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1. ÚVOD 
 

Hospodářský úspěch podniku, fungujícího v tržní ekonomice, nezávisí jen na jeho 
technické dokonalosti, vyspělosti, ale z velké části i na obchodní zdatnosti vedení podniku. 
Významnou  součástí obchodní zdatnosti podniku je udržení jeho hospodářské stability.  
 

Hospodářskou stabilitou rozumíme schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správný 
vztah mezi majetkem podniku a používaným kapitálem. 
 

Cílem naší seminární práce je zachytit statistický pohled na majetek podniku a jeho 
strukturu, který poskytuje bilance podniku. Slouží jako přehled o majetku podniku, jeho 
struktuře a finančním krytí majetku. Pokusíme se tedy zachytit statistický přehled o finanční 
situaci podniku.  
 

V naší seminární práci charakterizujeme majetkovou strukturu, která představuje 
podrobnou strukturu aktiv podniku. Základním hlediskem jejich členění je především doba 
jejich upotřebitelnosti, eventuelně rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžní prostředky, 
aby bylo možné uhradit spatné závazky (hledisko likvidity).  
 

Snažíme se zachytit analýzu majetku firmy podle dvou základních komponent struktury, 
lišících se dobou, po kterou slouží v provozu, jedná se o dlouhodobý a oběžný majetek, v naší 
práci zde dále zahrnujeme i pohledávky za upsané vlastní jmění, i když řada autorů tuto 
položku vynechává, a i tzv. přechodná aktiva.  
  

Dlouhodobý majetek je charakterizován svou dlouhodobostí, tzn. že se nespotřebovává 
najednou, ale postupně ve formě odpisů a svou hodnotu přenáší úměrně tomuto opotřebení ve 
formě odpisů do nákladů firmy. Hmotný majetek může být taky neodpisovatelný. V rozvaze 
firmy se vzkazuje dlouhodobý majetek jako první v pořadí, neboť má nejhorší likvidnost. 
Proto je také označován jako nelikvidní aktivum. 
 

Oběžný majetek je neustále v pohybu, obíhá v různých formách, ve věcné nebo peněžní 
podobě. Rychle a beze ztráty jsou pro různé účely podnikání použitelné jenom peníze, 
eventuelně některé cenné papíry. U pohledávek není jisté, zda budou v plné výši a včas 
uhrazeny. Proto z hlediska schopnosti jejich přeměny v peníze a jejich použití k úhradě 
závazků firmy jsou oběžná aktiva uváděna v rozvaze na druhém místě. 
 

Přechodná aktiva jsou představována náklady a příjmy příštích období a dohadné 
položky aktivní, případně ztrátou z hospodaření, která se v rozvaze vykazuje záporným 
znaménkem. 
V analýze se obvykle tato aktiva přiřazují k jedné ze základních komponent majetku podle 
svého charakteru. 
 

Objektem zkoumání majetkové struktury  v naší práci je zejména druh majetku podniku, 
vzájemný vztah majetku a doba jeho vázanosti ve firmě. 
Dále se pak zabýváme i faktory, které ovlivňují jeho strukturu. 
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2. MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU 
  

- mezi položky majetkové struktury patří: 
1) pohledávky za upsané vlastní jmění 
2) dlouhodobý majetek 
3) oběžný majetek 
4) ostatní aktiva 

 
POJMOVÉ VYMEZENÍ 
 

• majetková struktura -  podrobná struktura aktiv podniku 
• stálá aktiva – představují majetek sloužící podniku dlouhodobě a jehož spotřeba 

neprobíhá najednou, ale postupně. 
• oběžná aktiva – představují majetek, který se při hospodářské činnosti podniku 

spotřebuje najednou příp. u něhož proces přeměny nepřesahuje jeden rok 
• aktiva 
- představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, 
- očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, 
- aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti 
- aktivum musí být s dostatečnou mírou spolehlivě ocenitelné 

 
 
 

  AKTIVA   
          
              

