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Součástí investiční činnosti je i vyřazení dlouhodobého majetku 
a hodnocení efektivnosti. 
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Vyřazení DM 

 

Dlouhodobý majetek vyřazujeme z důvodu: 

• 1. likvidace 

• 2. prodeje 

• 3. darování 

• 4. přeřazením z podnikání do osobního užívání 

• 5. v důsledku manka a škody 
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Evidence dlouhodobého majetku 

1. při převzetí od dodavatele– vyhotovuje se zápis 
o převzetí DM 

2. při převzetí do užívání – inventární karta  

• Ta obsahuje: inventární číslo, datum zařazení, 
způsob pořízení, vstupní cenu, technické údaje, 
výše odpisů, atd. 

3. při vyřazení – zápis o vyřazení dlouhodobého 
majetku 
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Efektivnost investiční činnosti 

• V investiční činnosti musí být uplatňována 
zásada hospodárnosti. 

• Podnik by měl pořizovat jen takový majetek, 
který potřebuje a který bude efektivně využívat. 

• Pro hodnocení efektivnosti se používají různé 
metody, které posuzují: 

• 1. výnosnost (rentabilitu) 

• 2. návratnost 
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Výnosnost (rentabilita) 

 

• Výnosnost = Průměrný čistý roční zisk z investice 

       Náklady na investici 

 

Ukazatel vyjadřuje, kolik korun zisku 
přinese 1 Kč vynaložených nákladů na 
investici ročně. Pokud ukazatel 
vynásobíme 100, výsledek získáme v 
procentech 
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Návratnost 

 

• Návratnost = Investiční náklad 

        Roční čistý zisk z investice 

 

• Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho se vynaložené 
prostředky vrátí. 
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Příklad 

• Podnik pořídí nový stroj za 580.000 Kč. Čistý 
roční zisk, který plyne z produkce tohoto stroje, 
činí 90.000 Kč. Životnost stroje je 5 let. 

 

• Vypočítejte ukazatel výnosnosti a doby 
návratnosti. Posuďte efektivnost této investice 
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Řešení 

 

• Doba návratnosti = 580.000  = 6,44 let 

         90.000 

 

Výnosnost = 90.000 = 0,155 Kč, tj. 15,5 % 

  580.0000  

 

Investice je neefektivní, doba návratnosti je delší 
než doba životnosti. 
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