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 Abstrakt  

     Každý podnik využíva pri svojej podnikateľskej činnosti rôzne druhy majetku. 

Jednou z najrozšírenejších foriem podnikateľského majetku v praxi sú zásoby. Táto 

bakalárska práca je zameraná na rôzne aspekty externých zásob a vybrané účtovné 

súvislosti posudzovania zásob v podniku. Cieľom bakalárskej práce, ktorá sa skladá zo 

štyroch kapitol, je účtovné zobrazenie, účtovné oceňovanie a evidovania externých 

zásob v spoločnosti. Hlavná pozornosť je venovaná základným pojmom súvisiacim 

s danou problematikou, stanoveniu hlavného cieľa, ktorý sa dosiahne pomocou analýzy 

čiastkových cieľov. Následne sú rozoberané jednotlivé metódy, ktoré boli použité na 

dosiahnutie stanovených cieľov. Vlastná práca je zameraná na priblíženie 

podnikateľského subjektu, štruktúru majetku, externých zásob, oceňovanie  a účtovanie 

zásob až po výber dodávateľa. Zásoby riešia časový a miestny nesúlad medzi výrobou a 

spotrebou a kapacitný nesúlad nadväzujúcich výrobných a dopravných systémov. Aby 

konkrétny relatívne uzatvorený systém mohol plynulo fungovať, musí mať zabezpečený 

prísun vstupov a odbyt výstupov. Kľúčové slová: externé zásoby, oceňovanie zásob, 

účtovanie zásob. 

 

Abstract  

     Every company use at their entrepreneurially activities diverse types of properties. 

One of the most wider type of company properties in practice is a stock. This bachelor 

work is focused to different aspects, like external stocks and choose accounting and tax 

links related to stock rating in company. Object of this bachelor work, which is 

composed from four chapters is, accounting representation, accounting measurement 

and register external stocks in company. Main focus is addressed to basic conception 

relate to this problems, specification of main target, that is reach to analyze of partial 

objects. Next to goal is deal with individual method that was used for reach main target. 

Own work aims for characteristic entrepreneurially subject, structure property, external 

stocks and accounting representation, accounting measurement to selection supplier. 

Stocks solve time and local discrepancies between production and consumption and also 

capacity mismatch about downstream production and transport systems. So if  exact 

relatively closed system could continuously work, must have issued secured supply of 

inputs and displacement of outputs. Key words: external stocks, stock measurement, 

stock accounting. 
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Úvod  

     Poľnohospodárstvo je nenahraditeľnou súčasťou národného hospodárstva a má 

strategické postavenie. Zohráva významnú úlohu vzhľadom k blahobytu hospodárstva, 

potravinovej prvovýrobe ako aj ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu. Počas svojej 

existencie prešlo slovenské poľnohospodárstvo rôznymi vývojovými etapami, z ktorých 

každá má kladné aj záporné stránky. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie 

v roku 2004 sa poľnohospodárom otvorili nové možnosti v oblasti podnikania. S týmito 

možnosťami je potrebné zabezpečiť značné množstvo informácií. 

     Účtovníctvo hrá významnú úlohu v podnikovom informačnom systéme. Informácie, 

ktoré poskytuje účtovný informačný systém, umožňujú posudzovať celkovú úroveň 

ekonomického riadenia podniku nielen z hľadiska minulosti, ale aj z hľadiska budúceho 

vývoja. Pre riadiacich pracovníkov sa tak účtovné informácie stávajú cenným 

prameňom aktuálnych a objektívnych vyjadrení na základe, ktorých môžu prijímať 

svoje rozhodnutia.  

     V rámci podnikateľskej činnosti je podnik nútený vytvárať zásoby. Hlavným 

dôvodom je nebezpečenstvo, že dodávatelia nebudú schopný dodať tovar včas, alebo 

v potrebnom množstve. Z toho vyplýva riziko narušenia plynulosti a nepretržitosti 

výrobného procesu. Pre poľnohospodárske podniky sú veľmi podstatné materiálové 

zásoby ako suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce a podobne. 

Ich štruktúra a množstvo je závislá od veľkosti podnikateľského subjektu.  

     V informačnom systéme podniku je presne sledovaný ich stav a pohyb. S evidenciou 

a účtovaním externých zásob je späté samozrejme aj oceňovanie, ktoré predstavuje 

stanovenie peňažného vyjadrenia. Je možné ho aplikovať rôznymi prístupmi. 

Ekonomický softvér a výpočtová technika veľmi skvalitňujú a zrýchľujú spracovanie 

veľkého množstva údajov. Výpočtová technika, využívajúca moderné informačné 

technológie, umožňuje veľmi pohodlné spracovanie účtovnej agendy, odstraňuje značné 

množstvo činností a šetrí čas, ktorý je potrebný pri ručnom spracovaní účtovníctva.  

     V dôsledku toho je potrebné aby ekonomický softvér a jeho hardvérové 

zabezpečenie zodpovedalo súčasným požiadavkám. To znamená spoľahlivosť, 

efektívnosť a presnosť pri zázname a uchovávaní informácií. 
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1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí    

 

1.1  Podnikanie 

     Zákon č. 455/1991 Zb. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ  hovorí,  že 

podnikanie je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. 

      

     HONTYOVÁ, LISÝ, MAJDÚCHOVÁ, (2004)  definujú podnikanie ako súbor 

činností, ktorými sa vyhľadávajú a prakticky využívajú ekonomické príležitosti, ktoré 

poskytuje trh. Je to činnosť, ktorá je zameraná na vytváranie ekonomickej rovnováhy, 

resp. dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike. Podnikanie je aktivita, ktorej 

cieľom je tak vyhľadávanie takzvaných  „bielych prázdnych“ miest na trhu, t. j. 

podnikateľských  príležitostí, ako aj ich využívanie. 

 

1.2  Charakteristika majetku 

     Podľa ustanovení Zákona č. 431/2002 Z. z. O ÚČTOVNÍCTVE  majetkom sú tie 

aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že 

v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť, 

vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. 

     

     BIELIK, (2006) hovorí že, majetkom sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré 

patria podniku a slúžia na jeho podnikanie. Majetok podniku rozdeľuje na dlhodobý 

majetok  a obežný majetok. Obežný majetok je časť majetku podniku, ktorú tvoria 

produkčné faktory používané v podniku krátkodobo, t.j. kratšie ako jeden rok. Obežný 

majetok sa v podstate spotrebováva jednorázovo a jeho hodnota jednorázovo vchádza 

do nových výrobkov, služieb, zvierat alebo do predaného tovaru. Jeho zásadný význam 

spočíva v tom, že svojou podstatou zabezpečuje plynulý priebeh výrobného procesu 

podniku. Obežný majetok vo všeobecnosti zahŕňa hotovosť, účty, výrobky a pod., ktoré 

sú v priebehu prevádzkového cyklu podniku premenené na hotovosť a je 

pravdepodobné ich neustále kolísanie. 
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     KUPKOVIČ (2003) tvrdí, že z hľadiska členenia výrobných faktorov tvoria 

spotrebovávané faktory ako napríklad suroviny, polotovary, základný a pomocný 

materiál, rozpracované – nedokončené výrobky hotové výrobky a podobne, jeden zo 

základných elementárnych faktorov. Tieto faktory spolu s pohľadávkami, finančným 

majetkom a tovarom na ceste tvoria obežný majetok podniku. 

