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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je návrh podnikového finančného plánu vybranej spoločnosti. 

Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská finančného plánovania a zostave-

nia finančného plánu. V ďalšej časti je predstavená spoločnosť a analýzy súčasného 

stavu. Na záver je zostavený finančný plán pre roky 2017 – 2020 a jeho zhodnotenie. 
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Abstract 

The aim of Diploma theses is a draft of a corporate financial plan to the selected com-

pany. The first part of the theses is focused on the theoretical basis of financial planing 

and preparation of the financial plan. In the next section is presented the company with 

the analysis of the current situation. Finally, a financial plan for the years 2017 - 2020 is 

being developed and evaluated. 
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ÚVOD 

Podnikateľské prostredie sa vyznačuje vysokou mierou konkurencie a dynamiky, preto 

je udržovanie ziskovosti a zdravého rastu veľmi náročnou úlohou manažmentu v kaž-

dom podniku. Rýchlosť vývoja jednotlivých podnikateľských odvetví dnes už neumož-

ňuje riadiť podniky intuitívnym spôsobom ako tomu bolo kedysi. Dnes je potrebné mať 

každé strategické rozhodnutie podložené faktami a analýzami, aby bolo možné tieto 

rozhodnutia následne merať a kontrolovať či mali na spoločnosť predpokladaný efekt. 

Súčasťou týchto podkladov sú predovšetkým strategické plány a z pomedzi nich je je-

den z najdôležitejších finančný plán, ktorý budúce kroky spoločnosti prezentuje vo fi-

nančnej hodnote. To umožňuje manažmentu podniku s predstihom pripraviť potrebné 

opatrenia.  

Základným podkladom pre zostavenie finančného plánu je znalosť vplyvov pôso-

biacich na podnik, či už z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia, ktoré na spoločnosť 

pôsobia a očakávanie ako budú pôsobiť v budúcnosti, aby tieto vplyvy mohli byť zahr-

nuté do strategických plánov. Pri zostavovaní finančného plánu nesmie byť zabudnuté 

ani na predchádzajúci vývoj spoločnosti a na stanovené ciele do budúcnosti. Vhodne 

zostavený finančný plán je jedným z dôležitých nástrojov pre zabezpečenie budúcnosti 

podniku. 

Diplomová práca je spracovaná na spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o., 

ktorá sa zaoberá zberom a skládkovaním komunálneho odpadu v meste Považská Bys-

trica. Jedná sa o jediného poskytovateľa služieb spojených s komunálnym odpadom v 

tomto meste, kde pôsobí od roku 2007. 
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CIELE A METÓDY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom diplomovej práce je zostavenie návrhu finančného plánu pre vybranú 

spoločnosť. Pre zostavenie finančného plánu bude vypracovaná dôkladná analýza sa-

motnej spoločnosti a jej okolia. Na základe analýzy budú určené vplyvy prostredia trhu 

na firmu. Pre potreby analýz bude použitá PESTLE analýza a Porterov model konku-

renčných síl na popis vonkajších vplyvov a pre vplyvy pôsobiace na organizáciu z vnút-

ra bude použitý rozbor 7S faktorov. Na základe týchto analýz bude zostavená finančná 

analýza spoločnosti. 

V diplomovej práci bude použitých niekoľko metód používaných pre finančnú analýzu 

a finančné plánovanie. Samotná firma ako aj jej okolie budú analyzované pomocou strate-

gických analýz do ktorých sú zahrnuté: Porterova analýza, PESTLE analýza, SWOT analý-

za a analýzy finančných ukazovateľov. 

V práci budú použité aj ďalšie metódy: 

Abstrakcia – proces vyznačujúci sa analytickými a systematickými postupmi, prostredníc-

tvom, ktorých sa vymedzujú určité charakteristiky a vlastnosti. Predstavuje odhliadanie od 

nepodstatných vlastností a vzťahov. 

Analýza – rozčleňovanie skúmaného objektu. Cieľom analýzy je poznať časti ako prvky 

zložitého celku. Rozčlenenie umožňuje odhaliť štruktúru objektu. 

Porovnávanie – porovnávanie objektov za účelom stanovenia ich zhodných, alebo rozdiel-

nych znakov, je najdôležitejším predpokladom zovšeobecnenia. 

Indukcia – forma úsudku, ktorým sa zo zvláštnych výrokov získavajú výroky všeobecné. 

Dedukcia – odvodenie tvrdenia z jedného alebo niekoľkých iných tvrdení na základe záko-

nov logiky (Pokorný, 2004). 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto časť práce obsahuje teoretické pozadie pre spracovanie samotného finančného plá-

nu. Vysvetľuje postupne finančné plánovanie, jeho princípy, ciele a postupy. Predstavu-

je delenia a postup zostavenia finančného plánu, metódy finančného plánovania, na kto-

ré nadväzujú finančná a strategická analýzy podniku. 

1.1 FINANČNÉ PLÁNOVANIE 

Finančné plánovanie tiež nazývané rozpočtovanie, patrí spolu s finančnou analýzou, 

účtovníctvom a kalkuláciami k základným nástrojom finančného riadenia podnikov. 

Znázorňuje proces rozhodovania, ktorý je založený na navrhovaní, hodnotení a výbere 

takých cieľov a zodpovedajúcich prostriedkov, ktoré povedú k ich dosiahnutiu (SED-

LÁČEK, 2001). 

Úlohou finančného plánovania je vytýčenie finančných cieľov podniku a vymedzenie 

prostriedkov, prostredníctvom ktorých majú byť dosiahnuté ciele. Finančné plánovanie 

slúži ako základ pre udržanie finančného zdravia spoločnosti (Kislingerová, 2010). 

Podstatou finančného plánovania je rozhodovanie podniku o rizikách, ktoré sú pre 

neho zaujímavé a v ktorých vidí potenciálne príležitosti, ďalej o rizikách, ktoré nie sú 

nevyhnutné a ďalej o tých, ktoré nie sú pre podnik zaujímavá. Zámerom finančného 

plánovania je zabezpečiť podniku dlhodobú finančnú stabilitu a finančné zdravie. Zahŕ-

ňa rozhodovanie o tom, ako podnik bude financovať svoju bežnú činnosť, o investova-

nie kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia a o peňažnom hospodárení. V systéme plánova-

nia zaberá finančné plánovanie úplne špecifické postavenie (Kislingerová, 2004). 

Finančný plán možno zaradiť medzi najdôležitejší a najnáročnejší na zostavenie z 

pomedzi podnikových plánov, čo je spôsobené tým, že finančný plán je kvantitatívny 

súhrn všetkých podnikových aktivít, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky a rastu 

podniku. Zároveň sa vo finančnom pláne prepájajú všetky čiastkové podnikové plány 

(Koráb, Peterka a Režňáková,2007). 
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Finančné plánovanie spočíva v rozhodovaní o formách financovania či už investí-

cií, alebo bežnej činnosti, o investovanie kapitálu a tiež o peňažnom hospodárení. Sa-

motné finančné plánovanie obsahuje tri základné rozhodovacie polohy: 

• stanovenie finančnej politiky, v ktorej sa odráža finančnej situácie podniku, odhadov 

vonkajšieho prostredia a podnikateľskej stratégie, 

• načrtnutie očakávaného vývoja podnikových financií vzhľadom na finančný cieľ a 

finančnú politiku v súlade s plánom tržieb a plánom výroby, 

• vytýčenie finančných cieľov s prihliadnutím na zhodnotenie investovaného kapitálu 

(Valach a kolektív,1999). 

Za základný cieľ riadenia podniku sa všeobecne považuje zabezpečenie trvalej 

existencie pri dosahovanie čo najlepších hospodárskych výsledkov. Prostredníctvom 

finančnej politiky sú špecifikované zásady pre financovanie podnikových činností. Jed-

notlivé zásady dávajú odpovede na nasledujúce otázky (Valach a kolektív, 1999): 

• Akým spôsobom môžu byť určité kapitálové zdroje užívané? 

• Kde je možné získať dodatočný kapitál? 

• Ako môže byť vysoká zadlženosť? 

• Aký bude zdroj financovania opakovaných potrieb? 

• Aká má byť likvidita? 

• Aké sú obmedzenia rastu majetku a tržieb s prihliadnutím na peňažné toky? 

• Ako majú byť vysoké dividendy? 

Efektívne zostavený finančný plán musí mať nadväznosť na finančné plánovanie, ktorá 

musí rešpektovať určité zásady a princípy. 

1.1.1 Princípy finančného plánovania 

Princípy finančného rozhodovania, ktoré je potrebné dodržiavať, aby došlo k úspešnej 

realizácii všetkých funkcií finančného manažmentu, sú nasledovné. 

Princíp peňažných tokov - pre finančné riadenie je rozhodujúci konkrétny tok peňaž-

ných prostriedkov, nie účtovne vykazované náklady a výnosy. 
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Princíp čistej súčasnej hodnoty - podnik by mal investovať len do tých činností, pri 

ktorých je čistá súčasná hodnota kladná. 

Princíp rešpektovanie faktora času - zdôrazňuje potrebu aktualizácie peňažných príj-

mov a výdavkov pomocou zloženého úročenia, pretože peňažný príjem získaný dnes 

môže byť investovaný s určitú minimálnu výnosnosťou - základný princíp teórie alter-

natívnych nákladov. 

Princíp zohľadňovanie riziká - vychádza zo základnej myšlienky, že peňažný príjem 

má vyššiu hodnotu ako rovnaký peňažný príjem získaný s rizikom. 

Princíp optimalizácie kapitálovej štruktúry - odporúča zabezpečiť optimálne zlože-

nie podnikového kapitálu, ktorým tento kapitál prispieva k dosahovaniu strategického 

cieľa podniku. 

Princíp zohľadňovanie stupňa efektívnosti kapitálových trhov - efektívnosťou kapi-

tálového trhu sa rozumie informačná efektívnosť - skutočnosť, ako presne ceny (kurzy) 

cenných papierov odráža ich hodnotu; alokačná efektívnosť - schopnosť trhu ovplyvniť 

použitie prostriedkov, ktoré sú pre spoločnosť dostupné a operačnú efektívnosť. Infor-

mačná efektívnosť je považovaná za rozhodujúcu, niekedy nazývaná ako cenotvorná 

funkcia kapitálového trhu. Podľa toho aké informácie sú obsiahnuté v trhovej cene, roz-

lišujú sa tri stupne efektívnosti kapitálových trhov: 

· Slabá - kurz zohľadňuje len informácie a trendy minulého vývoja cien. 

· Stredná - kurz zohľadňuje minulý vývoj cien a verejne dostupné informácie o 

súčasnosti a budúcnosti. 

· Silná - kurz odráža všetky, nie len verejne dostupné informácie. Dosahuje sa na 

dokonalých trhoch, označuje sa ako ideálny stav. 

Princíp analýzy finančných údajov a plánovanie - zdôrazňuje, že dosiahnuť hlavné 

finančné ciele možno iba na základe znalosti finančne ekonomických procesov prebie-

hajúcich v podniku a ich uvedomelého riadenia podľa cieľov (Režňáková, 2005). 

V literatúre sú tieto princípy modifikované v závislosti od jednotlivého autora, na-

príklad Landa dopĺňa ešte nasledujúce zásady: 

Zásada dlhodobého finančného plánovania – krátkodobé finančné ciele by mali byť 

podriadené, rozvíjať a podporovať realizáciu dlhodobých strategických cieľov. 
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Zásada hierarchického usporiadania finančných cieľov - nadväzuje na zásadu pred-

chádzajúcu a požaduje, aby ako medzi dlhodobými finančnými cieľmi, tak aj medzi 

krátkodobými zámermi mal iba jeden cieľ pozíciu hlavného cieľa pre dané plánovacie 

obdobie. 

Zásada reálne dosiahnuteľných finančných cieľov - predpokladá, že pri finančnom 

plánovaní sa vychádza zo základných poznatkov získaných v analytickej fáze finančné-

ho plánovania - najmä z analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia a zo SWOT ana-

lýzy a na základe analýzy stanovuje dosiahnuteľné ciele. 

Zásada programové ziskové orientácie - V manažérskej praxi má medzi dlhodobými 

zámermi najvyššiu prioritu maximalizácia trhovej hodnoty podniku, to však neznamená, 

že by mala byť prehliadaná zisková orientácia a to z dôvodov, že zisk zaujíma v hierar-

chii podnikových finančných cieľov druhú najvyššiu priečku a jedná sa tiež, o ukazova-

teľ používaný k externému hodnotenie ekonomickej výkonnosti. Ďalej zisk tiež výrazne 

ovplyvňuje trhovú hodnotu podniku, nameranou hodnotou vlastného imania alebo uka-

zovateľom ekonomickej pridanej hodnoty. 

Zásada periodické aktualizácie finančných plánov - táto zásada vychádza zo skutoč-

nosti, že aj seba lepší finančný plán sa postupne dostáva do konfliktu s podnikovou rea-

litou a situáciou vo vonkajšom okolí a na základe nových podnetov je potrebné finančné 

plány aktualizovať a prispôsobiť. 

Zásada podstatnej zhody štruktúry a formy hlavných plánovacích podkladov so 

štruktúrou a formou podnikových účtovných výkazov - štruktúra, forma a metódy 

zostavenia finančných plánov by mali nadväzovať na štruktúru, formu a metódy vnútro-

podnikového ekonomického reportingu, pretože len v takom prípade je možné zaistiť 

porovnateľnosť výkazov a možnosť kontroly dosiahnutie plánovaných zámerov. 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtov - predstavuje prefe-

renciu takých plánovacích procedúr a výpočtov, ktoré majú nekomplikovaný základ a 

umožňujú rýchlu orientáciu. 

Zásada relatívnej autonómie finančného plánu - na základe prijatých strategických 

cieľov a koncepčne zameraných firemných finančných politík umožňuje čeliť eventuál-

nym pokusom o oslabenie či opustení vytýčených zámerov (Landa, 2007). 
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1.1.2 Finančné ciele 

Základom finančného plánovania je správne stanovenie finančných cieľov, aby bolo 

jasné čo a kedy chce spoločnosť dosiahnuť. Každá spoločnosť, má spravidla stanovený 

základný finančný strategický cieľ, od ktorého sa odvíjajú čiastkové ciele. Za základný 

finančný strategický cieľ je považovaná maximalizácia trhovej hodnoty podniku resp. 

maximalizácia hodnoty majetku vlastníka tzv. Shareholder value. Na vyjadrenie trhovej 

hodnoty podniku sa odporúča použiť metódu diskontovaného cash flow tj. súčasná hod-

nota očakávaných budúcich čistých cash flow (Režňáková, 2005).  

Hlavným dlhodobým finančným cieľom by mala byť maximalizácia ekonomickej 

hodnoty čiže maximalizácia finančného prínosu pre investorov, majiteľov, akcionárov 

atď.. Ukazovateľom v tejto oblasti je Economic Value Added - ekonomická pridaná 

hodnota (ďalej aj "EVA"). 

Druhým základným finančným cieľom je Earnings before Tax - zisk pred zdane-

ním (ďalej aj "EBT"), prípadne Earnings before Interest and Tax - prevádzkový zisk 

(ďalej aj "EBIT"). 

Ďalšiu skupinu podstatných finančných cieľov tvorí cieľové hodnoty v oblasti lik-

vidity a finančnej stability napr. Ukazovateľ celkovej zadlženosti alebo ukazovateľ bež-

né likvidity (Landa, 2007). 

Čiastkové finančné ciele môžu byť tiež stanovené napr. Ako určitá vyššie: 

• tržná hodnota akcie; 

• rentabilita kapitálu; 

• zisk na jednu akciu; 

• dividenda na jednu akciu; 

• objem investícií; 

• maximalizácia interných zdrojov financovania (Režňáková, 2005). 

1.1.3 Postupy pri formulácii finančných cieľov 

Podobne ako u finančného plánovania tiež pri formulovaní finančných cieľov je dobré 

rešpektovať určité požiadavky. V rámci týchto požiadaviek je kladená pozornosť na 

nasledujúce: 
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• Previazanosť hlavných finančných cieľov s kľúčovými nefinančnými zámermi 

podniku. 

• Reálna dosiahnuteľnosť stanovených finančných cieľov vzhľadom na podmien-

ky alebo vzhľadom k danej fáze životného cyklu podniku. 

• Hierarchie a konzistencia finančných cieľov. 

• Kontrolovateľnosť finančných cieľov, teda zaraďovať do finančných cieľov také 

ciele, ktoré nie je problematické objektívne vyhodnocovať pod. (Landa, 2007). 

1.2 FINANČNÝ PLÁN 

Výsledkom finančného plánovania je zostavenie vývoja financií podniku vo finančnom 

pláne. V skratke sa jedná o model budúcich stavov a tokov vo finančnom systéme fir-

my. Úlohou finančného plánu je slúžiť ako podklad pri rozhodovanie o činnostiach, 

ktorých reálny dopad nastane v budúcnosti. Realizácia cieľov, ktoré sú obsiahnuté vo 

finančnom pláne, je spravidla dlhšia, ako jeden rok. Z tohto dôvodu, je vhodné zostavo-

vať plán ako dlhodobý a pre prvý rok po tom plán krátkodobý, ktorý sa zostavuje tzv. 

posuvným spôsobom (Sedláček, 2001) 

Finančný plán nadväzuje na dosiahnuté hospodárske výsledky, a tiež na skutočnú 

finančnú situáciu. Vychádza zo stratégií, vízií a cieľov podniku, snaží sa prispieť k ich 

realizácii tak, aby sa finančné ciele naplnili (Grunwald, Holečková, 2007). 

Vo finančnom plánovaní je potrebné mať stanovený cieľ, aby sme vedeli, kam 

smerujeme a čo chceme dosiahnuť. To, ako to dosiahneme, na to dáva odpoveď finanč-

ný plán. Finančný plán vnáša do finančného plánovania orientáciu na finančný cieľ a 

jeho štruktúra a forma zodpovedá štruktúre finančných výkazov (Režňáková, 2005). Pre 

potreby tejto práce bude mať finančný plán formu výkazu ziskov a strát, súvahy a výka-

zu o peňažných tokoch. Podľa toho, na akú dobu a akým spôsobom je finančný plán 

zostavovaný,  sa rozlišujú tri základné druhy finančných plánov: 

• Strategický plán - plán sa zostavuje na najdlhšej časové obdobie a tiež vzhľadom 

k dlhodobému intervalu (3-5rokov), pomerne vysoké riziko prognostické chyby. 

• Business plán - základný plán rozvoja podniku a zostavuje sa spravidla na obdo-

bie 1-3 rokov. 
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• Operatívny plán - zostavovaný s najvyššou podrobností a to prevažne v období 

do 1 roka (Režňáková, 2005). 

1.2.1 Postup zostavenia finančného plánu 

Nižšie uvedený postup zostavenia finančného plánu zahŕňa postup zostavenia finančné-

ho plánu pre potreby ocenenie podniku, v rámci tejto práce bude vychádzané z tohto 

postupu, ale s niektorými korekciami s ohľadom na to, že cieľom tejto diplomovej práce 

je zostavenie finančného plánu avšak nie za účelom stanovenia hodnoty podniku. 

Zostavenie finančného plánu zahŕňa zostavenie troch účtovných výkazov a to vý-

sledovky (výkazu ziskov a strát), súvahy a výkazu peňažných tokov. Ako už bolo spo-

menuté, zostavenie finančného plánu vychádza z generátorov hodnoty, v rámci ktorých 

už bolo niekoľko položiek finančného plánu vyčíslené. 

Týmito položkami sú: 

• Tržby z predaja hlavných produktov podniku. 

• Zisková marža a z nej zistený prevádzkový zisk v peňažnom vyjadrení. 

• Plánovaná výška zásob, pohľadávok a záväzkov. 

• Prognóza investícií do dlhodobého majetku prevádzkovo nutného. 

Pre úplnosť finančného plánu bude potrebné tieto generátory hodnoty doplniť o: 

• Plán financovania - ktorý zahŕňa predpokladané splátky úverov, prijímanie no-

vých úverov alebo potrebné navýšenie vlastného kapitálu. Tento plán financo-

vania je tiež východiskom pre odhad nákladov kapitálu pri určovaní diskontnej 

miery. 

• Niektoré ďalšie menej významné položky - najmä nákladové a výnosové polož-

ky, pohľadávky a záväzky, ktoré sa pravidelne opakujú. 

• Položky nesúvisiace s hlavným prevádzkou podniku - ako je napríklad plán od-

predajov cenných papierov a pod. 

• Predpokladané výplaty dividend alebo podielov na zisku. 

• Formálne dopočty.(Mařík, 2011). 
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1.2.2 Druhy finančných plánov 

Z časového hľadiska sa plány delia na (Landa, 2007): 

• Krátkodobý 

• Dlhodobý 

Krátkodobý finančný plán 

Krátkodobý finančný plán býva konštruovaný na obdobie jedného roka. Základným 

úlohou je spresnenie postupov potrebných na zabezpečenie dlhodobých cieľov v pláno-

vanom roku. Ročný finančný plán reaguje na predpokladanú skutočnosť bežného roka. 

Riziko vzniku chyby je pomerne malé, pretože sa vonkajšie podmienky predpovedajú 

len pre blízke obdobie. Ciele vychádzajúce z krátkodobého plánovania je nutné zladiť s 

dostupnými prostriedkami (Valach a kolektív, 1999). 

V krátkodobom finančnom pláne sú za základné výstupy považované (Marek a ko-

lektív, 2009): 

• plánovaná súvaha, 

• plánovaný výkaz ziskov a strát, 

• plánované cash flow. 

Dlhodobý finančný plán 

Dlhodobý finančný plán je určený na obdobie dlhšie ako jeden rok, väčšinou ide o tri až 

päť rokov. V dlhodobom finančnom pláne sú stanovené súhrnné ukazovatele, na ktorej 

je nutné sa v momentálnom období zamerať (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007). 

Dlhodobý finančný plán pomáha pri realizovaní podnikateľského zámeru. Má tiež 

za úlohu efektívne obstarať kapitál. V dlhodobom finančnom plánovaní musí byť zo-

hľadnené fázy životného cyklu podniku. Dlhodobé ciele sú zabezpečované dlhodobými 

finančnými plánmi (rozpočty), napr. rozpočtom finančných zdrojov a potrieb. 

Dlhodobé rozpočty sú podporované ročnými finančnými plánmi. V prepočtoch dl-

hodobé kapitálové potreby je obsiahnutie založenie podniku, zväčšenie kapacít (Kislin-

gerová, 2010). V dlhodobom finančnom pláne sú obsiahnuté podľa Valacha (1999) na-

sledujúce časti: 

• analýza finančnej situácie, 
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• plán tržieb, 

• plán peňažných tokov, 

• plánovaná súvaha, 

• plánovaná výsledovka, 

• investičný rozpočet, 

• rozpočet dlhodobého externého financovania. 

