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Abstrakt 

Má práce je věnována dlouhodobému majetku ve výrobním podniku. V první části mé práce 

se věnuji majetkové struktuře podniku, kde popisuji její definici a faktory, které ji ovlivňují. 

Dále se věnuji rozvaze a jejímu členění na aktiva a pasiva, které dále dělím na jednotlivé 

složky jako je dlouhodobý majetek, oběžný majetek, vlastní a cizí kapitál. Další část je 

věnována dlouhodobému majetku, kde charakterizuji jeho pořízení, ocenění, evidenci, 

odepisování, opravám, udržování a likvidaci. Na závěr mé práce zhodnocuji význam 

dlouhodobého majetku z hlediska využití výrobních kapacit.  

Klíčové slova: dlouhodobý majetek; majetková struktura; aktiva; pasiva; výrobní 

kapacita. 

 

 

 

Abstract 

My thesis is devoted to fixed assets in factory. I devote the property structure in the first part. 

I describe here its definition and factors affecting it.Next, analyze the balance-sheet and its 

segmentation to assets and liabilities which are divided into different components, such as 

fixed assets, current assets, private and foreign capital. Another section is devoted to fixed 

assets, where I characterize the acquisition, valuation, registration, depreciation, repairs, 

maintenance and disposal. At the conclusion of the thesis, I take measure importance of fixed 

assets in terms of capacity utilization. 

Keywords: fixed assets; property structure; assets; liabilities; capacity utilization. 
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1 Úvod 

Dlouhodobý majetek je jednou z nejdůležitějších složek ve výrobním podniku a to bez 

ohledu na předmět podnikání. Představuje veškerý majetek podniku, na základě kterého je 

schopen provozovat svojí výrobní činnost. Výrobní podniky nejsou schopné se při své 

výrobní činnosti obejít bez budov, strojního či jiného vybavení a dalších hmotných aktiv.  

Dlouhodobý majetek lze rozčlenit na hmotný, nehmotný a finanční. V dnešní době, 

kdy je často používána výpočetní technika, je důležitou složkou majetku podniku také např. 

software, který bývá součástí nehmotného majetku společnosti. Důležitou položku 

z dlouhodobého majetku hraje také finanční majetek vhledem k dnešní, rozvíjející se době 

finančních trhů. Za finanční majetek jsou považovány cenné papíry, dluhopisy, akcie, 

termínované vklady apod.  

Téma mé práce jsem si vybrala, vzhledem k důležitosti hmotného majetku ve 

výrobním podniku. Dle mého názoru nejsou jednotlivé podniky bez dlouhodobého majetku 

schopny provozovat jakoukoli výrobní činnost. Vzhledem k tomu, že majetek podniku tvoří 

stavby, pozemky, stroje a různé vybavení, která jsou potřeba pro výkon své činnosti, tak 

majetek také tvoří oběžná aktiva, kdy součástí těchto aktiv jsou veškeré zásoby, materiál, 

peníze apod., bez kterých by se společnost neobešla. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení významu dlouhodobého majetku 

z pohledu využití výrobních kapacit.  

První část mé práce je věnována majetkové struktuře podniku, kde popisuji její 

jednotlivé složky a faktory které jí ovlivňují. Dále se věnuji rozvaze společnosti, ve které 

charakterizuji její strukturu a formu, ve které by měla být vedena a jaké informace by měla 

poskytovat. Uvádím také dané položky rozvahy, jako jsou aktiva a pasiva, kdy tomuto členění 

je věnován závěr první části mé práce.  

V další kapitole se zabývám dlouhodobým majetkem ve výrobním podniku, kde 

popisuji jeho způsoby pořízení, ocenění, evidenci a odepisování. Také popisuji, jak je majetek 

opravován, jak se provádí údržby a jak je likvidován v důsledku svého opotřebení.  

V poslední části práce se zabývám výrobní kapacitou podniku, kde popisuji výrobní 

kapacitu, co je potřeba při jejím řízení a jaké jsou podmínky pro její optimální využití. Dále 

uvádím příklady na výpočet výrobních kapacit. Závěrem této části se věnuji kapacitnímu 

využití z hlediska dlouhodobého majetku, kdy tyto kapacity jsou často špatně užívány. 
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2 Majetková struktura podniku 

2.1 Definice majetkové struktury  

Pod pojmem podnik se rozumí soubor hmotných, nehmotných a osobních složek 

podnikání včetně veškerých věcí, práv i jiných majetkových hodnot. Za majetek podniku je 

považován souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a dalších majetkových hodnot. Tyto složky 

podnikání náleží podnikateli a umožňují mu provozování činnosti. Jsou součástí obchodního 

jmění podnikatele a objektem obchodně-právních vztahů. Dané hospodářské prostředky, tzv. 

aktiva, dovolují podniku poskytovat služby nebo zboží, které slouží k uspokojení požadavků 

či potřeb zákazníků. Zákazníci, kteří jsou ochotni za tyto služby a zboží platit, přispívají 

k finančnímu toku (pozitivnímu cash flow) podniku. Při průchodu aktiv podnikem postupně 

dochází k úplné přeměně na peníze, kdy hlavním smyslem podnikání je snaha o získání 

většího množství peněz něž činila původní hodnota aktiv. [1] 

 V podniku se lze také setkat s aktivy, které mají fyzickou (hmotnou) podobu nebo 

nehmotnou podobu např. patenty, projekty, autorské práva apod. Množství i forma aktiv, 

které firma vlastní, závisí zejména na charakteru vykonávaného podnikání (např. průmyslová 

produkce bude vyžadovat vyšší objem aktiv než obchodní činnost). Pro společnost není 

důležitá pouze forma aktiv, které společnost vlastní, ale velmi významnou klasifikací je také 

doba jejich použitelnosti (životnosti), tj. doba, po kterou slouží podniku do doby, kdy se 

změní na jiné aktiva, aby v konečné formě představovaly peněžní tok plynoucí do společnosti. 

[1] 

2.2 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu 

Podle typu podniků a činnosti jejich podnikání rozlišujeme jednotlivé majetkové 

struktury. Každá majetková struktura je jiná, protože je vždy závislá na druhu pracovní 

činnosti dané firmy. V průmyslovém odvětví jsou nejdůležitějšími složkami aktiv stavby a 

stroje, v zemědělských odvětvích jsou to obvykle důležité pozemky. U obchodních podniků 

největší položku aktiv tvoří zásoby a materiál, v bankovnictví a u pojišťoven jsou 

nejdůležitější finanční instrumenty. [5] 

 Mezi jednotlivými druhy jsou nemalé rozdíly, kdy vždy záleží na daném podniku, jeho 

managementu a dalších nejrůznějších okolnostech.  
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Klíčové faktory ovlivňující volbu majetkové struktury jsou: 

 technická náročnost provozu, 

 velikost a stupeň rozvoje kapitálového trhu, 

 ekonomická situace podniku, 

 strategie podniku. [5] 

2.3 Rozvaha 

Rozvaha je celkový písemný přehled o majetku firmy a finančních zdrojích krytí. Na 

základě předpisů je dána forma rozvahy, kde je uvedeno v jaké struktuře, a ke kterému datu 

má podnik rozvahu sestavit. [16]  

Rozvaha je obvykle sestavována v tzv. T-formě. Levou stranu představuje majetek 

podniku, který je také označován jako aktiva. Pravá neboli kapitálová strana tzv. T-formy 

představuje pasiva. Toto dvojí zobrazení se nazývá bilanční princip, kdy aktiva se musí rovnat 

pasivům. Tabulka 2.1 znázorňuje zjednodušenou strukturu rozvahy.  