      

     K tomuto názoru sa prikláňajú aj autori HACHEROVÁ, PATAKY, KO ČNER 

(2008) a hovoria, že krátkodobý majetok sa v jednotlivých fázach hospodárskej činnosti 

zúčastňuje najviac jeden rok. Je súčasťou prevádzkového cyklu – kolobehu, mení jednu 

formu na inú. V zmysle usporiadania a obsahového vymedzenia položiek súvahy tvorí 

podstatnú časť obežného majetku. Krátkodobý majetok sa člení na:  

� zásoby, 

� krátkodobé pohľadávky, 

� finančný majetok. 

 

1.3  Vymedzenie zásob 

     Podľa KRIŠTOFÍKA, ŠURANOVEJ, SAXUNOVEJ (2009)  zásoby sú hnuteľné 

veci s dobou použiteľnosti do jedného roka, bez ohľadu na obstarávaciu cenu, ktoré sú 

určené na vlastnú spotrebu, spotrebu vo výrobe alebo na priamy predaj. Zásoby sú 

v podstate všetky majetkové zložky, ktoré vzhľadom na účel, na ktorý boli obstarané, 

nemajú dlhodobý charakter. Ich optimálna veľkosť zabezpečuje úspešnosť výrobnej 

a podnikateľskej činnosti. Pri rozhodovaní o tom, koľko a aké zásoby sú potrebné pre 

efektívny priebeh podnikovej činnosti, sú rozhodujúcimi faktormi veľkosť podniku, 

druh a rozsah jeho činnosti, technologické postupy výroby, situácia na trhu surovín 

a ďalšie činitele. Zásoby sa vykazujú a prezentujú v ročnej účtovnej závierke vždy ako 

súčasť obežného majetku.  

      

     SOUKUPOVÁ a kol. (2008) hovoria, že zásoby sa  vyskytujú v súvahe takmer 

každého podniku. Najmä v podnikoch výrobného charakteru tvoria jednu z 

najdôležitejších častí majetku.  
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     Významu zásob sa venujú ORBÁNOVÁ, VELICHOVÁ (2003)  a zastávajú názor, 

že zásoby:  

� prekonávajú časový a priestorový nesúlad medzi jednotlivými fázami 

reprodukčného procesu, 

� zabezpečujú plynulú činnosť podniku. 

 

    Podľa SOUKUPOVEJ, ŠLOSÁROVEJ, BAŠTINCOVEJ (2004) zásoby 

predstavujú hospodárske prostriedky, ktoré majú rozdielne funkcie v činnosti podniku: 

� prvá časť zásob je určená na výrobu výrobkov, pričom sa spotrebúvajú úplne 

alebo čiastočne. Patria sem také súčasti materiálu, ako sú suroviny, pomocné 

a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a podobne, 

� druhá časť zásob vo výrobnom procese predstavujú tie, ktoré v činnosti podniku 

vznikajú, príp. sú jej produktom.  

     K zásobám ktoré tvoria predmet činnosti, patrí tovar (predmet obchodnej činnosti), 

ktorý podnik nakupuje na účel predaja a v nezmenenej forme ho predáva. Podstatnú 

časť zásob v poľnohospodárskych podnikoch tvoria mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, 

ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, zvieratá 

(poľovnícke) chované v oborách a psy. 

    

     HACHEROVÁ,  PATAKY, KO ČNER (2008) zásoby rozčlenili podľa spôsobu ich 

obstarania na: 

� externé zásoby – nadobudnuté prevažne nákupom, resp. získané vkladom od 

akcionárov, spoločníkov, členov družstiev, bezplatne získané zásoby. 

Forma a druh externých zásob je závislá od predmetu podnikateľskej činnosti. Podľa 

účelu, na ktorý boli obstarané, predstavujú materiál, ktorý slúži na spotrebu v podniku. 

Je to syntetický druh zásob a člení sa na: 

• základný materiál, 

• pomocný materiál, 

• prevádzkový materiál, 

• náhradné súčiastky, 

• obaly, 

• potraviny pre prípravu jedál v závodnej jedálni, 
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• samostatné hnuteľné veci v individuálnom ocenení 1600 Eur a menej 

a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, ak podnik vo 

vnútropodnikovom predpise rozhodol, že tieto veci nebudú 

zaraďovať do dlhodobého hmotného majetku, 

• tovar. 

� zásoby vlastnej výroby – sem patria všetky druhy zásob vyrobených v podniku 

(interné zásoby). Štruktúra zásob vlastnej výroby: 

• nedokončená výroba, 

• polotovary vlastnej výroby, 

• výrobky, 

• zvieratá. 

 

1.4  Oceňovanie zásob   

     Oceňovaniu majetku sa venujú MÁZIKOVÁ, BOUŠKOVÁ, MATEÁŠOVÁ 

(2009) a tvrdia, že oceňovanie patrí medzi najzávažnejšie a najväčšie problémy, ktoré sa 

v účtovníctve riešia. Je jedným s najdôležitejších metodických prostriedkov 

účtovníctva, ktorý môže ovplyvniť kvalitu informácií poskytovaných účtovníctvom. Pri 

oceňovaní majetku a záväzkov v účtovnej jednotke je nevyhnutné rešpektovať 

všeobecne uznávané účtovné zásady a základné predpoklady ako sú zásada verného 

a pravdivého zobrazenia skutočnosti, zásada opatrnosti, predpoklad nepretržitého 

pokračovania v činnosti a predpoklad stálosti kúpnej sily peňažnej jednotky. 