1.3 METÓDY FINANČNÉHO PLÁNOVANIA 

V súčasnej dobe je možné v podnikovej praxi rozpoznať tri základné metódy finančné-

ho plánovania, a to: metódu intuitívnu, metódu statickú a metódu kauzálnu. 

Metóda intuitívna vychádza zo skúseností a vlastných odhadov finančného plánu. 

Osoba, ktorá plánuje, si teoreticky premietne kauzálne vzťahy. Nebezpečenstvom, ktoré 

sa môže nastať prie tejto metóde je zjednodušenie a tiež možnosť opomenutia niekto-

rých dôležitých vzájomných väzieb. 

Druhá metóda je metóda štatistická, ktorá funguje na princípe predĺženie časových 

radov do budúcnosti. Súčasťou metódy sú napríklad aplikácie: metóda proporcionálne-

ho rastu majetku, záväzkov a nákladov vo vzťahu k plánovaným tržbám alebo metóda 

regresnej analýzy. Značná nevýhoda môže byť v tom, že predstavuje mnohokrát nereál-

ny predpoklad, že tak ako sa ekonomické veličiny podnikov vyvíjali v minulosti, tak sa 

budú vyvíjať aj v budúcnosti. Práve kvôli tomuto faktu prináša lepšie výsledky metóda 

intuitívne, než metóda statická (Marek, 2009). 

Za teoreticky optimálnu metódu sa považuje metóda kauzálna, ktorá vychádza z 

troch základných zdrojov: 

• údajov o súčasnom majetku spoločnosti a jeho doterajších výsledkoch hospodá-

renia, 

• výstupov ostatných ekonomických plánov podniku. Najmä potom z plánu ob-

chodného, výrobného, personálneho, investičného a pod., 

• makroekonomických prognóz o vývoji makroekonomických veličín, ako je na-

príklad rast indexov cien vstupných a výstupných produktov daného podniku, 

pohyb úrokovej miery a devízového kurzu pod. 
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Potrebné veličiny, ktoré vyjadrujú potrebné hodnoty niektorých ukazovateľov a to v 

oblasti likvidity, obrátkovosti majetku, nákladovosti. Výstupné veličiny tvoriacej všetky 

ostatné veličiny v plánovej podobe účtovných výkazov. Tieto veličiny nie sú veličinami 

vstupnými alebo potrebnými a vypočítajú sa pomocou určitého vzorca, do ktorého sa 

dosadí práve vstupnej alebo potrebné veličiny. Veličiny kontrolné sledujú, či napríklad 

hodnota výsledku hospodárenia, ktorá sa vypočíta v plánovať výkazu ziskov a strát, je 

zhodná s hodnotou výsledku hospodárenia z plánovej súvahy pod. (Marek, 2009). 

1.3.1 Plánovaná rozvaha 

Plánovanie rozvahy je možné rozdeliť podľa položiek, ktoré sú a ktoré nie sú závislé na 

tržbách. 

1.3.1.1 Plánovanie bilančných položiek závislých na tržbách 

Niektoré položky aktív a pasív sú do určitej miery ovplyvnené vývojom tržieb. Ak rastú 

tržby, tak zvyčajne rastú napríklad zásoby, z dôvodu nutnosti ich zvýšenia, pohľadávky 

a to aj pri rovnakej splatnosti od odberateľov. Ďalej potom niektoré zložky krátkodo-

bých záväzkov, najmä potom záväzky z obchodného styku, záväzky k zamestnancom, 

prípadne ďalšie zložky krátkodobých záväzkov. Ďalšou položkou, ktorá pri raste tržieb 

tiež rastie, je finančný majetok, vzhľadom k zachovaniu platobnej schopnosti pri raste 

krátkodobých záväzkov. V neposlednom rade rastie investičný majetok z dôvodu nut-

nosti rozšírenie výrobných kapacít, ktoré sú nevyhnutné pre rast produkcie (Fotr, 1999). 

Pre plánovanie položiek, ktoré sú závislé na tržbách, môžeme využiť celý rad me-

tód, medzi najvýznamnejšie tri patria: 

• metóda percentuálnych pomerov k tržbám, 

• regresná metóda, 

• metóda ukazovateľov obratu. 

Spoločným rysom týchto metód sú očakávané tržby v jednotlivých rokoch plánovacieho 

obdobia. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude, aj spoľahlivosť dosiahnutých výsledkov 

veľkou mierou závislá na kvalite plánu tržieb (Fotr, 1999). 
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Metóda percentuálnych pomerov k tržbám 

Ide o metódu, ktorá slúži k pomerne hrubému odhadu aktív a vybraných položiek pasív 

z bilancie. Vychádza z odhadu pomerov určitých položiek aktív a pasív k tržbám vyjad-

rených v percentách. Ak poznáme plán tržieb a sme schopní stanoviť tieto pomery v 

jednotlivých rokoch plánovacieho obdobia, potom môžeme určiť odhady vybraných 

položiek aktív a pasív, ako súčiny, ktoré zodpovedajú percentuálnemu pomeru a veľko-

sti tržieb v jednotlivých rokoch plánovacieho obdobia (Fotr, 1999). 

Využitie tejto metódy je doporučené predovšetkým pri krátkodobom plánovaní. 

Jadrom je predpoklad, že mnohé z položiek aktív, pasív a nákladov sú voči tržbám v 

konštantnom pomere. To možno predpokladať najmä pri položkách obežného majetku, 

krátkodobého financovania a u variabilných nákladov. Plánované hodnoty možno jed-

noducho vyčísliť ako súčin percentuálneho pomeru a výšky tržieb v plánovanom období 

(Koráb, Peterka a Režňáková, 2007) 

Pre ďalšie pokračovanie v práci je dôležité popísať plánovanie ziskovej marže. 

Ziskovú maržu definuje Mařík ako pomer: 

Prevádzková zisková marža = Korigovaný prevádzkový výsledok hospodárenia pred 

daňami / Tržby Zisková marža sa plánuje dvoma spôsobmi: 

• Prognóza ziskovej marže zhora – vychádza z vývoja ziskovej marže v minulosti. 

• Prognóza ziskovej marže zdola – jej výpočet sa skladá z bodov: 

o Zostavenie prognózy hlavných prevádzkovo nákladových položiek. 

o Doplnenie prognózy o ďalšie prevádzkovo nákladových položiek, prí-

padne o výnosy. 

o Dopočítanie korigovaného zisku (rozdiel prevádzkových výnosov a ná-

kladov) 

o Z tohto zisku a tržieb dopočítame ziskovú maržu 

Výsledkom by mala byť prognóza ziskovej marže dobre podložená a zdôvodnená pos-

tavením podniku a zároveň reálne vyzerajúca prognóza nákladových položiek, ktorá 

umožní zostaviť kompletne plánovanú výsledovku. Na ziskovú maržu najviac ovplyv-

ňujú: 

• Konkurenčná štruktúra – ovplyvňuje podiel pridanej hodnoty na výnosoch 
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• Osobné náklady 

• Prípadne ostatné prevádzkové náklady. 

Metóda doby obratu 

Táto metóda pracuje na základe využitia známych vzťahov z finančnej analýzy medzi 

tržbami a položkami obežného majetku, prípadne krátkodobých záväzkov, označované 

ako ukazovatele aktivity. Ukazovatele doby obratu sa vyjadrujú v dňoch, za akú dobu v 

priemere sa určitá zložka majetku vráti v tržbách. Pracuje na rovnakom systéme ako 

metóda percentuálnych pomerov k tržbám, avšak vychádza z iných pomerových ukazo-

vateľov. Hodnoty metódy doby obratu majú lepšiu výpovednú schopnosť, než metóda 

percentuálnych pomerov k tržbám (Koráb, Režňáková, Peterka, 2003). 

Plánované krátkodobé pohľadávky vypočítame ako súčin doby splatnosti krátko-

dobých pohľadávok a priemernej výšky príslušných tržieb. Plánovaný stav krátkodo-

bých záväzkov sa vypočíta ako súčin žiaduce doby splatnosti a priemernej výšky den-

ných tržieb alebo nákladov (Marek, 2009) 

Mařík pri výpočte doby obratu pracuje s plánovaním položiek čistého kapitálu, ktorý je 

potrebné upraviť. Základný tvar pracovného kapitálu sa vypočíta ako rozdiel obežných 

aktív a krátkodobého cudzieho kapitálu. Úprava má podobu, že od obežných aktív sa 

odčítava neúročený cudzí kapitál. Výsledná podoba výpočtu pracovného kapitálu: 

Krátkodobý finančný majetok 

+ Zásoby 

+ Pohľadávky 

- Neúročené záväzky 

+ Ostatné aktíva (časové rozlíšenie aktív) 

- Ostatné pasív (časové rozlíšenie pasív) 

Postup oceňovania je založený na možnosti zistiť náročnosť rastu výkonov podniku na 

pracovný kapitál, najmä zásoby, pohľadávky a krátkodobé záväzky (Mařík, 2011). 

Regresná metóda 

Pre stanovenie plánovaných hodnôt jednotlivých položiek aktív a pasív závislých na 

tržbách sa využíva metóda regresná a korelačná analýza. Základnými údajmi sú časové 
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rady položky, buďto aktív alebo pasív, ktorú odhadujeme. Touto položkou môžu byť 

napríklad zásoby, ktoré vystupujú ako závisle premenná, ktorej veľkosť ovplyvňuje 

vyššie nezávisle premenné, teda tržieb. 

Základom regresnej metódy je potom: 

• voľba určitého typu závislosti závisle premennej na nezávisle premenné, napríklad 

zásob na tržbách. výsledkom je potom lineárne alebo nelineárne funkcie, ktorá by mala 

čo najlepšie znázorňovať závislosť zásob na tržbách, 

• stanovenie parametrov tejto funkcie a to z pravidla metódou najmenších štvorcov,  

• stanovenie štatistické charakteristiky, ktorá vyjadruje tesnosť stanovenej regresná zá-

vislosti. 

1.3.1.2 Plánovanie položiek nepriamo závislých na tržbách 

Plánovanie stálych aktív 

Hlavným východiskom pre určenie odhadu vývoja stálych aktív je plánovaný investičný 

program. Tento program zahŕňa investície večného charakteru, čím je myslené obstara-

nie nového investičného majetku a plán finančných investícií. Veľkosť a štruktúra in-

vestičného majetku môže byť ovplyvnená predajom málo využívaných zložiek investič-

ného majetku, tieto odpredaje sú výsledkom plánovaného vyčlenenie určitých aktív, 

čiže programu dezinvestícií. Z programu dezinvestíc a investičného programu, možno 

zistiť všetky informácie, ktoré sú potrebné pre plánovanie hmotného a nehmotného ma-

jetku. Zložitejšia situácia je však u stanovenia odpisov, ktoré majú dve zložky, a to od-

pisy z majetku investičného, ktoré podnik vlastnil už na začiatku plánovacieho obdobia 

a potom odpisy z nového investičného majetku, ktoré boli uvádzané do užívania v jed-

notlivých rokoch plánovacieho obdobia. Odpisy dlhodobého majetku, ktoré boli už vo 

vlastníctve podniku, budú iba upravené o hodnoty prípadného odpredaja alebo vyrade-

nie majetku. Odpisy nového investičného majetku, ktorý je uvádzaný do užívania v jed-

notlivých rokoch plánovacieho obdobia sa určí na základe znalostí vstupných cien tohto 

majetku, začlenením do odpisových skupín a zvolených odpisových plánov (Fotr, 

1999). Stanovenie dodatočného externého kapitálu. Pokiaľ sa určila veľkosť aktív ako 

súčet stálych a obežných aktív v jednotlivých rokoch plánovacieho obdobia, potom po-

známe aj hodnotu celkových pasív, teda zdroje financovania pre každý rok plánu. Rastie 
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Ak majetok spoločnosti tj. Aktíva, teda rastú aj pasíva a bude preto potrebné zaistiť prí-

rastok zdroje financovania. Prírastok zdrojov financovania bude tvorený internými a 

externými zdrojmi. Ako interné zdroje podnik využije zisk po zdanení, ktorý je zadrža-

ný v podniku. Veľkosť zadržaného zisku možno stanoviť, zo znalosti výkazu ziskov a 

strát a za predpokladu určitej dividendovej politiky podniku. Pokiaľ tento zisk nebude 

dostačujúci pre potrebný prírastok zdrojov financovania, bude potrebné získať externé 

kapitál a to buď vlastné, alebo cudzie. Stanovenie výšky dodatočného externého kapitá-

lu možno určiť na základe plánovanej súvahy, alebo pomocou jednoduchého modelu 

(Fotr, 1999). 

Ostatné aktíva a pasíva 

Na plánovaný vlastný kapitál majú zásadný vplyv plánovanie vyššie výsledku hospodá-

renia z plánovanej výsledovky, plán rozdelenia výsledku hospodárenia a plán dlhodo-

bých finančných zdrojov. Výsledok hospodárenia slúži na tvorbu fondov zo zisku, prí-

padne na výplatu podielov a zvyšok pripadne položke nerozdelený výsledok hospodáre-

nia, ktorý slúži najmä na krytie investícií. (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007) 

Plán cudzích zdrojov má tieto časti (Marek, 2009): 

• plán rezerv, 

• plán dlhodobých záväzkov, 

• plán krátkodobých záväzkov, 

• plán dlhodobých bankových úverov, 

• plán krátkodobých bankových úverov. 

Pre plán rezerv tvorí základ plán tvorby a zúčtovania rezerv v plánovanom výkaze zis-

kov a strát. Dlhodobé záväzky znázorňujú predovšetkým vydané dlhopisy. Keďže je 

počet spoločností, ktoré vydávajú dlhopisy, veľmi nízky, plánujú sa dlhodobé záväzky 

väčšinou v závislosti na konkrétnom príklade. Plánované hodnoty bankových úverov sa 

stanovujú na základe už uzatvorených alebo zamýšľaných úverových zmlúv (Marek, 

2009). 

Ak už je stanovená vyššie plánovaných aktív, potom je známa tiež vyššie plánovaných 

pasív. Vyššie pasív predstavujú objem finančných zdrojov, ktoré sú nutné pre jednotlivé 

roky plánu. Zároveň je tiež nutné zabezpečiť základné bilančná rovnicu, teda aby sa 

celková aktíva rovnali celkovým pasívam. V prípade rastu aktív je nutné zabezpečiť 



26 

 

dodatočné zdroje financovania. Zdroje financovania môžu byť interné (napr. Zisk po 

zdanení) alebo externé. Ak výška zisku nezodpovedá potrebám, je nutné získať financie 

z externých zdrojov (Fotr, 1999). 

Mařík (2011) odporúča pri zostavovaní dlhodobého finančného plánu pri polož-

kách ako časové rozlíšenie, nákladové rezervy a opravné položky ponechať aktuálnu 

hodnotu. Prípadne je možné predpokladať, že budúce hodnoty týchto položiek budú 

rovné nule. 

1.3.2 Plánovanie výkazu ziskov a strát 

Hlavnou zložkou finančného plánu je výkaz ziskov a strát, z ktorého vyplývajú výnosy, 

náklady a hospodársky výsledok v jednotlivých rokoch. Základným kameňom výkazu 

ziskov a strát je plán tržieb za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb nadväzujúci 

na obchodný plán, ktorý by mal vychádzať z marketingovej stratégie, čo je veľmi dôle-

žité vzhľadom ku skutočnosti, že od výšky tržieb býva odvodzovaná väčšina plánova-

ných položiek. (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007) 

Mařík (2011) opisuje plánovanie investícií do dlhodobého prevádzkovo nutného 

majetku, čo znamená, že majetok je potrebný na prevádzkovanie základnej podnikateľ-

skej činnosti. Samotné plánovanie investícií do dlhodobého majetku považuje za veľmi 

náročnú činnosť, a to najmä z dôvodu, že investície neprebiehajú plynule, je teda veľmi 

ťažké pri ich plánovaní využiť extrapoláciu. (Mařík, 2011, s. 137). 

Pre prehľadnosť sa odporúča tržby vykazovať v rozdelení podľa druhov ponúka-

ných výrobkov, tovaru a služieb. Hodnoty sú do plánovaného výkazu zaznamenávané 

absolútne, prípadne ako indexy vo vzťahu k hodnotám minulých rokov (Marek, 2009). 

Pri zostavovaní plánu zmeny stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby sa 

používa hodnota z plánovanej súvahy. Pri plánovanej aktivácii je možné stanoviť hod-

notu na základe očakávaných indexov rastu týchto výnosov, prípadne sa ako výstup 

používa priamo plán aktivácia majetku a vnútropodnikových služieb (Marek, 2009). 

Plán nákladov spotrebovaných nákupov je rozčlenený na tieto nasledovné položky 

(Marek, 2009): 

• spotreba materiálu, 
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• spotreba energie, 

• spotreba ostatných neskladovateľných dodávok, 

• predaný tovar. 

Pri plánovaní týchto položiek je podstatné rozdeliť náklady na priame a nepriame, čo 

však neplatí u predaného tovaru. Plánované priame jednotkové náklady sa stanovujú na 

základe plánu tržieb a z cenovej a nákladovej kalkulácie. Pokiaľ ide o priame a nepria-

me režijné náklady, plánované hodnoty sa určujú z rozpočtu výrobné, odbytové a 

správne réžia. Plánované režijné náklady je možné zadať vo forme indexu k hodnote z 

minulého obdobia alebo v podobe násobku k plánovaným tržbám. Pre plán nákladov 

vynaložených na predaný tovar sú kľúčové dve veličiny, plánovaná výšky tržieb z pre-

daja tovaru a požadované obchodné marže (Marek, 2009). 

V pláne služieb sa odporúča separátne plánovať tieto nákladové položky (Marek, 2009): 

• opravy a udržiavanie, 

• reprezentácie, 

• cestovné, 

• reklama, 

• nájomné, 

• ostatné služby. 

Pri ich stanovovaní sa zohľadňujú ostatné podnikové plány, ako napr. Plán údržby alebo 

plán dlhodobých finančných zdrojov, prípadne marketingový rozpočet. Prijaté služby je 

možné tiež deliť na priame a nepriame. Plánované mzdy sú výsledkom súčinu troch 

veličín (Marek, 2009): 

• priemernej mzdy v minulom roku, 

• požadovaný index rastu priemernej mzdy, 

• plánovaný priemerný prepočítaný fyzický stav pracovníkov. 

Z praktického hľadiska je vhodné odlišovať jednotlivé profesie. 

Zvyšné položky osobných nákladov sa plánujú v istom pomere ku mzdovým nákladom, 

ako v predošlom období (Marek, 2009). 
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Pomerne ľahko plánovateľný položkou sú dane a poplatky. Napr. cestná daň mož-

no vypočítať podľa počtu áut, ktoré má firma vo vlastníctve, a ich vlastností. Podobný 

prístup možno použiť aj u ďalších daní a poplatkov (Marek, 2009). 

U plánu odpisov je možné použiť metódu ako v prípade daní a poplatkov. Ďalšou mož-

nosťou je výpočet priemernej odpisovej sadzby, ktorá je stanovená vzhľadom ku vstup-

ným cenám alebo k zostatkovým cenám jednotlivých druhov dlhodobého odpisového 

majetku (Marek, 2009). 

Z ďalších prevádzkových položiek budú uvedené len najdôležitejšie. Vyššie hod-

noty tržieb z predaja dlhodobého majetku a materiálu a ich zostatková cena sú predme-

tom investičného plánu. Tvorba rezerv a časového rozlíšenia nákladov sa bežne plánujú 

separátne pre daňovo uznateľné rezervy a pre ostatných rezervy. V prípade daňovo 

uznateľných rezerv sa zohľadňuje zákon o rezervách pre zaistenie základu dane z príj-

mu. 

Pokiaľ ide o podnik výrobné, jedná sa predovšetkým o rezervy určené pre opravy 

hmotného majetku a rezervy na pohľadávky v konkurznom konaní. Ostatné rezervy sú 

závislé na zvolenej podnikovej stratégii. Plánované ostatné prevádzkové výnosy a ostat-

né prevádzkové náklady sú spravidla stanovované indexovým spôsobom, čo znamená 

vo vzťahu k hodnotám vykázaných v minulosti (Marek, 2009). 

Pri zostavovaní plánu finančných výnosov a finančných nákladov narazíme väčši-

nou na nulové a minimálne výšky položiek, okrem nákladových úrokov. Z investičného 

plánu môžeme vyčítať výške tržieb z predaja cenných papierov a vkladov a výške pred-

aných cenných papierov. Základ pre plán výnosov z finančných investícií a z krátkodo-

bého finančného majetku tvoria stav a štruktúra tohto majetku. K tvorbe rezerv na fi-

nančné náklady možno konštatovať prakticky to rovnaké ako u prevádzkových rezerv. 

Hodnotu výnosových úrokov, ktorá vychádza predovšetkým z bežných a termínovaných 

účtov, je potrebné stanoviť na základe plánovaných stavov týchto účtov. Nákladové 

úroky sa odvodzujú na základe týchto úverových zmlúv. Plánované ostatné finančné 

výnosy a náklady sa obyčajne určujú opäť indexovým spôsobom (Marek, 2009). Inde-

xový spôsob je využívaný tiež pri plánovaní mimoriadnych nákladov a výnosov. Pre 

plánovanú daň z príjmu je zásadný výsledok hospodárenia pred zdanením. Uvedený 

výsledok hospodárenia je potrebné upraviť na základ dane z príjmu a konečná daň z 
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príjmu sa stanoví na základe očakávanej sadzby dane platné v plánovanom období (Ma-

rek, 2009). 

1.3.3 Plánované cash flow 

Pri plánovaní peňažných tokov je nemožné využitie metódy percentuálneho podielu na 

tržbách a metódy ukazovatele obratu. V pláne peňažných tokov je podrobnejšie znázor-

nená nutnosť využitia externého financovania a tiež je tu zobrazená možnosť splácania 

dlhov. Pri tvorbe ročného plánu je plán peňažných tokov zostavovaný nepriamou metó-

dou a zaisťuje prepojenosť plánovanej súvahy, plánovaných nákladov, výnosov a tvorby 

zisku s pohybom finančných prostriedkov. Plán cash flow sa členia na (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2007): 

• prevádzkový cash flow, 

• investičné cash flow, 

• finančné cash flow. 

Základ pre zostavenie plánu cash flow nachádzame v: 

• disponibilným krátkodobom finančnom majetku na konci predchádzajúceho ob-

dobia, 

• zisku či strate po zdanení plánovaného obdobia, 

• výške odpisov plánovaného obdobia. 

Zvyšné položky v pláne cash flow sa dopočítavajú ako rozdiel bilančných položiek z 

plánovanej súvahy a súvahy z predchádzajúceho obdobia (Koráb, Peterka a Režňáková, 

2007). 

