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ABSTRAKT   

Diplomová práca sa zameriava na určenie hodnoty stavebného podniku. V teoretickej 

časti popisuje  základné pojmy, metódy a analýzy používané pri oceňovaní. V prípadovej 

štúdii sú tieto analýzy aplikované na konkrétnom stavebnom podniku. Výstupom práce 

je ocenenie stavebného podniku vybranými metódami ocenenia. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

oceňovanie, hodnota, rozvaha, výkaz ziskov a strát, finančná analýza, metódy 

oceňovania 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis focuses on estimating the value of a construction company. The 

theoretical part describes the basic concepts, methods and analyses used in the 

valuation. In the case study, these analyses are applied to a specific construction 

company. The outcome of the thesis is the valuation of the construction company using 

selected methods of valuation.  

KEYWORDS  

valuation, value, balance sheet, income statement, financial analysis, methods of 

valuation 
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ÚVOD 

Oceňovanie podniku je individuálnym a veľmi zložitým procesom. Odhadca musí mať 

prehľad o fungovaní daného podniku ako takého a zároveň musí rozumieť podnikovej 

ekonomike. V praxi podľa charakteru oceňovaného podniku spolupracuje celý tím 

odborníkov rôznych profesií. Diplomová práca je zameraná na ocenenie konkrétneho 

stavebného podniku.  

Pri oceňovaní je dôležité vedieť, za akým účelom sa podnik oceňuje. Dôvodov pre 

oceňovanie podniku môže byť niekoľko. Medzi najčastejšie patrí predaj a kúpa podniku, 

zlúčenie viacerých podnikov alebo likvidácia. Od účelu ocenenia sa odvíja následný 

postup a metódy ocenenia. Spracované ocenenie v rámci diplomovej práce bude slúžiť 

pre interné potreby majiteľa tejto spoločnosti.  

Cieľom diplomovej práce je teoreticky charakterizovať problematiku oceňovania 

stavebného podniku a uplatniť tieto poznatky v konkrétnom, praktickom príklade. Z toho 

dôvodu je práca rozdelená na dve časti.  

Začiatok teoretickej časti je venovaný krátkemu úvodu do princípu 

oceňovania.  V nasledujúcej kapitole sú charakterizované jednotlivé účtovné výkazy ako 

hlavný zdroj informácií pre oceňovanie. Pri oceňovaní je dôležité poznať prostredie, 

v ktorom podnik pôsobí a odvetvie, do ktorého patrí. Za týmto účelom sa spracovávajú 

analýzy makroprostredia a mikroprostredia, ktorým je venovaná tretia kapitola. Ďalej 

nasleduje finančná analýza, ktorá je založená na skúmaní rozvahy a výkazu ziskov a 

strát. Cieľom finančnej analýzy je vytvoriť predstavu o finančnom zdraví podniku.  

Po uskutočnení jednotlivých analýz možno pristúpiť k samotnému oceneniu. Na určenie 

výslednej hodnoty podniku sa využíva rad metód, ktoré sú charakterizované v poslednej 

časti teórie. Jedná sa o metódu účtovnú, majetkovú a výnosové metódy. Princípom 

výnosových metód je, že podnik vystupuje ako investícia, ktorá prináša určitý výnos. 

Hodnota podniku sa teda odvíja od súčasnej hodnoty budúcich výnosov. Z toho dôvodu 

sú do tejto kapitoly zahrnuté pojmy ako časová hodnota peňazí, diskontovanie 

a diskontná sadzba.  

Druhú časť diplomovej práce tvorí prípadová štúdia, v ktorej je ocenený konkrétny 

stavebný podnik. Pri spracovávaní prípadovej štúdie sa postupovalo podľa teoretickej 

časti. Na spracovanie finančnej analýzy boli použité účtovné výkazy z rokov 2015 až 

2019. Na samotné ocenenie bolo použitých viacero metód. Z výsledkov týchto metód 

bola určená výsledná hodnota oceňovaného podniku.   
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Túto tému diplomovej práce som si vybrala z dôvodu možnosti aplikácie nadobudnutých 

vedomostí z rôznych oblastí štúdia. Pri oceňovaní podniku sa uplatňujú znalosti z oblasti 

oceňovania nehnuteľností, marketingu, účtovníctva, ekonomiky a taktiež je potrebné mať 

prehľad o súčasnej spoločenskej situácii. Keďže v rámci diplomovej práce je ocenený 

stavebný podnik, v neposlednom rade je dôležité orientovať sa v odvetví stavebníctva.  
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1 TEORETICKÝ ÚVOD DO OCEŇOVANIA STAVEBNÉHO 

PODNIKU 

Na úvod je dôležité definovať základné pojmy spojené s témou oceňovania stavebného 

podniku a predostrieť prostredie, v ktorom sa práca bude pohybovať.  

 

1.1 Definícia stavebného podniku 

Podnikanie je činnosť, ktorá sa vždy vykonáva za účelom zisku. Zisk sa vo všeobecnosti 

dá zobraziť ako rozdiel medzi výnosmi podniku a vynaloženými nákladmi. Výška zisku 

by mala odpovedať očakávanej výnosnosti vloženého kapitálu. [1] 

Podnik je definovaný ako súbor hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré 

zahrňujú vecné hodnoty, majetkové práva a iné hodnoty, ktoré slúžia k podnikateľskej 

činnosti. Cieľom stavebného podniku je realizácia výstavby stavebných diel, resp. ich 

modernizácia, rekonštrukcia či demolácia. Z prevádzkového hľadiska sa jedná 

o usporiadaný systém pozostávajúci z ľudí a výrobných prostriedkov spojených 

v procese výstavby. Z právneho hľadiska stavebný podnik vystupuje ako právnická 

osoba zapísaná v obchodnom registri. [1] 

 

1.2 Princíp oceňovania 

Problematika oceňovania podniku sa dostala do popredia na začiatku deväťdesiatych 

rokov 20. storočia, predovšetkým z dôvodu transformácie vlastníckych vzťahov. 

V súvislosti s privatizáciou narástla potreba poznať  nielen účtovnú hodnotu aktív 

podniku, ale aj hodnotu trhovú. [2] 

Ďalšiu veľkú rolu zohrala postupná globalizácia ekonomiky, s ktorou súvisí proces 

koncentrácie kapitálu. Jedná sa o proces prispôsobovania podnikového hospodárstva 

meniacim sa podmienkam rastúcej konkurencie, ktorý prebieha formou zlučovania 

podnikov. V súčasnej dobe, keď už značná časť podnikov bola sprivatizovaná a prakticky 

končí proces transformácie hospodárstva, aktuálnosť oceňovania nijak neklesá. [2]  

Cieľom oceňovania podniku je stanovenie jeho trhovej hodnoty s prihliadnutím na 

súčasnú ale predovšetkým aj na budúcu ekonomickú situáciu podniku. Je dôležité 

zdôrazniť, že podnik sám o sebe nemá žiadnu objektívnu a na podmienkach nezávislú 

hodnotu, preto neexistuje jediné, obecne platné ocenenie. Výsledok procesu oceňovania 

je závislý na mnohých faktoroch, predovšetkým na účele oceňovania, na zvolenej 

metóde oceňovania, skúsenostiach odhadcu, kvalite dostupných informácií apod. 
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Výsledok stanovený pomocou zvolenej metódy dáva ekonomický obraz o podniku a je 

nutné s ním ďalej pracovať, hodnotiť a porovnávať s inými prípadmi ocenenia. [2]   
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2 ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE OCEŇOVANIE 

Úspešnosť finančnej analýzy a oceňovania podniku závisí predovšetkým na kvalite 

vstupných informácií. Z toho dôvodu je nutné podchytiť všetky údaje, ktoré by mohli 

skresliť výsledky hodnotenia. Tieto dáta sú čerpané predovšetkým z účtovných výkazov.  