 

     Z pohľadu autorov PATAKY, ŠKORECOVÁ (2005) v účtovníctve 

podnikateľského subjektu sa majetok a zdroje, z ktorých bol získaný, sleduje 

v peňažnom vyjadrení. Stanovenie peňažného vyjadrenia stavu a pohybu majetku a jeho 

zdrojov sa uskutočňuje rôznymi prístupmi. Oceňovanie tak predstavuje významný 

metodický prostriedok účtovníctva. Pod ocenením rozumieme spôsob vyjadrenia 

majetku, prípadne služieb, prác a iných činností v peňažnom vyjadrení. Použitá cena v  

najvšeobecnejšom slova zmysle je peňažným vyjadrením hodnoty majetku. 
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     Zásoby sa oceňujú v súlade s § 25 Zákona č. 431/2002 Z. z. o ÚČTOVNÍCTVE : 

a)     obstarávacou cenou pri odplatnom nadobudnutí, t. j. cena za ktorú sú zásoby 

skutočne obstarané, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním,  

b)   vlastnými nákladmi pri vytvorení vlastnou činnosťou, ktorými sa rozumejú priame 

náklady vynaložené na výrobu, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa 

vzťahuje na výrobu, 

c)     reprodukčnou obstarávacou cenou, ide o cenu, za ktorú by sa zásoby obstarali v 

čase, keď sa o nich účtuje, 

         c1) pri bezodplatnom nadobudnutí, 

         c2) pri preradení z osobného vlastníctva do podnikania, 

         c3) príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady, 

d)    reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona pri nadobudnutí vkladom alebo kúpou 

podniku alebo jeho časti. 

 

     Podľa LANDU (2008) oceňovanie obstarávacou cenou sa použije pri obstaraní zásob 

v prípade jeho nákupu to znamená pri obstaraní za úplatu. Ocenenie vlastnými nákladmi 

sa použije pri obstaraní zásob vlastnou činnosťou podnikateľa a ocenenie reprodukčnou 

obstarávacou cenou sa použije pri obstaraní zásob bezplatne. 

 

     ZALAI (2008) uvádza, že náklady na obstaranie zásob možno rozdeliť na tri 

základné skupiny: 

�  náklady na nákup – cena obstarania, náklady na dopravu a manipuláciu, 

dovozné clo a iné nerefundované dane, znížené o obchodné zľavy a zrážky, 

�  náklady na premenu – priame výrobné náklady, výrobná réžia, náklady 

združenej výroby mínus čistá realizovateľná hodnota vedľajších produktov, 

�  ostatné náklady obstarania – náklady, ktoré sa zahŕňajú do ocenenia zásob iba 

v prípade, ak boli vynaložené v súvislosti s dopravou zásob na ich súčasné 

miesto uloženia a do súčasného stavu, prípadne náklady financovania za 

presne vymedzených okolností. 
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     Oceňovanie zásob spracováva aj  SAXUNOVÁ (2007) a tvrdí že, súčasťou ocenenia 

zásob nie je: 

�  nadmerné množstvo odpadu, neúčelne vynaložené práce, 

� náklady na skladovanie – pokiaľ nie sú nevyhnutné vo výrobnom procese, 

pred ďalším výrobným stupňom, 

�  správna réžia, 

�  náklady na predaj – odbytová réžia, 

�  náklady na financovanie, pokiaľ nie sú aktivované. 

 

     HACHEROVÁ, PATAKY, LÁTE ČKOVÁ (2008) hovoria, že zásoby rovnakého 

druhu možno účtovať na sklade v ocenení: 

�   cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom – vypočíta sa 

z obstarávacích cien, alebo z vlastných nákladov rovnakého druhu zásob 

minimálne raz za mesiac alebo častejšie podľa rozhodnutia účtovnej 

jednotky, 

�   spôsobom „prvý do skladu, prvý zo skladu“ metóda FIFO – (first in first out) 

je spôsob ocenenia, pri ktorom sa prvá cena na ocenenie prírastku 

príslušného rovnakého druhu majetku použije ako prvá cena na ocenenie 

úbytku tohto majetku. 

 

1.5  Účtovanie zásob 

     Účtovanie zásob stanovuje § 43 Úplné znenie opatrení MF SR: PODVOJNÉ 

ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATE ĽOV (2009). Účtovanie obstarania a úbytku 

zásob sa vykonáva podľa spôsobu A alebo B. Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu 

použiť všetky účtovné jednotky, pre ktoré platí toto opatrenie. Účtovanie zásob podľa 

spôsobu B sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť mať 

overenú účtovnú závierku audítorom a zverejňovať údaje z nej. 

     Spôsobom A sa v priebehu účtovného obdobia zložky obstarávacej ceny 

nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo na ťarchu 

účtu 131 - Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích 

vzťahov. Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v účtovníctve účtovnej 

jednotky v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách 

vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade alebo 132 - 
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Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 

- Obstaranie tovaru.  

     Spôsobom B v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny 

nakupovaných zásob účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 - 

Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích 

vzťahov alebo na finančných účtoch, pričom sa aktivujú vnútroorganizačné služby, 

ktoré súvisia s prepravou a dodávkou zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu; 

aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - 

Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 - Aktivácia, 

 

     Účtovaniu a evidencii zásob sa venujú SOUKUPOVÁ, ŠLOSÁROVÁ, 

BAŠTINCOVÁ  (2004) a tvrdia, že úlohou účtovníctva v oblasti zásob je ich dôsledná 

evidencia. Pre účtovanie o zásobách je potrebné poznať, v ktorej fáze kolobehu akým 

spôsobom je prípustné oceňovať a evidovať zásoby. Pri externých zásobách sú zrejmé 

tieto tri fázy kolobehu:  

� nákup (predovšetkým materiálu a tovaru), 

� skladovanie nakupovaných zásob, 

� vyskladnenie (spotreba materiálu, predaj tovaru). 

Evidencia zásob. V zásade sa rozlišujú dva základné spôsoby evidencie zásob: 

� priebežný spôsob evidencie zásob, 

� periodický spôsob evidencie zásob. 

     Priebežný spôsob evidencie zásob sa viaže na spôsob A účtovania zásob. Umožňuje 

uskutočňovať inventarizáciu priebežne, kedykoľvek počas roka. Periodický spôsob 

evidencie zásob sa viaže na spôsob B účtovania zásob. Počas roka predpokladá viesť 

dôslednú skladovú evidenciu. Pre obidva spôsoby evidencie zásob platia všeobecné 

požiadavky na analytickú evidenciu zásob, ktorá sa musí viesť podľa druhov alebo 

skupín zásob na skladových kartách alebo súboroch údajov v počítači. 

      

     Evidenciu zásob rozoberá MACÍK  (1995) a tvrdí, že pri voľbe formy a spôsobe 

evidencie o zásobách tovaru, materiálu, výrobkov sa vychádza z charakteru 

podnikateľskej činnosti, členitosti zásob, hodnoty jednotky zásob, spôsob uloženia, 

rozsahu podnikateľskej činnosti, či podnikateľ zamestnáva pracovníkov s prevzatou 

hmotnou zodpovednosťou. Kritériom pre rozhodovanie bude hospodárnosť 

a preukázateľnosť vedenia zásob.  
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1.6 Inventarizácia zásob 

     Zákon č. 431/2002 Z. z. o ÚČTOVNÍCTVE v § 29 stanovuje, že inventarizáciou 

overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku 

dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.  