Naopak Sedláček (2001) tvrdí, že základ pre plán peňažných tokov tvorí plán tr-

žieb a očakávané skutočnosti bežného roka. Zostavovaný je metódou percentuálneho 

podielu na tržbách. V pláne peňažných tokov je zobrazovaná výšky výdavkov na inves-

tičnú činnosť a ich hradenie čistým príjmom z prevádzkovej činnosti a zmenou dlhodo-

bých externých zdrojov financovania. Navýšenie dlhodobých zdrojov možno docieliť 

vydaním akcií, prípadne získaním dodatočného externého kapitálu, napr. Formou emisie 

dlhopisov alebo získaním dlhodobého bankového úveru. V prípade, že navýšenie dlho-

dobého kapitálu nie je vzhľadom na zvolenej finančnej politike prípustné, je možné ná-
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jsť riešenie, ako vyrovnať potreby a zdroje v obmedzení prevádzkovej a investičnej čin-

nosti. 

1.4 FINANČNÁ ANALÝZA 

Ako už bolo napísané, 21 storočie je charakteristické rýchlymi zmenami v prostredí. 

Takýto trend je možné vidieť aj v ekonomickom prostredí a vo firmách, ktoré v danom 

prostredí pôsobia. Finančné analýzy sú nevyhnutnosťou v každej jednej spoločnosti. 

Pod pojmom finančná analýza môžeme rozumieť „systematický rozbor získaných úda-

jov, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým vo finančných výkazoch (súvaha, výkaz ziskov a 

strát). Finančné analýzy v sebe zahŕňajú hodnotenie minulosti, súčasnosti a predvídanie 

budúcich finančných podmienok.“(Růčková, 2011) 

Pri vyhodnocovaní úspešnosti firiem a ich stratégií sa najčastejšie využívajú analý-

zy ekonomických ukazovateľov, nazývané aj analýzy pomerových ukazovateľov. Vý-

sledky z tejto analýzy sa následne využívajú ako podklad pre manažérske rozhodnutia. 

Vzhľadom na rozsah danej problematiky sa autor pre potreby diplomovej práce 

rozhodol zamerať na nasledovné pomerové ukazovatele. 

1.4.1 Analýza rentability 

Rentabilita sa označuje aj ako výnosnosť vloženého kapitálu. Vyjadruje, do akej 

miery je firma schopná dosahovať zisk použitím investovaného kapitálu, respektíve 

schopnosť firmy vytvárať nové zdroje. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že vyjadruje 

mieru zisku. Medzi najčastejšie používané ukazovatele zaraďujeme: 

Rentabilita vlastného imania (ROE) 

Tento ukazovateľ „kvantifikuje zhodnotenie vlastného kapitálu podniku vyjadrené pou-

žiteľným ziskom po zdanení, ukazovateľ je sledovaný najmä vlastníkmi.“(Crif, 2013) 

Ukazovateľ predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku, ktorý spoločnosť zarobila z 1 

eura vlastného imania. Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tento ukazovateľ rastie. 
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Obr.1 Vzorec pre výpočet rentability vlastného imania 

Rentabilita aktív (ROA) 

Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť celkového vloženého kapitálu bez ohľadu na jeho 

pôvod, meranú ziskom pred zdanením.(Crif, 2013) Ukazovateľ predstavuje percentuál-

ne vyjadrenie zisku, ktorý spoločnosť zarobila z 1 eura aktív. Pre spoločnosť je najlep-

šie pokiaľ tento ukazovateľ rastie. 
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Obr.2  Vzorec pre výpočet rentability aktív 

1.4.2 Analýza aktivity 

Za pomoci týchto ukazovateľov vieme zistiť, či je veľkosť jednotlivých druhov aktív v 

súvahe v pomere ku súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám podniku prime-

raná, respektíve ukazovatele aktivity merajú schopnosť podniku využívať vložené pro-

striedky. Tieto ukazovatele môžeme vyjadriť v podobe obratov jednotlivých položiek 

aktív, prípadne pasív alebo v podobe doby obratu jednotlivých aktív, prípadne pa-

sív.(Růčková, 2011) Medzi najčastejšie využívané ukazovatele zaraďujeme: 

Obrat aktív 

Ukazovateľ vyjadruje využitie majetku, respektíve schopnosť majetku podniku produ-

kovať tržby. Ukazovateľ vyjadruje, koľko eur tržieb spoločnosť vygeneruje z jedného 

eura aktív. Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tento ukazovateľ rastie. 
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Obr.3 Vzorec pre výpočet obratu aktív 

Doba obratu zásob 

Ukazovateľ vyjadruje koľko dní trvá, kým sa zásoby vyčerpajú a následne opäť obno-

via. Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tento ukazovateľ klesá. 

360*__
tržby

zásoby
zásobobratuDoba =  

Obr.4 Vzorec pre výpočet doby obratu zásob 

Doba obratu pohľadávok 

Ukazovateľ vyjadruje priemernú dobu od vzniku pohľadávok po jej inkaso od dlžníkov. 

Počíta sa ako podiel priemerného stavu pohľadávok a priemerných denných tržieb. Dlh-

šia doba inkasa pohľadávok znamená aj vyššiu potrebu úveru, a tým aj väčšie náklady. 

Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tento ukazovateľ klesá. 

360*__
tržby

pohladávok
pohladávokobratuDoba =  

Obr.5 Vzorec pre výpočet doby obratu pohľadávok 

1.4.3 Ukazovatele likvidity 

Vypovedajú o platobnej schopnosti podniku. Klasické stupne likvidity pre tento účel 

merajú schopnosť podniku kryť krátkodobé dlhy krátkodobým majetkom, resp. jeho 

súčasťami vyznačujúcimi sa rôznou likvidnosťou.(Crif, 2013) 
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Obr.6 Vzorce pre výpočet likvidity 

V teórií je likvidita 1. Stupňa označovaná ako okamžitá likvidita, 2. stupňa označovaná 

aj ako pohotová a likvidita 3. stupňa je označovaná ako bežná. „Kým likvidita 3. stupňa 

vyjadruje mieru krytia krátkodobých dlhov podniku celkovým krátkodobým majetkom 

(s rôznou štruktúrou položiek z hľadiska ich likvidnosti), likvidita 2. stupňa kvantifikuje 

túto schopnosť bez spoliehania sa na najmenej likvidný krátkodobý majetok, t. j. záso-

by.(Crif, 2013) Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tieto ukazovatele stúpajú. 

1.4.4 Analýza zadlženosti 

Táto analýza vyjadruje do akej miery sa podieľa cudzí a vlastný kapitál na financovaní 

potrieb daného podniku. Taktiež poukazuje na štruktúru použitých zdrojov a schopnosť 

spoločnosti splácať svoje dlhy. 

Celková zadlženosť –tento ukazovateľ vyjadruje do akej miery spoločnosť financuje 

svoje aktíva pomocou cudzích zdrojov. Pre spoločnosť je najlepšie pokiaľ tento ukazo-

vateľ klesá. 

 100*
_

Aktíva

zdrojeCudzie
lženosťCelkovázad =  

Obr.7 Vzorec pre výpočet celkovej zadlženosti 

V mnohých spoločnostiach sa finanční riaditelia zameriavajú na analýzu pomerových 

ukazovateľov. Pozorujú vývoj týchto ukazovateľov v čase, porovnávajú ich nárasty a 

poklesy za jednotlivé roky. Na to, aby mala analýza výpovednú hodnotu, je potrebné, 

aby firma porovnala svoje výsledky s hodnotami odvetvia. Táto metóda sa nazýva ben-

chmarking. Benchmarking je proces,  v rámci ktorého porovnávame hodnoty spoločnos-
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ti s hodnotami, ktoré firma považuje za vhodné. Hlavným cieľom je zdokonaľovanie 

vlastných aktivít.(Codling, 1991) 

1.5 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

V minulosti bolo normálne, že stratégie boli vytvárané na základe intuície, poprípade 

neprofesionálnych analýz. Situácia v podnikateľskom prostredí to umožňovala, takýto 

postoj nepredstavoval pre spoločnosť likvidačné riziko. Momentálne je prostredie vo 

všeobecnosti charakteristické rýchlym trendom vývoja zmien. Ak chce spoločnosť pre-

žiť, musí sa na tieto zmeny pripraviť a vedieť na ne reagovať. Práve v tomto vidíme 

význam strategických analýz. Ich využitie je však širokospektrálne. 

Strategické analýzy manažérom umožňujú poznať ich východiskovú pozíciu, po-

znať svoje silné a slabé stránky, umožňujú im odhaliť príležitosť a hrozby, poskytujú im 

informácie o priestore, v ktorom môžu firmy excelovať. Strategické analýzy sú kľúčo-

vým bodom pri tvorbe úspešnej stratégie. Dobre spracovaná analýza je „oknom do sve-

ta“. Bez nej môžeme všetky rozhodnutia považovať za výstrel do neznáma.(Warner, 

2010) 

1.5.1 Účel strategickej analýzy  

Výsledkom strategickej analýzy by mali byť odpovede na tri zásadné otázky: 

• Aké sú perspektívny podniku z dlhodobého hľadiska? 

• Aký vývoj trhu, konkurencie a predovšetkým vývoj podnikových tržieb je mož-

né v súvislosti s odpoveďami na prvú otázku očakávať?  

• Aké riziká sú s podnikom spojené?(Mařík, 2011) 

Hlavné výsledky strategickej analýzy 

Pri odpovedi je potrebné zohľadniť určitú postupnosť  

• Na základe strategickej analýzy 

• Na základe strategickej analýzy doplnenej o finančnú analýzu 

• Na základe strategickej analýzy doplnenej o finančný plán 
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Postup strategickej analýzy 

• Relevantný trh, jeho analýza a prognóza (analýza vonkajšieho potenciálu) 

• Analýza konkurencie a vnútorného potenciálu podniku 

• Prognóza tržieb podniku (tento krok je výsledkom predchádzajúcich dvoch kro-

kov) 

Štruktúra prostredia pre potreby strategických analýz 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že strategické analýzy sa v praxi využívané najmä na 

skúmanie prostredia. V rámci strategických analýz, pri ktorých používame analytické 

metódy a techniky sa firma zameriava na externé (príležitosti a hrozby) a interné (silné a 

slabé stránky) prostredie. Externé prostredie je následne členené na makroprostredie a 

mikroprostredie. Makroprostredie môžeme vnímať z rôznych pohľadov, zameriavame 

sa však najmä na faktory, ktoré majú vplyv na všetky subjekty v mikroprostredí. Mikro-

prostredie sa skladá zo subjektov, ktorých primárnym cieľom je dosahovanie svojich 

zámerov. Mikroprostredie je následne delené na širšie interakčné prostredie a prostredie 

odvetvia.  

1.5.2 Analýza makroprostredia 

Ako môžeme vidieť na obrázku vyššie, makroprostredie je súčasťou externého prostre-

dia, ktoré obklopuje jednotlivé subjekty. Podľa vyššie uvedenej štruktúry môžeme 

skonštatovať, že makroprostredie je prostredie relatívne vzdialené jednotlivým subjek-

tom mikroprostredia. Jeho analýza je však rovnako dôležitá. V rámci skúmania makro-

prostredia sa zameriavame najmä na príležitosti a hrozby, ktoré sú výsledkom vplyvu 

nasledovných faktorov: 

• politické – existujúce a potenciálne pôsobenie politických vplyvov 

• ekonomické – pôsobenie a vplyv miestnej, národnej a svetovej ekonomiky, 

• sociálne – pôsobenie sociálnych a kultúrnych zmien, 

• technologické – dopady nových a vyspelých ekonomík, 

• legislatívne – vplyv národnej, európskej a medzinárodnej legislatívy, 
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• ekologické (environmentálne) – miestna, národná a svetová ekologická proble-

matika a otázky jej riešenia.(Grasseová, 2012) 

Na skúmanie makroprostredia sa používajú rôzne analytické metódy a techniky. 

Vo všeobecnosti však nevieme ponúknuť konkrétne odporúčanie, ktoré analytické ná-

stroje využívať.  Voľba analytickej metódy závisí od danej situácie, od charakteru a 

zvykov danej organizácie. Taktiež si treba uvedomiť, že každá z týchto metód, či už je 

využívaná pri analýze makroprostredia alebo mikroprostredia, môže byť modifikovaná 

a prispôsobená požiadavkám konkrétneho podniku. 

PESTLE analýza 

PESTLE analýza nám poskytuje návod na identifikáciu príležitostí a hrozieb v podobe 

vplyvu jednotlivých faktorov. Hlavným cieľom PESTLE analýzy je odpovedať na tri 

kľúčové otázky: 

• Ktoré z vonkajších faktorov majú vplyv na organizáciu alebo jej časti? 

• Aké sú možné účinky týchto faktorov? 

• Ktoré z nich sú v blízkej budúcnosti najdôležitejšie?(Grasseová, 2012) 

Výstupy z PESTLE analýzy slúžia ako podklad pre manažérske rozhodovanie. Táto 

analýza ukazuje manažmentu, v akom štádiu sa nachádza trh a kam smeruje. PESTLE 

analýza sa skladá z komponentov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie. 

Päť základných krokov: 

Vymedzenie zámeru a obsahu analýzy - identifikovanie oblastí, ktoré budú skúmané. 

Na zadefinovanie toho predmetu skúmania sa používa tzv. podnikateľský model. Pro-

stredníctvom neho je možné vybrať si z oblastí, v rámci ktorých bude skúmaný vplyv 

jednotlivých faktorov. 

Pozorovanie - v rámci pozorovania je dôležité sledovať oblasti, zvolené v prvom kroku. 

Podstatné sú nové zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na podnikanie. Je dôležité, aby bol 

k dispozícií dostatok relevantných a aktuálnych zdrojov. Informácie je možné čerpať zo 

stránok ako sú napr.: štatistický úrad, stránky ministerstiev, stránky bánk a iných inšti-

túcií. 
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Skúmanie – potrebné zamerať sa na kľúčové faktory, ktoré budú mať v budúcnosti zá-

sadný vplyv na fungovanie firmy. Je dôležité odhaliť aký vplyv budú mať dané trendy 

na spoločnosť. 

Prognózovanie - fáza predpovedania budúceho vývoja jednotlivých trendov a faktorov. 

Na prognózovanie sa používajú kvantitatívne a kvalitatívne prognostické metódy ako sú 

napr. metóda PIMS, metódy regresnej a korelačnej analýzy, vyrovnávanie časových 

radov, názory zákazníkov, odhady predajcov, atď. 

Zhodnotenie - kľúčová fáza, ktorej cieľom je vyhodnotiť, do akej miery sú jednotlivé 

trendy významné, aká bude sila ich vplyvu na danú spoločnosť.(Papulová, 2012) 

1.5.3 Analýza mikroprostredia 

Mikroprostredie je tvorené subjektmi, ktoré prichádzajú do priamej interakcie s podni-

kom, respektíve prostredníctvom svojho konania ovplyvňujú jeho fungovanie. Z tohto 

pohľadu delíme mikroprostredie na širšie interakčné prostredie a prostredie odvetvia. 

V rámci analýzy mikroprostredia je najčastejšie používanou metódou Porterov 

model piatich síl. . Zamerať sa treba najmä na definovanie nasledovných oblastí: veľ-

kosť trhu (napr. z pohľadu tržieb), geografický rozsah a počet konkurentov, štádium 

odvetvia, vstupné bariéry, tempo zmien technológií, atď. Na základe popisu týchto ob-

lastí firma zadefinuje strategické skupiny. 

Porterov model 5 síl 

Všeobecne prevláda názor, že konkurenčný boj je vojna medzi dvoma firmami, ktoré sú 

na trhu rivalmi a ich cieľom je získať čo najväčší podiel na trhu. Podľa Portera, konku-

renčná súťaž je oveľa viac komplexná, nejde len o boj medzi rivalmi. Nie je to o tom, 

kto je najväčší. Ide o to, kto dosahuje najväčšie zisky. Ziskovosť je podľa neho defino-

vaná piatimi konkurenčnými silami.(The Explainer: Porters Five Model, 2017). Pomo-

cou tohto pohľadu je možné presne stanoviť, ako je ekonomická hodnota, ktorú firmy 

vytvárajú rozdelená medzi päť konkurenčných síl. 

Porterov model praktický nástroj na pochopenie konkurenčnej štruktúry odvetvia. Tento 

jednoduchý analytický nástroj je efektívny vo vzťahu k identifikácii konkurencie – v 
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širšom slova zmysle. Taktiež sa využíva na porozumenie, ako dokáže firma zredukovať 

schopnosť konkurencie generovať zisk.(Michaux, 2015) 

Rivalita medzi existujúcimi firmami  

Táto sila skúma, aká je intenzita konkurencie na trhu. Determinovaná je počtom existu-

júcich konkurentov a ich schopnosťou podnikať. Rivalita medzi konkurentmi je vysoká, 

pokiaľ je na trhu malé množstvo konkurentov, ktorí predávajú rovnaké, respektíve veľ-

mi podobné produkty, trh je v štádiu rastu a zákazníci majú možnosť prejsť ku konku-

rencii, ktorá im ponúka podobný produkt za nižšiu cenu. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Táto sila analyzuje aká je sila dodávateľov, akú kontrolu majú dodávatelia nad poten-

ciálnym rastom ich cien. Pokiaľ majú dodávatelia možnosť zvyšovať svoje ceny, má to 

negatívny vplyv na ziskovosť spoločnosti. V prípade, že vyjednávacia sila dodávateľov 

je vysoká, ich primárnym cieľom sa stáva snaha o naplnenie svojich potrieb, aj na úkor 

odberateľov. Vo všeobecnosti platí, čím menej dodávateľov, tým väčšia je ich vyjedná-

vacia sila. 

Vyjednávacia sila kupujúcich 

Táto sila funguje na podobnom princípe ako sila dodávateľov. Hlavným cieľom je zis-

tiť, do akej miery môžu kupujúci ovplyvniť ceny a kvalitu produktov a služieb. V prí-

pade, že na trhu je veľké množstvo predávajúcich a malé množstvo kupujúcich, vyjed-

návacia sila zákazníkov stúpa. Pre zákazníka je v tomto prípade jednoduché prejsť od 

jedného predávajúceho k druhému. Naopak, pokiaľ je na trhu malé množstvo predajcov, 

poprípade predávajú produkty v malom množstve alebo produkty, ktoré nemajú substi-

túty, vyjednávacia sila zákazníkov je nízka. 

Hrozba nových konkurentov 

Táto sila skúma, aké náročné alebo jednoduché je pre konkurenciu vstúpiť na nové trhy. 

Na trhu sú odvetvia, pri ktorých sa firmy nemusia báť vstupu nových konkurentov. Za-

príčinené to je najmä bariérami vstupu do odvetvia. Medzi takéto bariéry patria napr. 

legislatívne bariéry, investičná náročnosť technológií, silné postavenie etablovaných 

firiem, lojalita zákazníkov, ochrana firiem zo strany štátu alebo iných inštitúcií. 
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Hrozba nových substitútov 

Táto sila skúma, aké jednoduché je pre zákazníka prejsť z produktu jednej spoločnosti 

ku kúpe produktu inej spoločnosti. Substitučné produkty sú také produkty, ktoré sú vy-

rábané inými technológiami a majú často i iné konštrukčné riešenie. Sú spravidla ponú-

kané firmami z iných odvetví. Pritom sú schopné uspokojovať rovnaké potreby zákaz-

níkov ako produkty nášho odvetvia.(Slávik, 2013) 

1.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je analytický nástroj využívaný v rôznych oblastiach, predovšetkým 

však v podnikateľskom prostredí. SWOT analýza je jednou z metód strategickej analýzy 

východiskového stavu organizácie alebo jej časti, kedy na základe vnútornej analýzy 

(silné a slabé stránky) a vonkajšej analýzy (príležitosti a hrozby) sú generované alterna-

tívne stratégie.(Grasseová, 2012) Na to, aby bola úspešná je potrebné vykonať viacero 

analýz, ktoré budú v rámci SWOT analýzy zhrnuté.  

Využitie  tejto analýzy sa  zameriava na analýzu vonkajšieho a vnútorného pro-

stredia organizácie. Vonkajšie prostredie je v tomto prípade podmienené najmä existen-

ciou príležitostí a hrozieb. Na vykonanie analýzy vonkajšieho prostredia bude použitá 

PESTLE analýza. Na druhej strane, pri rozbore vnútorného prostredia je dôležité určiť, 

do akej miery organizácia využíva zdroje a možnosti, ktorými disponuje. Pre potreby 

tejto diplomovej práce bude využitá finančná analýza. 

SWOT analýza je v mnohých prípadoch označovaná aj ako syntetizujúca metóda, 

v rámci ktorej sú hodnotené informácie a údaje zistené čiastkovými analýzami. V rámci 

čiastkových analýz prichádza s presným zoznamom silných a slabých stránok, príleži-

tostí a hrozieb. Tie musia byť ohodnotené podľa ich vplyvu. Vplyv faktorov môže byť 

vyčíslený pomocou hodnotiacej škály so stupnicou 1-10.(Papulová, 2012). Tieto hodno-

ty je potrebné naniesť do tzv. SWOT grafu. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto kapitole bude predstavená spoločnosť, jej výrobný program a zákazníci. Násled-

ne bude vypracovaná strategická a finančná analýza. Kapitolu uzatvorí zhrnutie oboch 

analýz vo SWOT matici.  

2.1 PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  je spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti 

nakladania s ostatnými odpadmi. Jej hlavnými činnosťami sú zber, separácia, zhodno-

covanie a skládkovanie ostatných odpadov, prevádzka zberného dvora odpadov a zimná 

a letná údržba ciest. Tieto činnosti sú zároveň predmetom certifikácie manažérskych 

systémov. 

História spoločnosti 

Táto firma je na trhu už od roku 2007, kedy sa jej podarilo vyhrať verejné obstarávanie 

na zber odpadov v Považskej Bystrici. Výhrou v tomto obstarávaní firma eliminovala 

svoju najväčšiu regionálnu konkurenciu, spoločnosť Chudovský. V súčasnosti zastáva 

pozíciu lídra v oblasti nakladania s odpadom pre okres Považská Bystrica. 

Základné údaje 

Názov MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. 

Sídlo Hliny 1412, 017 01  Považská Bystrica 

IČO 36265144 

DIČ 2021888022 

Dátum zápisu do OR 15. 10. 2004 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán Konateľ 

Základný kapitál 66 390 € / splatené 66 390 € 
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Predmet podnikania podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, poradenská čin-

nosť a koordinácia projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov, 

poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, reklamná činnosť, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti nakladania s odpadmi, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, informa-

tívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, čistenie kanalizačných systémov, čistiace 

a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, prená-

jom hnuteľných vecí, prípravné práce k realizácii stavby, biologická degradácia toxic-

kých látok v pôde a priemyselných odpadov , demolácie a zemné práce, organizovanie 

kurzov, seminárov, školení, výstav a kongresov,  

2.1.1 Výrobný program firmy a zákazníci 

Megawaste Slovakia s. r. o. je spoločnosťou, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach odpado-

vého hospodárstva, poradenskej činnosti a technických služieb v meste Považská Bys-

trica. 