 

Tab. 2.1 Zjednodušená struktura rozvahy 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní kapitál 

1. Hmotný majetek 1. Základní kapitál (základní jmění) 

2. Nehmotný majetek 2. Rezervní a jiné fondy 

3. Finanční dlouhodobý majetek 3. Nerozdělený zisk minulých let 

 4. Zisk / ztráta běžného období 

II. Oběžný majetek  

1. Zásoby II. Závazky 

2. Pohledávky - splatné do 1 roku 

3. Finanční krátkodobý majetek - splatné nad 1 rok 

4. Peněžní prostředky  III.      Rezervy 

  III.      Rezervy 

            

III. Ostatní aktiva  IV.      Ostatní pasiva 

  

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

 

Rozvaha by měla mít přehledně uspořádané aktiva, aby jasně poukazovala na to, co 

podnik vlastní, tedy strukturu majetku podniku, z jakých finančních zdrojů byl majetek 

pořízen, tedy kapitálovou strukturu. Dále by měla poskytovat informace o finanční situaci 

společnosti, jaký je stupeň zadlužení, likvidity aj. Po dvou letech (obdobích) lze porovnat dvě 

rozvahy, které umožňují zjistit, jak se finanční situace společnosti vyvíjí. Na základě 
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porovnání lze provést nezbytné dlouhodobé i krátkodobé opatření k účinnému vývoji 

společnosti. [3]  

 Z časového hlediska, kdy se rozvaha sestavuje, je rozlišována rozvaha počáteční a 

konečná. Počáteční rozvaha se sestavuje při založení podniku. Každá hospodářská operace 

(např. nákup stroje, prodej zboží atd.) způsobí změnu v jednotlivých položkách rozvahy. 

Konečná rozvaha je sestavována na konci každého účetního období, ale také při ukončení 

podnikání a dále při mimořádných okolnostech (např. rozdělení a sloučení podniku, při fúzi, 

změně právní formy, likvidaci apod.). [4] 

 Další významnou funkcí rozvahy je, že poskytuje zjištění hospodářského výsledku, 

zda je podnik ziskový, či ve ztrátě.  

2.4 Aktiva 

V širším pojetí se za aktiva považuje celková výše ekonomických zdrojů, se kterými 

společnost disponuje v určitém časovém období. [7]  

Z hlediska funkce v hospodářské činnosti a také z hlediska potřebného financování lze 

aktiva rozčlenit na: 

 Majetkové složky, které slouží podniku dlouhodobě (dlouhodobý majetek). 

 Majetkové složky krátkodobé, které se rychle využijí (oběžný majetek). [4] 

Aktiva jsou specifikována rozdílnou mírou jejich likvidity. Dokonale likvidním aktivem 

jsou peníze, které splňují zúčtovací funkci, která je stanovena cenou zboží na základě jeho 

použitelnosti a cennosti. Při zúčtování je vyrovnán závazek kupujícího vůči prodávajícímu, 

kdy povinností kupujícího je za dané zboží zaplatit požadovanou částku a povinností 

prodávajícího je při obdržení finančních prostředků dané zboží předat odběrateli. 

V rozvaze se aktiva pečlivě třídí podle likvidnosti jednotlivých složek majetku (podle 

stupně jejich přeměnitelnosti na peníze). U jednotlivých položek je vykazován jejich stav ke 

konci běžného účetního období (tj. k rozvahovému dni) a stav ke konci minulého účetního 

období.  

Stav jednotlivých aktiv za poslední běžné období je členěno do tří sloupců (viz Tab. 2.2). 

Brutto uvádí stav aktiv v ocenění na jemu odpovídajícím účtu v plné hodnotě (částka není 

upravena o opravné položky a oprávky k odepisovanému majetku). Korekce upravuje stav 

brutto o oprávky (trvalé snížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení) a opravné 

položky (přechodné snížení hodnoty majetku v důsledku poklesu jeho tržních cen). Netto 
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představuje rozdíl mezi stavem brutto a korekcí. Je to celkový stav majetkové složky za běžné 

období. [4] 

 

Tab. 2.2 Rozvaha strana aktiv dle zákona [8] 

 

 

Dále se mohou aktiva rozdělit podle jejich druhu na aktiva stálá a oběžná, kde jednotlivé 

rozdělení je uvedené na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Majetková struktura podniku [2] 

2.4.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek, označován také jako stálý majetek je takový, který slouží 

podniku dlouhou dobu a to obvykle déle než 1 rok. Majetek je postupem času opotřebováván 

(s výjimkou pozemků, uměleckých děl apod.). Na základě svého opotřebení přenáší svou 

Označení AKTIVA Číslo 

řádku 

Minulé úč. 

období

a b c
Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12) 001 0 0 0 0

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06) 003 0 0 0 0

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0

C. Krátkodobý majetek (ř. 08 až 11) 007 0 0 0 0

C. I. Zásoby 008 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 0

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 0

D. I. Časové rozlišení 012 0

Běžné účetní období
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hodnotu pomocí odpisů do nákladů společnosti. Vzhledem k tomu, že slouží podniku dlouhou 

dobu, je zahrnován mezi důležitá strategická rozhodnutí v investičním rozhodování. [5]  

 V majetkové struktuře dlouhodobý majetek tvoří velkou podstatu. V předpisech je 

přesně vymezena charakteristika předmětů, které lze do tohoto majetku zařadit. Dlouhodobý 

majetek ve firmě není získáván za účelem dalšího prodeje. [14] 

Majetek lze rozčlenit do tří základních skupin: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. [3] 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Za dlouhodobý hmotný majetek jsou považovány statky, které jsou fyzicky zhmotnělé 

a v podniku je jejich použitelnost delší než jeden rok. Pořizovací cena majetku je vyšší než 

40.000 Kč bez DPH.  Majetek firmy je postupem času (až na výjimky) opotřebováván. [3]  

Do dlouhodobého hmotného majetku patří budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, 

přístroje, inventář, dopravní prostředky atd. V zemědělství je za dlouhodobý majetek 

považováno základní stádo a trvalé prostory. Tento zmíněný majetek je majetkem 

odepisovaným. Dále je majetek, u kterého nedochází k odepisování. Jedná se také o majetek 

s dlouhou dobou použitelnosti, ale postupem času a opotřebením neztrácí na své hodnotě, 

např. pozemky, umělecká díla, zlato aj. [2] 

Odepisovaný dlouhodobý majetek není spotřebován najednou, ale postupem času se 

opotřebovává a ztrácí na své hodnotě. Úměrou k tomuto opotřebení je přenášená hodnota ve 

formě odpisů do nákladů podniku. Odpisy v podniku jsou zpravidla fixními (neměnnými) 

náklady. Proto je nezbytné, aby společnosti neměly žádné zbytečné budovy, stroje, zařízení 

apod. [2] 

V praxi se dlouhodobý hmotný majetek člení na majetek movitý (movitosti), který je 

možno přemisťovat na různá místa (stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky) a dále na 

majetek nemovitý (nemovitosti), se kterými není možno manipulovat (pozemky, budovy). [3] 
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Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek nemá žádnou fyzickou (materiálovou) hodnotu 

podniku nebo zařízení. Jedná se tedy o celkový majetek s nehmotnou povahou, ale i přesto je 

pro podnik velmi cenným dlouhodobým majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek má svou 

dobu použitelnosti delší než jeden rok a jeho pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč bez 

DPH. [2] 

Typický nehmotným majetkem je software, který byl nakoupen samostatně, nebo byl 

pořízen vlastní činností), zřizovací výdaje (jsou spojené se založením nové firmy, např. 

notářské poplatky, náklady na cestovné, mzdy zaměstnancům apod.), ocenitelná práva 

(licence, know-how, patenty, apod.) a nehmotné výsledky vývoje nebo výzkumu (rozumí se 

např. technologické postupy, receptury, projekty, apod.). [6] 

Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek (investice) zahrnuje nakoupené akcie jiných podniků, vklady do 

jiných společností, cenné papíry (akcie, dluhopisy), nakoupené obligace, vkladové listy, 

termínované vklady a půjčky jiných podniků. Rozhodující je zde doba splatnosti delší než 1 

rok. [3]  

2.4.2 Oběžný majetek 

Oběžný majetek představuje majetek firmy, který je při hospodářské činnosti spotřebován 

najednou a jeho doba použitelnosti nepřesahuje jeden rok. Ve společnosti se vyskytuje 

v různých podobách, např. podoba věcná a peněžní. [1] 

Oběžným majetkem je nazýván proto, že u něj dochází k postupné přeměně z jedné 

formy na druhou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se poté přemění na nedokončené 

výrobky, dále v hotové výrobky, které jsou přeměněny na pohledávky a pohledávky jsou na 

závěr převedeny v peníze na účtech nebo v hotovosti). Tento koloběh oběžného majetku je 

znázorněn na Obr. č. 2.2. Na rozdíl od dlouhodobého majetku, u kterého je obrat delší než 1 

rok, má oběžný majetek obrat velmi rychlý. Mnohdy je spotřebován i za několik dní. Ve 

výrobním podniku je doba obratu několik dní až týdnů. [2]  
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Obr. 2.2 Koloběh oběžného majetku 

 

Oběžný majetek je také prostředkem pro uhrazení svých závazků (dluhů) firmy.   