 

     V § 30 Zákona č. 431/2002 Z. z. o ÚČTOVNÍCTVE je definovaný inventúrny 

súpis ako účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Tento 

zákon tiež uvádza, že fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonať v inej 

lehote, ako ku dňu ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. 

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to: 

� manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno 

preukázať účtovným záznamom, 

� prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho 

nemožno preukázať účtovným záznamom. 

 

     Podľa ŠLOSÁROVEJ a kol. (2009) všetky zistené inventarizačné rozdiely v oblasti 

zásob sa musia zaúčtovať ako účtovné prípady účtovného obdobia, za ktoré sa 

inventarizáciou overoval skutočný stav zásob. Nezrovnalosti v účtovníctve zásob môžu 

vzniknúť aj v dôsledku škody. Škodou na zásobách sa rozumie ich neodstrániteľné 

poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata zásob. Inventarizáciou zistené odcudzenie 

alebo zistená strata zásob sa považuje za manko. Za inventarizačné rozdiely sa 

nepovažujú prirodzené úbytky zásob, ktorými sú technologické a technické straty 

vznikajúce napríklad. Rozprášením, vyschnutím v rámci technologických úbytkov vo 

výrobnom, zásobovacom a technologickom procese. Vznikajú len pri takých druhoch 

zásob, pri ktorých nastáva prirodzený úbytok hmotnosti alebo objemu pôsobením 

vonkajších vplyvov pri ich skladovaní alebo pri manipulácii s nimi, ktorému nemožno 

zabrániť. Pre tieto úbytky si účtovná jednotka svojím vlastným vnútorným predpisom 

stanoví normy prirodzených úbytkov vždy pre príslušné časové obdobie. 
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1.5 Hospodárenie zo zásobami 

    HONTYOVÁ,  LISÝ, MAJDÚCHOVÁ (2004)  tvrdia, že zásobovanie predstavuje 

funkčnú činnosť podniku, ktorou sa začína transformačný proces. Jeho úlohou je 

zaobstarať pre podnik vstupné zdroje a zabezpečiť ich skladovanie.  

     

     Základná filozofia udržiavania zásob je podľa autorov GREGOR,  KRAJČOVIČ 

(2010) založená na predpoklade, že zásoby pomáhajú preklenúť problémy, vznikajúce 

podniku. Snahou každého zdravo fungujúceho podniku má byť identifikácia 

a odstraňovanie existujúcich problémov a nie ich zakrývanie a riešenie prostredníctvom 

vysokých zásob. Takýto prístup môže mať často opačný efekt a vedie naopak k zníženiu 

produktivity a oneskorovaniu výroby kvôli neskorému odhaleniu vznikajúcich 

problémov. 

Medzi najväčšie nevýhody udržiavania zásob patria: 

� náklady, 

� kapitálové prostriedky, 

� likvidita podniku. 

 

     ŠURKA (2009) popísal spôsoby znižovania hladiny zásob nasledovne: 

� analýza dodacích dôb a celkového času doplnenia zásob,  

� použitie analýzy ABC pri plánovaní objednávania, 

� analýza množstevných zliav a veľkosti objednávacích dodávok, 

� zavedenia automatizovaného systému tvorby objednávok na doplnenie 

skladu,  

� preskúmanie položiek s nízkou obrátkou, 

� vytvorenie predajného plánu a prognóz predaja s následnou nadväznosťou na 

plán objednávania,  

� zavedenie hodnotenia dodávateľov, 

� zdieľanie on-line informácií o skladových zásobách s dodávateľmi 

a odberateľmi a snaha vytvoriť automatizovaný dodávateľský reťazec. 
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     K tomuto názoru sa prikláňa aj VLACHYNSKÝ a kol. (2006) a hovorí, že 

manažment zásob zahŕňa stanovenie objemu, štruktúry a miery ich využívania. Na 

základe toho podnik rozhodne, aké bude finančné (kapitálové) krytie zásob, resp. aký 

veľký kapitál bude viazať v zásobách. Rozhodovanie ovplyvňujú tieto faktory: 

�   vonkajšie, napr. stav trhu, rovnováha či nerovnováha ponuky a dopytu a pod., 

�   vnútorné, napr. organizácia výrobného procesu, proces zásobovania, dĺžky                                                                   

 výrobného cyklu v podniku, objem a štruktúra podnikovej činnosti. 

Metódy stanovenia (určovania) potreby zásob: 

�  priemerná výška zásob (normatív), 

�  modely optimalizácie zásob, 

�  komplexné systémy riadenia zásob, 

�  ukazovatele využitia. 

      

     Výrobné zásoby sú viazané od ich vstupu do podniku až po ich postupnú spotrebu vo 

výrobe. Priemerná výška výrobných zásob závisí od dennej spotreby zásob a priemernej 

doby ich viazanosti (tú ovplyvňuje dĺžka dodávkového cyklu a výška poistnej zásoby). 

Poistné zásoby zabezpečujú plynulosť činnosti podniku, viažu vlastne kapitál podniku 

trvale, musia sa nepretržite obnovovať, ak sa použili. Neprinášajú výnosy, ich 

udržiavanie si skôr vyžaduje náklady. V podmienkach trhovej ekonomiky je riadenie 

poistných zásob špecifickou oblasťou. 

 

1.8 Výber dodávateľa  

     Výberu dodávateľov sa venujú MAJTÁN a kol. (2007) a hovoria, že aby sa podnik 

mohol rozhodnúť pre niektorého dodávateľa, najskôr musí mať dostatok informácií 

o tom, akí dodávatelia vôbec na trhu pôsobia. Trhová pozícia jednotlivých dodávateľov 

závisí od ich počtu na trhu, ale aj od počtu odberateľov, ktorí vystupujú ako 

konkurencia pre podnik, ktorý sa usiluje o získanie dodávateľa. Ide teda o dve roviny 

konkurencie. Prvou rovinou je konkurencia samotných dodávateľov (čím je ich na trhu 

viac, tým je konkurencia medzi nimi vyššia). Druhou rovinou je konkurencia 

odberateľov (čím je ich viac, tým väčšmi sa pokúšajú získať pre seba čo najlepšieho 

dodávateľa.  
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Za rozhodujúce činitele pri výbere dodávateľa považujeme: 

� spoľahlivosť – dodávateľ, pre ktorého sa firma rozhodne by mal byť schopný 

a ochotný dodať nielen požadované množstvo a kvalitu, ale aj plniť svoje 

dodávky v požadovaných termínoch. Často je výhodnejší mať spoľahlivého 

dodávateľa hoci s vyššími cenami, ako lacného menej spoľahlivého. Riziko 

nespoľahlivosti totiž kompenzujú väčšími zásobami, čo je v konečnom dôsledku 

neefektívne,  

� poskytované služby – ide o tzv. obchodno-technické služby. Zaraďujeme tu 

platobné podmienky, dodacie podmienky, úverové možnosti, zabezpečenie 

servisu a náhradných dielov, 

� lokalizácia – patrí rovnako k veľmi dôležitým faktorom, ide hlavne 

o vzdialenosť dodávateľa od firmy, dopravný prístup. Miestny dodávatelia 

prinášajú priame ekonomické výhody (nižšie dopravné náklady) a nepriame 

výhody (možnosť osobnej komunikácie a dohody). 

