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Majetek 

podniku
Podstata, členění, 

pořizování, vyřazování



= vše, co podnik vlastní

 je tvořen:

hmotnými

nehmotnými 

finančními složkami podnikání



pro fyzické osoby

majetek, který podnikateli 

patří a slouží k podnikání 



pro právnické osoby

 veškerý majetek právnické 

osoby a nemusí sloužit 

k podnikání



Členění majetku

Dlouhodobý majetek

 nemění používáním svoji povahu

 zůstává v podniku dlouhou dobu 

 opotřebovává se



Dělí se:

hmotný

 vstupní cena je vyšší než Kč

40 000

 doba použitelnosti je delší 

než 1 rok

 stavby, pozemky, stroje, aj.



nehmotný

 vstupní cena je vyšší než 

Kč 60 000

 software, licence, patenty, 

obchodní značka, aj.



finanční

doba držení je delší než 1 

rok

cena může být jakákoliv

např. cenné papíry 



Krátkodobý

= oběžný majetek

 mění svoji povahu

 obíhá v podniku



Členění KM

Finanční majetek – peníze, ceniny, 

krátkodobé cenné papíry

Zásoby – materiál, zboží, vlastní 

výrobky

Pohledávky – dluhy jiných osob 

vůči podniku (podnik je věřitelem)



Pořizování majetku 

podnikem

 vkladem podnikatele z osobního 
majetku

 koupí 

 vkladem jiného subjektu

 vlastní činností

 zděděním

 darem



Opotřebení majetku

Opotřebení je fyzické a morální

Vyjadřujeme jej pomocí odpisů

Odpisy – účetní

daňové – rovnoměrné

zrychlené



Vyřazení majetku

Prodej

Likvidace v důsledku opotřebení

V důsledku manka a škody

Přeřazením z podnikání do osobního 
majetku

Bezúplatný převod – darování

Vklad do základního majetku jiného 
subjektu



Citace

Vlastní archiv 

Učebnice účetnictví 2.díl 

pro SŠ a veřejnost – Pavel 

Štohl