Celková ponuka služieb:  

• WASTE management  

• FACILITY management 

• SERVICE management 

WASTE management: 

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu, prevádzka skládky a skládkovanie 

Jedná sa o najdôležitejšiu činnosť - core business spoločnosti. Ide konkrétne o zber, 

prepravu, vývoz komunálneho odpadu a jeho likvidáciu. Vyprodukovaný odpad firma 

zneškodňuje skládkovaním. Momentálne firma prevádzkuje dve skládky odpadov, Sve-

repec a Podstránie – Lednické Rovne. Skládka vo Sverepci je uzatvorená a v súčasnosti 

na nej prebiehajú iba monitorovacie práce. Druhá skládka v Podstrání sa vďaka zvyšu-

júcemu tempu produkcie komunálneho odpadu plní rýchlejšie ako bolo plánované pri 

výstavbe, preto spoločnosť v súčasnosti pracuje na získaní všetkých potrebných povole-

ní súvisiacich s vybudovaním druhej kazety – ďalšia skládka. Spolu s vybudovaním 
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druhej kazety firma plánuje nákup nových technológií – špeciálna linka na triedenie 

komunálneho odpadu. Jej vybudovanie bude finančne veľmi náročné.  

Zber triedeného odpadu a prevádzka separačnej linky  

Spoločnosť zabezpečuje zvoz, triedenie a zhodnotenie separovaného odpadu. V rámci 

naplnenia environmentálnej politiky firma vybudovala separačnú linku, na ktorej spra-

cováva vytriedené zložky odpadu pre ďalšie použitie. Odpad je triedený na jednotlivé 

komodity, ktoré môže firma predať na ďalšie spracovanie Organizácii zodpovednosti 

výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.  

Prevádzka zberného dvora 

Táto služba je poskytovaná len pre občanov mesta Považská Bystrica, ktorí majú mož-

nosť vyvážať odpad na zberný dvor zadarmo. 

Medzi ďalšie činnosti, ktoré firma poskytuje v rámci WASTE managementu sa zaraďu-

je: nakladanie s nebezpečnými odpadmi, predaj druhotných surovín, likvidáciu čiernych 

skládok, sanáciu ekologických záťaží a prenájom veľkokapacitných kontajnerov.  

FACILITY management: 

Kosenie a údržba zelene 

Spoločnosť poskytuje aj služby v oblasti úpravy zelene a záhradkárskych úprav. Do 

tejto kategórie spadá kosenie (strojové a ručné), hrabanie, projektovanie záhrad a ich 

úprava.  

Letná a zimná údržba ciest, čistenie ciest 

Spoločnosť poskytuje aj službu starostlivosti o cesty a miestne komunikácie. V rámci 

tejto služby vie zabezpečiť zimnú údržbu: odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov, 

ručné čistenie od ľadu. Taktiež letnú údržbu: zametanie a kropenie ciest a chodníkov. 

Momentálne je táto služba využívaná najmä mestom Považská Bystrica a niekoľkými 

firmami.  

Vysprávky ciest 

Do tejto kategórie činností spadajú najmä opravy výtlkov na cestách a úpravy spevne-

ných plôch, ktoré spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom firiem, s ktorými má uzatvo-

rené zmluvy o poskytovaní služieb. 
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Medzi ďalšie činnosti, ktoré firma poskytuje v rámci FACILITY managementu sa zara-

ďujú: drobné stavebné práce, búracie práce, zemné práce a prenájom techniky. Do bu-

dúcna chce firma rozšíriť toto portfólio o práce vo výškach, správu nehnuteľností a 

upratovacie služby.  

SERVICE management: 

Vzdelávanie v oblasti separácie a nakladania s odpadmi 

V posledných rokoch si firma začala uvedomovať svoj záväzok voči spoločnosti. Roz-

hodla sa preto zamerať na environmentálnu výchovu detí a mládeže prostredníctvom 

prednášok, exkurzií, premietania ekologických filmov o separácii. Do budúcna firma 

plánuje zaviesť projekt vzdelávania na ZŠ. 

Poradenstvo pre samosprávy a environmentálne poradenstvo 

Firma zabezpečuje aj podporu pre mestá a obce  v oblasti prípravy tlačív, ktoré sú po-

trebné ako dokumentácia o nakladaní  s odpadmi. Každé mesto a obec musí evidovať 

množstvo odpadov, ktoré vyseparuje alebo zlikviduje na skládke. Zákony sa bohužiaľ 

stále menia, orientácia v oblasti administratívy je náročnejšia. Úlohou spoločnosti je 

zabezpečiť a pomôcť svojim zákazníkom lepšie sa orientovať.  

Medzi ďalšie činnosti, ktoré firma poskytuje v rámci SERVICE managementu zaraďu-

jeme: vypracovanie POH (plánu odpadového hospodárstva) a VZN (všeobecne záväz-

ného nariadenia) v súvislosti s nakladaním s odpadmi. 

2.1.2 Zákazníci 

Samospráva 

Jedná sa o najdôležitejšieho zákazníka firmy, z dôvodu, že  tvorí hlavný príjem pre spo-

ločnosti. Je tvorená tvorcami verejnej mienky a ľuďmi, ktorí rozhodujú o verejných 

zákazkách. V tomto prípade sa jedná hlavne o mesto Považská Bystrica a okolité obce, 

v ktorých spoločnosť poskytuje služby. Ku všetkým obciam sa firma dostala prostred-

níctvom verejného obstarávania, ktoré vyhrala vďaka najnižšej ponúkanej cene. Týmto 

spôsobom firma získala niekoľko významných zákazníkov. 
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Firmy 

Dôležití zákazníci, predovšetkým z pohľadu príjmov iných ako z verejných zdrojov. 

Prevažne sa jedná o firmy pôsobiace priamo v meste Považská Bystrica, respektíve v 

okolí do 50 km. Z rozdelenia tržieb prevažuje príjem z prenájmu veľkokapacitných kon-

tajnerov, likvidácie odpadu na skládke. Firmy je ďalej možné rozdeliť na pravidelných a 

jednorazových zákazníkov. 

Občania mesta Považská Bystrica 

V Považskej Bystrici je viac ako 41 000 občanov, ktorí platia ročne poplatok za komu-

nálny odpad. Za tento poplatok majú nárok na všetky služby súvisiace s odpadmi, v 

mnohých prípadoch sú zvýhodnený oproti občanom z iných obcí. 

2.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

V rámci strategickej analýzy bude vypracovaná analýza vonkajšieho a vnútorného pro-

stredia firmy. Makroprostredie bude analyzované pomocou PESTLE analýzy a analýza 

mikroprostredia bude uskutočnená pomocou Porterovho modelu piatich síl. 

2.2.1 Analýza makroprostredia 

Pre potreby analýzy makroprostredia je použitá PESTLE analýza, ktorá ukazuje aké 

vplyvy pôsobia na spoločnosť z okolia podniku. 

Politické faktory 

Firma je v súčasnosti v stabilnom politickom prostredí, avšak do budúcnosti je potrebné 

zobrať do úvahy aj politickú situáciu. Hlavný predmet činnosti firmy je financovaný 

z verejných zdrojov na základe verejného obstarávania a musí spĺňať zákonom stanove-

né podmienky. 

Výsledok analýzy – politické faktory, vzhľadom na aktuálnu stabilnú situáciu, pre spo-

ločnosť nepredstavujú hrozbu ani príležitosti. 

Ekonomické faktory 

Firma MEGAWASTE SLOVAKIA  s. r. o. je spoločnosť, ktorá má pomerne vysoké 

náklady súvisiace s prevádzkou a nákupom nových technológií (autá, stroje). 
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V priebehu 2 rokov čakajú firmu nasledovné investície: kúpa nových komunálnych za-

riadení (200 000€), vybudovanie 2. kazety na skládke odpadov Lednické Rovne, vybu-

dovanie špecifickej linky na triedenie odpadu priamo na skládke odpadov (technológia 

na zhodnotenie komunálneho odpadu). Očakávané výdavky na vybudovanie 2. kazety 

spolu s linkou sú približne 1 350 000 €. Na financovanie nákupu takejto techniky firma 

využíva finančné zdroje banky. Pri vybavovaní úverov firma prihliada najmä na náklad 

na danú pôžičku – úrok. V súčasných bankových podmienkach je pre firmu výhodné 

financovať nákup drahej techniky formou úverov. Nízka úroková miera bude pokračo-

vať minimálne do tretieho kvartálu 2018 (Vo financiách, 2018) 

Výsledok analýzy – cudzí kapitál za nízky úrok predstavuje pre spoločnosť príležitosť 

na financovanie investičnej činnosti. 

Spoločenské a sociálne faktory 

Slovenská republika sa v posledných rokoch približuje vývojom demografických uka-

zovateľov úrovni vyspelých štátov EÚ. Rast počtu obyvateľstva z roka na rok stúpa. 

Tento trend potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu. Rastúci trend v počte obyvateľov 

do veľkej miery súvisí s množstvom vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý 

končí na skládke odpadov. V roku 2015 prišiel Štatistický úrad v rámci publikácie Od-

pady v Slovenskej republike za rok 2015 s nasledovnými zisteniami: množstvo vypro-

dukovaného komunálneho odpadu narastá. V roku 2013 vyprodukoval obyvateľ 

v priemere o 6 kg viac komunálneho odpadu ako tomu bolo v roku 2012. Množstvo 

komunálneho odpadu na 1 obyvateľa tak dosiahlo 325,25 kg. Išlo o medziročný nárast 

o 2% (Gallovič, 2014). Napriek intenzívnejšiemu separovaniu odpadov rastie množstvo 

uloženého odpadu na skládku, príčinami sú rastúci počet obyvateľov a rastúce množstvo 

odpadu produkovaného na jedného občana. Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. 

r. o. zaznamenala v predchádzajúcich rokoch rastúci trend v skládkovaní odpadov. 

Výsledok analýzy – zvyšovanie objemu ukladaného odpadu je spojené s rýchlej-

ším zapĺňaním skládkových kapacít a nutnosťou obstarať nové kapacity – hrozba. 

Technologické faktory 

Oblasť triedenia a spracovania odpadov je celosvetovo sledované odvetvie, najmä vďa-

ka zákonodarným inštitúciám vyspelých krajín. Svetovým trendom je znižovanie obje-

mu odpadu, ktorý je potrebné uložiť na skládky, preto sú vyvíjané technológie pre efek-
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tívnejšiu separáciu a využitie odpadu, aby sa znižovala ekologická záťaž na životné 

prostredie. Firma je momentálne v jednaní o zaobstaraní modernejšej separačnej linky, 

ktorá by separovala väčšie percento komunálneho odpadu, ako je tomu doteraz. Zároveň 

je potrebné dodať, že najnovšie technológie v oblasti zhodnocovania odpadov sú veľmi 

nákladná záležitosť a návratnosť investície sa počíta v horizonte desať a viac rokov. 

Výsledok analýzy – väčší objem zhodnoteného odpadu – príležitosť do budúcna. 

Legislatívne faktory 

V roku 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch ktorá priniesla zmeny 

v oblasti separovaného odpadu. Táto zmena však priniesla zhoršenie súčasného stavu a 

vzhľadom na súčasnú nespokojnosť predstaviteľov samospráv, zberových spoločností 

ako aj malé organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV dostali značnú moc pri 

rozhodovaní o nakladaní s druhotnými surovinami. Na trhu pomaly vzniká monopol, 

ktorý otvára priestor na manipuláciu s trhom, čo bude mať za následok postupnú likvi-

dáciu recyklačného priemyslu na Slovensku. (Kolektív, 2015) V takomto prípade  je 

možné hovoriť o hrozbe, ktorá plynie aj pre spoločnosť. 

Výsledok analýzy – potenciálny problém s odbytom separovaného odpadu, spôso-

bený nejasnou a komplikovanou legislatívou – hrozba. 

Ekologické faktory 

Od roku 2014 pripravuje Európska komisia novelizáciu zákonov a smerníc súvisiacich 

s ochranou životného prostredia. V súčasnosti sú realizované rokovania poradných or-

gánov európskej komisie. Predpokladá sa, že novelizované zákony budú vydané 

v priebehu budúceho roka.  

Legislatíva v súčasnej podobe obsahuje množstvo zákonov, noviel a vyhlášok. V 

tejto podobe je legislatíva veľmi komplikovanou úpravou ochrany životného prostredia. 

Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. rýchlo reaguje na všetky zmeny a spĺňa 

všetky podmienky vyplývajúce z danej legislatívy.  

Výsledok analýzy – veľká pravdepodobnosť zmien legislatívy, v súčasnosti nie je 

možné určiť či budú pre spoločnosť hrozbou alebo príležitosťou. 
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2.2.2 Analýza mikroprostredia 

Pre analýzu mikroprostredia je použitý Porterov model. Porter svoj model založil na 

skúmaní piatich rozhodujúcich síl, ktoré ovplyvňujú situáciu v odvetví: 

· obchodná sila dodávateľov, 

· obchodná sila kupujúcich, 

· riziko vstupu potenciálnych konkurentov, 

· hrozba substitučných produktov, 

· rivalita medzi etablovanými firmami v odvetví. 

Analýza sily vplyvu dodávateľov 

Spoločnosť pôsobí v regióne, kde je nedostatok odberateľov a preto sa dodávatelia sna-

žia v maximálnej možnej miere vyhovieť požiadavkám odberateľov aby si ich udržali. 

Podľa informácií získaných od vedenia spoločnosti, vyjednávacia sila dodávateľov je 

veľmi malá. Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. je pomerne veľkým odbe-

rateľom, ktorý si môže vo vzťahu k dodávateľom vyjednať výhodnejšie obchodné pod-

mienky: prednostné vybavenie zákaziek, množstevné zľavy, skrátené dodacie lehoty, 

atď. 

Výsledok analýzy: Slabí dodávatelia, možnosť pre spoločnosť vyjednať si priaznivé 

podmienky – príležitosť. 

Analýza sily vplyvu kupujúcich 

Silu vplyvu kupujúcich môžeme v tomto prípade ohodnotiť aj na základe faktu, že spo-

ločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. je jediná firma, ktorá poskytuje komplexné 

služby v oblasti nakladania s odpadmi v rámci považskobystrického regiónu. Kupujúci, 

či už sú to fyzické alebo právnické osoby, nemajú veľa možností čo sa týka výberu do-

dávateľa. 

Výsledok analýzy: Slabí kupujúci – PRÍLEŽITOSŤ – ľudia nemajú na výber. Firma 

môže zvyšovať svoje ceny a jej služby budú aj napriek tomu využívané. Takáto situácia 

však doposiaľ nenastala. 
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Sila vplyvu potenciálnych konkurentov 

S rizikom vstupu nových konkurentov na trh treba počítať vždy. Na trhu odpadového 

hospodárstva prichádza najväčšia hrozba od zahraničných spoločností, ktoré môžu na 

Slovensku vidieť veľký potenciál. Tento trend bol badateľný v minulých rokoch, kedy 

na Slovensko prišlo veľa zahraničných firiem, medzi nimi aj súčasná konkurencia spo-

ločnosti. Momentálne je slovenský trh presýtený týmito firmami, a preto je len veľmi 

malá pravdepodobnosť príchodu silnej zahraničnej firmy na Slovensko. 

Medzi bariéry, ktoré bránia vstupu na trh odpadového hospodárstva v Považskej Bystri-

ci môžeme zaraďovať nasledovné: 

Lojalitu zákazníkov voči obchodnej značke – firma v marci 2016 vyhrala verejné 

obstarávanie na zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

pre Považskú Bystricu a jej integrované časti. Platnosť tejto zákazky je 10 rokov. Pokiaľ 

bude spoločnosť plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, do roku 2026 

má takmer isté postavenie lídra na danom trhu. 

Investičná náročnosť technológií – nakladanie s odpadmi si vyžaduje obrovskú vstup-

nú investíciu, napr. kúpa komunálnych a iných áut, kúpa technológie na separovaný 

zber, náklady na prevádzku skládky, atď.  

Legislatívne bariéry – poskytovanie služieb súvisiacich s nakladaním a likvidáciou 

odpadu potrebuje veľké množstvo povolení, od povolení vydaných ministerstva život-

ného prostredia až po povolenia od veterinárnej inšpekcie.  

Výsledok analýzy – vzhľadom na rozsah bariér, ktoré bránia vstupu nových konkurent-

ov do odvetvia, nízke riziko vstupu nových konkurentov – príležitosť 

Hrozba substitučných produktov 

V odvetví odpadového hospodárstva momentálne neexistuje v našich podmienkach re-

álne využiteľný substitučný produkt, ktorým by sme vedeli nahradiť napr. skládkovanie 

odpadu, preto sa firma nemusí v blízkej budúcnosti báť poklesu dopytu po jej službách. 

Výsledok analýzy: nízke riziko substitučných produktov – príležitosť 
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Rivalita medzi etablovanými firmami v odvetví 

Momentálne je situácia taká, že na slovenskom trhu pôsobí viacero významných firiem, 

ktoré poskytujú rovnaké služby ako MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. Firmy sa na 

lokálnych trhoch etablovali a môžu začať uvažovať nad expandovaním na nové trhy. 

Firmy, ktoré majú potenciál vytlačiť spoločnosť z lokálneho trhu, však tento trh považu-

jú za neatraktívnu oblasť a svoje aktivity nesmerujú k získaniu tohto trhového podielu. 

Vo všeobecnosti však môžeme aj na základe štádia, v ktorom sa odvetvie nachádza po-

vedať, že rivalita na trhu je pomerne veľká a mohla by pre spoločnosť znamenať hroz-

bu. V prípade ak by sa veľká spoločnosť rozhodla pre získanie trhu Považskej Bystrice, 

mohla by to byť pre spoločnosť hrozba, najmä po uplynutí 10-ročného kontraktu s mes-

tom. 

Výsledok analýzy: vysoká miera rivality medzi etablovanými firmami – hrozba 

2.2.3 Analýza 7S 

Pomocou analýzy 7S budú zhodnotené kritické faktory spoločnosti. 

Stratégia 

Súčasná stratégia je poskytovanie služieb v rámci okresu Považská Bystrica v stabilnej 

kvalite a sledovanie príležitostí pre expanziu aj do ďalších miest a obcí. Spoločnosť má 

schopnosti aj podmienky na diverzifikáciu pôsobnosti i do iných oblastí v rámci Slo-

venska. Stratégiou spoločnosti je v stredne a dlhodobom horizonte budovať zariadenia 

na energetické zhodnocovanie odpadov. 

Štruktúra 

Organizácia využíva funkčný prístup k tvorbe organizačnej štruktúry. Naprieč spoloč-

nosťou je zavedená funkcionálna organizačná štruktúra, kedy každý vedúci je zodpo-

vedný za svoj úsek a priamo je podriadený a reportuje výsledky svojmu nadriadenému.   

Systém 

Podnik využíva predovšetkým sadu Office pre korešpondenciu a dokumenty, pre dane a 

účtovníctvo využíva program Pohoda. Spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov 

potvrdzujúcich kvalitu manažérskeho systému ako i bezpečnosti: ISO 9001:2008 Sys-



50 

 

témy managementu kvality, ISO 14001:2004 Systém environmentálneho managementu  

a OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zamestnanci 

Spoločnosť má 92 zamestnancov, ktorých delíme do dvoch kategórií. Prvú kategóriu 

tvoria zamestnanci zabezpečujúci administratívny a technický chod spoločnosti a riadia 

spoločnosť. Do tejto kategórie spadá 10 zamestnancov. Druhú kategóriu tvoria zamest-

nanci, ktorí zabezpečujú hlavnú činnosť organizácie ako vodiči a manuálni pracovníci. 

Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol 86. 

Štýl riadenia 

Zásadné slovo ma riaditeľ, ktorý rozhoduje na základe informácií od jednotlivých vedú-

cich zodpovedných za svoje oddelenia. Radoví zamestnanci majú rozdelenú prácu a sú 

pravidelne kontrolovaní. 

Schopnosti 

Schopnosti je nutné rozdeliť podľa postavenia zamestnanca v spoločnosti. Manuálne 

pracujúci pracovníci potrebujú vedieť predovšetkým pracovné postupy a bezpečnostné 

zásady pri práci. Pracovníci vo vedúcich pozíciách musia ovládať predovšetkým soft 

skills, ako vedenie ľudí, analýza práce podriadených a samozrejme vystupovanie pred 

zákazníkmi, pretože reprezentujú firmu. 

Zdieľané hodnoty 

Hlavným zámerom je trvalá orientácia na uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a zvy-

šovanie kvality poskytovaných služieb. Spokojnosť zákazníka je základným predpokla-

dom k rozvoju a prosperite spoločnosti. Environmentálnou víziou je vybudovanie kom-

plexného systému odpadového hospodárstva so zameraním na elimináciu množstva 

vzniknutých odpadov, ktoré končia na skládke komunálnych odpadov. 

2.3 FINANČNÁ ANALÝZA 

Finančná analýza podniku bude prevedená pomocou horizontálnej a vertikálnej analýzy 

rozvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti za roky 2012 – 2016. 



51 

 

2.3.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza ukazuje jednotlivé zmeny v porovnaní s predchádzajúcim obdo-

bím. V tabuľke sú zobrazené absolútne a relatívne zmeny. 

Tab.1: Horizontálna analýza aktív 

Aktíva 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
2015/2016 

Spolu majetok 113,93% -3,92% 9,51% 54,58% 
-37,14% 

Neobežný majetok -31,01% -26,58% 189,78% 82,09% 
3,03% 

Dlhodobý nehmotný majetok - - - - 
-5,64% 

Dlhodobý hmotný majetok -28,60% -29,29% 5,05% 23,20% 
31,95% 

Pozemky 0,00% 0,00% 14,24% -10,79% 
0,00% 

Stavby -47,70% -34,61% 50,37% -44,54% 
101,13% 

Samostatné hnuteľné veci a SHV -16,55% -31,09% -19,28% 96,05% 
18,69% 

Dlhodobý finančný majetok - - 57903,43% 95,75% 
-0,48% 

Obežný majetok 231,31% 2,88% -14,07% 42,13% 
-59,16% 

Zásoby 133,89% -11,10% 376,19% 51,87% 
3,84% 

Dlhodobé pohľadávky - 6,74% -15,24% -99,69% 
-63,44% 

Krátkodobé pohľadávky 24,19% 2,00% 36,09% 143,67% 
-57,47% 

Finančné účty 725,17% 2,60% -40,81% -25,95% 
-72,96% 

Časové rozlíšenie 660,60% -91,25% 200,51% 116,11% 
-51,10% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Ako je možné vidieť z horizontálnej analýzy najväčší nárast aktív je medzi rokmi 2014 

a 2015. Tento nárast je spôsobený predovšetkým investíciami, kedy v roku 2015 boli 

zakúpené z nehmotného majetku softvér a oceniteľné práva a z hmotného majetku boli 

investície do techniky, konkrétne do obnovy vozového parku vo výške takmer 100% 

predchádzajúceho roku. Zároveň bol v tomto období navýšený obežný majetok spoloč-

nosti o 42,13%. Na tomto navýšení mali najväčší podiel rastúce dlhodobé a krátkodobé 

pohľadávky.  