 

     KRÁL (2001) zastáva názor, že výrobný, ale aj nevýrobný podnik sa pri svojej 

činnosti musí neustále rozhodovať medzi jednotlivými ponukami rôznych dodávateľov. 

Kým v minulosti sa pozeralo iba na zisky, veľký obrat tovaru a služieb, dnes sa kladie 

na prvé miesto porozumenie potrebám zákazníkov, rozvoj vzájomných vzťahov, 

komunikácia a vytvorenie pridanej hodnoty. Súčasný zákazník si vyberá svojich 

dodávateľov na základe kvality, ceny produktu a formy obsluhy. Je mobilný, schopný 

kedykoľvek zmeniť dodávateľa. Tieto skutočnosti vedú podniky k hľadaniu 

strategických aliancií a spájaním sa s inými firmami. Vyššia integrácia predstavuje 

kvalitatívne novú organizačnú formu – dodávateľský reťazec.  
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2 Cieľ práce  

 

     Zásobovanie je jedna z najdôležitejších častí logistického systému, ktorá zabezpečuje 

obstaranie produktov v miestach ich vzniku a medzi miestom spotreby. Externé zásoby 

zabezpečujú plynulosť výroby a zásoby obchodného tovaru zabezpečujú plynulé 

zásobovanie trhu. Základnou úlohou zásobovania je objemové vyrovnanie a zladenie 

rozdielne dimenzovaných majetkových tokov. Medzi hlavné účely skladovania patria 

najmä vyrovnávacia funkcia, ktorej úlohou je zabezpečenie technologicky 

podmieneného výrobného množstva alebo minimálnych dodávok na strane zásobovania, 

a taktiež rozdielne  kapacity v jednotlivých pestovateľských a chovateľských odvetviach 

Zároveň zabezpečovacia funkcia, ktorá vyplýva z nepredvídateľných rizík v priebehu 

pestovateľského a chovateľského  procesu, z kolísania potrieb na odbytovom trhu a z 

časových posunov dodávok na zásobovacích trhoch. 

      

     Hlavným cieľom bakalárskej práce s názvom Externé zásoby vo vybranom podniku 

je zhodnotiť účtovanie, evidovania a oceňovanie externých zásob spoločnosti 

AGRODAN Koš, SHR. Zhodnotenie je uskutočnené na základe analýzy dostupných 

informácii od spoločnosti, a taktiež  na základe spolupráce so zamestnancami podniku 

pracujúcimi v oblasti zásobovania. Hlavný cieľ môžeme definovať nasledovnými 

parciálnymi cieľmi: 

 

�  analýza jednotlivých druhov zásob, ich postavenie v rámci majetku podniku, 

� podrobná analýza externých zásob ich nedostatky a slabé stránky, 

� softvérové riešenie vybranej problematiky, charakteristika softvéru,  jeho hlavné 

výhody  a v rámci neho evidencia externých zásob, 

� návrh skvalitnenia systému obehu dokladov externých zásob a zvýšenie 

efektivity ich využívania. 
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3 Metodika práce a metódy skúmania  

 

Charakteristiku objektu skúmania 

 

     Firma AGRODAN Koš, SHR, začala podnikať 01.01.1994, na základe Osvedčenia 

o zápise do evidencie Samostatne hospodáriacich roľníkov, (SHR). Firma je typickým 

subjektom poľnohospodárskej prvovýroby. Hlavným predmetom činnosti firmy je 

poľnohospodárska prvovýroba vrátane predaja nespracovaných produktov. V súčasnosti 

obhospodaruje cca 1492 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorú má v dlhodobom nájme od 

fyzických osôb a Slovenského pozemkového fondu. Firma hospodári 

v znevýhodnených oblastiach okresu Prievidza. Z celkovej výmeny tvorí orná pôda 

takmer 91%. Zvyšná časť sú lúky.  

 

     V rastlinnej výrobe sa firma orientuje na pestovanie obilnín, olejnín, zemiakov, 

cukrovej repy a v súčasnosti aj pestovaniu krmovín na ornej pôde najmä kukurice na 

siláž a viacročných krmovín. V obilninách sa zameriava najmä na pestovanie pšenice, 

jačmeňa, ovsa a kukurice na zrno. Olejniny sú tvorené repkou, slnečnicou, ľanom 

a horčicou. U krmovín prevláda najmä lucerna, ďatelinovo-trávne miešanky a kukurica 

na siláž. V rastlinnej výrobe sa radí firma k najväčším pestovateľom zemiakov, 

cukrovej repy a repky. Z celkovej výmeny poľnohospodárskej pôdy pestuje firma najmä 

intenzívne plodiny, ktorých štruktúra je nasledovná: 50% obiloviny, 19% olejniny, 7% 

zemiaky, 10% cukrová repa, 15% krmoviny na ornej pôde. Zvyšnú časť 

poľnohospodárskej pôdy tvoria trvalo trávnaté porasty, ktoré nie sú vhodné na 

pestovanie intenzívnych plodín. 

 

     Od 01. 01. 2005 firma rozšírila podnikanie o živočíšnu výrobu so zameraním na 

chov dojníc a hovädzieho dobytka. Mlieko produkujú dojnice plemena slovenské 

strakaté. Distribúcia vlastných výrobkov je zabezpečená vo vlastných predajniach a cez 

zmluvný odbyt na partnerov. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby sú odbytované cez 

obchodný úsek na externých spracovateľov. Hlavnými odberateľmi sú spracovateľské 

podniky ako mlyny, spracovatelia olejnín, mliekarne, podniky mäsopriemyslu 

a podobne. Produkty sú odbytované v rámci regionálneho trhu. 
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     Doplnkovou činnosťou firmy je prevádzkovanie maloobchodov s potravinami a 

poskytovanie služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe. Firma dlhé roky patrí medzi 

najúspešnejšie sa rozvíjajúce spoločnosti v okrese Prievidza, a pre jej ďalšie 

napredovanie si musí stanovovať určité ciele. 

