
DRUHY 
A ZDROJE 
INVESTIC



DRUHY INVESTICE

= do čeho lze investovat

INVESTICE:
• kapitálové (=DHM)  stavby, zdroje
• nehmotné (=DNM) výzkum
• finanční (=CP)  akcie, obligace



INVESTICE DO DHM

• modernizace
• rekonstrukce
• přístavba
• nástavba



ZDROJE INVESTIC

vlastní
• zisk
• výnosy z prodeje a likvidace HM
• odpisy
• vydaní nových akcií

cizí
• leasing (operační, finanční)
• investiční úvěr
• obligace



ZPŮSOBY POŘÍZENÍ INVESTIC

• nákup (tzv. dodavatelský způsob)
• vlastní výroba
• vklad majetku podnikatelem
• dar
• převod z osobního užívání
• leasing (operační, finanční)



HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

= efektivnost investiční činnosti

• zásada hospodárnosti

• pořizovat jen takový DM, který podnik 
potřebuje a bude efektivně používán



HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

METODY:
A. výnosnost (rentabilita)
B. doba návratnosti



VÝNOSNOST (RENTABILITA)

•kolik Kč čistého zisku přinese 1,- Kč vynaložených 
nákladů

•čím vyšší, tím lepší



VÝNOSNOST (RENTABILITA) - PŘÍKLAD

Pořídíme nový stroj za 580 000 Kč. Čistý roční zisk, který plyne z produkce tohoto stroje, činí 90 000 Kč. 
Jaká je výnosnost stroje?

výnosnost =
90 000

580 000
= 0,155 𝐾č  15,5 %

Nový stroj nám přináší ročně v průměru 15,5 % čistého zisku.
Tzn., že 1 Kč vložených nákladů na investici přináší 0,155 Kč zisku.



DOBA NÁVRATNOSTI

• za jak dlouho se vynaložené prostředky na investici 
vrátí v čistém zisku

•čím kratší, tím lepší



DOBA NÁVRATNOSTI - PŘÍKLAD

Pořídíme nový stroj za 580 000 Kč. Čistý roční zisk, který plyne z produkce tohoto stroje, činí 90 000 Kč. 
Jaká bude doba návratnosti?

doba návratnosti =
580 000

90 000
= 6,44 𝑙𝑒𝑡

Vložené prostředky na pořízení nového dlouhodobého majetku (stroje) se nám vrátí za 6,44 let.
Doba návratnosti DHM je 6,44 let.
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