STÁLÁ AKTIVA     OBĚŽNÁ AKTIVA 
          

Pohled. za upsané vlastní jmění     Zásoby 
          

Dlouhodobý nehmotný majetek     Dlouhodobé pohledávky 
          

Dlouhodobý hmotný majetek     Krátkodobé pohledávky 
          

Dlouhodobý finanční majetek     Finanční majetek 
         
     Peněžní majetek 

 
 
 

2.1.  POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ 
- zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů, jako jednu z protipoložek základního 

jmění 
- jsou to pohledávky za akcionáři 
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2.2. DLOUHODOBÝ MAJETEK 
- tvoří jej: 
a) hmotný dlouhodobý majetek 
b) nehmotný dlouhodobý majetek 
c) finanční majetek dlouhodobé povahy  

 
Charakteristickými znaky dlouhodobého majetku, pro který se používá označení stálá aktiva, 
jsou: 

- dlouhodobost používání (po dobu delší než 1 rok) 
- vysoká vstupní cena ( 40 000 Kč, 60 000 Kč) 
- použití pro provádění podnikových činností 
- neměnnost věcné podoby a podstaty 
- úbytek hodnoty, který je nutno vyjádřit odpisem (některé složky, např. pozemky, 

umělecká díla, finanční majetek, svou hodnotu neztrácejí, naopak, postupem času se 
jejich hodnota může zvyšovat – takový majetek se neodepisuje) 

 
2.2.1. HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 

- jeho pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč 
- patří k nim: 

• pozemky, haly, budovy, stavby, umělecká díla a sbírky, předměty drahých 
kovů bez ohledu na cenu 

• samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je ve výši částky stanovené 
zákonem o daních z příjmů pro tento majetek a doba použitelnosti delší než 1 
rok 

• pěstitelské celky trvalých porostů 
• základní stádo a tažná zvířata 
• otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nejsou součástí stavby 

 
OCEŇOVÁNÍ HDM 

1) vstupní cena 
a) pořizovací cena – cena včetně nákladů spojené s pořízením 
b) reprodukční cena – cena, za jakou byl majetek pořízen v době, kdy se o ní 

účtuje (bezplatně, darováním atd.) 
c) vlastní náklady – pro majetek pořízený ve vlastní režii 

- vstupní cena majetku se snižuje o dotace na pořízení majetku, pokud byl majetek 
pořízen na úvěr, započítávají se do vstupní ceny úroky z úvěru, které byly uhrazeny 
do okamžiku uvedení majetku do užívání 

- kurzové rozdíly vyčíslené před uvedením majetku do užívání zvyšují případně 
snižují vstupní cenu majetku 

2) zůstatková cena 
- je to vstupní cena snížená o oprávky (souhrn odpisů) 

 
2.2.2. NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 

- tvoří ho věci a ocenitelná práva, jejichž pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč 
v každém jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok 

- patří sem: 
• nehmotné výsledky a obdobné činnosti jako jsou receptury, technologické 

postupy nebo projekty, pokud jsou podnikem nakupovány samostatně nebo 
jsou v podniku vytvořeny pro opakovaný prodej 
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• software nakupovaný samostatně nebo vytvořený vlastní činností za účelem 
obchodování 

• ocenitelná práva, tj. výrobně technické poznatky (know-how), licence, autorská 
práva, vydavatelská práva (copyright) 

• goodwill, tj. hodnota vyjadřující postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním 
firmám, tvoří ho zpravidla pověst podniku, úroveň zákazníků, úroveň 
managementu, pozice na trhu, kvalita výrobků, úroveň značky 

 
OCEŇOVÁNÍ NDM 

- oceňuje se podle stejných pravidel jako HDM, to je: 
v pořizovacích cenách 
v reprodukčních pořizovacích cenách 
ve vlastních nákladech 
 

2.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 
- jsou to aktiva, která podnik pořizuje pro: 

• zajištění dodatečného výnosu ve formě úroků, dividend, nájemného 
• zhodnocení kapitálu do nich vloženého v důsledku růstu ceny finančního 

majetku 
• zajištění ekonomického přínosu, který vyplývá z vlastnictví kapitálového 

podílu (např. akcií, vkladů, účastí) v jiném podniku 
- mají formu: 