     V najbližšom období chce firma naďalej znižovať výrobné náklady na jednotku 

produkcie v rastlinnej výrobe. Ide tu najmä o: 

� vyriešenie problému prevádzkových nákladov súčasných liniek na zber krmovín, 

hnojenie a manipulácia s poľnohospodárskymi komoditami, 

� uplatnenie vhodných chovateľských a technologických systémov v živočíšnej 

výrobe najmä v produkcii mlieka, so zámerom zvýšenia úžitkovosti a kvality 

mlieka, 

� produkcia vysokokvalitných objemových krmív v rastlinnej výrobe pri 

súčasnom znížení výrobných nákladov,  

� postupná výmena ďalších článkov liniek v rastlinnej a živočíšnej výrobe,  

� zvýšenie výmery trvalo trávnatých porastov pre živočíšnu výrobu, 

� presadiť sa v oblasti poskytovania služieb vysokovýkonnou technikou. 

 

     Z dlhodobého hľadiska chce firma dosiahnuť vysokú konkurencieschopnosť 

s poľnohospodárskymi komoditami na spoločnom trhu EÚ. Firma chce zabezpečiť 

trvalo-udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v súčasnosti s požiadavkami 

tvorby a ochrany krajiny aj napriek tomu, že pôsobí v oblasti s pomerne vysokou 

nezamestnanosťou. 

     Firma ďalej plánuje pokračovať v súčasnom zameraní poľnohospodárskych činností 

s orientáciou na produkciu obilovín, cukrovej repy, mlieka a mäsa. Svojím zameraním 

a štruktúrou sa chce úspešne integrovať do slovenskej i európskej poľnohospodárskej 

politiky spĺňajúcej kritériá pre ďalší rozvoj vidieka na nasledujúce roky. 
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Pracovné postupy 

 

     Pri spracovaní bakalárskej práce je postup rozdelený podľa nasledovných krokov: 

1. časť – teoretická časť –  štúdium domácej a zahraničnej literatúry na tému 

bakalárskej práce. Výsledky domácich a zahraničných autorov sú spracované 

pomocou prezentácie a porovnávania názorov. Teoretická časť práce je 

základom pre praktickú časť.  

2. časť – praktická časť –  v praktickej časti je priblížená organizačná štruktúra 

podnikateľského subjektu, štruktúra majetku, externé zásoby, oceňovanie zásob, 

stratégii zásobovania až po výber dodávateľa.  

 

Spôsob získavania údajov a ich zdroje 

 

     Spracované údaje a materiály v bakalárskej práci poskytla spoločnosť Agrodan. 

Zdrojom týchto údajov je skladová evidencia zásob, účtovné záznamy spoločnosti a 

interná smernica podniku.  

 

Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 

 

     Informácie o predkladanej tematike sú spracované pomocou niekoľkých metód: 

� exploračná metóda predstavuje riadený rozhovor s konateľom a pracovníkmi 

spoločnosti Agrodan, Koš a slúži na získavanie informácií a skutočností 

v štruktúre externých zásob, 

� metóda analýzy je použitá v ďalšej časti kde sú zahrnuté jednotlivé oblasti 

zásob podniku, 

� metóda syntézy pri formulácii záverov umožňuje navrhnúť riešenia 

nedostatkov. 
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4 Výsledky práce 

 

4.1 Organizačná štruktúra podniku  

     Firma AGRODAN Koš, SHR pôsobí v poľnohospodárskom odvetví 16 rokov. Od 

začiatku až dodnes prechádzala firma novátorskými procesmi pre skvalitnenie svojho 

pôsobenia na trhu a prvenstvom pri narastajúcej konkurencii. 

 

 

Majite ľ firmy 

  

 

 

Ekonomické oddelenie Rastlinná výroba Živočíšna výroba Obchod 

 

 

Hlavný ekonóm             Hlavný agronóm  Vedúci ŽV           Vedúci obchodu 

 

 

Ekonóm ŽV a RV           Skladník  Zootechnici  Predajca 1 

 

 

Hlavný účtovník   Mechanizátor                 Predajca 2 

 

 

Mzdová účtovníčka 
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4.2  Charakteristika majetku  

     Výrobky a služby v trhovej ekonomike sú výsledkom cieľavedomej podnikateľskej 

činnosti. Možno povedať, že podnikateľská aktivita je základným pilierom fungovania 

trhovej ekonomiky, a tiež efektívneho rozdeľovania všetkých zdrojov. Tieto zdroje 

predstavujú pre podnik významné nákladové položky, to znamená, že je len prirodzenou 

snahou podniku úsilie o ich optimalizáciu. 

     Firma disponuje jedným hospodárskym dvorom v obci Koš. Na hospodárskom dvore 

sa nachádzajú:  

� skladovacie zariadenia na voľne ložené komodity s kapacitou 2000 t, 

� zemiakareň s kapacitou 1000 t, 

� sklady objemových krmív s kapacitou 4000 t, 

� objekty živočíšnej výroby s kapacitou 585 ks hovädzieho dobytka, 

� opravárenské dielne a sklady náhradných dielov, 

� garáže poľnohospodárskej techniky, 

� sklady chemikálií, hnojív 

� balička zemiakov, 

� administratívne budovy. 

      

     Podnik hospodári v kukurično – repkárskej oblasti. Poľnohospodárska pôda, ktorú 

obhospodaruje hraničí na severe s katastrálnym územím Prievidza, na západe 

s hospodárskym dvorom Opatovce nad Nitrou, na východe s katastrálnym územím obce 

Sebedražie. Orná pôda sa rozprestiera v údolí rieky Nitry v oblasti, ktorá sa nazýva 

Horné Ponitrie lemované pohorím Vtáčnik. Pôdy, ktoré obhospodaruje firma paria 

medzi nivné, ilimerizované hnedozeme. Vyznačujú sa stredne ťažkou štruktúrou. 

Výrobnú oblasť firmy možno označiť ako mierne teplú. Firma vlastní nasledovnú 

štruktúru poľnohospodárskej pôdy: 

� orná pôda 1226,70 ha,  

� ovocné sady 2,83 ha,  

� lúky 227,69 ha,  

� poľnohospodárska pôda spolu 1457,22 ha. 
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Strojové vybavenie podniku sa skladá z:  

� traktory – 23 ks, 

� ťažné mechanizmy – 8 ks, 

� nákladné autá – 4 ks, 

� kombajny – 4 ks, 

� závesné náradie. 

 

    Keďže firma disponuje s pomerne starou technikou chce preto inovovať najmä stroje, 

ktoré sú využívané v rastlinnej výrobe v linkách na zber krmovín, aplikáciu 

priemyselných hnojív a manipuláciu s poľnohospodárskymi komoditami 

a hospodárskymi hnojivami. 