Prostředkem pro uhrazení svých závazků jsou především peníze. Pokud podnik nemá dostatek 

peněz pro splacení svého závazku (dluhu), může své závazky (dluhy) splatit svým majetkem, 

a to majetkem dlouhodobým i oběžným (např. zaplacení budovou, strojem, zbožím, apod.). 

Pokud se společnost dostane do takové situace, tak ve většině případů, při zaplacení závazků 

(dluhů) svým majetkem, společnost zaniká. Schopnost jednotlivých aktiv (majetkových 

složek podniku) přeměnit se co nejrychleji a s nejmenšími ztrátami na peněžní prostředky 

označujeme jako jejich likvidnost (schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez 

větších ztrát v peněžní prostředky). [2] 

Formy oběžného majetku 

Jak bylo zmíněno, tak oběžný majetek se vyskytuje v různých formách, a to v podobě věcné a 

peněžní.  

Věcná podoba: 

 Zásoby,  

o zboží, 

o materiál, 

o hotové výrobky, 

o nedokončená výroba, 

o polotovary, 

o mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. 
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Peněží podoba: 

 Peníze, 

o v hotovosti, 

o na bankovních účtech, 

 ceniny, 

 pohledávky, 

 krátkodobé cenné papíry. 

Zásoby 

Zásoby tvoří velkou složku oběžného majetku. Mají formu vstupů, výstupů a 

polotovarů. Jde především o položky podniku, které byly vloženy ihned po zakoupení do 

spotřeby. Dochází tak k jednorázové spotřebě, nebo se během výrobní činnosti přeměňují na 

jiné majetkové složky firmy. Často zahrnují důležitou složku majetku. [5]  

Zásoby zahrnují dvě velké skupiny:  

 nakoupené od dodavatelů (materiál a zboží), 

 výroba vlastní hospodářskou činností (hotové výrobky, nedokončená výroba, 

polotovary apod.). [4] 

Zásoby jsou podle velikosti děleny na maximální a minimální (minimální zásoba před 

další dodávkou zboží, materiálu, atd.) a průměrné zásoby (je to obvykle polovina maximální 

zásoby). Pro optimální řízení zásob má význam jejich klasifikace podle jejich funkčních 

složek, které se znázorňují do tzv. Pilového diagramu, který je uveden na obrázku č. 2.3. 

Struktura zásob je závislá především na velikosti podniku, předmětu výrobní činnosti a na 

charakteru technologického postupu.  
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Obr. 2.3 Schéma pro optimální řízení zásob 

Zmax = zásoba maximální 

Zmin = zásoba minimální 

Zboží 

Za zboží se považují veškeré movité věci, které si společnost pořídila za účelem 

dalšího prodeje. Jsou zde zahrnuty i výrobky z vlastní činnosti, které byly aktivovány a 

zařazeny do vlastních prodejen. Také se zde zahrnuje i nemovitý majetek (včetně pozemků), 

které podnik nakoupil za účelem dalšího prodeje. Tento majetek podnik nijak nevyužívá, 

nepronajímá a nepoužívá jej jako předmět své činnosti. [4] 

Materiál 

Materiál je potřebný ke zhotovení výrobku.  

Mezi základní složky materiálu patří zejména:  

 suroviny (základní materiál, které při výrobním procesu tvoří podstatnou část 

výrobku), 

 pomocné látky (např. ochranný nátěr, patři do výrobku, ale netvoří jeho podstatnou 

část), 

 náhradní díly (díly, které jsou potřebné pro případ poruchy výrobního zařízení), 

 látky (např. palivo, maziva apod., které jsou potřebné pro zajištění provozu podniku), 

 obaly a obalové materiály (chrání materiál, výrobky a zboží proti poškození při 

manipulaci, uskladnění a dopravě). [4] 
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Hotové výrobky 

Výrobky jsou z vlastní výrobní činnosti určené k prodeji podnikovým odběratelům. 

Některé výrobky mnohdy slouží i k vnitřní spotřebě podniku. [5] 

Nedokončená výroba 

Zde jsou zahrnovány produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními 

stupni. Nejsou již materiálem, ale ani hotovým výrobkem podniku. [9] 

Polotovary 

Slouží nejen k dohotovení do podoby hotových výrobků v dalším výrobním procesu, 

ale taktéž lze polotovary samostatně prodávat (např. vyrobené součásti a díly při montáži 

automobilů mohou být použity do vyráběných aut, ale mohou být rovněž prodány). [5] 

Mladá a ostatní zvířata 

Zde jsou zahrnuta zvířata, která se nepovažují za dospělé, materiál či zboží. Patří sem 

taktéž i jateční zvířata. [5] 

Peníze 

Peníze jsou považovány za aktivum, které je celosvětově uznávané a přijímané všemi 

ekonomickými subjekty. Využívá se jako prostředek při provádění plateb za služby, zboží 

nebo k úhradě jiných závazků. [10] Dle Baumolovy teorie může podnik řídit peníze stejně 

jako zásoby, tedy peníze považuje za statek. Pokud podnik nemá dostatek hotovosti, prodává 

krátkodobé cenné papíry a naopak. Pokud má podnik přebytečné peníze, tak cenní papíry 

nakupuje. [5] 

 Peníze se v podniku vyskytují v různých podobách. Podnik může mít peníze 

v hotovosti (v pokladně), na bankovních účtech a u různých finančních institucí. [4] 

Ceniny 

Podobnou povahu jako peníze mají ceniny. Jde o majetek, který má svou nominální 

hodnotu (nominální hodnota je často uváděna přímo na nich). Patří sem především poštovní a 

dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky apod. Celková spotřeba cenin je účtována 

do nákladů podniku. [9] 

Pohledávky 

Pohledávky jsou nárokem podniku na úhradu peněžní částky od dlužníka, které 

vznikly nezaplacením za dodané služby, výrobky či jiné činnosti. V podniku vznikají 



   

  - 12 - 

 

pohledávky především z obchodních styků, z investování kapitálu do finančního majetku 

apod. Pohledávky lze rozlišit na dlouhodobé a krátkodobé z hlediska své splatnosti. 

