
EKONOMIKA – C2, R2, S2, Z2 
Vyučující:  Jana Vaňatová 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 
Milí studenti, 
 
zasílám poslední látku tohoto ročníku. Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) 
do sešitu. Přikládám opět video. 
Blíží se také uzavírání známek, proto pokud nevíte, co Vám vychází, nebo si chcete jen 
ujasnit, jakou známku budete mít (z jakéhokoliv předmětu, který Vás učím), pište mi na 
e-mail. 
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VIDEO: PODNIKÁNÍ - https://www.youtube.com/watch?v=EV9m0p1Vmu0 

 

TÉMA: MAJETEK PODNIKU 

Co je to majetek podniku? 

- Jde o prostředky k provozní činnosti podniku. 

Jak dělíme majetek podniku? 

- Majetek dělíme podle druhu na: 

o Dlouhodobý a 

o Oběžný 

 

I. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

- Má dlouhodobou povahu 

- Jeho doba použitelnosti je více než 1 rok 

- Nemění svou podobu, ale opotřebovává se, což vyjadřujeme odpisy 

a. Dlouhodobý hmotný 

 Odepisuje se, 

 vstupní cena je vyšší než 40 000,- 

 nemovitý i movitý 

b. Dlouhodobý nehmotný 

 vstupní cena je vyšší než 60 000,- 

 odepisuje se 

 např. software, patenty, licence, know-how, značka firmy apod. 
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c. Dlouhodobý finanční majetek 

 dlouhodobé cenné papíry 

 určený k dalšímu zhodnocení a získání kapitálu 

 

II. OBĚŽNÝ MAJETEK 

- krátkodobá povaha 

- rychle mění svou formu 

- většinou se jednorázově spotřebovává 

a. Zásoby 

 materiál 

 nedokončená výroba, 

 hotové výrobky, 

 zboží atd. 

b. Krátkodobý finanční majetek 

 peníze v pokladně, 

 ceniny, 

 krátkodobé cenné papíry 

c. Pohledávky 

 za odběrateli, 

 za zaměstnanci a společníky 

 ostatní 

CVIČENÍ 

 – ZKUSTE SI BEZ POZNÁMEK ZAŘADIT NÁSLEDUJÍCÍ MAJETEK – VŽDY 

ROZHODNOUT ZDA JE DLOUHODOBÝ ČI OBĚŽNÝ A PODLE TOHO ZAŘADIT 

DÁLE 

o zboží na skladě, 

o pole, sady, 

o budovy a haly, 

o hotová obuv na skladě, 

o budova skladu, 

o peníze v hotovosti, 

o pozemky, 
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o stroje, 

o ceniny, 

o dluhopisy, 

o licence na výrobu coca-coly, 

o autorská práva na tisk učebnic, 

o materiál na skladě, 

o cihly, cement, písek. 

 

TÉMA: PODNIKOVÉ ČINNOSTI, FINANCOVÁNÍ PODNIKU 

- Během podnikání je potřeba zajišťovat celou řadu činností. Jaké Vás jako první 

napadnou? 

- Každý podnik má nějaký CÍL, pro jehož dosažení využívání všechny podnikové 

činnosti. 

- Mezi podnikové činnosti řadíme např.: 

o Hlavní činnost 

o Zásobování 

o Investiční činnost 

o Personální činnost    Řízení (management) 

o Marketing 

o Odbyt 

o Finance 

 

- Víte u všech výše uvedených činností co si pod nimi představit? 

 

- Abychom mohly veškeré podnikání provozovat je potřeba ho něčím financovat. 

 

- Základní rozdělení zdrojů financování: 

 

o Vlastní (základní kapitál, nerozdělený zisk, odpisy, fondy) 

o Cizí zdroje (závazky) 