Účtovné výkazy zobrazujú základnú finančnú situáciu podniku a sú určené celej rade 

užívateľov. Možno ich rozdeliť do dvoch základných kategórií: finančné výkazy 

a vnútropodnikové výkazy.  

Finančné účtovné výkazy poskytujú informácie najmä externým užívateľom. Jedná sa 

o verejne dostupné informácie, ktoré firma zverejňuje väčšinou jedenkrát ročne. Tieto 

výkazy poskytujú prehľad o stave a štruktúre majetku firmy, o zdrojoch krytia, tvorbe 

hospodárskeho výsledku a cash flow. [3] 

Od 1.1.2016 vstúpila do platnosti vyhláška č. 205/2015 Sb, ktorou sa mení vyhláška 

č. 500/2002 Sb., pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia účtujúci v sústave 

podvojného účtovníctva. Vyhláškou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví. [4] 

Jednou z hlavných zmien, ktoré nastali touto vyhláškou je nové označovanie 

a usporiadanie položiek v rozvahe a výkaze ziskov a strát.  

V rozvahe došlo na strane aktív k nasledovným významným zmenám:  

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  

- odstránenie položky Zřizovací výdaje; 

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 

- vytvorenie položky Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, ktorá zahŕňa 

Pěstitelské celky trvalých porostů, Dospělá zvířata a jejich skupiny a Jiný 

dlouhodobý hmotný majetek; 

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 

- odstránenie položky Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek; 

 C. III. Krátkodobý finanční majetek 

- Krátkodobý finanční majetek obsahuje iba Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba a Ostatní krátkodobý finanční majetek; 

 C. IV. Peněžní prostředky 

- táto skupina bola novo vytvorená a obsahuje Peněžní prostředky 

v pokladně a Peněžní prostředky na účtech.  



16 
 

Na pasívnej strane došlo k hlavnej zmene z pohľadu bankových úverov. Do roku 2016 

bola v rozvahe zvlášť zaradená skupina Bankovní úvěry a výpomoci, ktorá zahŕňala ako 

dlhodobé tak aj krátkodobé bankové úvery a finančné výpomoci.  

Podľa vyhlášky č. 500/2002 Sb. sú bankové úvery rozdelené na krátkodobé a dlhodobé 

a v rozvahe zaradené nasledovne: 

 C. I. Dlouhodobé závazky 

- 2. Závazky k úvěrovým institucím; 

 C. II. Krátkodobé závazky 

- 2. Závazky k úvěrovým institucím. 

 

Vo výkaze ziskov a strát došlo na základe vyhlášky č. 500/2002 Sb. k nasledovným 

výrazným zmenám: 

 z položky Výkony boli vyňaté Tržby z prodeje výrobků; 

 do položky Výkonová spotřeba boli pridané Náklady vynaložené na prodané 

zboží; 

 namiesto položky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bola 

vytvorená položka Úpravy hodnot v provozní oblasti; 

 Mimořádný výsledek hospodaření a s ním spojené mimoriadne výnosy, náklady 

a daň z príjmu boli zrušené. 

 

Vnútropodnikové účtovné výkazy majú častejšiu frekvenciu zostavovania. Nemajú 

právne záväznú formu a vychádzajú z individuálnych potrieb každej firmy. Využitie 

vnútropodnikových informácii vedie k spresneniu finančnej analýzy a umožňuje 

eliminovať riziko odchýlky od skutočnosti. [3] 

Základnými účtovými výkazmi, ktoré sú dôležité pre spracovanie finančnej analýzy sú:  

 rozvaha; 

 výkaz ziskov a strát; 

 výkaz cash flow. 

 

2.1 Rozvaha 

Rozvaha je z pohľadu finančnej analýzy najdôležitejším zdrojom dát. Bilančnou formou 

zachycuje stav aktív a pasív podniku k určitému dátumu, čiže zobrazuje stavové veličiny. 

Aktíva predstavujú majetok rozdelený podľa jednotlivých druhov a pasíva predstavujú 

zdroje jeho krytia. Rozvaha sa spravidla zostavuje k poslednému dňu každého roku. [3] 
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Podľa Růčkovej, v rozvahe ide „...o získání věrného obrazu ve třech základních 

oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci podniku.“ 

[3] 

V rámci prvej oblasti sa zisťuje, ako je majetok rozdelený na druhy, ako je ocenený, 

opotrebený, prípadne ako rýchlo sa obracia. V druhej oblasti sa primárne zaujíma 

o výške a štruktúre vlastných a cudzích zdrojov financovania. Poslednú oblasť tvoria 

informácie o tom, aký dosiahol podnik zisk a či je schopný plniť svoje záväzky. [3] 

 

2.1.1 Aktíva 

Aktíva zobrazujú majetkovú štruktúru podniku. V širšom zmysle predstavujú celkovú 

výšku ekonomických zdrojov, ktorými podnik disponuje. Keďže rozvaha je zostavovaná 

k určitému časovému okamžiku, podnik týmito zdrojmi disponuje práve v tomto 

okamžiku. Aktíva sú prostriedky, u ktorých sa predpokladá, že prinesú podniku budúci 

ekonomický úžitok. 

Základným hľadiskom členenia aktív je kritérium likvidity. Likvidita predstavuje 

schopnosť aktíva premeniť sa na peňažné prostriedky bez straty jeho hodnoty. V Českej 

republike sú aktíva v rozvahe rozdelené od položiek najmenej likvidných k položkám 

najlikvidnejším. [3] 

Štruktúra aktív rozvahy je uvedená v tabuľke 1. 

 

Dlhodobý majetok je rozdelený do nasledovných skupín: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok – nemá fyzickú podstatu, ekonomický prospech 

plynie z práv, ktoré sú s ním spojené; jedná sa o patenty, licencie, software... 

2. Dlhodobý hmotný majetok – má hmotný charakter, v podniku slúži dlhšiu dobu 

niekoľkých rokov a buď sa postupne opotrebováva (budovy, stroje...) alebo 

nedochádza k jeho znehodnoteniu (zlato, pozemky...). Nespotrebováva sa 

naraz, ale postupným opotrebovaním sa vo forme odpisov prenáša do nákladov 

podniku.  