Krátkodobé pohledávky jsou splatné do 1 roku a dlouhodobé pohledávky jsou se splatností 

delší než 1 rok. [11] 

Krátkodobé cenné papíry 

Krátkodobé cenné papíry se zařazují mezi krátkodobý finanční majetek. Slouží 

především ke krátkodobému uložení dočasných peněžních prostředků. Tyto prostředky se 

podnik snaží co nejrychleji přeměnit na hotové peníze.  Podnik je drží krátkodobě (např. 

dluhopisy do 1 roku), může je také vlastnit z důvodu dalšího prodeje na veřejném trhu (např. 

akcie či cenné papíry úvěrové povahy). Mezi dlouhodobé cenné papíry patří i vlastní akcie a 

vlastní dluhopisy. [4] 

2.5 Pasiva 

Pasiva představují finanční strukturu podniku neboli zdrojů, ze kterých majetek 

společnosti vznikl (viz Obr. 2.4). Lze je také nazvat jako kapitálová (finanční) struktura 

podniku. Pasiva se dále člení na vlastní a cizí kapitál. [3]  

Velikost podnikového kapitálu je závislá na několika podmínkách, zejména na: 

 velikosti podniku (čím větší podnik, tím je vyžadován větší kapitál), 

 stupni mechanizace, automatizace, robotizace (čím vyšší využití techniky, tím větší 

kapitál), 

 rychlost obratu kapitálu (čím rychlejší obrat, tím menší kapitál) aj. [2] 

 

Obr. 2.4 Kapitálová struktura podniku [2] 
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2.5.1 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli (majitelům) podniku. Tvoří jej vklad 

samotného podnikatele (zakladatele) nebo skupiny podnikatelů. Vlastní kapitál je nositelem 

podnikatelského rizika a jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty 

podniku. Není stálou veličinou, ale jeho stav se mění v závislosti na hospodářském výsledku v 

určitém časovém období. [5]  

U obchodních společností je vlastní kapitál tvořen z několika položek: 

 základní kapitál, 

 kapitálové fondy, 

 fondy ze zisku,  

 nerozdělený výsledek hospodaření minulých let, 

 výsledek hospodaření běžného účetního období. [2] 

Základní kapitál 

Základní kapitál neboli základní jmění tvoří peněžité i nepeněžité vklady společníků. 

U akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným se vytváří povinně a jeho výše se 

zapisuje do obchodního rejstříku. [5] 

Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy tvoří bezplatné nabytí majetku, dotace, kapitálové účasti a oceňovací 

rozdíly z přecenění majetku. U akciové společnosti kapitálové fondy z velké části tvoří i tzv. 

emisní ážio (je rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcií při jejich emisi). [2] 

Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku jsou vytvářeny ze zákona, nebo je jejich tvorba předepsána stanovami 

společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti – zákonný rezervní 

fond, v družstvech – nedělitelné fondy. Fondy ze zisku jsou vytvářeny k jištění 

nepředvídaných rizik v podnikání. Slouží ke krytí ztrát, nebo k překonání nepříznivému 

průběhu hospodaření. [3] 

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let je část zisku (po odvodu daní) 

přecházejících účetních období, která se nerozděluje mezi majitele (akcionáře).  Slouží 

k dalšímu podnikání a nerozdělený zisk se přiděluje různým rezervním fondům. [2] 
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Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výsledek hospodaření běžného účetního období představuje zisk, nebo ztrátu 

vyprodukovanou v aktuálním účetním období. [5] 

2.5.2 Cizí kapitál 

Cizí kapitál je dalším zdrojem financování podniku. Je závazkem (dluhem) podniku, 

který musí být v určité době splacen. Na základě této doby je rozlišován na krátkodobý cizí 

kapitál (splatnost do 1 roku) a dlouhodobý cizí kapitál (doba splatnosti delší než 1 rok). [2] 

 Cizí kapitál není podniku poskytován zadarmo. Náklady na používání cizího kapitálu 

tvoří úroky a ostatní výdaje s tím spojené (bankovní poplatky, provize apod.).  

Krátkodobý cizí kapitál 

Krátkodobý cizí kapitál zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné do 1 roku. 

Zahrnují se zde bankovní úvěry, dodavatelské úvěry (dodání zboží od dodavatele na úvěr – 

vznik závazků u obchodních styků), zálohy přijaté od odběratelů (podniku jsou k dispozici do 

doby dodávky), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky 

k zaměstnancům), nezaplacené daně, dlužné dividendy apod. [2] 

Dlouhodobý cizí kapitál 

Dlouhodobý cizí kapitál tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, vydané (emitované) 

podnikové dluhopisy, leasingové dluhy aj. [3] 

Zdroj financování (pasiva) tvoří i tzv. rezervy, které jsou určeny k financování 

nepředvídaných výdajů v budoucnosti (např. opravy budov a zařízení, kurzové ztráty apod.). 

Kryji riziko podnikání a jsou vytvářeny na vrub nákladů, čímž jsou odlišné od rezervních 

fondů, které jsou vytvářeny ze zisku. [2] 

Důvody pro použití cizího kapitálu: 

 Podnikatel nemá k dispozici dostatečně velký kapitál. 

 Podnikatel nemá kapitál v době, kdy ho potřebuje. 

 Při použití cizího kapitálů nevznikají poskytovateli žádná práva v přímém řízení 

podniku. 

 Požití cizího kapitálu je všeobecně levnější. [5] 
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3 Dlouhodobý majetek ve výrobním podniku 

3.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek lze do firmy pořídit zejména těmito způsoby: 

 koupí (dodavatelským způsobem), 

 vytvořením vlastní činnosti, 

 bezúplatným nabytím, 

 vkladem společníka, 

  přeřazením majetku z osobního užívání do společnosti, 

 odkoupením (bezplatným převzetím po skončení finančního leasingu). [12] 

Pořízení dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného a finančního) se ve firmě 

zachycuje na účtech účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Úkolem daných účtů je zjistit skutečné 

pořizovací náklady nabývaného majetku. [4] 

S pořizováním dlouhodobého majetku souvisí možnost placení záloh dodavatelům na 

daný majetek. Zálohy vznikají v době, kdy proces o pořízení majetku není ještě dokončen a 

firma neobdržela konečnou fakturu (nebo jiný doklad o ceně pořizovaného majetku). Do doby 

obdržení faktury od dodavatele jsou zálohy (dlouhodobé i krátkodobé) účtovány jako 

pohledávka za dodavatelem (účtová skupina 05). Po přijetí faktury jsou zálohy převedeny na 

účet dodavatelů, kde snižují celkovou výši závazku. [12] 

Po ukončení procesu pořízení dlouhodobého majetku (tj. zařazení majetku do užívání) 

je majetek podle své povahy převeden na jednotlivé účtové skupiny 01, 02 a 03 (u 

dlouhodobého hmotného majetku jsou to zejména účty 021, 022). [4] 

3.1.1 Pořízení dlouhodobého majetku koupí  

Do doby, než je pořízený majetek zařazen do užívání, jsou veškeré náklady spojené 

s pořízením soustředěny na účet pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - 

účet 041 a 042. Po zařazení majetku do užívání se částky z účtu pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku převedou na účet dlouhodobého majetku (účtové skupiny 

01, 02 a 03), na základě protokolu o zařazení. [12] 

Pořízení dlouhodobého majetku může být financováno různými způsoby, např. 

peněžními prostředky, poskytnutým úvěrem. Někdy dodavatelé po investorovi požadují 
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zálohu na budoucí dodávku – účtování v účtové třídě 0 (tzn. považováno za dlouhodobý 

majetek), a to jako pohledávka na účtu 052 resp. 051. [12] 

 Pokud je dodavatel zahraniční, je nutno ještě rozlišit jestli se jedná o pořízení majetku 

z EU nebo mimo EU. Jestli je dodavatel z EU, tak si účetní jednotka vypočítá sama výši DPH, 

kterou je povinna uznat při výstupu u tzv. zdanění. Zpravidla si účetní jednotka nárokuje tuto 

daň jako pohledávku vůči správci daně. Jestli je dodavatel mimo rámec EU, tak celní orgán 

určí výši cla, které je součástí ceny pořízení (závazek vůči celnímu orgánu je účtován na účtu 

379 – jiné závazky). Výše cla vstupuje do základu pro výpočet DPH. [12]  

3.1.2 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činnosti 

V případě, že si účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek, který vzniká z vlastní 

činnosti (např. výstavba budov vlastními zaměstnanci), tak vznikají náklady na pořízení. Tyto 

náklady, které souvisejí s pořízením daného majetku, si účetní jednotka účtuje na příslušné 

nákladové účty. Po řádném zaúčtování celkových nákladů aktivuje účetní jednotka daný 

majetek přes příslušný výnosový účet 624 (aktivace dlouhodobého hmotného majetku) 

popřípadě na účet 623 (aktivace dlouhodobého nehmotného majetku). [12] 

3.1.3 Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku 

Pořízení dlouhodobého majetku bezúplatně znamená, že jej firma získá formou daru 

nebo převzetím po skončení leasingu. Při získání majetku darem se nezvyšuje základní kapitál 

společnosti.  Nabytí darem je účtováno na účtové skupiny 01, 02, 03 na straně aktiv, kdy na 

straně pasiv je účet 413 (ostatní kapitálové fondy). Pokud jde o získání po skončení leasingu 

je dlouhodobý majetek účtován na příslušný majetkový účet.  