 

4.3  Vymedzenie externých zásob 

     Externé zásoby, ktoré prichádzajú do podniku od rôznych dodávateľov, by sme 

mohli rozdeliť do troch základných skupín, a to: 

� externé zásoby v rastlinnej výrobe: 

• chémia (pesticídy) a hnojivá, 

• osivá: pšenica ozimná BARDOTKA C1, BOSORKA, BAZILIKA, 

• krmivá: sójový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, kŕmna pšenica, sóda 

prášková, melasa. 

� externé zásoby v živočíšnej výrobe: 

• lieky, veterinárne úkony, 

• inseminačné dávky, 

• komponenty do krmív, 

• dezinfekčné prostriedky. 

� ostatné externé zásoby: 

� nafta červená, 

� náhradné dielce a iné materiály: ušné známky hovädzieho dobytka, 

sieťka na seno, vrecia sieťové, špagát, paleta EURO, prepravky PE. 

� zásoby v obchode: 

• potravinársky tovar.  
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     Medzi hlavné produkty nakupovaných zásob v spoločnosti sú hnojivá a červená 

nafta. Nakupovaná chémia čiže pesticídy a nafta majú v podniku samostatný sklad. 

V prípade pesticídov ide o osobitný sklad, kde má prístup iba zaškolený pracovník. 

Nafta je uskladnená v nádrži výdajného stojanu s vlastným softvérom, ktorý sleduje 

minimálnu poistnú hladinu zásob. Nedostatok tohto softvéru je, že nie je prepojený 

s informačným systémom podniku. Údaje o stave hladiny zásoby je potrebné prenášať 

cez USB kľúč a zadávať do systému dvakrát. 

   

4.4  Oceňovanie zásob  

     V podniku sa zásoby oceňujú v  zmysle § 25 zákona o Účtovníctve: 

� obstarávacou cenou pri odplatnom nadobudnutí, 

� vlastnými nákladmi pri vytvorení vlastnou činnosťou. 

 

Vo firme používaný ekonomický softvér činnosť oceňovania obstarávaných zásob 

značne uľahčuje. Veľkou výhodou je, že rozpočítava vedľajšie náklady obstarania 

podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob v dodávke. Umožňuje ku 

každej dodávke vedľajšie náklady zadať i dodatočne, pričom skladové ceny opäť 

automaticky prepočíta. Úbytky zásob zo skladu sa uskutočňujú v obstarávacích cenách, 

v ktorých je materiál evidovaný.  

Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu, ktoré závisí na ich nákupných cenách, 

sa v priebehu času mení. Ekonomický softvér umožňuje zachytiť tieto zmeny pomocou 

metódy váženého aritmetického priemeru, kedy sa cena tovaru na sklade prepočítava 

priebežne po každom príjme. 

 

4.5 Účtovanie zásob 

     Podnik všetky externé zásoby účtuje v súlade s postupmi účtovania spôsobom A, 

okrem nakúpených náhradných dielcov a tovaru v maloobchodnej predajni, ktoré sa 

účtuje priamo do spotreby (501/112). 

     Všetky ostatné externé zásoby sa v priebehu účtovného obdobia účtujú ako zložky 

obstarávacej ceny nakupovaných zásob na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu so 

súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných 

účtoch, vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné 

náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú. Bez použitia analytických účtov. 
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Prevzatie materiálu na sklad sa účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch na ťarchu 

účtu 112 - Materiál na sklade a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu. Účet 112 

firma člení aj na analytické účty. Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu 

príslušných účtov účtovej skupiny 50- Spotrebované nákupy a pri predaji materiálu na 

ťarchu účtu 542 - Predaný materiál so súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob. 

 

     Účtovný rozvrh analytických účtov podnik má firma rozdelený v nasledovnej 

štruktúre: 

Účet: 111000 – Obstaranie materiálu, 

Účet: 111003 – Obstaranie zvierat, 

Účet 112 – Materiál na sklade: 112010 – Nakupované osivá a sadivá,  

112020 – Nakupované hnojivá a vajcia, 

     112030 – Nakupované PHM, 

112040 – Nakupované chemické prostriedky, 

112050 – Nakupované krmivá a stelivá, 

112060 – Nakupované palivá, 

112070 – Stavebný materiál, 

112080 – Náhradné diely, 

112090 – Učebné pomôcky na sklade, 

112100 – DKP na sklade, 

112110 – Obaly, 

112120 – Pracovné odevy, 

112130 – Lieky a dezinfekčné prostriedky, 

112140 – Drahé kovy a predmety z nich, 

112190 – Ostatný materiál, 

 

Účet: 131 – Obstaranie tovaru - nemá analytické členenie, 

Účet: 132 – Tovar na sklade - nemá analytické členenie. 
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4.6 Inventarizácia zásob 

     Inventarizácia zásob sa vykonáva ku dňu vykonania účtovnej závierky v zmysle § 29 

a § 30 zákona č. 431/2002 o Účtovníctve. Pri inventúre inventarizačná komisia 

kontroluje správnosť ocenenia inventarizovaných zásob v účtovníctve a skutočný stav 

každého jednotlivého majetku zapisuje do inventúrnych súpisov.  

 

     Inventarizácia zásob je v programe riešená plne automatizovane. Inventúrny doklad 

je spracovaný spustením inventúry. Po skončení spracovania inventúry sa v doklade 

porovnajú skutočné množstvá a množstvá zistené pri fyzickej inventúre. Na základe 

tohto porovnávania je vyčíslený rozdiel, prebytok alebo manko. V čase priebehu 

inventúry, nie je možné pracovať v podsystéme sklad. Program umožňuje aj tzv. tvorbu 

inventúrneho dokladu, je to funkcia, ktorou môžeme spustiť spracovanie inventúry 

podľa nášho výberu. Pre určitý druh zásob, určitému dátumu alebo jednotný sklad. 

 

     Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sú v podniku účtované podľa § 11 na 

ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtu 648 - Ostatné 

výnosy z hospodárskej činnosti, ak ide o prebytky alebo v prospech účtov účtovej 

skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak je možné preukázať, že prišlo k prebytku 

nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predávaného tovaru, úbytky materiálu 

a tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej 

skupiny 50 - Spotrebované nákupy. 

