
MAJETEK PODNIKU

rozdělení



Hospodářské prostředky

• Prostředky, které jsou potřebné k provádění 
hospodářské činnosti, s nimiž podnikatelské subjekty 
hospodaří. 

• Tyto prostředky musí být využívány co nejlépe, 
nejúčelněji, aby bylo dosahováno vytýčených cílů.

• Prostředky sloužící k podnikaní představují majetek, 
jehož vlastnictví závisí na právní formě podnikání. 



Dělení majetku

• podle formy, v níž jsou hospodářské prostředky vázány, tj. podle 
podoby (povahy) majetku – v této podobě označujeme majetek 
jako AKTIVA.

• podle zdrojů, z nichž jsou hospodářské prostředky financovány, 
tj. z jakých zdrojů byly pořízeny – v této podobě označujeme 
majetek jako PASIVA.



AKTIVA

Dělí se podle své skladby a v závislosti na funkci 
v podniku na:

• dlouhodobý majetek – DM

• oběžný majetek – OM



Dlouhodobý majetek – DM

Dělí se na:

• Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

• Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

• Dlouhodobý finanční majetek (DFM)



Drobný dlouhodobý majetek

Kromě uvedeného dlouhodobého a oběžného majetku hospodaří podnik 
ještě s:

• drobným dlouhodobým hmotným majetkem

• drobným dlouhodobým nehmotným majetkem

K takovému majetku patří předměty jako je nábytek, kancelářské stroje, 
počítače a počítačové programy, nástroje, projekty, atd. 



Oběžný majetek – OM

Dělí se na:

• Zásoby

• Pohledávky

• Finanční majetek (peněžní prostředky a ceniny)



PASIVA

Všechen majetek podniku musí být pořízen 
z určitých zdrojů, tj. musí být krytý určitými 
finančními prostředky.



PASIVADělí se na:

1. Vlastní zdroje (vlastní jmění, trvalé zdroje)

• Základní - zahrnuje vlastní majetek podniku u obchodních 
společností a družstev se jedná o vklady společníků stanovené 
zákonem, jedná se o peněžní i nepeněžní vklady

• Rezervní fond - jeho tvorba je dána buď zákonem nebo stanovami 
obchodní společnosti, prostředky z tohoto fondu mohou být 
využity na přesně stanovené účely, vytváří se ze zisku podniku

• Nerozdělený zisk - zisk, který zůstal nepoužitý z minulého 
účetního období



PASIVA
2. Cizí zdroje (přechodné – jsou poskytnuty jen na určitou dobu)

• závazky vůči dodavatelům 

• závazky vůči zaměstnancům

• závazky vůči státním institucím

• úvěry a půjčky
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