3. Dlhodobý finančný majetok – tvoria zdroje, ktoré podnik nakúpil ako dlhodobú 

investíciu; jedná sa spravidla o cenné papiere. [3] 

 

Obežný majetok tvoria zásoby, pohľadávky, krátkodobý finančný majetok a peňažné 

prostriedky. Z vlastného názvu plynie, že tieto majetkové časti „obiehajú“, tzn. priebežne 

menia svoju podobu od peňažných prostriedkov, cez suroviny, nedokončenú výrobu, 

hotové výrobky, pohľadávky až naspäť k peňažným prostriedkom.  
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Zásoby, ktoré sú s týchto kategórií najmenej likvidnejšie, sa členia na zásoby 

nakupované a zásoby vlastnej výroby. Ďalšou položkou sú dlhodobé a krátkodobé 

pohľadávky, ktoré vznikajú z obchodných vzťahov, z poskytnutých záloh, voči štátu, 

zamestnancom alebo spoločníkom. Krátkodobý finančný majetok predstavujú cenné 

papiere, ktoré sú v držaní účtovnej jednotky kratšie ako jeden rok. Najlikvidnejšou 

položkou sú peňažné prostriedky, ktoré sa rozdeľujú na prostriedky v pokladni alebo 

účtoch. [2] 

Časové rozlíšenie aktív predstavuje náklady budúcich období, napr. nájom platený 

vopred, a príjmy budúcich období – doposiaľ nevyúčtované práce. Z hľadiska podielu 

ostatných aktív na celkových nákladoch predstavujú malú časť a ich zmeny sa väčšinou 

neprejavia na chode spoločnosti. Preto im pri finančnej analýze nie je venovaná taká 

pozornosť ako predchádzajúcim položkám. [3] 

Pre analýzu položiek majetkovej štruktúry je charakteristické skúmanie druhu majetku, 

jeho vzájomného vzťahu a taktiež ako dlho je majetok vo firme viazaný. [3] 

 

Tabuľka 1 – Základná štruktúra rozvahy -  aktíva  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 5) 

 
 

2.1.2 Pasíva 

Stranu pasív možno označiť aj ako stranu zdrojov financovania firmy. Člení sa na dve 

základné skupiny zdrojov, s ktorými podnik pracuje. Jedná sa o vlastný a cudzí kapitál.  

Pasíva teda predstavujú štruktúru podnikového kapitálu, z ktorého je financovaný 

majetok podniku. 

Štruktúra pasív rozvahy je uvedená v tabuľke 2. 

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

0 0 0 0

A. 0 0 0 0

B. 0 0 0 0

B. I. 0 0 0 0

B. II. 0 0 0 0

B. III. 0 0 0 0

C. 0 0 0 0

C. I. 0 0 0 0

C. II. 0 0 0 0

C. III. 0 0 0 0

C. IV. 0 0 0 0

D. 0 0 0 0

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

Peněžní prostředky)

Časové rozlišení aktiv 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek  

Oběžná aktiva  

Zásoby

AKTIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek

označ AKTIVA
Běžné účetní období

Minulé úč. 
období

a b
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Vlastný kapitál reprezentuje položku, ktorá z pohľadu času predstavuje trvalý dlhodobý 

zdroj financovania podniku. Základom je základný kapitál, ktorý predstavuje súhrn 

peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov do danej firmy. Vytvára sa podľa 

obchodného zákonníku a jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. [3] 

Ďalšou položkou je hospodársky výsledok z minulých rokov, ktorý predstavuje 

nerozdelený zisk z minulých období a výsledok hospodárenia bežného obdobia, teda 

vykázaný zisk, príp. strata uzatváraného účtového obdobia. [3] 

Poslednú časť vlastného kapitálu tvoria fondy zo zisku, ážio a kapitálové fondy. [3] 

Cudzí zdroje predstavujú dlh spoločnosti, ktorý musí byť splatený. Skladá sa z rezerv a 

záväzkov. 

Rezervy sú určené predovšetkým na pokrytie neočakávaných výkyvov v hospodárení. 

Keďže zákonné rezervy sa vytvárajú v súlade so zákonom, z pohľadu dane z príjmu sú 

uznateľným nákladom. Z toho dôvodu zákonné rezervy priamo ovplyvňujú hospodársky 

výsledok. [2] 

Záväzky sa podobne ako pohľadávky rozlišujú na dlhodobé a krátkodobé. Záväzky 

môžu vzniknúť k úverovým inštitúciám, z obchodných vzťahov, k spoločníkom, štátu 

alebo zamestnancom. K záväzkom patria aj vydané dlhopisy, avšak v podmienkach ČR 

nie sú príliš rozšírené. [2] 

Časové rozlíšenie pasív zahrňuje výdaje a výnosy budúcich období. Z analytického 

hľadiska majú podobnú pozíciu ako časové rozlíšenie aktív - nesú malý podiel na 

celkových pasívach, preto sa im v rámci finančnej analýzy nepripisuje podstatný 

význam. [3] 
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Tabuľka 2 – Základná štruktúra rozvahy -  pasíva  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 5) 

 

Kompletná štruktúra rozvahy je uvedená v prílohe č.1. [5] 

 

2.2 Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát, označovaný tiež ako výsledovka, je finančný výkaz zachytávajúci 

vzťah medzi výnosmi podniku za určité obdobie a nákladmi potrebnými na ich vytvorenie. 

Výkaz informuje o tom, ako úspešný bol podnik v sledovanom období, čiže akého 

dosiahol hospodárskeho výsledku. [3] 

Pretože výnosy sú súhrnom peňažných prostriedkov, ktoré podnik získa zo všetkých 

svojich činností, a náklady vyjadrujú peňažné prostriedky vynaložené v danom období k 

získaniu výnosov, výsledný čistý zisk zobrazuje účtovný stav, nie skutočné hotovostné 

toky. Náklady a výnosy sa neopierajú o príjmy a výdaje. [3] 

Na rozdiel od rozvahy, ktorá zachytáva aktíva a pasíva k určitému okamžiku, výsledovka 

sa vzťahuje vždy k určitému časovému intervalu. To znamená, že výnosy, náklady 

a výsledok hospodárenia sú tokové veličiny.  

Štruktúra výkazu zisku a strát je uvedená v tabuľke 3. 

 

 

 

 

 

 

 

A.

A. I.

A. II.

A. III.

A. IV.

A. V.

A. VI.

B.

C.

D.

Závazky 0 0

Časové rozlišení pasiv 0 0

B. + C. Cizí zdroje 0 0

Rezervy 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 0 0

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0

Fondy ze zisku 0 0

Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) 0 0

Základní kapitál 0 0

Ážio a kapitálové fondy 0 0

PASIVA CELKEM 0 0

Vlastní kapitál 0 0

Běžné účetní období Minulé úč. období

a b
5 6

označ PASIVA
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Tabuľka 3 – Základná štruktúra výkazu ziskov a strát 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 5) 

 

Kompletná štruktúra výkazu ziskov a strát je uvedená v prílohe č.2. [5] 

 

2.2.1 Hospodársky výsledok 

Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. V štruktúre 

výkazu ziskov a strát je hospodársky výsledok členený na niekoľko stupňov, viď 

tabuľka 3.  

Najdôležitejšou zložkou je VH z prevádzkovej činnosti, ktorý vyjadruje schopnosť firmy 

zo svojej činnosti vytvárať kladný hospodársky výsledok. Druhou zložkou je finančný HV, 

ktorého základ tvoria finančné náklady a výnosy. Súčtom jednotlivých výsledkov sa 

vytvára HV za účtovné obdobie, ktorý podlieha zdaneniu. [2] 

 

běžném minulém

5 6

0 0

0 0

A. 0 0

B. 0 0

C. 0 0

D. 0 0

E. 0 0

0 0

F. 0 0

0 0

0 0

G. 0 0

V. 0 0

H. 0 0

VI. 0 0

I. 0 0

J. 0 0

0 0

K. 0 0

0 0

0 0

L. 0 0

0 0

M. 0 0

0 0

0 0

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření ( +/- )

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)

Daň z příjmů  

** Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Nákladové úroky a podobné náklady 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 

III. Ostatní provozní výnosy  

Ostatní provozní náklady 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Aktivace (-)

Osobní náklady

Výkonová spotřeba

Ozn. TEXT

a b  

I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží 

Skutečnost v účetním období
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2.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow, teda výkaz o tvorbe a použití peňažných prostriedkov, zrovnáva 

bilanciu príjmov a výdajov za určité obdobie a slúži k posúdeniu skutočnej finančnej 

situácie v podniku. Príjmy a výdaje predstavujú peňažné toky a úbytky peňažných 

prostriedkov a ich ekvivalentov. Za peňažné prostriedky sa považujú peniaze vrátane 

cenín, peniaze na ceste i peniaze na účtoch. Výkaz cash flow odpovedá na otázku koľko 

peňažných prostriedkov podnik vytvoril a k akým účelom ich použil. [3] 

Výkaz možno rozdeliť na tri základné časti: 

 prevádzkovú činnosť; 

 investičnú činnosť; 

 finančnú činnosť. 