V nasledujúcom období, teda medzi rokmi 2015 a 2016 je vidieť pokles aktív, čo je 

spôsobené primárne poklesom obežných aktív o 59,16%, spôsobené znížením pohľadá-

vok a finančných účtov. 



52 

 

Tab.2: Horizontálna analýza pasív 

Pasíva 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
2015/2016 

Spolu vlastné imanie a záväzky 113,93% -3,92% 9,51% 54,58% 
-37,14% 

Vlastné imanie 9,34% -17,34% 12,21% 49,65% 
3,74% 

Základné imanie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 

Kapitálové fondy - - - - 
-27,06% 

Fondy zo zisku 0,00% -95,39% 0,00% 0,00% 
0,00% 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0,83% 0,25% 39,09% 5,63% 
70,17% 

VH za účtovné obdobie po zdanení 91,92% 18,82% -49,92% 426,63% 
-90,77% 

Záväzky 156,58% -1,50% 9,13% 55,31% 
-43,11% 

Rezervy 858,09% 4,77% 11,58% 4,71% 
-60,64% 

Dlhodobé záväzky -15,45% -29,23% -16,39% -19,75% 
82,09% 

Záväzky zo sociálneho fondu 353,99% 32,50% -46,09% -4,01% 
18,91% 

Ostatné dlhodobé záväzky -16,03% -29,76% -15,91% -19,91% 
82,87% 

Krátkodobé záväzky -3,95% 6,03% 16,84% 199,22% 
-32,29% 

Záväzky z obchodného styku 59,12% 50,57% 47,58% 269,01% 
-39,41% 

Záväzky voči zamestnancom -2,48% 9,76% 4,62% 1,08% 
10,76% 

Ostatné záväzky -20,58% -17,63% -11,75% 105,41% 
-13,69% 

Krátkodobé finančné výpomoci -100,00% - - 551,98% 
-56,49% 

Bankové úvery - -32,18% -34,75% -100,00% 
- 

Bankové úvery dlhodobé - -51,75% -100,00% - 
- 

Bežné bankové úvery - 9,09% 26,08% -100,00% 
- 

Časové rozlíšenie súčet 10,48% -95,18% -26,57% 57,89% 
2684,17% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Pomocou horizontálnej analýzy pasív je možné vidieť, akým spôsobom boli zabezpeče-

né zmeny majetku podniku. Najväčší nárast pasív, je rovnako ako v prípade aktív medzi 

rokmi 2014 a 2015. Najvýraznejší vplyv na túto zmenu mal prírastok záväzkov, čiže 

nárast cudzích zdrojov financovania. V tomto období relatívne najviac rástli krátkodobé 

finančné výpomoci o 551,98%. 

Najväčší medziročný pokles bol zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016. V tomto 

období sa znížil podiel cudzích zdrojov o 43,11% oproti predchádzajúcemu roku. Po-

kles bol spôsobený výrazným poklesom rezerv a krátkodobých záväzkov spoločnosti. 
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Tab.3: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát 

 Výkaz Z a S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
2015/2016 

Tržby 2,63% 13,26% 7,44% 66,30% 
-7,88% 

Výrobná spotreba -1,15% 48,29% 9,08% 65,94% 
9,09% 

Pridaná hodnota 6,40% -19,22% 4,63% 66,94% 
-37,81% 

Osobné náklady 4,49% 10,84% 4,27% 7,10% 
8,62% 

Dane a poplatky -22,94% -84,16% -3,94% 1,53% 
83,65% 

Odpisy a opravné položky k DM -8,34% -64,16% -39,97% 0,44% 
89,58% 

Tržby z predaja DM a materiálu 1345,13% -84,61% -98,54% 58425,25% 
85,22% 

Zostatková cena predaného DM a materiálu 3282,94% -87,56% -99,52% 227602,44% 
84,00% 

Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam - - 2200,50% 103,78% 
-94,57% 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -39,69% -18,79% -40,44% 229,31% 
-75,28% 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť -19,32% 2,93% 8,42% 230,48% 
-78,16% 

VH z hospodárskej činnosti 38,92% 3,73% -46,40% 507,15% 
-90,32% 

Výnosové úroky 4475,16% 436,30% 5,38% -45,99% 
-48,88% 

Nákladové úroky -25,27% 4,43% -24,93% 60,04% 
-65,28% 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 148,27% -62,92% -28,07% 8,67% 
133,48% 

Finančný výsledok hospodárenia -30,54% -80,83% -174,75% -661,56% 
-66,26% 

VH za účtovné obdobie pred zdanením 89,05% 26,16% -41,23% 447,25% 
-91,59% 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 60,08% 26,16% 6,05% 478,56% 
-92,73% 

VH za účtovné obdobie po zdanení 99,22% 26,16% -54,56% 426,63% 
-90,77% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Vo výkaze ziskov a strát sú najdôležitejšou položkou tržby, a pomocou horizontálnej 

analýzy je možné porovnať vývoj v rámci jednotlivých rokov. Z tabuľky vyplýva, že 

najväčší rast tržieb v sledovaných obdobiach nastal medzi rokmi 2015 a 2016, kedy sa 

spoločnosti podarilo dosiahnuť rast tržieb o 66,3% a nárastu zisku po zdanení až o 

426,63%. Medzi rokmi 2014 a 2015 je zároveň vidieť veľký predaj dlhodobého majet-

ku, pretože tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu vzrástli o 58 425,25% a 

zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu dokonca až o 227 602,44%. 

V období medzi rokmi 2015 a 2016 poklesli tržby spoločnosti o 7,88% a následne 

zisk bol nižší o 90,77%, zároveň medzi týmito rokmi je vidieť pri znížení tržieb zvýše-

nie výrobnej spotreby o 9,09%. V tomto období je taktiež vidieť prvý krát v analyzova-

ných rokoch pokles položky tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam o 

94,57%. 
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2.3.2 Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza zobrazuje percentuálny podiel jednotlivých položiek aktív na celko-

vom majetku, pasív na vlastnom imaní a záväzkoch a výkazu ziskov a strát na tržbách. 

Tab.4: Vertikálna analýza aktív 

Aktíva 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Spolu majetok 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 

Neobežný majetok 46% 14,81% 11,32% 29,96% 35,29% 
57,84% 

Dlhodobý nehmotný majetok 0% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 
1,89% 

Dlhodobý hmotný majetok 44% 14,81% 10,90% 10,46% 8,34% 
17,50% 

Pozemky 3% 1,38% 1,44% 1,50% 0,86% 
1,37% 

Stavby 19% 4,58% 3,12% 4,28% 1,54% 
4,92% 

Samostatné hnuteľné veci a SHV 23% 8,85% 6,35% 4,68% 5,94% 
11,21% 

Dlhodobý finančný majetok 0% 0,00% 0,04% 19,18% 24,29% 
38,45% 

Obežný majetok 53% 82,60% 88,44% 69,40% 63,81% 
41,46% 

Zásoby 0% 0,41% 0,38% 1,66% 1,63% 
2,69% 

Dlhodobé pohľadávky 0% 10,28% 11,42% 8,84% 0,02% 
0,01% 

Krátkodobé pohľadávky 40% 23,45% 24,89% 30,94% 48,76% 
33,00% 

Finančné účty 13% 48,46% 51,75% 27,97% 13,40% 
5,76% 

Časové rozlíšenie 1% 2,59% 0,24% 0,65% 0,90% 
0,70% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Vertikálna analýza aktív ukazuje aký percentuálny podiel na celkových aktívach majú 

jednotlivé položky majetku. Ako je vidieť z tabuľky, v priebehu času sa mení pomer 

medzi dlhodobým a obežným majetkom. V rokoch 2012 až 2015 prevažuje hodnota 

obežného majetku na neobežným. Tento fakt poukazuje na kumulovanie krátkodobého 

finančného majetku do roku 2013 a následné investície do dlhodobého majetku.  
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Tab.5: Vertikálna analýza pasív 

Pasíva 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Spolu vlastné imanie a záväzky 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 

Vlastné imanie 29% 14,71% 12,66% 12,97% 12,56% 
20,72% 

Základné imanie 3% 1,47% 1,53% 1,39% 0,90% 
1,44% 

Kapitálové fondy 0% 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% 
-0,11% 

Fondy zo zisku 7% 3,19% 0,15% 0,14% 0,09% 
0,14% 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 16% 7,56% 7,89% 10,02% 6,85% 
18,54% 

VH za účtovné obdobie po zdanení 3% 2,49% 3,09% 1,41% 4,81% 
0,71% 

Záväzky 71% 85,19% 87,34% 87,03% 87,44% 
79,13% 

Rezervy 11% 50,47% 55,04% 56,08% 37,99% 
23,78% 

Dlhodobé záväzky 17% 6,82% 5,03% 3,84% 1,99% 
5,77% 

Záväzky zo sociálneho fondu 0% 0,06% 0,08% 0,04% 0,02% 
0,05% 

Ostatné dlhodobé záväzky 17% 6,76% 4,95% 3,80% 1,97% 
5,72% 

Krátkodobé záväzky 42% 19,06% 21,03% 22,44% 43,44% 
46,79% 

Záväzky z obchodného styku 9% 6,33% 9,91% 13,36% 31,89% 
30,74% 

Záväzky voči zamestnancom 2% 0,71% 0,81% 0,77% 0,51% 
0,89% 

Ostatné záväzky 32% 12,03% 10,31% 8,31% 11,04% 
15,16% 

Krátkodobé finančné výpomoci 0% 0,00% 0,00% 0,95% 4,02% 
2,78% 

Bankové úvery 0% 8,84% 6,24% 3,72% 0,00% 
0,00% 

Bankové úvery dlhodobé 0% 6,00% 3,01% 0,00% 0,00% 
0,00% 

Bežné bankové úvery 0% 2,84% 3,23% 3,72% 0,00% 
0,00% 

Časové rozlíšenie 0% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,14% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Z vertikálnej analýzy pasív je zreteľné, že spoločnosť má svoj majetok krytý vo veľkej 

časti z cudzích zdrojov. Najväčšou položkou cudzích zdrojov sú rezervy. Je to spôsobe-

né predovšetkým predmetom podnikania spoločnosti, kedy je potrebné počítať s urči-

tým krytím, v prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli mať negatívne dopa-

dy na životné prostredie. Od roku 2012 do roku 2016 je vidieť z analýzy rastúci podiel 

záväzkov z obchodného styku, ktoré pomáhajú spoločnosti s likviditou. 
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Tab.6: Vertikálna analýza výkazu zisku a strát 

 Výkaz ZaS 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Tržby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 

Výrobná spotreba 49,95% 48,11% 62,99% 63,96% 63,82% 
75,58% 

Pridaná hodnota 50,05% 51,89% 37,01% 36,04% 36,18% 
24,42% 

Osobné náklady 24,96% 25,41% 24,86% 24,13% 15,54% 
18,33% 

Dane a poplatky 4,81% 3,61% 0,50% 0,45% 0,28% 
0,55% 

Odpisy a opravné položky k DM 21,29% 19,01% 6,02% 3,36% 2,03% 
4,18% 

Tržby z predaja DM a materiálu 0,21% 3,01% 0,41% 0,01% 1,96% 
3,94% 

Zostatková cena predaného DM a materiálu 0,07% 2,31% 0,25% 0,00% 1,55% 
3,09% 

Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam 0,00% 0,00% 0,14% 2,91% 3,57% 
0,21% 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 12,91% 7,59% 5,44% 3,01% 5,97% 
1,60% 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7,34% 5,77% 5,25% 5,29% 10,52% 
2,49% 

VH z hospodárskej činnosti 4,71% 6,37% 5,83% 2,91% 10,63% 
1,12% 

Výnosové úroky 0,01% 0,23% 1,11% 1,09% 0,35% 
0,20% 

Nákladové úroky 1,90% 1,38% 1,28% 0,89% 0,86% 
0,32% 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,08% 0,19% 0,06% 0,04% 0,03% 
0,07% 

Finančný výsledok hospodárenia -1,97% -1,34% -0,23% 0,16% -0,53% 
-0,19% 

VH za účtovné obdobie pred zdanením 2,73% 5,04% 5,61% 3,07% 10,10% 
0,92% 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,71% 1,11% 1,23% 1,22% 4,24% 
0,33% 

VH za účtovné obdobie po zdanení 2,02% 3,93% 4,37% 1,85% 5,86% 
0,59% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Vertikálna analýzy výkazu ziskov a strát ukazuje podiel jednotlivých položiek na trž-

bách. Z tabuľky je vidieť rastúci trend výrobnej spotreby, čoho následkom je klesajúci 

podiel pridanej hodnoty na tržbách z hodnoty 51,89% v roku 2012 na hodnotu 24,42% v 

roku 2016. Ďalšou významnou položkou znižujúcou tržby sú osobné náklady, ktoré 

majú v roku 2016 hodnotu 18,33%. 

2.3.3 Porovnanie s dvoma konkurentmi v odvetví 

Z hľadiska porovnania konkurencia je nutné uviesť, že trh v oblasti nakladania s od-

padmi je do značnej miery závislý na zadanie zákazky o odvozu a likvidácie komunál-

neho odpadu pre jednotlivé obce, a v prípade menších obcí teda na trhu pôsobí jediná 

firma a ostatných konkurentov možno označiť za oligopolný lem trhu. Zároveň nie je 
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možné porovnávať lokálnu firmu s nadnárodnou korporáciou typu Marius Pedersen. Za 

dvoch významných konkurentov je možné označiť: 

• ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 

• DARUTIL s. r. o.  

Spoločnosti nie sú priamymi konkurentmi, z hľadiska pôsobnosti na rovnakom trhu, 

avšak ich predmet činnosti a veľkosť podniku sú veľmi podobné spoločnosti Megawaste 

Slovakia, čo je dôležitým faktorom pre vzájomné  porovnanie spoločností.  

Vývoj tržieb, vývoj rentability 

Táto kapitola sa zaoberá zhodnotením vývoja jednotlivých ukazovateľov pre hodnotenie 

finančného zdravia firmy, najskôr na vývoj tržieb, ďalej potom na vývoj ROE (Return 

on Equity) a ROI (Return on Investment). Ďalej bude uvedený vývoj zadlženosti a akti-

vity. 

Vývoj tržieb 

Na nižšie uvedených grafoch je vidieť vývoj tržieb v jednotlivých rokoch.  

 

Obr.8 Vývoj tržieb MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

(Zdroj: FINSTAT, 2018) 
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Obr.9 Vývoj tržieb ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 

(Zdroj: FINSTAT, 2018) 

 

Obr.10 Vývoj tržieb DARUTIL, s. r. o. 

(Zdroj: FINSTAT, 2018) 

Nasledujúca tabuľka porovnáva tržby všetkých spoločností od roku 2011.  

Tab.7: Porovnanie vývoja tržieb 

Tržby 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 5 789 824,00 6 154 333,00 3 629 871,00 3 391 354,00 
1 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 5 631 755,00 5 872 664,00 6 688 174,00 5 705 591,00 
2 

DARUTIL s. r. o.  5 409 047,00 5 879 185,00 5 954 663,00 6 428 015,00 
3 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 
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Z tabuľky je vidieť, že od roku 2015 mala najvyššie tržby spoločnosť Megawaste Slo-

vakia s. r. o., ktorá mala v roku 2011 najnižšie tržby spomedzi vybraných spoločností, je 

vidno štvorročný rast tržieb, ktorý sa zastavil mierny poklesom v roku 2016. Naproti 

tomu je u firmy DARUTIL s. r. o. možné pozorovať klesajúcu tendenciu tržieb od roku 

2011. Z tohto pohľadu je najviac stabilnou spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s . r. o., 

ktorej tržby oscilujú od 4,8 až k 5,9 milióna eur.  

Analýza ROE a ROA  

ROE predstavuje ziskovosť vloženého kapitálu. Inými slovami, aké veľké množstvo 

čistého zisku pripadá na 1 € investovaného kapitálu. Ukazovateľ ROE je najväčším 

predmetom záujmu predovšetkým pre akcionárov, ktorí vyvíja tlak na vedenie k maxi-

malizácii zisku pred zdanením.  

Tab.8: Porovnanie vývoja ROE 

Vývoj ROE (%) 2016 2015 2014 2013 Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 3,40% 38,30% 10,90% 24,40% 3 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 4,20% 8,70% 33,50% 13,80% 2 

DARUTIL s. r. o.  5,50% 2,50% 13,90% 10,20% 1 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Na základe údajov z vyššie uvedenej tabuľky nie je ťažké vyvodiť závery, čo sa vývoja 

ROE jednotlivých firiem týka. Najlepšie si viedla spoločnosť DARUTIL s. r. o., ktorá 

ako jediná zaznamenala medziročný nárast ukazovateľa a zároveň jeho hodnota bola 

najvyššia zo všetkých spoločností. ROA vyjadruje efektívnosť celkového vloženého 

kapitálu. 

Tab.9: Porovnanie vývoja ROA 

Vývoj ROA (%) 2016 2015 2014 2013 Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 0,70% 4,80% 1,40% 3,10% 3 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 1,80% 5,00% 17,30% 5,40% 2 

DARUTIL s. r. o.  1,80% 0,80% 4,10% 4,90% 1 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 
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Ako je možné vidieť z tabuľky, najlepšie si opäť viedla spoločnosť DARUTIL s. r. o., 

ktorá ako jediná zaznamenala medziročný nárast ukazovateľa a zároveň jeho hodnota 

bola najvyššia zo všetkých spoločností.  

Analýza aktivity 

Poslednými ukazovateľmi, ktorými sa v našej práci budeme zaoberať, v rámci porovna-

ní nami zvolenej firmy s jej konkurentmi, sú ukazovatele aktivity. Títo ukazovatele vy-

povedajú o tom, ako je podnik schopný využívať svoje aktíva. Pre naše potreby sa za-

meriame na: 

- Obrat aktív 

- Dobu obratu zásob 

- Doba splatnosti pohľadávok 

Doba obratu zásob vyjadruje, ako dlho sú zásoby viazané v podniku. Doby splatnosti 

krátkodobých záväzkov a pohľadávok vyjadrujú, ako dlho trvá spoločnosti než uhradí 

svoje krátkodobé záväzky / inkasuje pohľadávky. Ideálne hodnoty predchádzajúcich 

ukazovateľov záleží na tom, akú činnosť firma vykonáva. Posledný obrat aktív vyjadru-

je, ako podnik efektívne využíva svoje aktíva, alebo ak koľkokrát sa aktíva za rok obráti 

vo firme (ideálna hodnota > 1). Nasledujúca tabuľka zobrazuje obrat aktív. 

Tab.10: Prehľad obratu aktív 

Obrat aktív 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1,20 0,82 0,76 0,78 
 2 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 1,11 1,22 0,88 1,10 
 1 

DARUTIL s. r. o.  1,35 1,47 1,49 2,66 
 3 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Ako je možné vidieť z tabuľky najlepšie si v obrate aktív počína spoločnosť DARUTIL, 

ktorej aktíva sa za rok otočia 1,35 krát, naopak najpomalší obrat aktív je vidieť v spo-

ločnosti ENVI-GEOS. 
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Tab.11: Prehľad vývoja doby obratu zásob 

Doba obratu zásob 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 10,80 11,34 12,39 2,84 
2 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 20,68 13,42 19,95 16,60 
3 

DARUTIL s. r. o.  9,08 15,88 13,07 16,14 
1 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Všeobecne však pre interpretáciu ukazovateľov aktivity platí, že čím kratšia doba obratu 

(čím rýchlejšie sa aktíva točí), tým lepšie. Čo sa zásob týka, tak to znamená, že firma 

nevykladá tak vysoké náklady na skladovanie. Z tohto pohľadu je na tom najhoršie fir-

ma ENVI-GEOS, ktorej doba obratu zásob je viac ako dvojnásobná oproti konkurent-

om. 

Tab.12: Prehľad vývoja doby splatnosti (inkasa) pohľadávok 

Doba obratu pohľadávok 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 100,21 217,04 190,37 170,56 
3 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 70,95 114,18 183,43 84,43 
1 

DARUTIL s. r. o.  94,76 75,89 116,75 78,44 
2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity vypovedajú o schopnosti podniku splácať svoje finančné záväzky, 

v nasledujúcej časti budú postupne uvedené porovnania likvidity vybraných spoločnos-

tí. 

Likvidita 1. stupňa, alebo aj okamžitá likvidita je ako odporúčaná hodnota udávané 

rozmedzie 0,2 až 0,5 (Dluhošová, 2010). 

Tab.13: Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupňa 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 0,12 0,28 1,03 2,13 
3 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 0,46 0,31 0,29 0,38 
1 

DARUTIL s. r. o.  0,14 0,02 0,06 0,12 
2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 



62 

 

Z tabuľky vyplýva, že najlepšie zo všetkých spoločností čo sa týka okamžitej spotreby 

je na tom spoločnosť ENVI-GEOS, ktorá sa ako jediná dostala do odporúčaného inter-

valu. 

Likvidita 2. stupňa, tiež aj pohotová likvidita – ukazovateľ by sa mal pohybovať v 

rozmedzí 1,0 až 1,5 a jeho výška je závislá od činnosti podniku a odboru. Rast znamená 

zlepšenie platobnej situácie, naopak pokles značí zhoršenie (Dluhošová, 2010). 

Tab.14: Pohotová likvidita 

Likvidita 2. stupňa 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 0,80 1,33 2,20 3,17 
1 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 1,60 2,87 2,52 1,55 
3 

DARUTIL s. r. o.  0,73 0,55 0,75 1,28 
2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Ako ukazuje tabuľka likvidity 2. stupňa tak do odporúčaného rozmedzia sa dostali dve 

firmy. Jedine pohotová likvidita spoločnosti ENVI-GEOS bola len mierne nad odporú-

čaným intervalom. 

Likvidita 3. stupňa inak nazývaná aj bežná likvidita by sa mala pohybovať v roz-

medzí 1,5 až 2,5 (Dluhošová,2010). 

Tab.15: Bežná likvidita 

Likvidita 3. stupňa 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 0,85 1,36 2,26 3,18 
2 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 1,77 3,04 2,68 1,68 
1 

DARUTIL s. r. o.  0,78 0,65 0,82 1,50 
3 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

V poslednej tabuľke zobrazujúcej porovnanie likvidity, v tomto prípade bežnej, je mož-

né vidieť, že najlepšie si viedla spoločnosť ENVI-GEOS, ktorá sa ako jediná dostala do 

odporúčaného intervalu. 