3.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku vkladem společníka 

Jedná se o nepeněžité vklady, které jsou pořízeny jako vklad do základního kapitálu či 

mimo základní kapitál. Na straně aktiv je účtováno pořízení na účtových skupinách 01, 02, 

03. V případě, že jde o vklad do základního kapitálu tak je na straně pasiv účet 411 (základní 

kapitál), ale pokud jde o vklad mimo něj tak je požíván účet 413 (ostatní kapitálové fondy).  

 V případě, že dojde ke vkladu majetku během činnosti společnosti a jedná se o 

navýšení základního kapitálu, tak by se použil účet 419 (změny základního kapitálu). Tento 

účet by byl použit do doby, než by se zvýšení zapsalo do obchodního rejstříku. [12] 
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3.1.5 Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání 

Tento druh pořízení se týká pouze fyzické osoby, tj. podnikatele, který řádně vede 

účetnictví. Pořízení tímto způsobem je účtováno jak na straně aktiv, tak na straně pasiv. 

V aktivech jde o navýšení majetku (účtová skupina 01, 02, 03) a v pasivech jde o zvýšení 

vlastních zdrojů krytí (účet 491 – individuální podnikatel). V obchodní společnosti není 

možné, aby tento případ pořízení nastal. [12] 

3.1.6 Pořízení dlouhodobého majetku formou finančního leasingu 

U tohoto pořízení majetku jde o určitý druh nájmu. Pronajímaný majetek po skončení 

nájmu připadá do vlastnictví nájemce. Tato dohoda (leasing) je předem smluvně domluvena 

při sepsání smlouvy o pronájmu. [12] 

 Tato dohoda se uzavírá prostřednictvím smlouvy o finančním pronájmu. Jde zde 

především o skutečnost, kdy nájemce získá předmět do svého užívání (později do vlastnictví), 

aniž by za pronajímanou věc musel zaplatit naráz celou částku. Nájemce sprostředkovateli 

hradí za užívání dané věci nájemné, které je rozděleno do předem stanovených splátek. Dané 

splátky ve své ceně zahrnují hodnotu pronajímané věci, úrok, zisk a další náklady, které 

souvisí s pronájmem majetku. [12] 

 Avšak při pronájmu dané věci nezaniká pronajímateli vlastnické právo. Leasingová 

společnost si pronajatý majetek odepisuje. Nájemce je povinen zajistit běžnou opravu a 

údržbu. Nese také veškeré rizika, které se vztahují k předmětu leasingu. [12] 

3.2 Oceňování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je oceňován na základě účetních předpisů v České Republice. 

Jsou rozlišovány tyto druhy cen: 

 pořizovací cena, 

 vlastní náklady, 

 reprodukční pořizovací cena. [2] 

Pořizovací cena 

Pořizovací cenou je oceňován dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční), 

který je pořízen za úplatu. Do ceny se počítá nejen cena pořízení, ale i náklady související 

s pořízením daného majetku.  

  



   

  - 18 - 

 

Mezi základní vedlejší pořizovací náklady patří např.: 

 doprava, montáž, clo, 

 náklady spojené se zavedením majetku do užívání, 

 příprava a zabezpečení majetku, 

 průzkumné, geologické a projektové práce, které tvoří stavební objekty. [12] 

Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (hmotného a nehmotného) není možné 

zahrnout náklady související s opravami a údržbou, kurzové rozdíly, náklady na zaškolení 

pracovníků, výdaje na vybavení pořizovaného majetku zásobami atd. [15] 

Vlastní náklady 

Ocenění vlastními náklady je použito u dlouhodobého (hmotného či nehmotného) 

majetku, které si účetní jednotka vytvořila vlastní činností. Do této ceny jsou zahrnuty veškeré 

přímé a nepřímé náklady, které jsou spojeny s vytvořením majetku. [4] 

Reprodukční pořizovací cena 

Reprodukční pořizovací cena je chápána jako cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje. [4]  

Pro stanovení reprodukční ceny je zapotřebí odborného odhadu v těchto případech: 

 majetek, který je získán bez úplaty (darováním, dědictvím), 

 při zjištění inventarizačního přebytku, 

 majetek, který je vytvořen vlastní činností, jehož náklady nelze zjistit nebo jestliže 

tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu. [12] 

3.3 Evidence dlouhodobého majetku 

Cílem evidence dlouhodobého majetku je poskytnutí informací o jednotlivých 

položkách. Dané informace jsou v mnoha případech uvedeny na inventárních kartách nebo 

v inventární knize.  

Obsahem těchto dokumentů jsou tyto informace: 

 název či popis dané položky (popř. číselné označení), 

 ocenění (pořizovací cena, reprodukční cena, vlastní náklady), 

 datum a způsob pořízení, 

 údaje o způsobu odepisování (rovnoměrné nebo zrychlené) a částky odpisů, 

 zůstatková cena, 
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 datum a způsob vyřazení. [9] 

Všechny informace o jmění společnosti nelze evidovat přímo v účetnictví. K tomuto 

účelu (evidenci) je využívaná tzv. operativní evidence, která není přímou součástí účetnictví. 

Tento druh evidence pomáhá a poskytuje další data, která jsou pro společnosti důležitá. [12] 

3.4 Odepisování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je postupem času při užívání opotřebován. 

Jeho hodnota postupně vstupuje do ceny nových výrobků či jiných výkonů. Peněžní částku 

opotřebení za jednotlivé časové období vyjadřují tzv. odpisy. Součet všech odpisů představují 

oprávky a odečtou-li se oprávky od ceny pořízení, dostane se zůstatková cenu majetku. [9] 

 Postupným užíváním je majetek opotřebován fyzicky nebo morálně. Fyzické 

opotřebení představuje postupnou ztrátu některých vlastností, které se mohou projevit např. 

nižším výkonem, vyššími náklady na opravy, vyšší spotřebou energie apod. Tento druh 

opotřebení je také možno rozlišit na opotřebení z běžné činnosti (vyplývá z použití ve 

výrobním procesu) a opotřebení, které vzniká při nečinnosti majetku (důsledek přírodních sil, 

např. koroze). [11] 

 Morální opotřebení je způsobeno v důsledku technického vývoje společnosti. 

Důvodem je zvyšování technické úrovně prostředků, výkonnosti a zdokonalování 

jednotlivých technologií. [11] 

 V dnešním účetnictví jsou rozeznávány dva druhy opisů, jako jsou účetní a daňové. 

Účetní odpisy odpovídají skutečnému opotřebení dlouhodobého (hmotného a nehmotného) 

majetku. Jednotlivé sazby majetku si účetní jednotka stanovuje sama, např. na základě 

předpokládané doby použití a jsou počítány do skutečné ceny majetku. [9] 

 Daňové odpisy si účetní jednotka nevolí sama, ale jsou stanoveny zákonem o dani 

z příjmu. Tento zákon stanovuje pravidla pro výpočet odpisů, které si společnost může 

uplatnit jako daňově uznatelný náklad. [9] 

 Daňové právo dovoluje v dnešní době využít, u nově pořízeného hmotného majetku, 

metodu rovnoměrného či zrychleného odepisování. Na základě daňového zákona zařazuje 

podnik dlouhodobý hmotný majetek, v roce kdy byl pořízen, do šesti odpisových skupin (viz 

Tab. 3.1). [11] 

  



   

  - 20 - 

 

Tab. 3.1 Odpisové skupiny [11] 

Odpisová skupina 1 2 3 4 5 6 

Doba odepisování v letech 3 5 10 20 30 50 

 

Počítá-li společnost odpisy rovnoměrně, tak jsou odpisovým skupinám přiděleny 

maximální roční odpisové sazby (viz Tab. 3.2). V tabulce jsou uvedeny i koeficienty pro 

zvýšenou vstupní cenu, které je používána v případě technického zhodnocení.  

