• MIMOŘÁDNOU 
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INVENTARIZACE Z HLEDISKA 

ROZSAHU 

• ÚPLNÁ:  zahrnuje veškerý majetek a 

závazky podniku 

 

• DÍLČÍ: provádí se jen u některého majetku 

a závazků, např. vybrané zboží při změně 

ceny 
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INVENTARIZACE Z HLEDISKA 

ČASU 
• ŘÁDNÁ: prováděna v předem 

stanovených lhůtách, může mít podobu: 

–  Průběžnou: lze provádět pouze u některých 

zásob – materiálů, výrobků, zboží  

– Periodickou: za určité období –1 týden, 1 

měsíc, 1 rok 

• MIMOŘÁDNÁ: provádí se jen v určitých 

případech, např. při změně pracovníků, 

změně vedoucího, živelných pohromách, 

krádežích. 
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INVENTARIZACE 

Inventarizaci provádí MAJITEL nebo 

INVENTARIZAČNÍ KOMISE.  

 

Komise je minimálně dvoučlenná, člen 

komise nesmí být v příbuzenském poměru 

s hmotně odpovědným pracovníkem.  
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