Vývoj zadlženosti 

Čo sa zadlženosti podniku týka, možno ju rozoberať niekoľkými ukazovateľmi, v tejto 

práci bude použitá celková zadlženosť. Celková zadlženosť vyjadruje charakteristiku 

finančnej úrovne firmy. Ukazuje, ako je majetok firmy krytý cudzími zdrojmi. Čím vyš-
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šie hodnoty tým vyššie riziko. Miera zadlženosti je významným ukazovateľom pre ban-

ky. Podľa tejto miery banka rozhoduje o poskytovaní úveru. Optimálne je, keď sú cu-

dzie zdroje v menšom pomere než vlastné. V krajnom prípade by hodnota miery zadl-

ženosti nemala prekročiť 150%. 

Tab.16: Prehľad vývoja celkovej zadlženosti 

Celková zadlženosti 2016 2015 2014 2013 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 79,3% 87,4% 87,0% 87,3% 
3 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 55,9% 42,8% 48,4% 61,3% 
1 

DARUTIL s. r. o.  67,7% 69,3% 70,1% 51,8% 
2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Ako môžeme vidieť v tabuľke, tak najhoršími číslami, čo sa zadlženosti týka, oplýva 

spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, ktorá svoje aktíva financuje prevažne cudzími 

zdrojmi, naopak najlepšie na tom bola spoločnosť DARUTIL, ktorej celková zadlženosť 

je na úrovni 52%. 

Celkové porovnanie 

Ako celkové porovnanie spoločností slúži aritmetický priemer umiestnení v jednotli-

vých finančných ukazovateľoch v tabuľke nižšie. 

Tab.17: Celkové porovnanie spoločností na základe finančných ukazovateľov 

Zhrnutie 
Poradie 

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 
2,13 

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 
1,875 

DARUTIL s. r. o.  
2,00 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: FINSTAT, 2018) 

Z tabuľky vyplýva, že spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA z pomedzi vybra-

ných spoločností dosahuje priemerne najhorších výsledkov finančných ukazovateľov. 

2.4 SWOT ANALÝZA 

Pomocou jednotlivých analýz sa identifikovali rozhodujúce faktory pre zostavenie 

SWOT matice.  
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Tab.18: SWOT matica 

Silné stránky 

S1 – vzťahy so samosprávou 

S2 – prevádzkovanie vlastnej skládky 

S3 – majetok vo vlastníctve 

S4 – 10 ročný kontrakt s mestom Považská Bystrica 

S5 – pohotová likvidita 

 

Príležitosti 
O1 – prístup k finančných zdrojom 

O2 – nové technológie na zhodnotenie odpadov 

O3 – slabá vyjednávacia sila dodávateľov 

O4 – slabá vyjednávacia sila kupujúcich 

O5 – nízke riziko vstupu nových konkurentov 

O6 – nízke riziko substitučných produktov 

Slabé stránky 

W1 – zlá mienka verejnosti 
W2 – interné fungovanie firmy 

W3 – nedostatočná kapacita činností 
W4 – doba obratu pohľadávok 

W5 – celková zadlženosť 

W6 – Rentabilita aktív a vlastného imania 

Hrozby 

T1 – rast počtu obyvateľov 

T2 – nestabilita systému, nespokojnosť  
T3 – očakávanie novej legislatívy 

T4 – rivalita medzi etablovanými firmami 
 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa predchádzajúcich analýz) 

Pomocou SWOT matice sme dokázali identifikovať kľúčové faktory, na ktoré by sa 

mala spoločnosť zamerať. Medzi tieto faktory zaraďujeme: 

· silné stránky – majetok vo vlastníctve, 

· slabé stránky – zlá mienka verejnosti, 

· príležitosti – prístup k finančným zdrojom, 

· hrozby – rast počtu obyvateľov 

Na základe výsledkov zo SWOT matice by sa firma mala zamerať na zlepšovanie svoj-

ho mena v očiach verejnosti. Na zmenu tejto slabej stránky má správne predpoklady, 

ktorými sú predovšetkým majetok vo vlastníctve a príležitosť v podobe prístupov 

k finančným zdrojom. Zároveň je potrebné pracovať na slabej stránke, pretože plynie 

jasná hrozba v podobne rastu počtu obyvateľstva. Pri tvorbe finančného plánu je po-

trebné zahrnúť do cieľov zlepšovanie slabých stránok ako sú rentabilita vlastného ima-

nia a aktív, doba obratu pohľadávok a celková zadlženosť. 
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3 NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU 

V tejto časti práce bude zostavený návrh finančného plánu podniku na obdobie 2017-

2019. Tento plán vychádza z analýz, ktoré boli vykonané v predchádzajúcej časti práce. 

konkrétne sa jedná o strategickú analýzu, ktorá bola vykonaná za pomocou SLEPT ana-

lýzy a Porterovho modelu piatich síl. Na tieto analýzy nadväzovala finančná analýza 

podniku. Prognóza plánovaných hodnôt vychádza z vykonanej analýzy a obsahuje do-

pady budúcich očakávaných operácií, ako sú napríklad investície. Cieľom plánu je zis-

tiť, akú možno očakávať budúcu hospodársku situáciu podniku, predovšetkým ide o 

sledovaní cash flow, či nebude v tomto zmysle ohrozená existencia podniku. 

3.1 CIELE FINANČNÉHO PLÁNU 

Cieľom finančného plánovania je zostavenie finančného plánu ako obrazu budúceho 

hospodárskeho vývoja spoločnosti a odhalenie prípadných rizík. 

Rentabilita 

Spoločnosť mala v porovnaní s konkurenciou nižšiu rentabilitu aktív a vlastného ima-

nia, preto je cieľom zvýšenie rentability a jej udržanie rastúceho trendu. 

Ukazovatele aktivity 

V porovnaní s konkurentmi v oblasti ukazovateľov aktivity je spoločnosť lepšia v dobe 

obratu aktív a zásob, avšak najhoršia v dobe obratu pohľadávok, preto je cieľom finanč-

ného plánovania, zlepšiť dobu obratu pohľadávok.  

Likvidita 

Hodnoty likvidity druhého a tretieho stupňa boli v porovnaní s konkurenciou priemerne. 

Spoločnosť zaostávala v likvidite prvého stupňa. Cieľom finančného plánu bude zlepšiť 

ukazovatele likvidity aby ich hodnoty boli v doporučenom rozmedzí. 

Ukazovatele zadlženosti 

Cieľom finančného plánu bude znížiť celkovú zadlženosť podniku.  
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3.2 TVORBA FINANČNÉHO PLÁNU 

V tejto časti budú vypracované nasledovné finančné výkazy: Plánovaný výkaz ziskov a 

strát, plánovaná rozvaha plánovaný výkaz cash flow. 

Tieto finančné výkazy budú vypracované v dvoch variantoch:  

· realistický – bude počítať s rastom tržieb odvodeným od HDP 

· pesimistický – bude počítané so stagnáciou tržieb v plánovanom období. 

Zostavené plánované výkazy budú následne podrobené kontrole pomocou vybra-

ných ukazovateľov finančnej analýzy. 

Metóda tvorby plánu 

Pre výpočet finančného plánu bude zvolená metóda percentuálneho podielu na tržbách. 

Výpočet jednotlivých položiek vychádza z predpokladu, že pomer určitých zložiek ma-

jetku, jeho zdrojov krytia a náklady sú vzhľadom k tržbám konštantné. Zložka v prog-

nózovanom období sa určí ako podiel k tržbám z predchádzajúcich období. 

Tab.19: Percentuálny podiel položiek výkazu ziskov a strát na tržbách 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Priemer 

Tržby 5560356 6036112 3629669 3378477 2982840 2906444 2252101 
3820857 

Výrobná spotreba 75,58% 63,82% 63,96% 62,99% 48,11% 49,95% 56,10% 
60,07% 

Dane a poplatky 0,55% 0,28% 0,45% 0,50% 3,61% 4,81% 1,75% 
1,71% 

Ostatné výnosy z 

hospodárskej činnosti 1,60% 5,97% 3,01% 5,44% 7,59% 12,91% 15,91% 
7,49% 

Ostatné náklady na 
hospodársku činnosť 2,70% 14,09% 8,20% 5,38% 5,77% 7,34% 3,27% 

6,68% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výkazov podniku) 

Plán tržieb 

Plán tržieb je z interných zdrojov k dispozícií iba pre rok 2017 a je stanovený na 

5 500 000 €. Pre nasledujúce roky (2018 – 2020) bude stanovený na základe predpove-

de vývoja HDP v Slovenskej republike. 

Základným predpokladom pre tvorbu finančného je plánu je prognóza budúcich období. 

Finančný plán bude tvorený od roku 2017 do roku 2020. Z dôvodu využívania daňové-

ho poradcu pre spracovanie účtovnej uzávierky, nebudú údaje za rok 2017 známe skôr 
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ako koncom júna 2018, preto budú pre rok 2017 použité tržby vo výške 5 500 000 €, 

podľa plánu spoločnosti. 

Tab.20: Predikcia tržieb na základe vývoja HDP Slovenskej Republiky 

Rok 

HDP v bež-
ných cenách 
(mld. €) 

 Tržby (€), lin 
trend  

 Tržby (€), log 
trend  

 Tržby (€), lin 
trend aproxi-

máciou  

2010 67,5773        2 252 101           2 252 101    
           2 252 101    

2011 70,6272        2 912 666           2 912 666    
           2 912 666    

2012 72,7035        3 065 146           3 065 146    
           3 065 146    

2013 74,1699        3 391 354           3 391 354    
           3 391 354    

2014 76,0878        3 629 669           3 629 669    
           3 629 669    

2015 78,8964        6 036 112           6 036 112    
           6 036 112    

2016 81,1540        5 560 356           5 560 356    
           5 560 356    

2017 85,0328        5 500 000           5 500 000    
           5 500 000    

2018 90,2118        4 891 572           5 829 683    
           5 727 165    

2019 96,1460        5 213 340           6 099 805    
           5 905 083    

2020 102,0677        5 534 432           6 319 517    
           6 044 635    

Index       

determinácie                   1                 0,5498                 0,7466    
                 0,7027    

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: NBS, 2018) 

Výpočet trendu tržieb bol uskutočnený troma spôsobmi: logaritmickým trendom, line-

árnym trendom a lineárnym trendom s aproximáciou pomocou súčinu najmenších 

štvorcov. Pre vypočítané hodnoty bol následne vypočítaný koeficient korelácie s pred-

povedanými hodnotami HDP. Na základe korelačného koeficientu, ktorý vyjadruje zá-

vislosť, bol vybraný súbor hodnôt vypočítaný pomocou logaritmického trendu, pretože 

vykazoval najvyššiu hodnotu korelačného koeficientu.  

Bude spracovaná plánovaná rozvaha a plánovaný výkaz ziskov a strát. Pri návrhu 

finančného plánu budú brané do úvahy dve možné varianty: realistická, pesimistická.  

Realistický variant 

Realistický variant počíta s vývojom tržieb kopírujúcich vývoj HDP. Predikciu vývoja 

HDP vydáva Národná Banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej Republiky.  
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Pesimistický variant 

Pri pesimistickej variante sa bude počítať so stagnáciou tržieb na plánovanej úrovni 

5 500 000 € po celé budúce obdobie, na ktoré bude finančný plán zostavený. 

Tab.21: Porovnanie vývoja tržieb oboch variant 

Tržby v € 

Skutočnosť Plán Prognóza 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 3 629 669    6 036 112    5 560 356    5 500 000    5 829 683    6 099 805    
6 319 517    

Pesimistický variant 3 629 669    6 036 112    5 560 356    5 500 000    5 500 000    5 500 000    
5 500 000    

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa navrhovaných variantov finančného plánu) 

3.2.1 Plánovaný výkaz ziskov a strát 

Tržby 

Táto zložka výkazu ziskov a strát sa bude vyvíjať podľa jednotlivých variantov finanč-

ného výkazu. 

Výkonová spotreba 

Výkonová spotreba  kopíruje percentuálny rast zvolený v jednotlivých variantoch. Spot-

reba rastie priamo úmerne s rastom tržieb v jednotlivých rokoch. 

Osobné náklady 

Výška osobných nákladov je závislá od množstva zamestnancov v spoločnosti, ktorý je 

zohľadnený v personálnom pláne spoločnosti. Tento plán je vytvorený s ohľadom na 

vývoj tržieb, ktorý vyžaduje prispôsobenie počtu zamestnancov k predpokladanému 

vývoju tržieb. Rast osobných nákladov by mal byť nižší ako je rast tržieb, čo zabezpečí 

vyššiu produktivitu práce a vyššiu efektívnosť.  Výška osobných nákladov je vypočítaná 

z priemernej mzdy v spoločnosti do ktorej sú započítané sociálne a zdravotné poistenie 

odvádzané zamestnávateľom. Hrubý odhad budúcich nových zamestnancov je spraco-

vaný v nasledujúcej tabuľke, počiatočný údaj vychádza zo skutočnosti v spoločnosti, 

ďalšie roky sú predikcia. 
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Tab.22: Plán zamestnancov 

Počet zamestnancov 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 92 93 94 95 
96 

Realistický variant v € 1019020 1030096 1041173 1052249 
1063325 

Pesimistický variant 92 93 93 93 
93 

Pesimistický variant € 1019020 1030096 1030096 1030096 
1030096 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa konzultácií v spoločnosti) 

Dane a poplatky 

Do tejto kategórie spadajú predovšetkým dane z nehnuteľností, mýtne poplatky a pois-

tenie majetku spoločnosti. S ohľadom na investície vynaložené v roku 2016, je možné, 

že dôjde k navýšeniu poplatkov avšak toto navýšenie sa prejaví v minimálnej miere. 

Odpisy 

Výška odpisov v budúcich rokoch je stanovená na základe odpisových plánov dlhodo-

bého majetku. Odpisový plán podniku nie je k dispozícií a preto bude vo výpočte použi-

tý priemerná percentná výška odpisov k výške celkových odpisovaných aktív. Podnik 

uplatňuje rovnomerné odpisovanie majetku. 

Podnik plánuje do roku 2020 dve veľké investície. Prvá sa uskutoční v roku 2018, pôjde 

o investíciu do komunálnej techniky v hodnote 200 000 €, dĺžka odpisovania je pláno-

vaná na 6 rokov. Druhá investícia bude uskutočnená v roku 2019, kedy je plánovaná 

výstavba novej kazety na skládke komunálneho odpadu a triediaca linka v hodnote 

1 350 000 € s dĺžkou odpisovania 12 rokov. 

Tab.23: Odpisy 

 Odpisy v € 2017 2018 2019 
2020 

DNM       26 635          19 976              13 318    
            6 659    

Odpis DNM          6 659             6 659                6 659    
            6 659    

Stavby     202 172        185 324        1 518 477    
    1 389 129    

Odpis stavby       16 848          16 848           129 348    
       129 348    

SHV a SHV     177 757        348 131           285 171    
       222 212    

Odpis SHV a SHV       29 626          62 960              62 960    
          62 960    

Odpisy spolu       53 133          86 466           198 966    
       198 966    

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa konzultácií  v spoločnosti) 
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Ostatné finančné výnosy a náklady 

Spoločnosť nemala v minulých obdobiach žiadne ostatné finančné výnosy, preto bude 

vo finančnom pláne počítané s nulovými finančnými výnosmi. Ostatné finančné nákla-

dy budú po konzultácií v spoločnosti zachované v rovnakej výške ako v roku 2016. 

Nákladové a výnosové úroky 

Spoločnosť využíva pre financovanie investičnej činnosti bankové úvery. Nákladové 

úroky a výnosové úroky budú vypočítané na základe priemernej úrokovej sadzby po-

skytovanej komerčnými bankami v roku 2016 (NBS, 2018). Nákladové úroky budú 

vypočítané ako 2,27% p.a. z úveru poskytnutého na komunálne zariadenia a 2,5% p.a. z 

úveru poskytnutého na výstavbu kazety a linky. Výpočet úrokov je zobrazený v nasle-

dujúcich tabuľkách. 

Tab.24: Splátkový kalendár komunálnych zariadení 

Splátkový kalendár v € 2018 2019 
2020 

Počiatočný stav           200 000                  171 213    
              141 771    

Platba             33 333                    33 333    
                33 333    

Úrok                4 546                      3 892    
                  3 223    

Úmor             28 787                    29 441    
                30 111    

Konečný stav           171 213                  141 771    
              111 661    

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa konzultácií v podniku) 

Tab.25: Splátkový kalendár kazety a linky 

Splátkový kalendár v € 2019 
2020 

Počiatočný stav           1 350 000    
          1 271 308    

Platba               112 500    
              112 500    

Úrok                 33 808    
                31 837    

Úmor                 78 692    
                80 663    

Konečný stav           1 271 308    
          1 190 645    

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa konzultácií v podniku) 

Výnosové úroky budú počítané vo finančnom pláne priemernou sadzbou z pohľadávok.  
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Tab.26: Výpočet priemernej úrokovej sadzby výnosových úrokov 

Výnosové úroky Priemer 2016 2015 2014 2013 
2012 

Krátkodobé pohľadávky   1 526 039 3 588 021 1 472 498 1 082 020 
1 060 811 

Dlhodobé pohľadávky   472 1 291 420 630 496 278 
464 954 

Súčet   1 526 511 3 589 312 1 893 128 1 578 298 
1 525 765 

Výnosový úrok   10 923 21 366 39 560 37 541 
7 000 

Priemerná úroková sadzba 1,25% 0,72% 0,60% 2,09% 02,38% 
0,46% 

 

Výnosové úroky budú počítané ako 1,25% z pohľadávok.  

Daň z príjmu za bežnú činnosť  

Daň z príjmu právnických osôb je od roku 2016 výške 21% (Finančná správa, 2018). 

Tab.27: Výkaz ziskov a strát – Realistický variant 

Výkaz Z a S v € 

Priemer 

z tržieb 2017 2018 2019 
2020 

Tržby     5 500 000      5 829 683      6 099 805    
  6 319 517    

Výrobná spotreba 60,07%   3 304 010      3 502 060      3 664 330    
  3 796 318    

Pridaná hodnota     2 195 990      2 327 623      2 435 475    
  2 523 200    

Osobné náklady     1 030 096      1 041 173      1 052 249    
  1 063 325    

Dane a poplatky 1,71%        93 841           99 466         104 075    
     107 823    

Odpisy a opravné položky k DM          53 133           86 466         198 966    
     198 966    

Tržby z predaja DM a materiálu                    -                       -                       -      
                 -      

Zostatková cena predaného DM a materiálu                    -                       -                       -      
                 -      

Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam                    -                       -                       -      
                 -      

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7,49%      411 972         436 666         456 899    
     473 357    

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6,68%      367 421         389 445         407 490    
     422 168    

VH z hospodárskej činnosti     1 063 471      1 147 740      1 129 595    
  1 204 274    

Výnosové úroky          30 474           32 301           33 798    
       35 015    

Nákladové úroky                    -             24 741         204 195    
     188 188    

Ostatné náklady na finančnú činnosť   -        3 745    -        3 745    -        3 745    
-        3 745    

VH z finančnej činnosti          26 729             3 815    -    174 143    
-    156 918    

VH za účtovné obdobie pred zdanením     1 090 201      1 151 555         955 452    
  1 047 356    

Daň z príjmov z bežnej činnosti 22%      228 942         241 827         200 645    
     219 945    

VH za účtovné obdobie po zdanení        861 258         909 728         754 807    
     827 411    

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 
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V realistickom variante výkazu ziskov a strát je počítané s realistickým vývojom tržieb, 

ktorý rastie v súlade s vývojom HDP. S rastom tržieb sa zvyšuje aj výsledok hospodáre-

nia, okrem roku 2019 v ktorom je počítané s investičnou činnosťou z ktorej plynú vyš-

šie odpisy a nákladové úroky, čím sa znižuje konečný výnos hospodárskeho obdobia.  

Tab.28: Výkaz Ziskov a strát – Pesimistický variant 

Výkaz ZaS v € 

Priemer 

z tržieb 2017 2018 2019 
2020 

Tržby     5 500 000      5 500 000      5 500 000    
  5 500 000    

Výrobná spotreba 60,07%   3 304 010      3 304 010      3 304 010    
  3 304 010    

Pridaná hodnota     2 195 990      2 195 990      2 195 990    
  2 195 990    

Osobné náklady     1 030 096      1 030 096      1 030 096    
  1 030 096    

Dane a poplatky 1,71%        93 841           93 841          93 841    
       93 841    

Odpisy a opravné položky k DM          53 133           86 466        198 966    
     198 966    

Tržby z predaja DM a materiálu                    -                       -                     -      
                 -      

Zostatková cena predaného DM a materiálu                    -                       -                     -      
                 -      

Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam                    -                       -                     -      
                 -      

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7,49%      411 972         411 972         411 972    
     411 972    

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6,68%      367 421         367 421         367 421    
     367 421    

VH z hospodárskej činnosti     1 063 471      1 030 138         917 638    
     917 638    

Výnosové úroky 

 

        30 474           30 474          30 474    
       30 474    

Nákladové úroky 

 

                 -             24 741        204 195    
     188 188    

Ostatné náklady na finančnú činnosť 

 

-         3 745    -       3 745    -       3 745    
-        3 745    

VH z finančnej činnosti           26 729             1 988    -    177 466    
-    161 459    

VH za účtovné obdobie pred zdanením     1 090 201      1 032 126         740 172    
     756 179    

Daň z príjmov z bežnej činnosti 22%      228 942         216 747         155 436    
     158 798    

VH za účtovné obdobie po zdanení        861 258         815 380         584 736    
     597 381    

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

V pesimistickom variante výkazu ziskov a strát je počítané s pesimistickým vývojom 

tržieb, ktorý predpokladá nemennú výšku tržieb v jednotlivých rokoch finančného plá-

nu. Napriek rovnakým tržbám je možné pozorovať, klesajúci výsledok hospodárenia. 

Tento fakt je spôsobený predovšetkým investičnou činnosťou v rokoch 2018 a 2019. 

Pri porovnaní oboch variantov sú najväčšie rozdiely pri položkách, ktoré sú pláno-

vané na základe tržieb. Týmito položkami sú výrobná spotreba, dane a poplatky, ostatné 
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výnosy a náklady na hospodársku činnosť. Rozdiel v týchto položkách medzi oboma 

variantmi je priamo úmerný rozdielu tržieb.  

3.2.2 Plánované aktíva 

V tejto časti bude spracovaný finančný plán aktív. 

Dlhodobý majetok 

Dlhodobý hmotný majetok je plánovaný na základe plánu investícií. V roku 2017 sa 

nepredpokladajú žiadne investície do dlhodobého majetku. V roku 2018 je v plánovaná 

investícia do komunálnej techniky vo výške 200 000 € a v roku 2019 investícia do novej 

kazety a linky na skládke komunálneho odpadu vo výške 1 350 000 €. 

Dlhodobý finančný majetok 

Najväčší podiel na dlhodobom finančnom majetku má položka ostaný dlhodobý finanč-

ný majetok, z toho dôvodu bude dlhodobý finančný majetok predpokladaný v nemenej 

výške. 

Zásoby 

Keďže sa nejedná o výrobný podnik, zásoby netvoria svojou hodnotu v rámci aktív 

významnú položku. Zásoby pre plánované obdobie budú určené pomocou doby obratu. 

