
MAJETEK  PODNIKU 

 
Říkali jsme si, že ke své činnosti používá podnik tzv.  

Výrobní činitele:  práci, přírodní zdroje a kapitál. 

V podnikové praxi tyto činitele označujeme jako práci a 

hospodářské prostředky (majetek podniku) 
 

Majetek podniku rozdělujeme na: 

Oběžný majetek a Investiční majetek 

 

1. OBĚŽNÝ MAJETEK - je určen k zajištění provozní činnosti 

podniku, mění svou formu během kratší doby, obíhá. 

Výdaje do něj vložené se do podniku rychle vracejí v tržbách. 

OBĚŽNÝ  proto, že rychle mění svoji formu: 

 

PENÍZE → ZÁSOBY  MATERIÁLU → NEDOKONČENÁ 

VÝROBA → VÝROBKY → POHLEDÁVKY → PENÍZE 

 

Podnik musí zachovávat svou platební schopnost –  

 - tzv. LIKVIDITU.   

LIKVIDITA – jedná se o to, aby měl podnik dostatek peněžních 

prostředků, nebo takových prostředků, které lze rychle v peněžní 

prostředky přeměnit (směnky, šeky). Potřebuje je na to, aby se 

nedostával do platebních potíží (mzdy, platby dodavatelům, státu, 

splácení úvěrů) 

Složky oběžného majetku 

a) ZÁSOBY obsahují 

 Materiálové zásoby - suroviny a základní materiál (dřevo) 

 - pomocné a provozní látky (barvy, mazadla) 

 - náhradní díly 

 - obaly  

 - drobný hmotný majetek (nářadí, nástroje) 

 

  Nedokončená výroba – nedokončené součástky (osnova pro 

tkaní) 



 Výrobky – výsledek vlastní výroby určený k prodeji 

 Zboží – předměty, které podnik nakupuje a beze změny 

prodává (obchodní podniky) 

 

b) PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A CENNÉ PAPÍRY 

Peněžní prostředky – hotové peníze, nebo vklady u peněžních 

ústavů (tzv. vklady „na viděnou“ , které si může podnik kdykoli 

vybrat) 

Cenné papíry – listiny, zhmotnění majetkového práva (akcie, 

obligace, směnky, šeky) 

 

c) POHLEDÁVKY – nároky podniků vůči třetím osobám, 

vznikají u odběratelů prodejem výrobků – trvají do doby než 

zaplatí 

 

!!! OBĚŽNÝ MAJETEK RYCHLE MĚNÍ SVOJI FORMU, 

ZŮSTÁVÁ V PODNIKU NEJDÉLE JEDEN ROK A MÁ 

NIŽŠÍ POŘIZOVACÍ CENU!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CVIČENÍ:  (vypracujte samostatně do sešitu) 

  

1. Jak je definován oběžný majetek?  

2. Co je to likvidita? 

3. Vyjmenujte hlavní složky oběžného majetku.. 

4. Popište blíže druhy zásob. 

5. Co jsou to pohledávky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.INVESTIČNÍ  MAJETEK – majetek dlouhodobé povahy, 

který podnik potřebuje k své provozní činnosti, nebo k takzvaným 

finančním operacím 

Zůstává v podniku po dobu delší než jeden rok 

Je limitován výší své pořizovací ceny (ta je vyšší než u oběžného 

majetku) 
 

Rozlišujeme: 
 

1) HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

2) NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

3) FINANČNÍ MAJETEK 

Hmotný a nehmotný investiční majetek  - nemění během doby 

používání svou podobu, opotřebovává se, opotřebení se vyjadřuje 

v takzvaných ODPISECH hmotného a nehmotného majetku 
 

 

1) HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

Zahrnuje: nemovitý majetek – pozemky, stavby a budovy 

   movitý majetek  - ostatní předměty s pořizovací cenou 

vyšší než je hranice určená zákonem (stroje, auta..) 

Doba upotřebitelnosti tohoto majetku musí být delší než jeden rok 

 

2) NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

 Zvláštní složky majetku, které přispívají k tvorbě podnikových 

výnosů a zisku 

Nemají hmotnou povahu a slouží déle než jeden rok 

Jsou to: patenty 

  licence 

  vydavatelská práva 

  autorská práva 

  software 

  know – how: technicky nebo hospodářsky využitelné        

     znalosti 

  goodwill – hodnota představující postavení podniku ve 

    vztahu ke konkurenčním firmám 



 

3)  FINANČNÍ  MAJETEK 

Majetek dlouhodobé povahy, tvoří ho:  

  akcie 

  obligace 

  termínované vklady 

  umělecká díla a sbírky 

  budovy a pozemky, které podnik nakupuje za účelem  

   obchodování, nebo pronajímání. 

Všechen tento majetek přináší finanční výnos: dividendy, úroky, 

výnosy z pronájmu. 

Nejde o majetek potřebný k provozní činnosti, ale na finanční 

spekulace. 

 

 

!!! INVESTIČNÍ   MAJETEK   NEMĚNÍ SVOJI FORMU, 

ZŮSTÁVÁ V PODNIKU DÉLE NEŽ JEDEN ROK A MÁ 

VYŠŠÍ POŘIZOVACÍ CENU!!! 

 
 

 

 

 

 

ODPISY – peněžní vyjádření opotřebení hmotného a nehmotného  

investičního majetku za určité období. Jsou zdrojem financování 

obnovy tohoto majetku, dávají se do nákladů. 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



CVIČENÍ:  (vypracujte samostatně do sešitu) 

 

1. Jak je definován investiční majetek? 

2. Vyjmenujte hlavní složky investičního majetku.  

3. Popište hmotný investiční majetek. 

4. Jak se liší nemovitý a movitý majetek? 

5. Popište co patří do nehmotného investičního majetku. 

6. Jak rozumíte  pojmu finanční majetek? 

7. Co jsou to odpisy? 
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