• aktiva jednoho podniku, které je podílem na vlastním jmění jiného podniku 
(např. akcie, které podnik koupil) 

• aktiva, které představuje dluh jiného podniku, jenž dluhopisy vydal 
• nakoupených nemovitostí (pozemků, budov), zlata, šperků, uměleckých 

předmětů, které podnik nakoupil s úmyslem získat z nich výnos z pronájmu 
nebo očekávaného růstu jejich ceny (při pozdějším prodeji) 

• ostatních dlouhodobých půjček 
- je to dlouhodobý majetek, jedná se zejména o: 

a) akcie, vklady a účasti v jiných podnicích 
b) dlouhodobé obchodní úvěry ostatním podnikům 
c) ostatní finanční investice, tj. ostatní dlouhodobé cenné papíry (dluhopisy, 

pokladniční poukázky, vkladové listy, termínované vklady) a nemovitosti, umělecká 
díla, sbírky a předměty drahých kovů pořízené za účelem obchodování s nimi nebo 
uložení volných peněžních prostředků nebo pronájmu 

 
 
OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU 

- majetek se oceňuje pořizovací cenou, součástí této ceny jsou i přímé náklady 
související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám), 
nikoliv však náklady spojené s držbou 

- pokud cenné papíry znějí na cizí měnu, přepočítávají se platným kurzem ČNB 
- protože hodnota finančního majetku se nemění (neuvažujeme změnu tržní ceny), 

finanční majetek se neodepisuje 
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3. OBĚŽNÝ MAJETEK 
- jeden ze vstupních činitelů podniku, který potřebuje k výrobě 
- mění svoji formu v hospodářské činnosti, spotřebovává se najednou 

 
Součástí oběžného majetku jsou: 

1) zásoby 
2) krátkodobý finanční majetek 
3) pohledávky 

 
3.1 ZÁSOBY 
- hmotné statky, které jsou v podniku a dosud nebyly použity ke svému účelu 

a) zpracovatelské – materiál, ty zásoby, které budou zpracovány ve výrobě 
b) ve zpracování – nedokončená výroba, polotovary 
c) spotřebitelské – zásoby hotových výrobků určených k prodeji 

 
Význam zásob – vyrovnávají časový a prostorový nesoulad mezi jednotlivými složkami 

reprodukčního procesu (musím určit správnou výšku zásob, protože vážou velké množství 
finančních prostředků). 
 

- nakoupený skladovaný materiál, materiál vlastní výroby: 
⇒ suroviny (základní materiál) = hmoty, které při výrobní činnosti přecházejí 

zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu 
⇒ pomocné látky = hmoty, které přecházejí také přímo do výroby, ale netvoří 

jeho podstatu, např. nitě při výrobě oděvů 
⇒ provozovací látky = hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku 
⇒ náhradní díly = předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního 

stavu 
⇒ obaly = slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních 

výrobků 
a) nevratné obaly – dodávány zákazníkovi společně s obsahem 
b) vratné obaly – jejichž pořizovací cena je více než 10 000 Kč 

 
- nedokončená výroba = produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi, 

takže již jsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem, nejdou prodávat 
 
- polotovary vlastní výroby = produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi 

a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším 
výrobním procesu našeho podniku 

 
- výrobky = produkty, které již prošly všemi výrobními a dalšími operacemi i výstupní 

technickou kontrolou, takže již mohou být předmětem prodeje 
 

- zvířata = mladá zvířata, zvířata ve výzkumu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna 
slepic, krůt, kachen a perliček 

 
- zboží = všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje. Zbožím mohou být 

i výrobky vlastní výroby, jestliže jsou prodávány ve vlastních prodejnách. 
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OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 
- rozlišení zásob je důležité pro oceňování: 

• zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami 
• zásoby vlastní výroby vlastními náklady 
• zásoby pořízené bezplatně (odpad, nově nalezený materiál, dary) se oceňují 

podle odborného odhadu 
- je možno použít několika způsobů oceňování: 

1) Pořizovací cenu vytvářet ze dvou složek – ceny pořízení a vedlejších 
nákladů pořízení 