K zásobám spoločnosť netvorí opravné položky. 

Dlhodobé pohľadávky 

Spoločnosť má dlhodobé pohľadávky z obchodného styku len vo veľmi malej hodnote, 

iné dlhodobé pohľadávky boli splatené v roku 2015, odkedy majú nulovú hodnotu. Naj-

vyššou dlhodobou pohľadávkou spoločnosti je odložená daňová pohľadávka, ktorá má 

klesajúci trend a z toho dôvodu budem do plánovaného obdobia uvažovať s nulovou 

výškou dlhodobých pohľadávok. 

Krátkodobé pohľadávky 

Krátkodobé pohľadávky budú plánované metódou doby obratu. 

Krátkodobý finančný majetok 

Výška krátkodobého finančného majetku bola prebraná z výkazu cash flow. 
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Časové rozlíšenie 

Časové rozlíšenie je plánované v nulovej výške. 

Tab.29: Plánované aktíva – Realistický variant 

Aktíva v € 2017 2018 2019 
2020 

Spolu majetok     6 734 273        8 188 430        10 519 678    
    11 538 187    

Neobežný majetok     2 248 630        2 395 497          3 659 032    
      3 460 066    

Dlhodobý nehmotný majetok           26 635              19 976                13 318    
              6 659    

Dlhodobý hmotný majetok        443 521           597 047          1 867 240    
      1 674 933    

Pozemky           63 592              63 592                63 592    
            63 592    

Stavby        202 172           185 324          1 518 477    
      1 389 129    

Samostatné hnuteľné veci a SHV        177 757           348 131              285 171    
          222 212    

Dlhodobý finančný majetok     1 778 474        1 778 474          1 778 474    
      1 778 474    

Obežný majetok     4 485 643        5 792 933          6 860 647    
      8 078 121    

Zásoby           97 465           103 308              108 095    
          111 988    

Dlhodobé pohľadávky                    -                         -                           -      
                     -      

Krátkodobé pohľadávky     2 442 691        2 589 111          2 709 080    
      2 806 659    

Finančné účty     1 945 487        3 100 514          4 043 473    
      5 159 474    

Časové rozlíšenie                    -                         -                           -      
                     -      

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

V realistickom variante plánovaných aktív je vidieť rýchlejší rast obežného majetku ako 

neobežného, tento fakt je spôsobený predovšetkým rýchlo rastúcimi finančnými účtami. 

Neobežný majetok rastie v rokoch 2018 a 2019, kedy je plánovaná investičná činnosť. 
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Tab.30: Plánované aktíva – Pesimistický variant 

Aktíva v € 2017 2018 2019 
2020 

Spolu majetok     6 734 273        7 879 273          9 864 282    
    10 509 297    

Neobežný majetok     2 248 630        2 395 497          3 659 032    
      3 460 066    

Dlhodobý nehmotný majetok           26 635              19 976                13 318    
              6 659    

Dlhodobý hmotný majetok        443 521           597 047          1 867 240    
      1 674 933    

Pozemky           63 592              63 592                63 592    
            63 592    

Stavby        202 172           185 324          1 518 477    
      1 389 129    

Samostatné hnuteľné veci a SHV        177 757           348 131              285 171    
          222 212    

Dlhodobý finančný majetok     1 778 474        1 778 474          1 778 474    
      1 778 474    

Obežný majetok     4 485 643        5 483 775          6 205 250    
      7 049 231    

Zásoby           97 465              97 465                97 465    
            97 465    

Dlhodobé pohľadávky                    -                         -                           -      
                     -      

Krátkodobé pohľadávky     2 442 691        2 442 691          2 442 691    
      2 442 691    

Finančné účty     1 945 487        2 943 619          3 665 094    
      4 509 075    

Časové rozlíšenie                    -                         -                           -      
                     -      

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Pri porovnaní aktív realistického a pesimistické variantu je vidieť, že v realistickom 

variante sa celkový majetok spoločnosti zväčšuje rýchlejším tempom. Tento stav je spô-

sobený predovšetkým nárastom obežného majetku, ktorý súvisí s rastom tržieb v prípa-

de realistického variantu. 

3.2.3 Plánované pasíva 

V tejto časti bude spracovaný finančný plán pasív. 

Základný kapitál 

Základný kapitál je od roku 2009 v rovnakej výške a do budúcna sa neplánuje jeho na-

výšenie. 

Kapitálové fondy 

Hodnota kapitálových fondov bola v rokoch 2015 a 2016 v zápornej hodnote, ktorá 

vznikla z oceňovaných rozdielov preceňovaného majetku a záväzkov. Pri zostavovaní 

finančného plánu nie sú k dispozícií, žiadne dokumenty, na základe ktorých by bolo 
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možné predpokladať zmenu stavu. Pre plánované obdobie, bude počítané s nemennou 

výškou kapitálových fondov. 

Fondy zo zisku 

Táto položka je od roku 2013 v rovnakej výške a preto bude do plánovaného obdobia 

predpokladaná v rovnakej výške. 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 

Do výsledku hospodárenia z minulých rokov bol prevádzaný celý výsledok hospodáre-

nia bežného účtovného obdobia. Spoločnosť nepredpokladá v plánovanom období vý-

platu podielov na zisku. Z tohto dôvodu bude táto koncepcia zachovaná aj v plánovanej 

rozvahe.  

Výsledok hospodárenia bežného obdobia 

Výsledok hospodárenia bol prebraný z plánovaného výkazu ziskov a strát. 

Rezervy 

Spoločnosť tvorí rezervy na uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich 

uzatvorení.. Ďalej na audit, nevyčerpanú dovolenku a sociálne poistenie. Výška o ktorú 

sa budú rezervy každý rok zvyšovať vo finančnom pláne je vypočítaná ako priemer prí-

rastkov rezerv za posledných päť rokov. 

Tab.31: Výpočet priemernej výšky prírastku rezerv 

 Rezervy v € 2012 2013 2014 2015 
2016 

Rezervy     2 283 084        2 392 092        2 669 211        2 794 987    
    1 100 058    

Zmena          109 008           277 119           125 776    
-  1 694 929    

Prírastok          109 008           277 119           125 776    
       121 724    

Priemerný prírastok 
                                                            158 407 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa konzultácií v spoločnosti) 

Spoločnosť za posledných päť rokov zväčšovala rezervy priemerne o 158 407 €. S tým-

to rastom rezerv bude počítané pri tvorbe finančného plánu 
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Dlhodobé záväzky 

Dlhodobé záväzky sú zložené z ostatných dlhodobých záväzkov a záväzkov zo sociál-

neho fondu, ktoré budú pre plánované obdobie v konštantnej úrovni. 

Krátkodobé záväzky 

Krátkodobé záväzky sú záväzky tvorené z obchodných vzťahov, záväzky k zamestnan-

com, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové dotácie a záväzky voči štátu. Záväzky z 

obchodných vzťahov sú v plánovanom období vypočítané metódou doby obratu. Pri 

záväzkoch k zamestnancom sa predpokladá, že ide o mesačnú sumu mzdových nákla-

dov. Taktiež záväzky zo sociálneho poistenia budú počítané na základe mzdových ná-

kladov.  

Bankové úvery 

Bankové úvery má spoločnosť od roku 2015 v nulovej výške. Z dôvodu plánovanej in-

vestičnej činnosti je počítané s navýšením dlhodobých bankových úverov v roku 2018 o 

200 000 € a v roku 2019 o 1 350 000 €. 

Časové rozlíšenie 

Položka časového rozlíšenia je plánovaná v nulovej výške. 
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Tab.32: Plánované pasíva – Realistický variant 

Pasíva v € 2017 2018 2019 
2020 

Spolu vlastné imanie a záväzky     6 734 273        8 188 430        10 519 678    
    11 538 187    

Vlastné imanie     1 819 647        2 729 376          3 484 183    
      4 311 594    

Základné imanie           66 390              66 390                66 390    
            66 390    

Kapitálové fondy -          5 000    -          5 000    -            5 000    
-            5 000    

Fondy zo zisku             6 639                6 639                  6 639    
              6 639    

Výsledok hospodárenia minulých rokov        890 360        1 751 618          2 661 347    
      3 416 154    

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení        861 258           909 728              754 807    

          827 411    

Záväzky     4 914 626        5 459 054          7 035 495    
      7 226 593    

Rezervy     1 258 465        1 416 872          1 575 278    
      1 733 685    

Dlhodobé záväzky             2 132                2 132                  2 132    
              2 132    

Záväzky zo sociálneho fondu             2 132                2 132                  2 132    
              2 132    

Ostatné dlhodobé záväzky                    -                         -                           -      
                     -      

Krátkodobé záväzky     3 654 029        3 868 838          4 045 006    
      4 188 470    

Záväzky z obchodného styku     1 588 081        1 683 275          1 761 270    
      1 824 711    

Záväzky voči zamestnancom           85 841              86 764                87 687    
            88 610    

Ostatné záväzky     1 980 106        2 098 799          2 196 048    
      2 275 149    

Krátkodobé finančné výpomoci                    -                         -                           -      
                     -      

Bankové úvery                    -             171 213          1 413 079    
      1 302 306    

Bankové úvery dlhodobé                    -             171 213          1 413 079    
      1 302 306    

Bežné bankové úvery                    -                         -                           -      
                     -      

Časové rozlíšenie súčet                    -                         -                           -      
                     -      

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

V realistickom variante plánovaných pasív je vidieť rýchlejší rast záväzkov oproti 

vlastnému imaniu. Tento fakt je spôsobený rastom rezerv a zvýšením stavu bankových 

úverov, ktorými je krytá investičnou činnosťou. 
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Tab.33: Plánované pasíva – pesimistický variant 

Pasíva v € 2017 2018 2019 
2020 

Spolu vlastné imanie a záväzky     6 734 273        7 879 273          9 864 282    
    10 509 297    

Vlastné imanie     1 819 647        2 635 027          3 219 763    
      3 817 144    

Základné imanie           66 390              66 390                66 390    
            66 390    

Kapitálové fondy -          5 000    -          5 000    -            5 000    
-            5 000    

Fondy zo zisku             6 639                6 639                  6 639    
              6 639    

Výsledok hospodárenia minulých rokov        890 360        1 751 618          2 566 998    
      3 151 734    

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení        861 258           815 380              584 736    

          597 381    

Záväzky     4 914 626        5 244 246          6 644 519    
      6 692 152    

Rezervy     1 258 465        1 416 872          1 575 278    
      1 733 685    

Dlhodobé záväzky             2 132                2 132                  2 132    
              2 132    

Záväzky zo sociálneho fondu             2 132                2 132                  2 132    
              2 132    

Ostatné dlhodobé záväzky                    -                         -                           -      
                     -      

Krátkodobé záväzky     3 654 029        3 654 029          3 654 029    
      3 654 029    

Záväzky z obchodného styku     1 588 081        1 588 081          1 588 081    
      1 588 081    

Záväzky voči zamestnancom           85 841              85 841                85 841    
            85 841    

Ostatné záväzky     1 980 106        1 980 106          1 980 106    
      1 980 106    

Krátkodobé finančné výpomoci                    -                         -                           -      
                     -      

Bankové úvery                    -             171 213          1 413 079    
      1 302 306    

Bankové úvery dlhodobé                    -             171 213          1 413 079    
      1 302 306    

Bežné bankové úvery                    -                         -                           -      
                     -      

Časové rozlíšenie súčet                    -                         -                           -      
                     -      

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Rovnako ako pri plánovaných aktívach, aj v prípade pasív rastú pasíva rýchlejšie v rea-

listickom variante ako v pesimistickom. V časti vlastného imania je rozdiel spôsobený 

výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý je v pesimistickom variante nižší. V 

časti záväzkov je rozdiel spôsobený krátkodobými záväzkami, ktoré v prípade realistic-

kého variantu rastú rýchlejšie. 
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3.2.4 Plánované Cash flow 

Tab.34: Plánované Cash flow – Realistický variant 

Prehľad Cash flow 2017 2018 2019 
2020 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia        282 711        1 945 487        3 100 514    
    4 043 473    

CF1 - Z prevádzkových aktivít     1 668 681        1 209 587        1 333 990    
    1 379 948    

VH za bežné obdobie (pred zdanením)     1 090 201        1 151 555           955 452    
    1 047 356    

Odpisy DHM a DNM          53 133             86 466           198 966    
       198 966    

Zmena stavu rezerv a opravných položiek        158 407           158 407           158 407    
       158 407    

Zisk (strata) z predaja stálych aktív                   -                        -                        -      
                  -      

Vyúčtovanie úrokov -       30 474    -         7 560           170 398    
       153 173    

Zmena stavu pohľadávok a časového rozlíšenia aktív -     883 627    -     146 421    -     119 968    
-       97 580    

Zmena stavu krátkodobých záväzkov a časového 
rozlíšenia pasív     1 483 122           214 809           176 168    

       143 464    

Zmena stavu zásob          26 862    -         5 842    -         4 787    
-         3 894    

Zaplatená daň z príjmu -     228 942    -     241 827    -     200 645    
-     219 945    

CF2 - Z investičných aktivít        357 143    -       62 120    -     220 633    
-     110 773    

Výdavky spojené s nadobudnutím stálych aktív        357 143    -       62 120    -     220 633    
-     110 773    

Príjmy z predaja stálych aktív                   -                        -                        -      
                  -      

CF3 - Z finančných aktivít -     363 048               7 560    -     170 398    
-     153 173    

Výdaje platby úrokov                   -      -       24 741    -     204 195    
-     188 188    

Prijaté úroky          30 474             32 301             33 798    
         35 015    

Zmeny dlhodobých záväzkov -     393 522                      -                        -      
                  -      

CF1 + CF2 +CF3     1 662 776        1 155 026           942 959    
    1 116 001    

Konečný stav peňažných prostriedkov     1 945 487        3 100 514        4 043 473    
    5 159 474    

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

V realistickom variante cash flow sa nenachádzajú položky súvisiace s predajom dlho-

dobého majetku, pretože finančný plán nepočíta v období pre ktoré je zostavovaný s 

predajom dlhodobého majetku. Zmena dlhodobých záväzkov je taktiež vo výkaze v 

nulovej hodnote od roku 2018, pretože v rokoch 2017 až 2020 je výška dlhodobých 

záväzkov v rovnakej výške. 
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Tab.35: Plánované Cash flow – Pesimistický variant 

Prehľad Cash flow 2017 2018 2019 
2020 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia        282 711        1 945 487        2 943 619    
    3 665 094    

CF1 - Z prevádzkových aktivít     1 668 681        1 054 519        1 115 830    
    1 112 468    

VH za bežné obdobie     1 090 201        1 032 126           740 172    
       756 179    

Odpisy DHM a DNM          53 133             86 466           198 966    
       198 966    

Zmena stavu rezerv a opravných položiek        158 407           158 407           158 407    
       158 407    

Zisk (strata) z predaja stálych aktív                   -                        -                        -      
                  -      

Vyúčtovanie úrokov -       30 474    -         5 733           173 721    
       157 714    

Zmena stavu pohľadávok a časového rozlíšenia aktív -     883 627                      -                        -      
                  -      

Zmena stavu krátkodobých záväzkov a časového 
rozlíšenia pasív     1 483 122                      -                        -      

                  -      

Zmena stavu zásob          26 862                      -                        -      
                  -      

Zaplatená daň z príjmu -     228 942    -     216 747    -     155 436    
-     158 798    

CF2 - Z investičných aktivít        357 143    -       62 120    -     220 633    
-     110 773    

Výdavky spojené s nadobudnutím stálych aktív        357 143    -       62 120    -     220 633    
-     110 773    

Príjmy z predaja stálych aktív                   -                        -                        -      
                  -      

CF3 - Z finančných aktivít -     363 048               5 733    -     173 721    
-     157 714    

Výdaje platby úrokov                   -      -       24 741    -     204 195    
-     188 188    

Prijaté úroky          30 474             30 474             30 474    
         30 474    

Zmeny dlhodobých záväzkov -     393 522                      -                        -      
                  -      

CF1 + CF2 +CF3     1 662 776           998 132           721 475    
       843 981    

Konečný stav peňažných prostriedkov     1 945 487        2 943 619        3 665 094    
    4 509 075    

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Pesimistický variant rovnako ako realistický variant nepočíta s predajom dlhodobého 

majetku, preto je položky na ktoré vplýva predaj dlhodobého majetku vo výkaze v nu-

lovej hodnote. Nulová zmena dlhodobých záväzkov v rokoch 2018 – 2020 je spôsobená 

nemennou výšku tejto položky. Položky spojené s pohľadávkami, zásobami a krátkodo-

bými záväzkami, majú v rokoch 2018 – 2020 nulovú hodnotu vo výkaze, pretože vy-

chádzajú z aktívnych a pasívnych položiek, ktoré v pesimistickom variante majú rovna-

kú výšku pre celé plánované obdobie. 

Pri porovnaní realistického variantu a pesimistického variantu je vidieť, že v roku 

2017 sú zhodne, z dôvodu rovnakých plánovaných tržieb, následne sa medzi nimi zväč-

šuje rozdiel veľkosti finančného toku. Tento rozdiel je spôsobený predovšetkým nižším 
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výsledkom hospodárenia a stagnáciou pohľadávok, zásob a krátkodobých záväzkov 

spôsobený stagnáciou tržieb v prípade pesimistického variantu.  

3.3 CELKOVÉ ZHODNOTENIE FINANČNÝCH PLÁNOV A ODPORUČENIE 

V tejto podkapitole budú oba varianty finančného plánu zhodnotené pomocou ukazova-

teľov rentability, aktivity, likvidity zadlženosti podniku, na základe ktorých bude dopo-

ručený jeden zo zostavených finančných plánov. 

Rentabilita 

Zhodnotenie plánu pomocou návratnosti aktív a vlastného imania. 

Tab.36: Ukazovatele rentability zostavených finančných plánov 

Rentabilita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 

ROE 17,0% 24,4% 10,9% 38,3% 3,4% 47,3% 33,3% 21,7% 
19,2% 

ROA 2,5% 3,1% 1,4% 4,8% 0,7% 12,8% 11,1% 7,2% 
7,2% 

Pesimistický variant 

ROE 17,0% 24,4% 10,9% 38,3% 3,4% 47,3% 30,9% 18,2% 
15,6% 

ROA 2,5% 3,1% 1,4% 4,8% 0,7% 12,8% 10,3% 5,9% 
5,7% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Z pohľadu rentability je stanovený cieľ finančného plánu splnený len z časti. Rentabilita 

vzrástla, ale jej trend je klesajúci. V pesimistickom variante je možné vidieť väčší po-

kles rentability vlastného imania, čo je spôsobené predovšetkým stagnáciou tržieb. Ren-

tabilita aktív vychádza lepšie v prípade realistického variantu, kde je v posledných 

dvoch rokoch vidieť stabilizáciu na úrovni 7,2%. 
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Ukazovatele aktivity 

Zobrazuje vplyv finančného plánu na vývoj obratu aktív a dobu obratu zásob a pohľa-

dávok. 

Tab.37: Ukazovatele aktivity zostavených finančných plánov 

Aktivita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický 
variant 

Obrat Aktív 0,66 0,78 0,76 0,82 1,20 0,82 0,71 0,58 
0,55 

DO zásob 4,76 2,84 12,39 11,34 10,80 6,38 6,38 6,38 
6,38 

DO pohľadávok 130,14 116,93 148,07 216,97 100,17 159,89 159,89 159,89 
159,89 

Pesimistický 
variant 

Obrat Aktív 0,66 0,78 0,76 0,82 1,20 0,82 0,70 0,56 
0,52 

DO zásob 4,76 2,84 12,39 11,34 10,80 6,38 6,38 6,38 
6,38 

DO pohľadávok 130,14 116,93 148,07 216,97 100,17 159,89 159,89 159,89 
159,89 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Vzhľadom na spôsob zostavenia finančného plánu pomocou metódy doby obratu, sú v 

oboch variantoch ukazovatele doby obratu zásob a pohľadávok rovnaké v hodnote 

priemernej doby obratu. Odborná literatúra v prípade obratu aktív udáva doporučenú 

hodnotu presahujúcu jedna a zároveň by mal byť rastúci, ani jednu z týchto podmienok 

oba plány nespĺňajú a preto by sa mala spoločnosť v budúcnosti zamerať na zvyšovanie 

obratu aktív. 

Ukazovatele likvidity 

Zobrazujú ako sa bude vyvíjať likvidita spoločnosti s ohľadom na rôzne varianty fi-

nančného plánu. 

Tab.38: Ukazovatele likvidity zostavených finančných plánov 

Likvidita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 

1. stupňa 2,20 2,13 1,03 0,28 0,12 0,53 0,80 1,00 
1,23 

2. stupňa 3,39 3,17 2,20 1,33 0,80 1,20 1,47 1,67 
1,90 

3. stupňa 3,40 3,18 2,26 1,36 0,85 1,23 1,50 1,70 
1,93 

Pesimistický variant 

1. stupňa 2,20 2,13 1,03 0,28 0,12 0,53 0,81 1,00 
1,23 

2. stupňa 3,39 3,17 2,20 1,33 0,80 1,20 1,47 1,67 
1,90 

3. stupňa 3,40 3,18 2,26 1,36 0,85 1,23 1,50 1,70 
1,93 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 
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Ukazovateľ likvidity prvého stupňa by podľa odbornej literatúry mal byť v rozmedzí 0,2 

– 0,5, čo nie je splnené ani v jednom roku. Okamžitá likvidita je väčšia ako 0,5, čo zna-

čí nadbytok finančných prostriedkov v podniku. 

Likvidita druhého stupňa by sa mala pohybovať v rozsahu 1 – 1,5. Toto kritérium 

spĺňajú oba varianty iba prvé dva roky. V rokoch 2019 a 2020  je pohotová likvidita 

vyššia ako 1,5. Tento rast súvisí s rastom peňažných prostriedkov v podniku. 

Rozsah likvidity tretieho stupňa je doporučený na 1,8 – 2,5. Zo všetkých plánova-

ných rokov iba rok 2020 spĺňa toto kritérium v oboch variantoch finančného plánu. 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti 

Zobrazuje vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti na základe finančného plánu. 

Tab.39: Ukazovateľ celkovej zadlženosti zostavených finančných plánov 

Celková zadlženosť 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 85,3% 87,3% 87,0% 87,4% 79,3% 73,0% 66,7% 66,9% 
62,6% 

Pesimistický variant 85,3% 87,3% 87,0% 87,4% 79,3% 73,0% 66,6% 67,4% 
63,7% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Celková zadlženosť je okrem roku 2018 nižšia u realistickej varianty. Zároveň je u 

oboch variant vidieť klesajúci trend zadlženosti. 

Altmanov model 

Tiež známy ako Z-score, je určený pre oceňovanie krízy podniku, čím je číslo nižšie, 

tým je pravdepodobnejší krach spoločnosti. 

