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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Inventura a inventarizace 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží vyjmenovat a 

definovat druhy inventarizace a 

vyplnit inventurní formulář.  

 
       

        

 
 

 



 

Inventura, inventarizace 

Inventarizace je činnost, při které se provádí kontrola skutečného majetku (popř. 

závazku) k určitému datu. 

Cílem je zjistit skutečný stav majetku a závazků a porovnat jej se stavem účetním. 

Druhy inventarizace  

Podle rozsahu: 

1. úplná – zahrnuje veškerý majetek a závazky 

2. částečná – zahrnuje pouze některé části majetku či závazků 

Z hlediska času:  

1. řádná – prováděna v předem stanovených lhůtách 

2. mimořádná – prováděná v mimořádných případech (výměna odpovědných 

zaměstnanců) 

Inventura je první etapa inventarizace 

Při inventuře se zjišťuje a písemně zaznamenává skutečný stav majetku např. 

- základních prostředků 

- zásob 

- peněz v pokladně 

Druhy inventur: 

1. Inventura fyzická – cílem je zásoby prohlédnout, spočítat, změřit, zvážit 

2. Inventura dokladová – zjišťuje skutečný stav pouze podle dokladů (závazky 

vůči dodavatelům) 

Skutečný stav majetku i závazků se zapisuje do inventurního soupisu. Je to seznam, 

který obsahuje: 

- číslo zboží 

- název 

- jednotku – kg, ks 

- množství 

- cena za jednotku 

- cena celkem 

Formuláře pro inventurní soupis si tvoří každý podnik sám. 



 
 
Inventurou zjištěný a zaznamenaný stav zásob se porovnává se stavem evidenčním 

(účetním).  

Zjistí-li se, že zásoby neodpovídají stavu zásob na evidenčních kartách, jedná se o 

inventurní rozdíl a to buď: 

- o přebytek (skutečný stav zásob je větší, než je uvedeno na evidenčních 

kartách) 

- o manko – schodek (skutečný stav zásob je menší, než je uvedeno na 

kartách) 

 

Příklad: 

Vyhotovte inventurní soupis, když jsme fyzickou inventurou zjistili tyto skutečné 

zásoby pekárenských výrobků: 

samožitný chléb  6 ks 

pšeničný chléb  8 ks 

výběrový chléb  7 ks 

dalamánek  52 ks 

Řešení: 

Zjištěné druhy zásob a jejich množství se zapisují do přehledné tabulky: 

Název a adresa podniku 
 
Inventurní soupis (část) k 1. 9. 2010 

Číslo zboží 
Označení 

zboží 
Jednotka Množství 

Cena za 
jednotku 

(Kč) 

Cena 
celkem (Kč) 

773 214 002 
550 

samožitný 
chléb 

Ks 6 22 132 

773 215 001 
550 

pšeničný 
chléb 

Ks 8 25 200 

773 216 001 
534 

výběrový 
chleba 

Ks 7 26 182 

773 331 001 dalamánek Ks 52 4,50 234 



 
 

Úloha: 

Sestavte přehled veškerého majetku, který se nachází ve vaší učebně. Zjistěte, zda 

předměty mají svá inventární čísla a rovněž je uveďte. 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co rozumíte pojmem inventarizace a jaké znáš její druhy? 

2. Co rozumíte pojmem inventura a jaké znáš její druhy? 

3. Co je to inventurní soupiska a co obsahuje? 

Odpovědi: 

1. Inventarizace je činnost, při které se provádí kontrola skutečného majetku 

k určitému datu. 

Druhy: Podle rozsahu – úplná a částečná 

            Podle času – řádná a mimořádná. 

2. Inventura je první etapa inventarizace, která zjišťuje a písemně zaznamenává 

skutečný stav majetku. 

Druhy: fyzická a dokladová 

3. Je to sezam, který obsahuje skutečný stav majetku i závazků. 

 

Zdroje: 
Keblová Alena, Volková Jana. Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných 
učilišť. 1. vyd. Praha: Septima, s.r.o. 19991. 68 s. ISBN 80-7216-148-2.  