 

Tab. 3.2 Sazby v % pro rovnoměrné odepisování [11] 

Odpisová 

skupina 

První rok 

odepisování 

Další roky 

odepisování 

Zvýšená vstupní 

cena 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

V případě, že si účetní jednotka zvolila zrychlený způsob odepisování, tak jsou 

jednotlivým skupinám přiřazeny koeficienty pro zrychlený způsob odepisování (viz Tab. 3.3).  

 

Tab. 3.3 Koeficienty pro zrychlené odepisování [11] 

Odpisová 

skupina 

První rok 

odepisování 

Další roky 

odepisování 

Zvýšená vstupní 

cena 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

 Jednotlivé způsoby odepisování (rovnoměrné nebo zrychlené) nelze po celou dobu 

jeho odepisování změnit, kdy účetní jednotka je povinna daný majetek řádně odepisovat až do 

konce. Roční daňový odpis u dlouhodobého majetku, který je evidován ve vlastnictví 

společnosti, lze uplatnit na konci daného roku. [11] 
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3.5 Opravy dlouhodobého majetku 

Opravu majetku lze definovat jako určitý proces, při kterém se zčásti odstraňují jeho 

fyzické opotřebení nebo poškození, avšak nedochází k jeho technickému zhodnocení. Jsou 

také odstraňovány funkční, bezpečnostní a vzhledové nedostatky. Dále se obnovují technické 

vlastnosti majetku a u budov a staveb je obnovována provozní kvalita, užitnost a bezpečnost. 

[11] 

 Za opravu u nemovitosti je možno považovat např. opravu vnitřních a venkovních 

omítek, výměnu dveří za dveře stejných rozměrů, opravu kotle ústředního topení, výměnu 

vodovodního potrubí, výměnu stávajících rozvodů elektroinstalace, apod. 

 V případě, že celková částka opravy je vyšší, než 40.000 Kč bez DPH jedná se o 

technické zhodnocení. Součásti jsou veškeré nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace 

apod. [11] 

 Nástavbou se rozumí rozšíření budovy o přistavěná patra apod., za přístavbu je 

považováno rozšíření stavby, kdy je přístavba propojena s původní stavbou. Rekonstrukce je 

takový zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. Za rekonstrukci lze považovat např. výměnu původních dřevěných oken za okna 

plastová, klasické dveře za vrata, výměna motoru za motor jiných parametrů (klidně i 

slabších) apod.  

 Modernizací se rozumí úpravy, které rozšiřují vybavenost nebo použitelnost majetku, 

jako je např. dovybavení auta o bezpečnostní zařízení, montáž klimatizace ve výrobní hale, 

namontování tažného zařízení na autě apod. Za modernizaci je považováno i dodatečné 

přidání movité věci do souboru movitých věcí odpisované jako celek. 

3.6 Udržování dlouhodobého majetku 

Údržbou se rozumí opakovaná péče o majetek, díky které se zpomaluje průběh 

procesu fyzického opotřebení. Předchází se tak výrobním prostojům a je tak zajištěn fungující 

stav majetku a bezpečný provoz výroby.  

 Náklady související s udržováním a opravami majetku jsou financovány z provozních 

prostředků společnosti (jsou součástí běžné provozní činnosti).  

  



   

  - 22 - 

 

Údržba a opravy ovlivňují podnikovou ekonomiku ve 3 směrech: 

 Doba oprav přímo ovlivňuje časové využití výrobních agregátů.  

 Kvalitou oprav je podmiňováno výkonové a časové využití výrobního zařízení a tím i 

objem výroby.  

 Údržba velmi zatěžuje náklady výroby a významně působí na produktivitu práce. [11] 

Hlavní činnosti údržby jsou inspekce, opravy a udržování. Inspekce představuje 

pravidelný dohled nad zařízením. Jde především o revize a kontroly, prohlídky, kdy cílem 

inspekce je předcházet poruchám, zjistit stav zařízení. Tuto činnost provádí pracovníci 

údržby.  

Udržování neboli drobná údržba, má za úkol odstraňování malých závad na zařízení. 

Provádí čistění a mazání, doplňuje maziva, oleje a pohonné hmoty, seřizování apod. Jde o 

každodenní práci, kterou provádí obsluha strojů.  

3.7 Likvidace dlouhodobého majetku 

Jak již bylo zmíněno, tak dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) je v době svého 

užívání opotřebován jak fyzicky, tak morálně. Pokud dojde k jeho úplnému opotřebení, že 

není schopen plnit svou funkci, nebo pokud je změněno jeho určení, musí byt z účetnictví 

zcela vyřazen. Účetním dokladem pro účtování o vyřazení dlouhodobého majetku je zápis 

neboli tzv. protokol o vyřazení (případně i další účetní doklady o způsobu vyřazení).  

Mezi nejčastější důvody o vyřazení dlouhodobého majetku patří: 

 prodej, 

 likvidace v důsledku opotřebení, 

 likvidace v důsledku škody nebo manka, 

 převod z podnikání do osobního užívání, 

 bezúplatný převod – darování. [13] 

Vyřazování dlouhodobého majetku lze dále rozčlenit na zcela odepisovaný a odepsaný 

částečně. Majetek, který je zcela odepsán znamená, že pořizovací cena se rovná výši oprávek. 

V daném případě je účtován pouze úbytek z majetkového účtu a je převedena pořizovací cena 

majetku na příslušný účet oprávek.  
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Pokud je majetek odepsaný pouze částečně, je účtování rozděleno na následující kroky: 

 Zaúčtování řádného odpisu za dlouhodobý majetek z běžného období (551/08x). 

 Doúčtování zůstatkové ceny (541/08x). 

 Vyřazení dlouhodobého majetku (08x/02x). 

Vyřazení z důvodu prodeje (541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku) 

 Vyřazení ve vstupní ceně      08x/02x 

 Zaúčtování zůstatkové ceny v důsledku prodeje  541/08x 

 Vystavení faktury za prodej      311/641 

Likvidace v důsledku opotřebení (551 - odpisy dlouhodobého majetku) 

 Vyřazení ve vstupní ceně     08x/02x 

 Dodatečný odpis ve výši zůstatkové ceny   551/08x 

Likvidace v důsledku škody nebo manka (549 - manka a škody, 582 - škody) 

 Vyřazení ve vstupní ceně     08x/02x 

 Zaúčtování zůstatkové ceny      549, 582/08x 

Převod z podnikání do osobního užívání (491 – účet individuálního podnikatele) 

 Vyřazení v pořizovací ceně     08x/02x 

 Zaúčtování zůstatkové ceny     491/08x 

Bezúplatný převod - darování (543 - dary) 

 Vyřazení v pořizovací ceně     08x/02x 

 Zaúčtování daru ve výši zůstatkové ceny   543/08x 
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4 Zhodnocení významu dlouhodobého majetku 

z pohledu využití výrobních kapacit 

4.1 Výrobní kapacita 

Výrobní kapacitu lze definovat jako maximální množství produkce, které je podnik 

schopen vyprodukovat za optimálních podmínek na výrobním zařízení za jednotku času 

(obvykle rok, měsíc, den nebo hodina). Optimálními podmínkami výrobní kapacity se rozumí 

dostatek materiálu na výrobu, běžná poruchovost strojů a dostatek pracovních sil.  