2) Pořizovací cenu lze stanovit i při pořízení materiálu tak, že 
propočítáváme vedlejší náklady pořízení ke každé skladové položce podle 
dodaného množství nebo ceny. Pro evidenci téhož materiálu v různých 
pořizovacích cenách je možno použít některé z těchto metod: 

• Metoda průměrného ocenění. Zásoby se ocení průměrnými 
pořizovacími cenami všech dodávek příslušného druhu. Když tržní cena je 
v momentu oceňování zásob nižší, použije se této ceny, rozdíl se odepíše, 
tj. zvýší se náklady a sníží se zisk. 

• Metoda „first in – first out“, zkráceně FIFO. Je založena na 
předpokladu, že zásoby nejdříve dodané na sklad se také nejdříve 
spotřebují a že tedy konečný stav zásob bude oceněn cenami posledních 
dodávek. Tento postup je výhodný při poklesu cen, protože konečné 
zásoby jsou oceněny nižšími cenami, čímž se snižuje zisk. 

• Metoda „last in – first out“, zkráceně LIFO. Vychází z toho, že 
nejdříve se spotřebují poslední dodávky, že tedy na skladě zůstanou při 
uzávěrce dříve nakoupené zásoby (první dodávky). Tento způsob je 
výhodný při růstu cen, protože konečné zásoby jsou oceněny cenami 
prvních dodávek, které jsou nižší, čímž se snižuje zisk. 

 
Příklad: 
CBA a. s. nakoupila dvě dodávky stejného druhu a množství materiálu od různých 

dodavatelů. Kilogramová cena první dodávky činila 45 Kč a druhé 47. 60 Kč. Do výroby bylo 
vydáno 120 kg materiálu. Kolik zaúčtuje společnost do spotřeby podle metody FIFO, LIFO a 
průměrné cen? 

 
MD  Materiál na skladě  D 
1. Dodávka 100 kg po 45 kg 4 500       
2. Dodávka 100 kg po 47, 60 4 760       
Konečný stav 9 260    

 
Ocenění spotřebovaného materiálu metodou: 

 
a) FIFO  100 * 45 + 20 * 47, 60 =  5 452 Kč 
b) LIFO 100 * 47, 60 + 20 * 45 =  5 660 Kč 
c) Průměrování (9 260 / 200) * 120 =  5 556 Kč 
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inkaso 
pohledávek 

zásobování 

výroba 
prodej 

3.2 FINANČNÍ OBĚŽNÝ MAJETEK 
- peníze v pokladně 
- ceniny – poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky 
- peníze na bankovních účtech 
- krátkodobý finanční majetek 

⇒ majetkové CP = např. nakoupené akcie, které podnik pořizuje za účelem jejich 
dalšího prodeje do 1 roku do jejich pořízení 

⇒ vlastní akcie = zcela výjimečně podnik může v souladu s právními normami 
odkoupit zpět své vlastní akcie 

⇒ dlužné CP = např. zakoupené vkladové listy 
⇒ vlastní dluhopisy = zakoupené vlastní dluhopisy, které podnik může mít výjimečně 

v souladu s právními normami v držení 
 
Peněžní prostředky (hotovost, ceniny, vklady na účtech) se oceňují nominální hodnotou. 
 

3.3 POHLEDÁVKY 
- za odběrateli = vznikají s odesláním faktury a zanikají úhradou faktury 
- za zaměstnanci a společníky = vznikají zálohy na pracovní cestu, poskytnutí půjčky… 
- finanční a jiné pohledávky = např. pohledávka za náhradu škody 

 
Pohledávky a závazky se oceňují nominálními cenami, což je peněžní částka, trvale přiřazena 
složce majetku pro její popis. 

