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KOLOBĚH OBĚŽNÉHO 

MAJETKU 
1. FÁZE: podnik nakoupí za peníze MATERIÁL, vytvoří 

se zásoby. Sníží se tak peněžní prostředky v podniku, 

zvýší se na skladě množství materiálu. 

2. FÁZE: materiál jde do výroby, kde se působením lidské 

práce a dlouhodobého majetku přemění na VÝROBKY. 

3. FÁZE: výrobky se dostávají do prodeje. Při prodeji 

vystavujeme zákazníkům účet (fakturu) a tím vzniká 

POHLEDÁVKA. 

4. FÁZE: zákazníci uhradí pohledávky za nakoupené 

výrobky. Pohledávky se opět změní na PENÍZE. 

Koloběh je tak dokončen. 
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HOSPODAŘENÍ S OBĚŽNÝM 

MAJETKEM 

zahrnuje 

1. EVIDENCI MAJETKU 

2. HOSPODÁRNÉ VYUŽITÍ MAJETKU 

3. PÉČI O MAJETEK 
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1. EVIDENCE OBĚŽNÉHO 

MAJETKU 

Proces koloběhu oběžného majetku vždy 

vyžaduje jeho písemné zachycení v 

dokladech.  

 

Zásoby materiálu, výrobků, zboží se evidují 

na skladových kartách, peněžní 

prostředky v pokladní knize.  
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HOSPODÁRNÉ VYUŽITÍ 

MAJETKU 
Posuzujeme z hlediska DOBY A RYCHLOSTI OBRATU: 

DOBA OBRATU: je doba, která uplyne v rámci koloběhu 

od jedné formy opět k téže formě (čas, který uplyne 

během celého koloběhu). Čím je doba kratší, tím méně 

oběžných prostředků podnik potřebuje, tím má i nižší 

náklady. 

RYCHLOST OBRATU (počet obrátek): kolikrát se za 

stanovené období (rok, měsíc, týden) obrátí průměrná 

zásoba zboží ve skladě. 

Výpočet: 

Objem prodeje zboží za sledované období/ 

průměrná zásoba zboží ve sledovaném období 
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PÉČE O OBĚŽNÝ MAJETEK 

Jedná se hlavně o zásoby, obchodní zboží a 

výrobky, které mají specifické požadavky 

na péči: přepravu, skladování a 

manipulaci. 
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