 

Časť prevádzkovej činnosti vypovedá o tom, do akej miery výsledok hospodárenia 

z prevádzkovej činnosti zodpovedá skutočne zarobeným peniazom. Peňažné toky 

z investičnej činnosti tvoria najmä výdaje spojené s obstaraním stálych aktív a príjmy 

z predaja investičného majetku. V poslednej, finančnej oblasti sa hodnotí externé 

financovanie, teda najmä pohyb dlhodobého kapitálu – splácanie a prijímanie ďalších 

úverov a peňažné toky súvisiace s pohybom vlastného kapitálu. [3] 

Kompletná štruktúra výkazu cash flow je uvedená v prílohe č.3. [5] 
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3 ANALÝZA PROSTREDIA PODNIKU 

Pre ocenenie podniku je nevyhnutné poznať informácie o prostredí, v ktorom podnik 

funguje a o odvetví, do ktorého patrí. Jedná sa o makroekonomické a mikroekonomické 

prostredie.  

 

3.1 Analýza makroprostredia 

Makroprostredie pozostáva z faktorov, ktoré ovplyvňujú podnik zvonka a pôsobia tak na 

jeho aktivity. Tieto faktory sú zo strany podniku prakticky neovplyvniteľné. Podnik sa ich 

snaží čo najpodrobnejšie sledovať a reagovať na ne. [6] 

Vývoj makroprostredia má značný vplyv na výkonnosť podniku. Preto je dôležité posúdiť 

nielen podmienky, v ktorých podnik funguje v súčasnosti, ale treba vziať do úvahy aj 

minulosť a prognózu vývoja v budúcnosti. [2] 

Na skúmanie vonkajších faktorov pôsobiacich na organizáciu slúži PESTLE analýza.  

 

3.1.1 PESTLE analýza 

Podľa PESTLE analýzy sa analyzujú nasledovné vonkajšie faktory: 

 politické, napr. forma a stabilita vlády, vplyv politických strán, postoj 

k zahraničným investíciám, zahraničné konflikty, regionálna nestabilita apod.; 

 ekonomické, napr. miera inflácie, úroková miera, výška HDP, menová stabilita, 

dostupnosť a formy úverov, výška daňových sadzieb; 

 sociálne, napr. demografické charakteristiky, charakteristiky trhu práce, miera 

nezamestnanosti, životná úroveň; 

 technologické, napr. podpora vlády v oblasti výskumu; 

 legislatívne, čiže existencia a funkčnosť zákonných noriem; 

 ekologické, ako sú prírodné a klimatické vplyvy, globálne environmentálne 

hrozby. [7] 

 

3.2 Analýza mikroprostredia 

Mikroprostredie tvorí vlastný podnik a jeho zamestnanci, dodávatelia, zákazníci, 

verejnosť a konkurenti. Podnik je na nich závislý, ale na rozdiel od faktorov 

makroprostredia ich môže aktívne meniť. [6] 
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Za konkurentov sa považujú všetky subjekty, ktoré na trhu ponúkajú rovnaké, podobné 

alebo substitučné produkty. Na analýzu konkurencie v odvetví slúži tzv. Porterov model 

piatich síl. 

 

3.2.1 Porterov model 

Porterov model predpokladá, že strategická pozícia podniku v rámci odvetvia závisí od 

piatich základných činiteľov. Tieto rozhodujúce faktory sú znázornené na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 – Porterov model piatich síl 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7) 
 

Hrozba vstupu nových konkurentov – ohrozenie zo strany nových konkurentov závisí 

na vstupných bariérach do odvetvia, ktoré sú závislé napr. na kapitálovej náročnosti 

vstupu, legislatíve a vládnych zásahov alebo od diferenciácie výrobkov.  Za 

najatraktívnejší trh sa považuje ten, ktorého vstupné bariéry sú vysoké a výstupné  

nízke, pretože len malý počet podnikov môže do odvetvia vstúpiť a tie neúspešné môžu 

z neho pomerne ľahko vystúpiť. [7] 

Hrozba substitúcie výrobkov – odvetvie nie je atraktívne v prípade, že existuje hrozba 

zastupiteľnosti výrobkov, pretože substitúty limitujú potenciálne ceny a zisk na trhu. 

Podnik preto musí sledovať vývoj cien týchto substitútov. [7] 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov – pokiaľ majú zákazníci veľkú moc pri 

vyjednávaní, trh sa stáva menej príťažlivým. V tomto prípade sa zákazníci snažia 

znižovať ceny, požadujú lepšiu kvalitu alebo viac služieb. Vyjednávacia sila zákazníkov 

konkurencia 
v odvetví

potenciálna 
nová 

konkurencia

zákazníci

substitúty

dodávatelia
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sa zvyšuje napr. pokiaľ výrobok tvorí značnú časť ich nákladov alebo pokiaľ sú náklady 

na zmenu tohto výrobku nízke. [7] 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov – vyjednávacia sila dodávateľov 

rastie, keď poskytujú jedinečné výrobky alebo keď výrobok je pre odberateľa zásadným 

vstupom. Dodávatelia tak môžu zvyšovať ceny alebo regulovať kvalitu a kvantitu 

dodávok. [7] 
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4 FINANČNÁ ANALÝZA 

Úlohou finančnej analýzy je poskytnúť informácie o finančnom zdraví podniku, tzn. 

v akom stave sa podnik k okamihu ocenenia nachádza a aký vývoj možno očakávať 

v budúcnosti. S rozvojom matematických, ekonomických a štatistických vied vznikol 

v rámci finančnej analýzy rad metód, ktoré možno pri posudzovaní finančného zdravia 

podniku aplikovať.  

Základom metód finančnej analýzy sú finančné ukazovatele, ktoré predstavujú číselnú 

charakteristiku ekonomickej činnosti podniku. Ukazovatele môžu byť priamo prevzaté 

z účtovných výkazov a vyjadrené v peňažných jednotkách, príp. v percentách alebo 

od nich odvodené. [3] 

Finančné ukazovatele sa štandardne členia na: 

 absolútne; 

 rozdielové; 

 pomerové; 

 súhrnné. 

 

4.1 Absolútne ukazovatele 

Absolútne ukazovatele priamo vychádzajú z jednotlivých položiek účtovných výkazov. 

Pri analýze rozvahy a výkazu ziskov a strát je dôležité uvedomiť si, že dôležitú rolu hrá 

časové hľadisko. Rozvaha obsahuje veličiny stavové, ktoré vyjadrujú stav majetku 

a kapitálu k určitému okamžiku. Vo výsledovke sú veličiny tokové, teda informuje 

o údajoch za určitý časový interval.  [2] 

Analýza absolútnych ukazovateľov pozostáva z horizontálnej a vertikálnej analýzy 

účtovných výkazov.  