   Koloběh oběžných aktiv  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OSTATNÍ AKTIVA 
 

- zachycují zejména zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období (např. 
předem placené nájemné) a příjmů příštích období (např. provedené a dosud 
nevyúčtované práce) 

 
 

Majetek je v bilanci vykazován v hodnotách netto, ale tak, že jsou uváděny jeho hodnoty 
brutto (v ocenění podle zákona o účetnictví). Od nich se odečítají oprávky a opravné položky 

PENĚŽNÍ 
PROSTŘEDKY 

HOTOVÉ 
VÝROBKY 

MATERIÁL 
POHLEDÁVKY 
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k jednotlivým majetkovým složkám. Oprávky vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku (týká 
se prakticky dlouhodobého majetku). Opravné položky slouží k vyjádření přechodného 
snížení všech aktiv, jestliže se při uzávěrce předpokládá, že klesla jejich hodnota. 
 
NA SNÍŽENÍ CELKOVÉHO MAJETKU PODNIKU PŮSOBÍ TŘI ZÁKLADNÍ 
FAKTORY: 
 
a) rozsah podnikových výkonů  
 

∑aktiv
tržby  

 
b) stupeň využití celkového majetku a vazba na růst výkonů 
 

majetku stavprůměrný 
období za výkony  

( ) 2 /roku konci na aktiv roku začátku na aktiv
tržby

∑∑ +
 

 
c) cena majetku 
 

 
Růst podnikových výkonů zvyšuje požadavky na velikost majetku podniku při stejném 

stupni jeho využití a stejných cenách. 
Lepší (horší) využití majetku (které se vyjadřuje jako poměr podnikových výkonů za určité 

období k průměrnému stavu majetku) snižuje (zvyšuje) potřebu tohoto majetku. Z toho 
důvodů ne každý růst výkonů musí nutně znamenat zvýšenou potřebu majetku podniku. 
Analýza stupně využití dosavadního majetku je proto významným předpokladem plánování 
celkové potřeby a dynamiky vývoje podnikového majetku v budoucnosti 

Změna cen působí na výši celkového majetku podniku přímo. Oceňování jednotlivých 
majetkových složek podniku je teoreticky a hlavně prakticky složitá záležitost, která 
významně ovlivňuje kvalitu účetních informací o finanční situaci a zisku podniku, závěry 
finanční analýzy i podnikové finanční plánování. 

Záměrné nadcenění majetku zvyšuje podnikový zisk. Naopak podceněním majetku lze 
zisk snižovat a tím ovlivňovat základ zdanění, vytvářet skryté rezervy, které se neprojeví 
v bilanci. Podceňování majetku je tak možné využívat k utajování zisku před státem, ale i 
před konkurencí, či před vlastními akcionáři. 

Nejčastěji se podceňuje stálý majetek a to uplatněním vyšších odpisů, než je skutečné 
opotřebení. Podceňování oběžného majetku je méně obvyklé i méně závažné s ohledem na 
jeho krátkodobou povahu. 

Výše uvedené skutečnosti vedou k tomu, že v systému finančního účetnictví a zdanění 
podniku je problematice oceňování podniku věnována velká pozornost. Legislativní předpisy 
upravují způsoby oceňování majetkových složek podniku. Problémem je oceňování majetku 
v době inflace, jestliže se používá pro ocenění majetku převážně tzv. historických cen, tj. cen 
v době pořízení. Doporučuje se (při vyšší inflaci) používat přepočtené majetkové výkazy 
s použitím reprodukčních cen.  
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5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MAJETKOVOU STRUKTURY 
 

Majetková struktura podniku je velmi diferencovaná. Závisí především na technické 
náročnosti výroby, která ovlivňuje podíl stálého hmotného majetku (podíl fixního hmotného 
majetku je např. v chemickém průmyslu či energetice podstatně vyšší, než v podnicích 
spotřebního průmyslu nebo zemědělství). Technická náročnost výroby má za následek 
obvykle i vyšší podíl nehmotného i investičního majetku ve formě patentů, licencí, know-
how, softwaru. 

 
Vzorec technické náročnosti výroby     fixní majetek/oběžný majetek 

 
 

Složení podnikového majetku je ovlivněno i stupněm rozvinutosti peněžního a 
kapitálového trhu. V našich podmínkách, kdy tento trh se teprve rozvíjí, je podíl finančního 
majetku dlouhodobé i krátkodobého na celkovém majetku mnohem nižší, než je tomu 
v rozvinuté tržní ekonomice. Rozvoj peněžního a kapitálové trhu (různé finanční inovace) má 
za následek i daleko větší pestrost finančního majetku v bilancích podniku. 