Výpočet výrobní kapacity 

VK = VČF * N * V      (1) 

VK - výrobní kapacita 

VČF - využitelný časový fond (maximální čas, za který smí být jednotka zařízení v provozu) 

N – počet jednotek výrobního zařízení (např. počet zařízení, dopravních prostředků apod.) 

V – maximální výkon jednotky výrobního zařízení za čas (kapacitní norma) 

 

 Využití kapacity na 100% není možné v praxi dosáhnout, vzhledem k tomu, že 

poptávka není stálá, ale kolísá. Dále se ve výrobě vyskytují poruchy, které brání 

nepřetržitému provozu, mohou také nastat problémy v organizaci práce, zvýšení nemocnosti 

apod. Jednotlivé firmy si plánují ideální využití kapacit (viz vzorec (2)), zjišťují také skutečné 

využití kapacit (viz vzorec (3)) a zjišťují taktéž skutečné procento splnění plánu (viz vzorec 

(4)).  

 

PVK = (PP * 100) / VK    (2) 

PVK - plánované využití kapacity 

PP - plánovaná produkce 

VK - výrobní kapacita 

 

SVK = (SP * 100) / VK     (3) 

SVK - skutečné využití kapacity  

SP - skutečná produkce 

VK - výrobní kapacita 
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PSP = (SP * 100) / PP    (4) 

PSP - procento splnění plánu 

SP - skutečná produkce 

PP - plánovaná produkce 

Při plánování výrobních kapacit jsou řešeny zejména tyto otázky:  

 Jaký typ a jaký objem výrobních kapacit je potřeba. 

 Jaké bude jednotlivé rozmístění výrobních kapacit. 

 Kdy budou výrobní kapacity zapotřebí. 

Časový fond  

Časový fond výrobního zařízení představuje plánovaný počet dnů nebo hodin jeho výrobní 

činnosti. Závisí na typu jednotlivých výrobních odvětví a oborů, na přírodních nebo 

společenských podmínkách, na výrobních procesech apod.  

Rozlišujeme tři základní druhy časového fondu: 

 kalendářní časový fond, 

 nominální časový fond, 

 využitelný časový fond.  

Kalendářní časový fond (Tk) 

Je určován na základě počtů dní v roce (365 dní v nepřestupném roce a 366 dní 

v přestupném roce) a lze jej vyjádřit i v hodinách (8760 hodin v nepřestupném roce a 8784 

hodin v přestupném roce).  

Využívá se pro výpočet výrobní kapacity s nepřetržitým výrobním procesem např. 

hutě, chemická výroba apod. V ostatních podnicích je kalendářní časový fond základem pro 

výpočet nominálního časového fondu. 

Nominální časový fond (Tn) 

 Zjišťuje se z kalendářního časového fondu po odečtení nepracovních dnů (soboty, 

neděle, svátky apod.).  V případě, že je celopodniková dovolená, odečte se i počet dnů jejího 

trvání.  

 Nominální časový fond vyjádřený v hodinách se získá, když se počet dnů nominálního 

časového fondu vynásobí počtem směn v jednom pracovním dni a počtem pracovních hodin 

v jedné směně.  
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Využitelný časový fond (Tp) 

 Možno jej vyjádřit z nominálního časového fondu odečtením plánovaných prostojů. 

Plánovanými prostoji se rozumí čas pro naplánované opravy a přemístění zařízení v průběhu 

pracovní doby.  

Výpočet využitelného časového fondu 

VČF = Tk - ND     (5) 

VČF - využitelný časový fond 

Tk - kalendářní časový fond 

ND - neprovozní dny 

Příklad na výpočet výrobní kapacity 

Podnik využívá 3 stejné výrobní linky, kdy maximální výkon 1 linky jsou 2 výrobky za 1 

hodinu. V podniku je dvousměnný provoz, kdy jedna směna má délku 8 hodin. Kalendářní 

časový fond je 365 dní. V jednom roce je 105 neprovozních dní a plán oprav je 50 hodin. 

Výrobní kapacita = ? (výpočet pomocí vzorce (1)) 

Řešení: 

Časový fond ve dnech = 365 – 105 = 260 dnů 

Časový fond v hodinách = 260 * (2 * 8) = 4160 – 50 = 4 110 hodin 

Výrobní kapacita = 4 110 * 3 * 2 = 24 660 výrobků. 

Výrobní kapacita podniku činí 24 660 výrobků za rok. 

Příklad na výpočet plánovaného využití výrobní kapacity, skutečného využití výrobní 

kapacity a procento splnění plánu 

Výrobní kapacita podniku je 75 000 výrobků za rok. Podnik naplánoval výrobu na 60 000 

kusů výrobků za rok a ve skutečnosti bylo vyrobeno 71 000 kusů výrobků.  

Plánované využití výrobní kapacity = ? (výpočet pomocí vzorce (2)) 

Skutečné využití výrobní kapacity = ? (výpočet pomocí vzorce(3)) 

Procento splnění plánu = ? (výpočet pomocí vzorce (4)) 

Řešení: 

Plánované využití výrobní kapacity = (60 000 * 100) / 75 000 = 80 % 

Skutečné využití výrobní kapacity = (71 000 * 100) / 75 000 = 94,76 % 

Procento splnění plánu = (71 000 * 100) / 60 000= 118,33 % 

Podnik plánoval využití výrobní kapacity na 80 %, ale ve skutečnosti ji využil na 94,76 %. 

Plán výrobní kapacity byl překročen o 18,33 %.  
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4.2 Význam využití výrobních kapacit na efektivnost 

dlouhodobého majetku 

Výrobní kapacita vyjadřuje maximální výrobní schopnost podniku za určité období při 

optimálních podmínkách (dostatek materiálu, běžná poruchovost, dostatek pracovních sil 

apod.). Představuje maximální množství výrobků, které je podnik schopen vyprodukovat při 

svých technických možnostech (budovy, stavby, stroje, pracovní síla), za určitý čas a při 

nejlepších organizačních podmínkách.  

Výrobní kapacitu nelze v praxi využít na 100% z důvodu nedostatku zakázek, 

nepředvídatelných poruch, prostojů apod. Podniky pracují s plánovaným využitím výrobních 

kapacit, se kterým je spojené skutečné využití kapacity. V případě nedostačující poptávky, 

velkém výskytu poruch a prostojů není výrobní podnik schopen splnit plánovanou produkci. 

Může také nastat situace, kdy se zvýší objem výroby na základě zvýšení počtu zakázek a 

výroba bude bez poruch a prostojů. Pokud nastane daná situace, tak podnik zvýší 

předpokládaný objem výroby, má-li k dispozici dostatečný dlouhodobý majetek.  

Správná volba výrobní kapacity je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují využití 

dlouhodobého majetku i samotný prodej. V praxi mohou nastat následující problémy. Podnik 

není schopen využívat své výrobní kapacity z hlediska využití dlouhodobého majetku na 

maximum svých možností, anebo právě naopak, má své výrobní kapacity neadekvátně vysoké 

s ohledem na objem prodeje. To se ve značné míře odráží i na ceně výroby na jednotku 

produkce.  

Jestliže v podniku nastane situaci, kdy poptávka po zboží vzroste a vzroste také počet 

zakázek, je potřeba výrobní kapacitu zvýšit. Vzhledem k tomu, že trh je nestabilní, tak by 

bylo velice riskantní pořizovat dlouhodobý majetek, tj. nové budovy, stroje, výrobní zařízení, 

software apod. Lze, ale zavést dočasná opatření, jako je např.: prodloužení pracovní směny, 

příjem dočasných nebo takzvaných sezónních pracovníků. Tento způsob řešení se zavádí 

v období Vánoc, v létě či jiných obdobích, kdy poptávka zpravidla stoupá. Avšak i tento 

způsob řešení má jisté nevýhody a to především nedostačující kvalifikaci těchto pracovníků, 

zručnost a schopnost plnit požadovanou práci. Při zavádění tohoto opatření podnik potřebuje 

schopné a vzdělané pracovníky hned, ale díky nedostačující kvalifikaci a schopnostem je 

potřeba tyto pracovníky zaučit a tím se prodlužuje doba reakce na aktuální změnu poptávky. 