 

4.1.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza sa zameriava na časové zmeny absolútnych ukazovateľov.  

Informuje o základných pohyboch v jednotlivých položkách výkazov a o intenzite tohto 

pohybu. V tomto prípade je dôležité viesť dostatočne dlhé časové rady, ktoré zaručia 

väčšiu presnosť pri interpretácii výpočtov. Skúmajú sa percentuálne zmeny jednotlivých 

položiek v po sebe nasledujúcich rokoch. [2] 
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4.1.2 Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza sa zaoberá vnútornou štruktúrou absolútnych ukazovateľov. Zaoberá 

sa vždy iba jedným obdobím, v ktorom porovnáva jednotlivé položky účtovných výkazov 

k celkovej sume aktív či pasív. Tento rozbor býva vyjadrený v percentách. [2] 

 

4.2 Rozdielové ukazovatele 

Najčastejšie uvádzaným rozdielovým ukazovateľom je čistý pracovný kapitál, ktorý slúži 

k určeniu optimálnej výšky jednotlivých položiek obežných aktív a k stanoveniu ich 

celkovej výšky.  

Čistý pracovný kapitál sa vypočíta z rovnice: 

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 (4.1) 

  

Pracovný kapitál reprezentuje časť obežného majetku, ktorý je financovaný 

z dlhodobého kapitálu. Čistý pracovný kapitál teda meria veľkosť časti kapitálu, ktorá nie 

je viazaná na krátkodobé záväzky. Podnik potrebuje tento kapitál, aby bola zaistená 

potrebná miera likvidity. [2] 

Čistý pracovný kapitál sa dá znázorniť aj graficky: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Pomerové ukazovatele 

Úlohou pomerových ukazovateľov je analýza vzájomných väzieb medzi jednotlivými 

položkami v účtovných výkazoch, v ktorých sú uvedené iba ich absolútne hodnoty. 

Pomerový ukazovateľ sa vypočíta ako pomer jedného alebo niekoľkých položiek k inej 

položke alebo ich skupine. [3] 

Obrázok 2 – Čistý pracovný kapitál 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 2) 

dlhodobý majetok

vlastný kapitál

cudzí kapitál 
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Pomerové ukazovatele sa členia na: 

 ukazovatele rentability; 

 ukazovatele likvidity; 

 ukazovatele zadlženosti; 

 ukazovatele aktivity. [3] 

 

4.3.1 Ukazovatele rentability 

Rentabilita je pojem, ktorý vyjadruje schopnosť podniku vytvárať nové zdroje, teda 

dosahovať zisk využitím investovaného kapitálu. Ukazovatele rentability stavajú do 

pomeru konečný výstup podnikateľskej činnosti, čiže položku odpovedajúcu výsledku 

hospodárenia k majetku, kapitálu alebo tržbám. [3] 

K zisťovaniu rentability sa v praxi najviac používajú nasledovné ukazovatele: 

 Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA (return on assets) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (4.2) 

ROA odráža celkovú výnosnosť vloženého kapitálu bez ohľadu na to, z akých 

zdrojov boli financované jednotlivé podnikateľské činnosti. Pod celkovým 

vloženým kapitálom sa rozumejú celkové aktíva. Zisk sa najčastejšie používa 

v tvare EBIT1, teda zisku pred úhradou úrokov a dane z príjmu, ktorý odpovedá 

prevádzkovému výsledku hospodárenia. Ďalšou alternatívou k použitiu EBIT je 

EAT2 – zisk po zdanení, taktiež označovaný ako NP3 – čistý zisk; alebo EBT4 – 

zisk pred zdanením. [3] 

 

 Rentabilita vlastného kapitálu ROE (return on equity) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (4.3) 

ROE vyjadruje výnosnosť kapitálu, ktorý bol do podniku vložený akcionármi alebo 

vlastníkmi. [3] 

 

                                                
1 EBIT = earnings before interest and tax 
2 EAT = earnings after tax  
3 NP = net profit 
4 EBT = earnings before tax 
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 Rentabilita tržieb ROS (return on sales) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (4.4) 

ROS vyjadruje schopnosť podniku dosahovať zisk pri danej úrovni tržieb. [3] 

 

4.3.2 Ukazovatele likvidity 

Likvidita je vlastnosť majetku rýchlo a bez veľkej straty sa premeniť na peňažnú 

hotovosť. Nedostatok likvidity vedie k tomu, že podnik nie je schopný plniť svoje záväzky, 

čo môže vyústiť v platobnú neschopnosť. V druhom prípade podnik nie je schopný využiť 

príležitostí, ktoré sa pri podnikaní objavia. Na druhú stranu, obežné aktíva predstavujú 

neefektívnu viazanosť finančných prostriedkov a z toho dôvodu príliš vysoká miera 

likvidity znižuje rentabilitu vlastného kapitálu. Preto je dôležité nájsť tzv. vyváženú 

likviditu, ktorá zaručí zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zaručí schopnosť 

podniku plniť svoje záväzky. [3] 

Ukazovatele likvidity majú obecný tvar podielu toho, čím možno platiť k tomu, čo je treba 

platiť. Spravidla sa používajú tri základné ukazovatele: 

 Okamžitá likvidita (cash ratio) 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 (4.5) 

Okamžitá likvidita predstavuje najprísnejší ukazovateľ likvidity. Vstupujú doň 

najlikvidnejšie položky z rozvahy, ako sú  peniaze v pokladni alebo na bežnom 

účte, cenné papiere a šeky. V Českej republike je rozmedzie pre okamžitú 

likviditu spravidla od 0,5 do 1,1. [3] 

 

 Pohotová likvidita (quick asset ratio) 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 (4.6) 

Pohotová likvidita vyjadruje schopnosť podniku plniť svoje krátkodobé záväzky. 

Pokiaľ by bol pomer čitateľa k menovateľu 1:1, podnik by tieto záväzky dokázal 

vyrovnať bez toho, aby musel zasahovať do zásob. Vyššia hodnota ukazovateľa 

je priaznivá pre veriteľov podniku, avšak nie je veľmi ideálna pre akcionárov 

a vedenie. [3] 
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 Bežná likvidita (current ratio) 

𝑏𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 (4.7) 

Bežná likvidita zahŕňa všetky zložky obežných aktív. Vyjadruje, koľkokrát tieto 

aktíva pokrývajú krátkodobé záväzky podniku. Zjednodušene, bežná likvidita 

predstavuje, ako by podnik uspokojil veriteľov, keby všetky obežné aktíva 

premenil naraz na hotovosť. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým je zachovaná 

vyššia platobná schopnosť podniku. Optimálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí 

1,5 – 2,5.  [3] 

 

4.3.3 Ukazovatele zadlženosti  

Zadlženosť vyjadruje skutočnosť, že podnik k financovaniu aktív používa cudzie zdroje, 

čiže má dlh. Podnik by mal nájsť ideálny pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi 

financovania. Použitie striktne vlastného kapitálu znižuje výnosnosť vložených 

prostriedkov. Na druhej strane, financovanie výhradne z cudzích zdrojov prináša 

ťažkosti pri jeho získavaní. [3] 

Pri analýze kapitálovej štruktúry sa využívajú ukazovatele zadlženosti, ktoré vychádzajú 

predovšetkým z rozvahy a zisťuje sa, v akom rozsahu sú aktíva financované cudzími 

zdrojmi. [3] 

Základnými pomerovými ukazovateľmi zadlženosti sú: 

 Ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio) 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒ľ𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =
𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (4.8) 

Debt ratio vyjadruje celkovú zadlženosť podniku. Čím je hodnota tohoto 

ukazovateľa vyššia, tým viac cudzích zdrojov podnik využíva. Tým rastie riziko 

veriteľov, ktorí obecne preferujú nižšie hodnoty debt ratio. Vysoká hodnota 

ukazovateľa je priaznivá vtedy, keď je podnik schopný dosiahnuť vyššie percento 

rentability vložených prostriedkov ako sú úroky platené z cudzieho kapitálu. 

