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1. Vstupy (inputy),

2. Transformaci vstupů (zpracování) na výstupy,

3. Výstupy (outputy),

4. Ekonomické okolí.

• Celý systém, tedy podnik, však musí mít ještě 
cíl hlavní a společný, tj. zájem všech o 
prosperitu, zisk, existenci podniku
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Znaky podniku jako hospodářského systému 



• Informace je taková zpráva, která přináší 
podstatné údaje pro daný ekonomický subjekt, 
a na kterou tento subjekt reaguje anebo by 
reagovat měl   
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• Účetnictví je uzavřená, vnitřně uspořádaná 
soustava informací, pomocí níž se v  peněžní 
jednotce zjišťuje, měří a hodnotí hospodářská 
činnost účetní jednotky, zjišťuje stav majetku a 
hospodářský výsledek činnosti 

• Každý samostatný ekonomický subjekt 
zapsaný v obchodním rejstříku je povinen 
vést účetnictví
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1. Funkce ochrany majetku - Zachycení stavu 
majetku a jeho rozložení do jednotlivých 
majetkových položek je předpokladem pro 
jeho ochranu

2. Funkce daňová 

3. Funkce manažerská

4. Funkce dispozitivní

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie

Funkce účetnictví



1. fáze pořizování hospodářských prostředků   

2. fáze vlastní produkce     

3. fáze realizace  

Prvotní a také závěrečnou formou pohybu 
hospodářských prostředků jsou peníze

• Můžeme sledovat veličiny dvojího druhu:
– stavy k určitému datu (tj. k datu účetní závěrky),  

– přírůstky (nebo úbytky) za určitý časový interval.   
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Materiálový a finanční tok
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Základní členění podnikového účetnictví

• Účetní případy, které se týkají podniku ve vztahu 
k jeho okolí, tj. vztahům vůči jiným subjektům, 
subjektům na vstupu či výstupu, vztahu 
k dodavatelům, odběratelům, ostatním 
subjektům ekonomického okolí, zachycuje 
finanční účetnictví.

• Veškeré záznamy hospodářského charakteru, 
které se dějí uvnitř podniku, jsou nyní 
považovány za záznamy tzv. manažerského 
účetnictví.
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Majetek a jeho skladba
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• Kapitál je používán proto, aby měnil své formy 
a ve spojení s prací, přírodou a v kombinaci s 
ostatními kapitálovými zdroji vytvářel větší 
hodnoty, než které byly do hospodářského 
procesu vloženy

• Výrobní kapitál představují věcné hodnoty 
(stroje, zařízení, budovy, stavby, pozemky atd., 
tedy statky, které byly vytvořeny, aby se 
podílely na výrobě jiných statků. 
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• Finanční kapitál jsou úvěry, úspory, cenné papíry a jiné 
formy finančních prostředků. Tento finanční kapitál ve 
svém výsledku představuje finanční prostředky k 
nabývání dalšího majetku.

• Obchodním majetkem nazýváme souhrn obchodního 
majetku ve formě výrobního a finančního kapitálu a 
závazků vzniklých podnikateli (podniku) v souvislosti s 
podnikáním.

• Čistým obchodním majetkem nazýváme majetek po 
odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s 
podnikáním. Čistá hodnota majetku se nazývá kmenový 
kapitál.
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Věcný majetek se dělí na:
• majetek oběžný - tento majetek představují výrobní zásoby, zásoby 

nedokončenýchvýrobků, zásoby hotových výrobků, peníze, pohledávky, 
peníze na účtech v bance atd.

Tyto oběžné prostředky se tedy dále dělí na :
– zásoby
– DDM (drobný dlouhodobý majetek),
– oběhové prostředky
– speciální přípravky.

• majetek neoběžný (dlouhodobý) - pozemky, budovy, stroje, zařízení.
Tento majetek v současné terminologii nazýváme DHM (dlouhodobý hmotný 

majetek) a DNM (dlouhodobý nehmotný majetek).
• Oba dva typy věcného majetku má firma obvykle společně, v obou 

případech se jedná o velké majetkové skupiny, které se ještě podrobně 
dělí.
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• Závazky• Pohledávky

Hotové výrobky Peníze

Nakoupený 
materiál

Zásoby 
rozpracovaných 

výrobků
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• Oběžné prostředky se dále dělí na:
– zásoby,

– oběhové prostředky (např. vratné láhve, palety 
apod.),

– speciální přípravky.

• Charakteristickým znakem oběžných prostředků 
je, že se jejich formy v procesu hospodaření 
mění, a že se v procesu hospodaření 
spotřebovávají (jejich hodnota přechází celá do 
hodnoty nové produkce). 
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• DHM jsou samostatné movité věci, popřípadě 
soubory movitých věcí se samostatným 
technicko-ekonomickým určením, jejichž 
vstupní cena je vyšší než 40000 Kč a mají 
provozně-technické funkce delší než jeden rok. 
Dále jsou to budovy, domy, byty, nebytové 
prostory, stavby s určitými výjimkami a jiný 
majetek vymezený zákonem 
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• DNM jsou předměty z práv průmyslového 
vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné 
technické nebo hospodářsky využitelné znalosti, 
pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší 
než 60000 Kč a jeho doba použitelnosti delší než  
jeden rok

• DDM je majetek, jehož věcná podoba se blíží nebo 
je stejná jako je tomu u DHM nebo DNM, avšak 
nesplňuje jednu ze dvou podmínek charakteristiky 
DHM nebo DNM, tj. cenu

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie

Dlouhodobý majetek
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• V současné době známe dva způsoby provádění 
odpisů:
– odpisy účetní 

– odpisy daňové

• V oblasti účetních odpisů můžeme metody 
odpisování rozdělit na:
– lineární, 

– Nelineární ( progresivní, degresivní)

• Účetní odpisy vstupují do cenových kalkulací 
výrobků podniku 
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• Metoda lineárního odpisování

• Metody nelineárního odpisování:
– Urychlený lineární odpis z pořizovací ceny.

– Urychlený lineární odpis ze zůstatkové ceny
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Odpisová skupina

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

Doba odpisování

• 3

• 5

• 10

• 20

• 30

• 50
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• Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, 
které mají za následek změnu jeho účelu nebo   
technických parametrů. Modernizací se rozumí 
rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 
majetku
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• Při rovnoměrném odpisování                                                                                   
jsou odpisovým skupinám přiřazeny 
následující odpisové sazby v procentech

• Při zrychleném odpisování                                                                                    
jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto 
koeficienty pro zrychlené odpisování:
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Odpisová 
skupina

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

V prvním roce 
odpisování

• 20

• 11

• 5,5

• 2,15

• 1,4

• 1,02

V dalších 
letech

• 40

• 22,25

• 10,5

• 5,15

• 3,4

• 2,02

Pro zvýšenou 
vstupní cenu

• 33,3

• 20

• 10

• 5

• 3,4

• 2
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Odpisová 
skupina

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

V prvním roce 
odpisování

• 3

• 5

• 10

• 20

• 30

• 50

Koeficienty v 
dalších letech

• 4

• 6

• 11

• 21

• 31

• 51

Pro zvýšenou 
vstupní cenu

• 3

• 5

• 10

• 20

• 30

• 50
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