Zavedením tohoto opatření se eliminuje riziko investic do dlouhodobého majetku v případě, 

že bylo zvýšení poptávky pouze dočasné. V případě poklesu poptávky by byl tento nově 

pořízený majetek nevyužit a to vede ke zvýšení fixních nákladů. 
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Další možností pro dočasné zvýšení výrobní kapacity, aniž by se musel pořizovat 

dlouhodobý majetek, je takzvaný outsourcing neboli přesunutí části výrobního procesu 

externímu článku. Například firma může přenechat část výroby produktu jiné firmě, zatímco 

ona se věnuje jinému aspektu výroby. Typickým příkladem je automobilový průmysl.  

Je-li situace v podniku opačná a podnik trpí nedostatkem zakázek, je potřeba upravit 

výrobní kapacity z hlediska využití dlouhodobého majetku tak, aby došlo ke snížení fixních 

nákladů. V této situaci je potřeba určit jestli jde pokles dočasný (např. sezónní), nebo o pokles 

dlouhodobý. Častým následkem poklesu poptávky je propouštění zaměstnanců, které vede ke 

snížení nákladů na pracovní sílu. Avšak negativním důsledkem je ztráta kvalifikované 

pracovní síly. Pokud jde o dočasný pokles poptávky, je možné náklady na pracovní sílu 

redukovat zkrácením pracovní doby. Dalším možným postupem je racionalizace neboli 

downsizing, který vede k dočasnému odstavení části výroby anebo k úplnému zrušení 

určitého aspektu výroby. Dlouhodobé snížení poptávky vede k propuštění zaměstnanců či 

k rozprodávání nepotřebného dlouhodobého majetku.  

Nejdůležitější činnosti, které jsou potřeba pro zvýšení poptávky a plnému využití 

dlouhodobého majetku je marketing. Jsou vyžadovány aktivity, které vedou ke zvýšení 

prodeje a lepší konkurenceschopnosti. Existují určité způsoby jak zvýšit poptávku po zboží. 

Některé vedou ke snížení zisku z jednotlivého prodeje, ale jejich cílem je celkové zvýšení 

prodeje. Jednou z možných aktivit je starost o zákazníka a nabízet mu něco navíc. Snaha 

udržet si stávající zákazníky a tím si zaručit opakovaný prodej. Důležité je také neustálé 

získávání nových zákazníků, které je možné dosáhnout rozšířením sortimentu výroby, 

vstupem na nové trhy, nabízením produktu či služeb, které konkurence nenabízí.  

Další důležitou složkou je propagace svých výrobků nebo služeb, která by se neměla 

zanedbávat. Čím více je firma schopna investovat do propagace, tak tím více potenciálních 

zákazníků může oslovit. Je-li propagace efektivní, tak se ve výrobním podniku zvýší počet 

zakázek, se kterým je spojeno plné využití dlouhodobého majetku. Své výrobky může podnik 

propagovat pomocí různých letáků, internetu, reklamy v mediích, veletrhy apod. Pokud je 

prodej stále nedostačující a fixní náklady stoupají z důvodu nevyžití dlouhodobého majetku, 

je potřeba se zaměřit na nový způsob prodeje, např. prodej přes internet, pomocí katalogů, 

obchodních zástupců, prodej na splátky apod. Výrobky je také možné prodávat 

prostřednictvím jiných prodejců. Při současném množství firem na trhu je potřebná 

konkurenceschopnost, se kterou souvisí sledování konkurenčních společností.  

Konkurence využívá různé nástroje k získání zákazníků. Podnik si musí tyto nástroje 

osvojit a upravovat své možnosti prodeje, aby byl co nejvíce konkurenceschopný. Nejvíce 
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ovlivňujícím článkem marketingu je cena, ale firma není vždy schopná prodávat za nejnižší 

cenu. Tento nedostatek musí kompenzovat správnými marketingovými strategiemi. Základem 

správného prodeje je umístění produktu na správném místě, ve správný čas, ve správné ceně a 

kvalitě. Podnik musí být schopen správně využívat dlouhodobý majetek, hospodařit s ním, 

adekvátně a pohotově reagovat na změny trhu. Správným využitím dlouhodobého majetku 

z hlediska výrobních kapacit podniku nevznikají zbytečné náklady, nemá podnik nevyužité 

výrobní zařízení a je schopný efektivně a ekonomicky vyrábět bez ohledu na výšku poptávky. 
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5 Závěr 

Dlouhodobý majetek, ať už hmotný, nehmotný či finanční vyjadřuje aktiva podniku, 

která jsou užívaná dlouhodobě a u každého ekonomického subjektu představují prostředky 

k realizaci jejich výrobní činnosti. Většina výrobních podniků by bez dlouhodobých aktiv 

nebyla schopna realizovat svojí výrobní činnost.  

Tématem bakalářské práce je dlouhodobý majetek ve výrobním podniku. V první části 

této bakalářské práce je definována majetková struktura podniku, je popsána její definice a 

jaké faktory tuto strukturu ovlivňují. V této části je také řešena rozvaha podniku a její členění 

na aktiva a pasiva. Aktiva jsou dále detailněji specifikována na dlouhodobý majetek, který se 

skládá z majetku hmotného, nehmotného a finančního, a oběžný majetek, který se vyskytuje 

ve formě věcné, jako jsou zásoby a ve formě peněží, kdy se jedná o peníze, ceniny, 

pohledávky apod. Pasiva podniku jsou definována v rámci vlastního a cizího kapitálu, kdy 

vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk 

minulých let apod. Cizí kapitál představuje závazky neboli dluhy podniku, které musí být 

splaceny.  

Následující část práce řeší druhý bod v zadání této práce a je detailněji věnovaná 

dlouhodobému majetku. Řeší jednotlivé způsoby jeho pořízení, jako je např. pořízení majetku 

koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím, vkladem společníka apod. Dále řeší ocenění 

majetku, jeho evidenci a odepisování, opravy, udržování a likvidaci. Je zde uvedeno, že 

oceňování majetku se provádí pořizovací cenou, vlastními náklady a reprodukční pořizovací 

cenou. Evidence majetku je prováděna z důvodu poskytnutí celkových informací o 

jednotlivých položkách. Odepisování majetku představuje míru jeho opotřebení, kdy jeho 

hodnota postupně vstupuje do ceny výrobků nebo jiných výkonů. Opravy a udržování 

majetku představuji určitý proces, při kterém jsou odstraňovány určité poruchy a závady na 

zařízení a díky pravidelným údržbám se prodlužuje životnost majetku. K likvidaci majetku 

dochází v době, kdy je opotřeben a není schopen plnit svou funkci.  

 Hlavní cíl bakalářské práce, který vyplývá z třetího bodu zadání této práce, je řešen 

v posledním bodě, kde je provedeno zhodnocení významu dlouhodobého majetku z pohledu 

využití výrobních kapacit. V této části je uvedena definice výrobní kapacity, jejího využívání 

a výpočtů s tím souvisejících. Následně jsou uvedeny i dva příklady, které se týkají výpočtů 

výrobní kapacity v podniku. Podnik musí být schopen efektivně reagovat na situaci na trhu 

bez ohledu na výšku poptávky. Výroba musí být efektivní i v případě, že podnik nemá 



   

  - 31 - 

 

dostatek zakázek, při kterém nejsou plně využity výrobní kapacity z hlediska dlouhodobého 

majetku.  

Problémem firem v současné době je neschopnost přizpůsobit své výrobní kapacity 

aktuální situaci na trhu. Podniky by měly věnovat svou pozornost správnému nakládání 

s dlouhodobým majetkem, např. maximalizací prodeje s využitím vhodné marketingové 

strategie k dosažení strategického postavení na trhu. Rychlá a správná reakce je jedním z klíčů 

k úspěchu. 
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