Optimálna zadlženosť sa pohybuje medzi 50 – 60 %. [3] 

 

 Koeficient samofinancovania (equity ratio) 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (4.9) 
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Equity ratio je doplnkovým ukazovateľom k debt ratio a ich súčet by mal byť 

približne 1. Tento ukazovateľ informuje o financovaní aktív podniku peniazmi 

akcionárov. [3] 

 

 Ukazovateľ úrokového krytia  

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑎 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (4.10) 

Tento ukazovateľ slúži na zistenie, či je dlhové zaťaženie pre firmu ešte únosné 

a udáva, koľkokrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí dosahujú doporučené 

hodnoty až trojnásobok. Je tomu tak z dôvodu, že podnik, ktorý dosahuje väčší 

zisk je schopný vo väčšom rozsahu využívať cudzí kapitál, pretože je schopný 

platiť fixné úroky. [3] 

 

Z hľadiska zadlženosti obecne platí, že čím vyššie sú záväzky, tým je potrebnejšie 

venovať pozornosť tvorbe prostriedkov na ich splácanie. V stavebníctve sa kapitálová 

štruktúra nakláňa viac na stranu cudzích zdrojov, kde prevládajú najmä dlhodobé zdroje 

financovania. [3] 

 

4.3.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú viazanosť kapitálu v aktívach, resp. pasívach. Najčastejšie 

vyjadrujú počet obrátok jednotlivých zložiek za rok alebo dobu obratu. Jednotlivé 

majetkové časti sa stavajú do pomeru s tržbami. Najčastejšie sa využívajú: 

 Obrat aktív 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (4.11) 

Ukazovateľ obratu aktív má veľkú viazanosť na rentabilitu tržieb a je mierou 

celkového využitia majetku. [2] 

 

 Obrat zásob a z neho odvodená doba obratu zásob 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
  (4.12) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365 𝑑𝑛í

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
  (4.13) 
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Tento ukazovateľ udáva, ako dlho sú obežné aktíva viazané vo forme zásob. 

Platí, že čím vyšší je obrat zásob a kratšia doba obratu zásob, tým je situácia 

priaznivejšia. [3] 

 

 Obrat pohľadávok a z neho odvodená doba obratu pohľadávok 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦
  (4.14) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎď𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
365 𝑑𝑛í

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘
  (4.15) 

Ukazovateľ meria, koľkokrát za rok sa pohľadávky premenia na peňažné 

prostriedky, resp. za ako dlho sú pohľadávky splatené. [2] 

 

 Obrat záväzkov a z neho odvodená doba obratu záväzkov  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
  (4.16) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
365 𝑑𝑛í

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣
  (4.17) 

Tento ukazovateľ je doplnkovým k obratu pohľadávok a vyjadruje, ako rýchlo sa 

splácajú záväzky firmy. Ideálne je, keď je doba obratu záväzkov dlhšia ako doba 

obratu pohľadávok. [3] 
 

4.4 Súhrnné ukazovatele 

Cieľom súhrnných ukazovateľov je jedným číslom vyjadriť celovú ekonomickú situáciu 

a výkonnosť podniku. Ich vypovedajúca hodnota je nižšia a sú vhodné predovšetkým pre 

rýchle porovnanie niekoľkých podnikov. Zároveň môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie 

hodnotenie. Medzi súhrnné ukazovatele patria bankrotné a bonitné modely. [3] 

Bankrotné modely zisťujú, či je podnik do určitej doby ohrozený bankrotom. Pokiaľ 

firme hrozí bankrot, spravidla vykazuje typické príznaky, ku ktorým patria napr. problémy 

s bežnou likviditou, výška čistého pracovného kapitálu alebo problémy s rentabilitou 

celkového vloženého  kapitálu. K bankrotným modelom patrí:  

 Altmanov model; 

 Model „IN“ – index dôveryhodnosti; 

 Tafflerov model. [3] 
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Bonitné modely sa snažia bodovým ohodnotením stanoviť bonitu podniku. Zisťujú 

finančné zdravie podniku a zaraďujú ju z finančného hľadiska pri medzifiremnom 

porovnaní. Jedná sa teda o porovnávanie podnikov v rámci jedného oboru podnikania. 

K bonitným modelom patrí: 

 Sústava bilančných analýz podľa Rudolfa Douchy; 

 Kralickov quicktest; 

 Tamariho model. [3] 
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5 OCEŇOVANIE PODNIKU 

V tejto kapitole sú charakterizované jednotlivé metódy používané na ocenenie podniku. 

V princípe sa rozlišujú tri druhy metód: účtovná, majetková a výnosové. Výnosové 

metódy sú najpresnejšie a zároveň najnáročnejšie na výpočet. Z toho dôvodu sú v rámci 

tejto podkapitoly najprv vysvetlené základné pojmy a veličiny, s ktorými sa vo 

výnosových metódach pracuje.  

 

5.1 Účtovná metóda 

Účtovná metóda vychádza z analýzy rozvahy. Hodnotu podniku predstavuje vlastný 

kapitál, ktorý sa vypočíta ako rozdiel aktív a cudzích zdrojov. 

Výhodou účtovnej metódy je relatívne ľahká dostupnosť dát a jednoduchý výpočet. Ten 

však nie je veľmi presný, pretože v rozvahe obvykle nebýva zahrnutý nehmotný majetok. 

Ďalšou nevýhodou je, že nominálne účtovné hodnoty, ktoré vstupujú do výpočtu sa môžu 

výrazne líšiť od hodnôt trhových. Z toho dôvodu býva účtovné ocenenie doplnkovou 

metódou, ktorá slúži ako východisková informácia pre oceňovanie. [8] [9] 

 

5.2 Majetková metóda 

Majetková metóda alebo tiež metóda substančná pokrýva nedostatky účtovnej metódy, 

ktorá pacuje s historickými cenami. Substančnou metódou sa určuje trhová hodnota 

podniku a odpovedá na otázku, koľko by stálo znovuvybudovanie podniku. Výslednou 

hodnotou podniku je hodnota aktív ocenených reprodukčnou obstarávacou cenou 

zníženou o reálne ocenenie všetkých záväzkov a dlhov. [2] [8] 

Pri oceňovaní podniku majetkovou metódou sa jednotlivé položky rozvahy preceňujú na 

substančnú hodnotu. Najdôležitejšou časťou je precenenie stálych aktív, ktoré 

predstavujú majetkové časti dlhodobo viazané v danom podniku. Jedná sa najmä 

o budovy a stavby, stroje a zariadenie a pozemky. Účtovníctvo poskytuje informácie 

o historických hodnotách týchto položiek, preto je dôležité zistiť hodnotu, ktorá odpovedá 

súčasnej situácii. Ohľad sa berie predovšetkým na cenu obstarania a stupeň 

opotrebenia. [2] 

U obežných aktív sa nejedná o zistenie nákladov na znovuobstaranie. V tomto prípade 

sa zisťuje či sú hodnoty zásob, pohľadávok a krátkodobého finančného majetku reálne 

schopné premeny na pohotové, likvidné prostriedky. Pri precenení pasív ide najmä 

o reálne vyjadrenie záväzkov a rezerv. [2]   
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Súhrn precenených aktív predstavuje substančnú hodnotu brutto. V tomto prípade sa 

jedná o hodnotu, ktorú by bolo potrebné vynaložiť na znovuobstaranie aktív podniku. 

