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Podnikání
� Název práce: Rozvaha (prezentace)
� Předmět: účetnictví
� Ročník: první
� Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
� Časová dotace: 20 minut
� Vzdělávací cíl: Žák dokáže pochopit, že v účetnictví existují dva úhly pohledu na majetek, 

které vyjadřují skutečnost, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musí být 
financován z určitého finančního zdroje.

� Pomůcky: kalkulačka
� Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



ROZVAHA



Aktiva a pasiva

� V účetnictví se na majetek dívá ze  
2 hledisek:

a) z hlediska druhu majetku
b) z hlediska zdrojů financování majetku



Aktiva a pasiva

� Aktiva = majetek podniku uspořádaný 
podle složení.  
Zahrnují dlouhodobý majetek a oběžný majetek.

� Pasiva = majetek uspořádaný podle 
toho, z jakých finančních prostředků byl 
pořízen.
Zahrnují vlastní kapitál a cizí zdroje.



Rozvaha

Rozvaha = přehled aktiv a pasiv 
uspořádaných určitým způsobem 
k určitému datu.

Musí platit bilanční rovnice:

AKTIVA = PASIVA



Druhy rozvahy

a) zahajovací – při založení podniku
b) počáteční – na začátku účetního období
c) konečná – na konci účetního období

(popř. při ukončení činnosti podniku)



Funkce rozvahy

� Přehledně uspořádat majetek podniku 
(v peněžním vyjádření) a jeho zdroje 

financování.

� Umožňuje zjistit hospodářský výsledek 
(zisk nebo ztrátu).



Struktura rozvahy

AKTIVA PASIVA

I. Dlouhodobý majetek
- Dlouhodobý hmotný majetek
- Dlouhodobý nehmotný majetek
- Dlouhodobý finanční majetek

I. Vlastní zdroje (=vlastní kapitál)
- Základní kapitál
- Kapitálové fondy a fondy ze zisku
- Hospodářský výsledek

II. Oběžný majetek
-Zásoby (materiál, zboží, výrobky)
-Krátkodobý finanční majetek
•Pokladna a ceniny
•Bankovní účty
•Krátkodobé cenné papíry
- Pohledávky

II. Cizí zdroje
-Úvěry
-Ostatní závazky
•Dodavatelům
•Zaměstnancům
•Ostatním institucím (FÚ, ZP, OSSZ)



Příklad: sestavení zahajovací rozvahy

� Podnikatel vede účetnictví a při založení
podniku ke dni 1. 5. vložil do firmy 
peněžní prostředky v hotovosti ve výši 
300 000 Kč, počítač v hodnotě 30 000 Kč a 
budovu v hodnotě 1 000 000 Kč.

� Na nákup budovy si vzal u banky úvěr, 
peníze a počítač byly v jeho vlastnictví.



Řešení: sestavení zahajovací rozvahy

Aktiva Pasiva

Budova 1 000 000 Vlastní kapitál 330 000 Kč

Počítač 30 000 Bankovní úvěr 1 000 000 Kč

Peníze 300 000

1 330 000 1 330 000 Kč

Rozvaha k 1. 5.



Prameny a literatura

Štohl, P.: Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost, 1. díl, Znojmo, 2012.
ISBN 978-80-87237-47-2.

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz)

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další
využití podléhá autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


