
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

PODNIK A JEHO MAJETEK

 



Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek.

o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení.

o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců a jejich vedení: tzv. know-how

o nehmotné složky: autorská práva, závazky, obchodní jméno a značka

Charakteristické znaky podniku:

 právní samostatnost

 ekonomická samostatnost

 samostatné rozhodování

 vybavenost majetkem

Cíle podniku:

 trvalé dosahování zisku

 minimalizace nákladů

 maximalizace příjmů

 dobré jméno podniku

 růst firmy

 zvýšení tržního podílu

 inovace

 ochrana životního prostředí

Druhy podniků:

 dle cíle

 ziskové

 neziskové

 dle hlavní činnosti

 výrobní

 obchodní

 poskytující služby

 dle sfér národního hospodářství

 primární

 sekundární

 terciální

 dle velikosti

 malé

 střední



 velké

 dle právní formy podnikání

 živnosti

 obchodní společnosti

 družstva

 státní podniky a organizace

PODNIKATEL

 osoba  zapsaná  v  obchodním  rejstříku,  podnikající  na  základě  živnostenského  či  jiného

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

PODNIKÁNÍ

 soustavná činnost provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, za účelem dosahování

zisku

Charakteristika podnikatele jako osobnosti:

 dobrý zdravotní stav

 schopnost nést riziko

 ekonomické myšlení

 manažerské předpoklady

 odborné předpoklady

 nápaditost

 zkušenosti

Podnikání upravují následující právní normy:

 zákon o živnostenském podnikání

 obchodní zákoník

 občanský zákoník

Obchodní rejstřík:

 veřejná listina, do které se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů

 je veden rejstříkovým soudem (Krajský soud)

 dostupný i na internetu

 zapisují  se:  PO,  FO  (dobrovolně,  povinně  pouze  pokud  provozuje  živnost  průmyslovým



způsobem nebo výše příjmů dosáhla v průměru za 2 po sobě následující účetní období 120

mil.Kč nebo tak stanoví zvláštní předpisy)

 zapisuje se: obchodní jméno, právní forma podnikání, IČO, předmět a místo podnikání, doba

ukončení podnikání – je-li na dobu určitou, jméno a bydliště prokuristy, jména a bydliště osob,

které jsou statutárním orgánem

Obchodní jméno:

 název, pod nímž dochází k podnikání

 u FO jméno a příjmení, může obsahovat i dodatek odlišující osobu či druh podnikání – Jan

Mrkvička a synové, Jan Mrkvička – zemědělec

 u PO název firmy obsahující dodatek označení právní formy podnikání – Česká spořitelna a.s.

MAJETEK PODNIKU

Majetek firmy můžeme členit z mnoha pohledů. Z pohledu účetnictví a výkaznictví je však nejvýznamnější

členění majetku ze dvou pohledů:

podle druhů (co máme) - AKTIVA.

podle zdrojů krytí (kde jsme na to vzali) – PASIVA.

Protože sledujeme stejný majetek z (různých pohledů), platí AKTIVA = PASIVA

Majetek podniku

(aktiva)

dlouhodobý 

hmotný budovy, stroje, ...

nehmotný patenty, licence, SW, ...

finanční Investice, ...

oběžný (krátkodobý)

zásoby

materiál

polotovary, nedokončená výroba

výrobky

zboží

zvířata

peněžní podoba

peníze

ceniny (kolky, známky)

pohledávky

krátkodobé cenné papíry (směnky)



Způsoby pořízení DM

Firmy mají více možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu

odepisování. Nejběžnější formy:

 nákup nového nebo již použitého IM, dodavatelské pořízení investic;

 vlastní výroba - stavební firma si postaví novou výrobní halu; 

 darování - stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního

prostředí.  Mateřská  firma může převést  (darovat)  své  dceřiné  společnosti  budovy  a  technické

vybavení.  

 převod z osobního majetku podnikatele - např. truhlář vloží do firmy jako dlouhodobý majetek

svou garáž, ve které si zřídí dílnu.  Podnikatel, kterému byla navrácena továrna v restituci vloží

tento majetek do podnikání apod.; 

vklad majetku společníky - dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a

za tím účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady expedice a dopravní

prostředky; 

 novým zjištěním  - jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen. Jako příklad může

sloužit  nehmotný dlouhodobý majetek,  který u  nás začal  být  oceňovaný a evidovaný teprve v

posledních letech; 

 finanční leasing

Ocenění dlouhodobého majetku

1. pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele

pořizovací  cena  =  cena  pořízení (cena  nákupu) +  náklady  související  s  pořízením (např.  doprava stroje,

instalace, montáž apod.).

Tato charakteristika je velmi důležitá a finanční úřady důsledně prověřují,  zda v účetnictví  nebyly náklady

související  s  pořízením  dlouhodobého  majetku  zaúčtovány  samostatně,  protože  ze  zákona  je  firma

povinna  tyto náklady vést jako součást ceny dlouhodobého majetku a odepisovat je.

2. reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě.

To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o  majetek  starší než 5

let. Reprodukční  pořizovací  cena je stanovena  jako cena odhadní k  datu,  kdy je  o dlouhodobém majetku

účtováno.  Odpisy se pak dělají z této ceny;



3. cenou ve vlastních nákladech -  tato  cena se používá v případě, kdy si  firma sama vyrobí  dlouhodobý

majetek.

Evidence DM

V dlouhodobém majetku má firma vloženo spoustu peněz a zároveň je to majetek, který slouží firmě po mnoho

roků. Je proto nezbytné, aby byl důsledně evidován.

Evidence slouží pro:

 kontrolu majetku - inventarizaci, 

 odepisování majetku - účetnictví a daně, 

 úhrady škod na majetku pojišťovnou - ať již dojde ke škodám úmyslně či živelnou událostí, dobrá

evidence majetku je významným pomocníkem při vyčíslení a dokázání škod.

 přehled o finanční hodnotě firmy:

 důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů (např. při  získávání úvěru,

nových investorů, ručení majetkem atd.),

 málokterá firma zůstává trvale v rukou jednoho vlastníka. Chcete-li firmu prodat nebo

koupit, potřebujete vyjádřit její cenu. Dlouhodobý  majetek je její významnou součástí.

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené

dlouhodobému majetku, zvolený  způsob  odepisování,  vstupní  cenu,  jednotlivé  roční  daňové  odpisy  popř.

pokud  chce  firma  vést  odlišné  účetní  odpisy pak  i  tyto  odpisy.  Po  ukončení  odepisování  se  na  kartě

zaznamená i  způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek

zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.