Majetková struktura podniku je také silně závislá na konkrétní ekonomické situaci 
podniku a orientaci jeho hospodářské politiky. Některé podniky preferují zvyšování 
rentability podnikání prostřednictvím růstu zisku na jednotku tržeb. To vede k tlaku na 
snižování nákladů zaváděním nové techniky a projevuje se v růstu podílu fixního majetku. 
Jiné prosazují politiku zvyšování rentability zejména prostřednictvím zrychlování obratu 
vloženého majetku i na úkor snížení rentability tržeb. Management těchto podniků nemá chuť 
k velkému růstu fixního majetku; snaží se o zvýšení podílu oběžného majetku a tím i rychlejší 
obrat celkového majetku (rychlost obratu oběžného majetku je daleko vyšší než majetku 
fixního). 

Snaha zajistit vyšší podíl oběžného majetku se projevuje i v tom, že fixní majetek podnik 
pronajímá pomocí leasingu a tím dosahuje poklesu podílu fixního majetku. 

Také politika zrychleného odepisování, kterou celá řada podniků provádí, znamená ve 
svém důsledku změnu struktury podnikového majetku ve prospěch majetku oběžného.  

 
Závěrem k majetkové struktuře uvedeme údaje o složení majetku podniků 

zpracovatelského průmyslu v ČR podle statistických informací ČSÚ k 31. 12. 1994: 
 
 mld. Kč % 
Pohledávky za upsané jmění 5 0,4 
Stálá aktiva 594 52 
Oběžná aktiva 528 46 
Ostatní aktiva 20 1,6 
Aktiva celkem 1147 100 
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6. ZÁVĚR 
 
KLÍČOVÉ POJMY 
 

• pohledávky za upsané vlastní jmění 
• dlouhodobý majetek 
• pořizovací cena 
• finanční majetek 
• nadcenění majetku 
• technická náročnost výroby 
 
 
Majetková struktura podniku, označována také za aktiva podniku, se skládá z pohledávek 

za upsané vlastní jmění, stálý majetek, oběžný majetek, finanční majetek a ostatní aktiva.  
Stálý majetek je tvořen dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem a dlouhodobým 

finančním majetkem. 
Oceňování dlouhodobého hmotného majetku se uskutečňuje pomocí vstupní ceny, která 

může mít podobu pořizovací ceny, reprodukční ceny a vlastních nákladů, nebo zůstatkové 
ceny.  

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje podle stejných pravidel jako výše uvedený 
dlouhodobý hmotný majetek. 

Pořizovací cenou je oceňován finanční majetek. 
Oběžný majetek se dělí na zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, finanční 

majetek a peněžní prostředky.  
Zásoby mohou mít podobu materiálu, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, 

výrobků, zvířat či zboží.  
Při stanovení pořizovací ceny zásob se používá metoda průměrného ocenění, metoda 

FIFO a metoda LIFO. 
Ostatní aktiva zahrnují přechodná aktiva a příp. i ztrátu z hospodaření (ta se však 

v rozvaze vykazuje v pasivech se záporným znaménkem).  
Na snížení celkového majetku podniku působí rozsah podnikových výkonů, stupeň využití 

celkového majetku a cena majetku. 
Mezi faktory ovlivňující majetkovou strukturu patří stupeň rozvinutosti peněžního, 

kapitálového trhu a ekonomická situace podniku a orientace jeho hospodářské politiky. 
Závěrem konstatujeme, že na vyjádření majetkové struktury se všichni níže jmenovaní 

autoři shodují a popisují stejným způsobem. 
 
 

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 
 

a) Vyjmenujte položky majetkové struktury podniku. 
b) Jak se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek? 
c) Jaký je rozdíl mezi oceňovací metodu FIFO a LIFO? 
d) Jaké faktory působí na snížení celkového majetku? 
e) Které faktory ovlivňují majetkovou strukturu? 
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