 

4.7 Hospodárenie so zásobami 

     Pri riadení zásob podnik využíva informačný systém AURUS Ekopacked. AURUS 

Ekopacked je druhá generácia komplexného balíka ekonomických programov, ktorý je 

určený pre veľké a stredné spoločnosti s činnosťou zameranou na obchod, výrobu alebo 

služby. Všetky podsystémy programu majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické 

ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz. Jeho hlavným 

znakom je bohatá údajová základňa. Tá sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej 

konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho nadbytočné údaje pri zadávaní 

vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale ak sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné. 
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Spoločnosť využíva v informačnom systéme AURUS Ekopacked nasledovné 

podsystémy:   

� správca, 

� účtovníctvo, 

� fakturácia, 

� pokladňa 

� sklad, 

� investičný majetok, 

� drobný majetok, 

� výroba, 

� mzdy, 

� personalistika. 

  

Podsystém sklad 

     Tento podsystém umožňuje viesť „on line“ evidenciu skladových položiek metódou 

priemerných cien a pevných cien s možnosťou sledovania obstarávacích nákladov 

v cene položky, alebo osobitne. Jeho hlavnou výhodou je, že poskytuje veľké množstvo 

výstupných zostáv, ako sú: 

� stav zásob podľa skladov, materiálov a účtov, 

� rekapitulácia stavu zásob, 

� obratová súpiska zásob, 

� denník zásob, 

� stav a pohyb materiálu, 

� prehľad obstarávacích nákladov, 

� kontrolný opis pohybov, 

� prehľad účtovania zásob, 

� rozbor cenových rozdielov, 

� rozborová zostava, 

� univerzálna zostava zásob. 

      

     Tieto výstupné zostavy sú veľmi prehľadné a kedykoľvek dostupné pre vedúcich 

jednotlivých oddelení a hlavne uľahčujú hospodárenie a rozhodovanie pri práci 

s externými zásobami podniku.  
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4.8 Výber dodávateľa 

     Nákupný proces organizácií je veľmi zložitý a komplikovaný proces a v podniku by 

mu mala byť venovaná patričná pozornosť. Každá firma sa z času na čas rozhoduje 

o svojom dodávateľovi, o tom akého dodávateľa si vyberie, či zvolí radšej miestneho 

dodávateľa, alebo neznámeho dodávateľa. Rovnako musí kalkulovať všetky náklady, 

ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do zisku firmy. Firma Agrodan dlhodobo 

spolupracuje s výhradnými dodávateľmi svojich externých zásob. Jej filozofiou je 

nemeniť hlavných dodávateľov, ale v prípade výhodnejšej ponuky, postupuje tak, že 

objednávku rozdelí viacerým dodávateľom. Pri výbere dodávateľa sú pre podnik 

najdôležitejšie nasledovné činitele:  

� cena nakupovaných produktov, 

� kvalita produktov, 

� podmienky prepravy a dodania, 

� možnosti zmeny objednávky, 

� platobné podmienky, 

� geografická poloha dodávateľa. 

 

     Všetky podmienky dohodnuté s dodávateľom sú veľmi dôležité, pretože predstavujú 

pre podnik náklady a zároveň rôzne druhy rizík. Týmto rizikám je možné predísť 

dôslednou identifikáciou a výberom svojich dodávateľov.  
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Záver 

     Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku externých zásob, ich 

vykazovania, oceňovania a účtovania v obchodnej spoločnosti. Hlavným cieľom bolo 

vniesť sa do sveta zásob, do prostredia podnikových financií, v ktorom sa získavajú 

a evidujú externé zásoby a rozhoduje sa o budúcej úspešnosti podniku. Pozornosť je 

venovaná hlavne vymedzeniu zásob, systému evidencie zásob, účtovaniu a oceňovaniu 

zásob, kde sú rozoberané metódy účtovania a oceňovania. Neoddeliteľnou súčasťou 

tejto práce, je samozrejme účtová trieda 1 – Zásoby.  

      

     Charakteristika externých zásob, spôsoby účtovania a ich oceňovanie je popísaná 

druhej kapitole. Zásoby tvoria súčasť obežného majetku a takmer v každom podniku sú 

jednou z najdôležitejších oblastí podnikateľskej činnosti. Obežný majetok je výsledkom 

krátkodobých investícií, prvým kritériom ich vymedzenia je čas. V účtovnej praxi sa 

obežný majetok chápe ako celkový majetok znížený o dlhodobý hmotný, dlhodobý 

nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok. Zásoby možno definovať ako aktíva – 

majetok, držané na účely predaja v bežnom podnikaní, vo výrobnom procese určené na 

predaj, vo forme materiálu alebo podobných dodávok, ktoré sa spotrebujú vo výrobnom 

procese alebo k ich spotrebe dôjde pri poskytovaní služieb, taktiež zahŕňajú tovar 

nakupovaný na účely ďalšieho predaja, vrátane tovaru, ktorý na účel ďalšieho predaja 

obstaráva maloobchodný predajca. 

      

     Analýzou systému, jeho študovaním a tak isto rozhovormi s pracovníkmi firmy, ktorí 

každý deň pracujú v podniku bolo dosiahnuté viacero výsledkov. Informačný systém, 

ktorý podnik využíva pri spracovaní údajov s externými zásobami funguje dobre 

a zamestnanci sú s ním spokojní. 
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     Návrhy na zlepšenie, ktoré by mali viesť k zdokonaleniu a uľahčeniu práce 

s externými zásobami: 

� online prepojenie nádrže výdajného stojanu na naftu, ktorý nie je prepojený 

s informačným systémom AURUS je možné zabezpečiť wifi sieťou, 

� obeh dokladov vlastnej spotreby, ktorý sa vykonáva manuálne jeden krát 

mesačne by bolo možné zefektívniť zakúpením vlastného počítača s pripojením 

na informačný systém podniku skladníkovi, ktorý by údaje nahadzoval priamo 

pri výdaji materiálu a tovaru, 

� pri centrálnej evidencii zvierat firma používa softvér Winerek, ktorý 

nekomunikuje s informačným systémom AURUS, to znamená, že údaje 

o evidencii zvierat sa musia nahadzovať dvakrát. Tento problém by bolo možné 

odstrániť zabezpečením modulu, ktorý je kompatibilný s informačným 

softvérom AURUS, 

� zvýšenie efektivity práce s vlastnými zásobami, kde je problém 

prevádzkových nákladov súčasných liniek na zber krmovín, hnojenie 

a manipulácia s poľnohospodárskymi komoditami je možné dosiahnuť 

obnovením strojového parku v rastlinnej výrobe, ktorý je takmer na 80% 

opotrebovaný, 

� v živočíšnej výrobe je pre firmu prioritou optimalizácia kŕmnych dávok 

a intenzifikácia chovu hospodárskych zvierat. Tomuto cieľu by mohlo 

napomôcť správne zvolená štruktúra výroby objemových krmív, ktorá je 

zároveň predpokladom pre znižovania spotreby nakupovaných kŕmnych zmesí 

hlavne u dojníc. 
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