Odčítaním precenených záväzkov sa zistí substančná hodnota netto, teda hodnota 

vlastného kapitálu. [2] [9] 

Nevýhodou tejto metódy je, že neberie do úvahy vplyv súčasnej a budúcej výnosnosti 

na hodnotu podniku. Podobne ako v metóde účtovnej, do výslednej hodnoty často 

nebýva zahrnutý nehmotný majetok. [8] 

 

5.3 Výnosové metódy 

Výnosové metódy sú založené na stanovení hodnoty kapitálu ako súčasnú hodnotu 

budúcich peňažných tokov. Preto je dôležité na začiatok definovať pojmy ako časová 

hodnota, diskontovanie a diskontná sadzba. Ďalej sú charakterizované nasledovné 

výnosové metódy: 

 metóda kapitalizovaných čistých výnosov; 

 metóda diskontovaného cash flow; 

 metóda ekonomickej pridanej hodnoty. 

 

5.3.1 Trhová hodnota podniku 

V súvislosti s oceňovaním je dôležité rozlišovať pojmy cena a hodnota. Cena je 

požadovaná, ponúkaná alebo zaplatená čiastka za tovar alebo službu, zatiaľ čo hodnota 

označuje cenu, na ktorej by sa s najväčšou pravdepodobnosťou dohodli predávajúci 

a kupujúci. To znamená, že hodnota je len odhadom pravdepodobnej ceny. [9] 

Hodnota podniku nie je jeho objektívnou vlastnosťou, ale je závislá na budúcom úžitku, 

ktorý sa môže od podniku očakávať. Hodnota je teda daná očakávanými budúcimi 

príjmami prevedenými na súčasnú hodnotu.  [9] 

Pokiaľ sa zisťuje, za akú potenciálnu cenu je bežný záujemca na trhu ochotný kúpiť 

oceňovaný podnik, jedná sa o trhovú hodnotu. Trhová hodnota je definovaná 

v medzinárodných oceňovacích štandardoch ako „...odhadnutá částka, za kterou by měl 

být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím 

při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery, po náležitém marketingu, ve 

které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku“ [9] 
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5.3.2 Časová hodnota peňazí 

V rámci výnosových metód pre podnik ako celok, ale aj pre jeho jednotlivé majetkové 

časti platí, že jeho hodnota je charakterizovaná ako hodnota budúcich príjmov, ktoré 

z neho budú plynúť. Pri týchto príjmoch je dôležitý časový okamžik, v ktorom sú získané. 

Obecne platí, že čím skôr sa príjmy získajú, tým majú väčšiu hodnotu, pretože môžu byť 

skôr investované a tým sa z nich získa ďalší výnos. [9] 

Vo výnosových metódach sa na hodnotu podniku pozerá ako na investíciu, z ktorej 

v budúcnosti investor získa ďalšie výnosy. Základom rozhodovania je preto súčasná 

hodnota PV5. Jedná sa o hodnotu budúcich výnosov prevedených na súčasnú hodnotu 

pomocou diskontovania, kedy sa budúca hodnota vynásobí tzv. diskontným faktorom: 

𝐷𝐹 =  
1

(1 + 𝑟)
 (5.1) 

kde r ... diskontná sadzba  

n ... počet rokov 

V prípade, že sa investícia prijíma, PV musí byť vyššia ako obstarávacia cena. [2] [10] 

Súčasná hodnota ďalej vstupuje do výpočtu čistej súčasnej hodnoty NPV6, ktorá 

predstavuje prírastok zdrojov podniku vyvolaného investovaním. NPV sa vypočíta tak, 

že od PV sa odráta hodnota počiatočného investičného nákladu. [10] 

 

5.3.3 Diskontná sadzba 

Diskontná sadzba, ktorá vstupuje do výpočtu súčasnej hodnoty, predstavuje očakávanú 

výnosnosť investície. Jej úlohou je previesť budúce výsledky na súčasnosť a zohľadniť 

mieru rizika spojenú s investíciou. [11] 

Vo výnosových metódach oceňovania podniku sa diskontná sadzba určuje najčastejšie 

pomocou výpočtu priemerných vážených nákladov kapitálu WACC7. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐶
∗ 𝑟 +

𝐷

𝐶
∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑟  (5.2) 

kde E … vlastný kapitál  

 D ... cudzí spoplatnený kapitál 

 C ... súčet vlastného a cudzieho spoplatneného kapitálu 

                                                
5 PV = present value 
6 NPV = net present value  
7 WACC = weighted average cost of capital 
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 re ... náklady vlastného kapitálu  

 rd ...náklady cudzieho spoplatneného kapitálu 

 t ... sadzba dane z príjmu  [11] 

 

Náklady vlastného kapitálu sú závislé na riziku podnikateľskej činnosti podniku, pričom 

s rastúcim rizikom rastie požadovaná výnosnosť vlastného kapitálu. Požadovaná 

výnosnosť sa vypočíta ako súčet výnosnosti bezrizikovej investície r0 a rizikovej 

prémie RP. Bezrizikový výnos sa určuje pomocou sadzby štátnych dlhopisov, ktoré sú 

považované za bezrizikové aktíva. Riziková prémia sa stanoví pomocou modelu CAPM, 

kde sa rozdiel priemernej ročnej výnosnosti tržného portfólia akcií Rm a priemernej 

trhovej výnosnosti štátnych dlhopisov Rd vynásobí koeficientom β. Tento koeficient 

udáva zmenu výkonnosti akcií podniku v závislosti na zmene výnosnosti celého 

kapitálového trhu. [11] 

Náklady cudzieho spoplatneného kapitálu sú dané úrokovou mierou úverov 

a pôžičiek. Pokiaľ podnik pre svoje financovanie emitoval obligácie, možno náklady 

stanoviť výpočtom vnútorného výnosového percenta do doby splatnosti obligácie. [10] 

 

5.3.4 Metóda kapitalizovaných čistých ziskov 

Metóda kapitalizácie zisku patrí medzi základné a najjednoduchšie metódy na určenie 

hodnoty podniku. Metóda je postavená na analýze výkonnosti podniku v minulosti 

a výpočte hodnoty na základe trvalo udržateľnej úrovne zisku. Do výpočtu možno zaradiť 

aj budúce plánované hodnoty zisku.  [2] 

Prvým krokom v metóde kapitalizácie zisku je analýza výkazu zisku a strát v časovej 

rade 3 – 5 rokov do minulosti. Pri určovaní trvalo udržateľného zisku je treba pristúpiť 

k určitým korekciám. Pozornosť je treba venovať odpisom, údržbe a opravám stálych 

aktív, opravným položkám a rezervám. [2] 

Trvalo udržateľný zisk možno vypočítať aj podľa nasledovného vzorca  

𝑒 =
∑ 𝑍 ∗ 𝑞

𝑛
 (5.3) 

kde Zi ... veľkosť zisku v období i 

qi ... váha obdobia 

i ... počet období [2] 