Tab.40: Altmanov model pre porovnanie finančných plánov 

Altmanov model 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

Realistický variant 1,43 1,56 1,36 1,40 1,56 2,10 2,01 1,73 
1,75 

Pesimistický variant 1,43 1,56 1,36 1,40 1,56 2,10 1,97 1,66 
1,66 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich výpočtov) 

Každý rok finančného plánu sa obe varianty nachádzajú v šedej zóne, takže im bezpros-

tredne nehrozí krach, avšak ako je možné vidieť z tabuľky hodnoty Altmanovho modelu 
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majú klesajúci trend, ktorý sa mení až v roku 2020. Z pohľadu Altmanovho modelu je 

pre spoločnosť výhodnejší realistický variant, pretože má vyššie hodnoty. 

Odporučenie 

Na základe zhodnotenia oboch variantov finančných plánov je vidieť, že spoločnosť by 

sa mala snažiť o dosiahnutie realistického variantu. Zároveň je potrebné uviesť, že ani 

jeden variant nedosahuje záporných hodnôt. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

je v oboch variantoch po celé plánované obdobie kladný. Pre spoločnosť to znamená, že 

aj v prípade stagnácie (pesimistický variant) bude vykazovať zisk. V oboch prípadoch 

dosahuje spoločnosť dostatočnej až nadbytočnej likvidity a preto sa nemusí obávať ne-

schopnosti pokrývať svoje záväzky. Spoločnosť by si mala túto likviditu udržať, pretože 

je životne dôležité pre každý podnik, bez ohľadu na veľkosť a ziskovosť, aby bol ne-

ustále schopný kryť svoje záväzky voči iným subjektom.  

Spoločnosť by sa mala snažiť dosiahnuť realistického variantu, pretože aj napriek 

tomu, že oba varianty sú ziskové z dlhodobého pohľadu je pre spoločnosť lepšie aby 

dlhodobo rástla vo všetkých ukazovateľoch. Zároveň by sa spoločnosť mala zamerať na 

investovanie voľných finančných prostriedkov, čím by znížila nadbytočnú likviditu a 

zároveň by mohla zvýšiť svoj zisk pomocou výnosov z investovaných peňazí.  
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ZÁVER 

Finančný plán je dôležitým podkladom pre strategické rozhodnutia, zobrazuje ako sa 

jednotlivé rozhodnutia prejavia vo finančnom stave spoločnosti. Toto umožňuje vedeniu 

spoločnosti pripraviť prípadné opatrenia s ohľadom na všetky faktory, ktoré vplývajú na 

spoločnosť.  

Hlavnou témou tejto diplomovej práce bolo zostavenie podnikového finančného 

plánu. Prvá časť práce bola zameraná na popísanie teoretických východísk potrebných k 

zostaveniu finančného plánu. Postupne bolo predstavené finančné plánovanie, jeho 

princípy, postupy a ciele, následne boli uvedené postupy zostavenia a druhy finančného 

plánu. Metódy finančného plánovania boli rozdelené jednotlivo pre rozvahu, výkaz zis-

kov a strát a pre cash flow. V častiach finančná a strategická analýza boli popísané dru-

hy analýz použité pre popis súčasnej situácie podniku. 

Kapitola analýzy súčasného stavu sa venuje vplyvom, ktoré pôsobia na zostavenie 

finančného plánu. V úvode kapitoly bola predstavená spoločnosť MEGAWASTE 

SLOVAKIA s. .r. o., jej výrobný program a zákazníci. Nasledovala strategická analýza 

okolia. Bola požitá PESTLE analýza na makroprostredie a Porterov model piatich síl na 

mikroprostredie spoločnosti, pre zhodnotenie kritických faktorov spoločnosti bola pou-

žitá analýza 7S. Po strategických analýzach nasledovala finančná analýza, ktorá zahrno-

vala horizontálnu a vertikálnu analýzu súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti. V 

ďalšej časti finančnej analýzy boli porovnanie vybrané finančné ukazovatele firmy s 

dvoma konkurenčnými spoločnosťami. Vyhotovené analýzy boli zhrnuté vo SWOT 

matici, ktorá bola podkladom pri tvorbe cieľov finančného plánu. 

Posledná kapitola bola určená návrhu samotného finančného plánu pre roky 2017 – 

2020. V úvode kapitoly sú predstavené ciele finančného plánu, ktoré boli stanovené s 

ohľadom na analýzy vykonané v predchádzajúcich kapitolách. Išlo predovšetkým o 

zlepšenie finančných ukazovateľov spoločnosti. Základným prvkom zostavenia finanč-

ného plánu bol odhad tržieb vyhotovený v dvoch variantoch. Prvým bol realistický va-

riant, ktorý bol odvodený pomocou trendu od prognózovaného vývoja HDP na Sloven-

sku. Druhý bol pesimistický variant, ktorý počítal so stagnáciou tržieb na rovnakej 

úrovni. Pre zostavovanie finančného plánu boli použité metódy percentuálneho podielu 
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na tržbách a doby obratu. Pre ostatné položky, ktoré nebolo možné odvodiť z tržieb bol 

použitý individuálny prístup. Následne boli zhodnotené na základe vybraných ukazova-

teľov. Oba varianty finančného plánu dosahujú po celé plánované obdobie kladné hod-

noty výsledku hospodárenia. Zvýšila sa rentabilita a stúpla likvidita v spoločnosti, vďa-

ka čomu bude spoločnosť schopná splácať svoje záväzky. Celková zadlženosť spoloč-

nosti sa oproti predchádzajúcim rokom znížila a naďalej má klesajúci trend. Odporúča-

ním pre spoločnosť je, aby sa snažila dosiahnuť realistického variantu, kedy zabezpečí 

ziskovosť a zároveň dlhodobý rast. Spoločnosť by mala zvážiť do budúcna spôsob roz-

deľovania zadržaného zisku, prípadne jeho investovanie do dlhodobého majetku, aby 

znížila nadmernú likviditu. 



88 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

CODLING, S. Best Practice Benchmarking. 1. vyd. England: Industrial Newsletters 

Ltd., 1991. s. 7. ISBN 0-566-07591-1 

CRIF – Slovak Credit Bureau. Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických 

činností v Slovenskej republike za rok 2012. Bratislava: CRIF – Slovak Credit Bu-

reau, s. r. o., 2013. s. 3. ISBN 978-80-971109-1-8 

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investová-

ní,oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. : grafy, 

tab.ISBN 978-80-86929-68-2 

FINANČNÁ SPRÁVA. Daň z príjmov - právnické osoby [online]. 2018 [cit. 2018-05-

11]. Dostupné z: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-

prijmov/pravnicke-osoby 

FOTR, J. 1999. Strategické finanční plánování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 152 s. 

ISBN 80-7169-694-3. 

FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S., 2012. Tvorba strategie 

a strategické plánování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 384 s. ISBN 978-80-247- 

3985-4. 

GALLOVIČ, P. Šlabikár odpadového hospodársva. Bratislava: FORUM, s. r. o. 2014. 

s. 15. ISSN 1339-3324 

GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: BizBooks, 

2012. s. 179. ISBN 978-80-26-0032-2 

GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: BizBooks, 

2012. s. 297. ISBN 978-80-26-0032-2 

GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. 2011. Finanční analýza a plánování podniku. 1. 

vyd. Praha: 2007. 318 s. ISB 978-80-86929-26-2. 

KISLINGEROVÁ, E, 2010. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 811 s. 

ISBN 978-80-7400-194-9 



89 

 

KOLEKTÍV. Kritika nového zákona o odpadoch. In: ODPADY. roč. 15, 2015, č. 4, s. 

22-23 

KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ, 2007. Podnikatelský plán. 1. vyd. Br-

no: Computer Press. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 

LANDA, M, 2007. Finanční plánování a likvidita. 1. vyd. Brno: Computer press. 180 s. 

ISBN 978-80-251-1492-6. 

MAREK, P. a kol. 2009. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 

634 s. ISBN 978-80-86929-49-1. 

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku – proces ocenění, základní metody a po-

stupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN: 978-80-86929-67-5. 

MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Výročná správa za rok 2016 [online]. Považská 

Bystrica, 2017 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: https://www.finstat.sk/36265144/zavierka 

MICHAUX, S. Porters Five Forces: Stay ahead of the competition. Namur: Lemaitre 

Publishing, 2015. s. 6. ISBN ebook: 978-2-8062-6838-9 

NBS. Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk [online]. 2018 [cit. 2018-05-

12]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-

sadzby/priemerne-urokove-miery-z-uverov-obchodnych-bank 

PAPULA, J. PAPULOVÁ Z. Strategické myslenie manažérov: za tajomstvami strate-

gického myslenia. Bratislava: Kartprint, 2010, s. 241. ISBN 978-80-88870-86-9 

PAPULOVÁ, Z. Strategické analýzy s podporou strategického myslenia. 1. vyd. Brati-

slava: KARTPRINT, 2012. s. 78-87. ISBN 978-80-89553-10-5 

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou 

práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-348-x 

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazovatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: 

GRADA Publishing, a. s., 2011. s. 9. ISBN 978-80-247-3916-8 

SEDLÁČEK, J. 2001. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. 

dopl. vyd. Praha: Computer press. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 

SEDLÁČEK, J. 2011. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press. 152s 

ISB 978-80-251-3386-6. 



90 

 

SLÁVIK, Š. Strategický manažment. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2 s. r. o., 2013. s. 64-68. 

ISBN 978-80-89393-96-1 

SWOT Analysis: What It Is and When to Use It [online]. Dátum aktualizácie 

16.02.2018. Dostupné na internete: http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-

analysis.html 

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 

ISBN 978-80-251-3510-5 

The Explainer: Porters Five Model [online]. Dátum aktualizácie 05.12.2017. Dostupné 

online: https://hbr.org/video/3590615226001/the-explainer-porters-five-forces 

VALACH, J. a kol. 1999. Finanční řízení podniku. 2. Vyd. Praha: Ekopress. 324 s. ISB 

80-86119-21-1. 

VO FINANCIACH. Aj v tomto roku by mali pokračovať v eurozóne nízke úroky. Vo 

financiach [online]. 05.01.2018 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

https://vofinanciach.sk/aj-v-tomto-roku-mali-pokracovat-v-eurozone-nizke-uroky/ 

WARNER, A. Strategic Analysis and Choice: A Structured Approach. 1. vyd. New 

York: Business Expert Press, LLC, 2010. s.2-3. ISBN-13: 978-160649-175-1 

 



91 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obr.1 Vzorec pre výpočet rentability vlastného imania ............................................. 31 

Obr.2 Vzorec pre výpočet rentability aktív ................................................................ 31 

Obr.3 Vzorec pre výpočet obratu aktív ...................................................................... 32 

Obr.4 Vzorec pre výpočet doby obratu zásob ............................................................ 32 

Obr.5 Vzorec pre výpočet doby obratu pohľadávok .................................................. 32 

Obr.6 Vzorce pre výpočet likvidity ............................................................................ 33 

Obr.7 Vzorec pre výpočet celkovej zadlženosti ......................................................... 33 

Obr.8 Vývoj tržieb MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. ............................................. 57 

Obr.9 Vývoj tržieb ENVI-GEOS Nitra s. r. o. ........................................................... 58 

Obr.10 Vývoj tržieb DARUTIL, s. r. o. .................................................................... 58 

 



92 

 

ZOZNAM TABULIEK 

Tab.1: Horizontálna analýza aktív ............................................................................... 51 

Tab.2: Horizontálna analýza pasív .............................................................................. 52 

Tab.3: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát ..................................................... 53 

Tab.4: Vertikálna analýza aktív ................................................................................... 54 

Tab.5: Vertikálna analýza pasív .................................................................................. 55 

Tab.6: Vertikálna analýza výkazu zisku a strát ........................................................... 56 

Tab.7: Porovnanie vývoja tržieb .................................................................................. 58 

Tab.8: Porovnanie vývoja ROE ................................................................................... 59 

Tab.9: Porovnanie vývoja ROA .................................................................................. 59 

Tab.10: Prehľad obratu aktív ..................................................................................... 60 

Tab.11: Prehľad vývoja doby obratu zásob ............................................................... 61 

Tab.12: Prehľad vývoja doby splatnosti (inkasa) pohľadávok .................................. 61 

Tab.13: Okamžitá likvidita ........................................................................................ 61 

Tab.14: Pohotová likvidita ......................................................................................... 62 

Tab.15: Bežná likvidita .............................................................................................. 62 

Tab.16: Prehľad vývoja celkovej zadlženosti ............................................................ 63 

Tab.17: Celkové porovnanie spoločností na základe finančných ukazovateľov ....... 63 

Tab.18: SWOT matica ............................................................................................... 64 

Tab.19: Percentuálny podiel položiek výkazu ziskov a strát na tržbách ................... 66 

Tab.20: Predikcia tržieb na základe vývoja HDP Slovenskej Republiky .................. 67 

Tab.21: Porovnanie vývoja tržieb oboch variant ....................................................... 68 

Tab.22: Plán zamestnancov ....................................................................................... 69 

Tab.23: Odpisy ........................................................................................................... 69 



93 

 

Tab.24: Splátkový kalendár komunálnych zariadení ................................................. 70 

Tab.25: Splátkový kalendár kazety a linky ................................................................ 70 

Tab.26: Výpočet priemernej úrokovej sadzby výnosových úrokov .......................... 71 

Tab.27: Výkaz ziskov a strát – Realistický variant ................................................... 71 

Tab.28: Výkaz Ziskov a strát – Pesimistický variant ................................................ 72 

Tab.29: Plánované aktíva – Realistický variant ......................................................... 74 

Tab.30: Plánované aktíva – Pesimistický variant ...................................................... 75 

Tab.31: Výpočet priemernej výšky prírastku rezerv ................................................. 76 

Tab.32: Plánované pasíva – Realistický variant ........................................................ 78 

Tab.33: Plánované pasíva – pesimistický variant ...................................................... 79 

Tab.34: Plánované Cash flow – Realistický variant .................................................. 80 

Tab.35: Plánované Cash flow – Pesimistický variant ................................................ 81 

Tab.36: Ukazovatele rentability zostavených finančných plánov ............................. 82 

Tab.37: Ukazovatele aktivity zostavených finančných plánov ................................. 83 

Tab.38: Ukazovatele likvidity zostavených finančných plánov ................................ 83 

Tab.39: Ukazovateľ celkovej zadlženosti zostavených finančných plánov .............. 84 

Tab.40: Altmanov model pre porovnanie finančných plánov ................................... 84 

 



94 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

I Aktíva 2012 – 2016 

II Pasíva 2012 – 2016 

III Výkaz Ziskov a Strát 2012 – 2016 

 



 

 

PRÍLOHY 

I Aktíva 2012 – 2016 

Aktíva v € 2016 2015 2014 2013 
2012 

Spolu majetok 4 625 008 7 357 920 4 759 969 4 346 443 
4 523 864 

Neobežný majetok 2 675 050 2 596 455 1 425 912 492 067 
670 198 

Dlhodobý nehmotný majetok súčet 87 238 92 451     
  

Software 36 121 87 622     
  

Oceniteľné práva 33 867 4 829     
  

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 17 250       
  

Dlhodobý hmotný majetok súčet 809 338 716 885 512 938 490 493 
670 198 

Pozemky 63 592 63 592 71 282 62 394 
62 394 

Stavby 227 350 113 037 203 807 135 537 
207 280 

Samostatné hnuteľné veci a SHV 502 252 436 755 222 773 275 996 
400 524 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 144 103 501 15 076 7 000 
  

Dlhodobý finančný majetok súčet 1 778 474 1 787 119 912 974 1 574 
  

Podielové cenné papiere a podiely v dcér-

skej účtovnej jednotke 275 11 119 12 974   
  

Podielové cenné papiere a podiely v spo-

ločnosti s podstatným vplyvom 2 199     1 574 
  

Ostatný dlhodobý finančný majetok 1 776 000 1 776 000 900 000   
  

Obežný majetok 1 917 405 4 694 899 3 303 255 3 844 126 
3 736 572 

Zásoby súčet 124 327 119 726 78 833 16 555 
18 622 

Materiál 124 327 119 726 78 833 16 555 
18 622 

Dlhodobé pohľadávky súčet 472 1 291 420 630 496 278 
464 954 

Pohľadávky z obchodného styku 42 42 88   
  

Iné pohľadávky     420 542 496 278 
464 954 

Odložená daňová pohľadávka 430 1 249     
  

Krátkodobé pohľadávky súčet 1 526 039 3 588 021 1 472 498 1 082 020 
1 060 811 

Pohľadávky z obchodného styku 970 238 3 297 739 957 660 734 294 
915 769 

Daňové pohľadávky a dotácie 240 588   9 457 2 543 
3 981 

Iné pohľadávky 315 213 290 282 505 381 345 183 
141 061 

Finančné účty súčet 266 567 985 861 1 331 294 2 249 273 
2 192 185 

Peniaze 1 866 1 523 934 2 359 
3 717 

Účty v bankách 264 701 984 338 1 330 360 2 246 914 
2 188 468 

Časové rozlíšenie súčet 32 553 66 566 30 802 10 250 
117 094 

Náklady budúcich období krátkodobé 32 553 66 566 30 802 10 250 
117 094 



 

 

II Pasíva 2012 – 2016 

Pasíva 2016 2015 2014 2013 
2012 

Spolu vlastné imanie a záväzky 4 625 008 7 357 920 4 759 969 4 346 443 
4 523 864 

Vlastné imanie 958 389 923 875 617 357 550 201 
665 597 

Základné imanie súčet 66 390 66 390 66 390 66 390 
66 390 

Základné imanie 66 390 66 390 66 390 66 390 
66 390 

Kapitálové fondy súčet -5 000 -6 855     
  

Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záv. -5 000 -6 855     
  

Fondy zo zisku súčet 6 639 6 639 6 639 6 639 
144 139 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 857 701 504 034 477 172 343 069 
342 203 

Nerozdelený zisk z minulých rokov 857 701 504 034 477 172 343 069 
342 203 

VH za účtovné obdobie po zdanení 32 659 353 667 67 156 134 103 
112 865 

Záväzky 3 659 937 6 433 805 4 142 460 3 796 035 
3 853 975 

Rezervy súčet 1 100 058 2 794 987 2 669 211 2 392 092 
2 283 084 

Rezervy zákonné dlhodobé 481 443 2 766 448 2 637 726 2 361 116 
2 257 468 

Rezervy zákonné krátkodobé 617 295 27 339 31 485 30 976 
25 616 

Ostatné krátkodobé rezervy 1 320 1 200     
  

Dlhodobé záväzky súčet 266 857 146 554 182 617 218 420 
308 638 

Záväzky zo sociálneho fondu 2 132 1 793 1 868 3 465 
2 615 

Ostatné dlhodobé záväzky 264 725 144 761 179 371 213 394 
304 003 

Odložený daňový záväzok     1 378 1 561 
2 020 

Krátkodobé záväzky súčet 2 164 225 3 196 264 1 068 216 914 223 
862 253 

Záväzky z obchodného styku 1 421 897 2 346 702 635 946 430 924 
286 191 

Nevyfakturované dodávky         
350 

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 496 437 453 616 292 867 311 913 
359 211 

Záväzky voči zamestnancom 41 169 37 168 36 770 35 147 
32 022 

Záväzky zo sociálneho poistenia 57 178 25 282 26 313 24 167 
23 197 

Daňové záväzky a dotácie 7 179 260 880 3 597 19 189 
43 665 

Ostatné záväzky 140 365 72 616 72 723 92 883 
117 617 

Krátkodobé finančné výpomoci 128 797 296 000 45 400   
  

Bankové úvery     177 016 271 300 
400 000 

Bankové úvery dlhodobé       130 900 
271 300 

Bežné bankové úvery     177 016 140 400 
128 700 

Časové rozlíšenie súčet 6 682 240 152 207 
4 292 

Výdavky budúcich období krátkodobé 420 240 152 207 
407 

Výnosy budúcich období dlhodobé 4 514       
  

Výnosy budúcich období krátkodobé 1 748       
3 885 



 

 

III Výkaz Ziskov a Strát 2012 – 2016 

Výkaz ziskov a strát 2016 2015 2014 2013 
2012 

Tržby z predaja tovaru 174 422 490 239 82 556 7 945 
2 627 

Náklady vynaložené na obstaranie predané-
ho tovaru 171 032 329 968 74 630 7 866 

2 071 

Obchodná marža 3 390 160 271 7 926 79 
556 

Výroba 5 385 934 5 545 873 3 547 113 3 370 532 
2 980 213 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a slu-

žieb 5 385 934 5 545 873 3 547 113 3 369 572 
2 972 603 

Aktivácia       960 
7 610 

Výrobná spotreba 4 031 268 3 522 306 2 246 850 2 120 227 
1 433 059 

Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľný dodávok 393 700 378 480 364 393 427 311 

379 712 

Služby 3 637 568 3 143 826 1 882 457 1 692 916 
1 053 347 

Pridaná hodnota 1 358 056 2 183 838 1 308 189 1 250 384 
1 547 710 

Osobné náklady súčet 1 019 020 938 132 875 952 840 045 
757 889 

Mzdové náklady 720 232 655 640 611 399 585 458 
535 750 

Náklady na sociálne poistenie 234 310 212 916 205 464 198 344 
174 454 

Sociálne náklady 64 478 69 576 59 089 56 243 
47 685 

Dane a poplatky 30 545 16 632 16 381 17 053 
107 632 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmot-

nému majetku 232 313 122 543 122 009 203 262 
567 143 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a ma-

teriálu 218 968 118 221 202 13 837 
89 916 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu 171 780 93 358 41 8 583 

69 012 

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
pohľadávkam 11 694 215 266 105 639 4 592 

  

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 89 080 360 380 109 434 183 747 
226 271 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 138 673 634 999 192 144 177 223 
172 185 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 62 079 641 509 105 659 197 210 

190 036 

Tržby z predaja cenných papierov a po-

dielov 10 500       
  

Predané cenné papiere a podiely 10 500       
  

Výnosové úroky 10 923 21 366 39 560 37 541 
7 000 

Nákladové úroky 17 993 51 816 32 376 43 125 
41 297 

Kurzové zisky     1 15 
5 

Kurzové straty 32 98 64 50 
115 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti         
  

Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 713 1 506 1 413 2 017 
5 424 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -10 815 -32 054 5 708 -7 636 
-39 831 



 

 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením 51 264 609 455 111 367 189 574 

150 205 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 605 255 788 44 211 55 471 
37 340 

Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná 17 786 258 416 44 393 55 931 
33 688 

Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená 819 -2 628 -182 -460 
3 652 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po 
zdanení 32 659 353 667 67 156 134 103 

112 865 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti pred zdanením 0 0 0 0 

0 

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 
0 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti po zdanení 0 0 0 0 

0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
pred zdanením 51 264 609 455 111 367 189 574 

150 205 

Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom 0 0 0 0 

0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
po zdanení 32 659 353 667 67 156 134 103 

112 865 

 


