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Pořadové 
číslo 

Označení materiálu Téma Anotace DUM 

1. VY_32_INOVACE_281 Zásoby - definice, 
evidence 

Porozumění problematice zásob, oceňování zásob 
a  základům účtování o zásobách. 

2. VY_32_INOVACE_282 Zásoby - oceňování Procvičení oceňování zásob při pořízení, upevnění 
znalostí a dovedností základního účtování zásob 
materiálu a zboží. 
 
Pro všechny DUMy této  sady: 
Nastavte velikost stránky (Zobrazit/Lupa/%) 
na více nebo méně %, aby zobrazení končilo v 
pravo dole "page down". Řešení je napsáno 
bílým písmem v rámečku nebo je na další 
stránce. Formát excel umožňuje řešení 
skrývat nebo různě doplňovat. Lze také dopisovat 
částky do účetních schémat. 

3. VY_32_INOVACE_283 Zásoby – ocenění na 
výstupu 

Porozumění problematice oceňování zásob na 
výstupu, výpočty váženého aritmetického průměru 
a metody FIFO. 
 

4. VY_32_INOVACE_284 Zásoby – ocenění na 
výstupu, procvičování 

Procvičení metod oceňování zásob při úbytku ze 
skladu. 
 

5. VY_32_INOVACE_285 Zásoby – pořízení ze 
zahraničí 

Porozumění problematice pořízení zásob ze  
zahraničí, odlišnosti od tuzemské fakturace, 
procvičování výpočtů DPH, účtování cla. 
 

6. VY_32_INOVACE_286 Zásoby – pořízení ze 
zahraničí, procvičování 

Procvičení účtování pořízení zásob ze  zahraničí. 
 
 

7. VY_32_INOVACE_287 Zásoby – reklamace Pochopení problematiky reklamací, uvědomění si 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zvládnutí 
zaúčtování jednotlivých případů vyřízení reklamace. 
 

8. VY_32_INOVACE_288 Zásoby – reklamace 
procvičování 

Pochopení problematiky reklamací, uvědomění si 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zvládnutí 
zaúčtování jednotlivých případů vyřízení reklamace. 

 

9. VY_32_INOVACE_289 Zásoby – inventarizace Porozumění problematice inventarizace zásob, 
pochopení rozdílu mezi inventarizací a inventurou, 
zjišťování inventarizačních rozdílů, zvládnutí 
oceňování zásob  při inventarizaci . 



 

 

10. VY_32_INOVACE_290 Zásoby – inventarizace, 
procvičování 

Porozumění problematice inventarizace zásob, 
pochopení rozdílu mezi inventarizací a inventurou, 
zjišťování inventarizačních rozdílů, zvládnutí 
oceňování. 
 

11. VY_32_INOVACE_291 Zásoby – prodej Pochopení potřeby prodeje zásob materiálu, 
porozumění rozdílu mezi prodejem materiálu 
a zboží. 
 

12. VY_32_INOVACE_292 Zásoby – prodej, 
procvičování 

Pochopení potřeby prodeje zásob materiálu, 
procvičení znalostí z oblasti materiálových zásob. 
 

13. VY_32_INOVACE_293 Účtování na konci účetního 
období 

Pochopení nutnosti účtování operací souvisejících  
s  koncem účetního období, porozumění rozdílům 
mezi nevyfakturovanými dodávkami a materiálem, 
resp.zbožím na cestě. 

14. VY_32_INOVACE_294 Účtování na konci účetního 
období, procvičování 

Pochopení nutnosti účtování operací souvisejících 
 s koncem účetního období, porozumění rozdílům 
mezi nevyfakturovanými dodávkami a materiálem, 
resp. zbožím na cestě. 

15. VY_32_INOVACE_295 Zboží, definice, účtování Zvládnutí základního účtování zboží, pochopení 
rozdílů mezi účtováním zboží a materiálu, 
porozumění účtování způsobem A. 

16. VY_32_INOVACE_296 Zásoby – písemná práce Písemná práce pro ověření znalostí získaných 
 v 1. čtvrtletí. 

17. VY_32_INOVACE_297 Zásoby – účtování 
způsobem B 

Porozumění rozdílům mezi účtováním způsobem A 
a B, pochopení významu účtování způsobem B. 

18. VY_32_INOVACE_298 Zásoby – účtování 
způsobem B, procvičování 

Procvičování účtování způsobem B. 

19. VY_32_INOVACE_299 Zásoby vlastní výroby Porozumění problematice zásob vlastní výroby, 
rozlišování mezi nedokončenou výrobou, 
polotovarem a výrobkem, odlišování způsobu 
účtování o ZVV a zásob materiálu a zboží,. 
 

20. VY_32_INOVACE_300 Zásoby vlastní výroby Procvičování účtování zásob vlastní výroby. 

 
 
11. 3. 2013 
Ing. Václav Čuřín, v. r. 
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