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Investiční činnost (investování firem) 
 Investice  jsou prostředky, které firma vydává v očekávání, že 

v budoucnu přinesou zvýšenou hodnotu (nejsou určeny k 
bezprostřední spotřebě) 

 Jde o obětování dnešní jisté hodnoty za budoucí méně jistou 
hodnotu 

 Jak je zhodnotit? Jedna z nejdůležitějších otázek pro finanční 
management 

 Makroekonomické pojetí investice 

 a) hrubé investice – přírůstek nových investičních statků za 
určité období 

 b) čisté investice – hrubé investice snížené o opotřebení 
(amortizaci) 

 Mikroekonomické (podnikové) pojetí investice 

 Jednorázově vynaložené prostředky určené k výrobě dalších 
statků, které budou přinášet příjmy v delším období 



Rozhodování o investici 

 Jde o jedno z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí 

 ovlivňuje: 

 budoucnost firmy  

 má dlouhodobou působnost 

 je zdrojem výnosů 

 je finanční zátěží (fixní splátky úvěrů) 

 zvyšuje fixní náklady 

 Nesprávné rozhodnutí může vést i bankrotu  

 Velikost investice závisí - na množství volných finančních 

prostředků 

 Na době po kterou je firma může postrádat 

 



Je třeba sestavit investiční plán, 

 
 Který stanoví dlouhodobé cíle podniku s vazbou na 

finanční zdroje s cílem maximalizace zisku 

 Vychází ze specifik investiční činnosti: 

 Velká kapitálová náročnost 

 Dlouhodobý časový horizont 

 Vyšší rizikovost 

 Dopady na infrastrukturu a ekologii 

 Využívání nových technologií 

 Koordinace všech účastníků investiční činnosti 



Základní kritéria pro investiční rozhodování  

 1. Maximální výnosnost (rentabilita)  

 2. Minimální rizikovost 

 3. Likvidita (zajištění cash flow) 

 4. Maximalizace tržní hodnoty firmy 

 5. Rychlá návratnost investice 

 



Klasifikace investic v podniku 

 hmotné (věcné)-  výrobní zařízení, 

nemovitosti, strojní vybavení,… 

 nehmotné nákup licencí, ocenitelných práv,.. 

 finanční nákup cenných papírů, poskytnutí 

půjček, termínované vklady  

 PORTFÓLIO (soubor všech investic) rozložení 

rizika  
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Plánování investic 
 - z věcného hlediska – technická a výrobní stránka, 

včetně dokumentace 

 1. předinvestiční příprava (nutnost zdůvodnit projekt 

 2. projektování a kontraktace (dokumentace, stavební 
povolení,.. 

 3.vlastní výstavba  

 4. provozování investice 

 5. vyřazení investice z provozu 

 

 - z finančního hlediska  

 -  plánování výdajů a peněžních příjmů z investice 

 -  hodnocení efektivnosti investice 
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