V prípade, že sa počíta aj s plánovaným ziskom, postupuje sa obdobne. Plánovanému 

zisku sa priradí určitá váha, ktorá klesá so vzdialenejším časovým horizontom. [2]  
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Druhým krokom je stanovenie miery kapitalizácie pomocou stavebnicového prístupu, 

kde sa zohľadňuje bezrizikový výnos, miera inflácie, špecifické riziko a miera životnosti 

podniku. Výsledná hodnota podniku je podielom trvalo udržateľného zisku a miery 

kapitalizácie. [2] 

 

5.3.5 Metóda diskontovaného cash flow  

V súčasnosti sú metódy DCF najviac rozšírené v USA a Veľkej Británii, ale ich 

využívanie sa postupne rozširuje aj v Českej republike. Cash flow, teda peňažné toky, 

predstavujú reálny príjem a vyjadrujú úžitky podniku. Z toho dôvodu presne odrážajú 

teoretickú definíciu hodnoty. [9] 

Pre výpočet výnosovej hodnoty sa najčastejšie uvádzajú tri metódy DCF: 

 metóda „entity“, entity = jednotka; 

 metóda „equity“, equity = vlastný kapitál; 

 metóda „APV“, adjusted present value = upravená súčasná hodnota. [9] 

 

Za základnú metódu je považovaná DCF entity. Jej podstatou je, že diskontovaním 

peňažných tokov, ktoré boli k dispozícii vlastníkom a veriteľom, sa vypočíta hodnota 

podniku ako celku. V druhom kroku sa od tejto hodnoty odráta cudzí kapitál a tak sa 

získa hodnota vlastného kapitálu. [9] 

Peňažné toky používané v metóde DCF entity sú tzv. voľné peňažné toky pre akcionárov 

a veriteľov FCFF8. Tento peňažný tok predstavuje všetky CF, ktoré podnik generuje 

a z ktorého budú uspokojené nároky akcionárov a veriteľov. [2] [9] 

Hodnota podniku sa vypočíta diskontovaním FCFF nasledovne 

𝐻 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 + 𝑖 )
 (5.4) 

kde ik je kalkulovaná úroková miera, ktorá sa stanoví pomocou výpočtu WACC. [9] 

 

5.3.6 Metóda ekonomickej pridanej hodnoty 

Ekonomická pridaná hodnota EVA9 je veličina patriaca k novým modelom, ktorej autormi 

sú Američania Stewart a Stern.  

                                                
8 FCFF = free cash flow to the firm  
9 EVA = economic value added  
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Princípom metódy EVA je meranie ekonomického zisku. Ekonomický zisk je v tomto 

prípade hodnota, ktorú podnik dosahuje po pokrytí nákladov kapitálu, vrátane nákladov 

na vlastný kapitál. [9] 

Ukazovateľ EVA sa vypočíta ako čistý prevádzkový výsledok hospodárenia NOPAT10, 

ktorý predstavuje prevádzkový VH po odpočte daní, znížení o náklady kapitálu 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑐 (5.5) 

kde WACC sú vážené priemerné náklady kapitálu a c je investovaný kapitál. [2] 

Do výpočtu hodnoty podniku pomocou EVA vstupuje hodnota MVA11 - trhová pridaná 

hodnota. Vzťah medzi EVA a MVA vyjadril Mařík nasledovne: „EVA měří úspěch 

společnosti během minulého roku; MVA je pohled do budoucnosti, který odráží 

očekávání trhu ohledně perspektiv společnosti.“ [9]  

MVA je teda súčasná hodnota budúcich EVA. Celková hodnota podniku je potom súčet 

MVA a investovaného kapitálu C. [2] 

 

 

 

 

  

                                                
10 NOPAT = net operating profit after taxes 
11 MVA = market value added 
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6 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Cieľom prípadovej štúdie bolo stanovenie hodnoty konkrétnej firmy podnikajúcej 

v oblasti stavebníctva.  

V rámci ocenenia bola vykonaná analýza makroprostredia a mikroprostredia 

prostredníctvom PESTLE analýzy a Porterovho modelu. Ďalej bolo posúdené finančné 

zdravie podniku pomocou finančnej analýzy, ktorá bola uskutočnená i na vybranej 

konkurenčnej firme. Následne sa pristúpilo k oceneniu podniku pomocou vybraných 

metód.  

 

6.1 Profil oceňovanej spoločnosti  

V záujme zachovania anonymity bola oceňovaná firma nazvaná ako spoločnosť 

Alfa s.r.o. Ku dňu ocenenia 31.12.2019 bola spoločnosť Alfa s.r.o. charakterizovaná 

nasledovnými údajmi: 

Názov:    Alfa s.r.o. 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Základný kapitál:   56 812 tis. Kč 

Dátum zápisu do OR:  10.11.2004 

Predmet podnikania:  developerská činnosť 

 

Spoločnosť Alfa s.r.o. je developerská firma so sídlom v Brne, ktorá pôsobí 

v Jihomoravskom kraji. Je súčasťou koncernu ALFA a vystupuje ako investor pri 

realizácii developerských projektov. Zameriava sa na výstavbu rodinných a bytových 

domov, administratívnych budov a výrobných hál. Spoločnosť bola založená v roku 

2004.  

Na spracovanie finančnej analýzy a ocenenia podniku poskytla spoločnosť Alfa s.r.o. 

účtovné závierky z obdobia od roku 2015 do 2019. Pracovné verzie rozvahy a výkazu 

ziskov a strát sú v prílohách č. 4 a 5. 

 

6.2 Analýza prostredia podniku 

Prostredie, v ktorom podnik vystupuje bolo zanalyzované pomocou PESTLE analýzy 

a Porterovho modelu piatich síl.  
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6.2.1 PESTLE analýza 

K analýze makroprostredia bola vykonaná PESTLE analýza, pomocou ktorej boli 

zhodnotené jednotlivé faktory pôsobiace na firmu z vonka. Jedná sa o politické, 

ekonomické, sociálne, technologické, legislatívne a ekologické faktory.  

 

Politické faktory 

Medzi najdôležitejšie politické faktory, ktoré ovplyvňujú spoločnosť Alfa s.r.o. patrí forma 

a stabilita vlády a daňová politika. 

Česká republika je demokratický štát s viacstraníckym systémom, kde výkonnú moc má 

v rukách prezident a vláda. V súčasnosti vládne druhá vláda Andreja Babiša, ktorá 

získala dôveru 12. júla 2018. 

V programovom vyhlásení vlády je niekoľko bodov venovaných aj stavebníctvu 

a podpore podnikania, ako napríklad: 

 podpora výstavby líniových a dopravných stavieb; 

 podpora malých a stredných firiem; 

 zjednodušenie a elektronizácia daňového systému; 

 zníženie daňovej záťaže pre podnikateľov; 

 podpora výstavby kultúrnych zariadení; 

 podpora technológií 4.0. v stavebníctve; 

 podpora rekodifikácie verejného staveného práva; 

 zjednodušenie a skrátenie prípravy stavieb. [12] 

 

Keďže spoločnosť Alfa s.r.o. nerealizuje verejné zákazky, väčšina politických faktorov 

na ňu nemá veľký vplyv. 

Daňová politika prešla od založenia spoločnosti Alfa s.r.o. viacerými zmenami. 

Najvýznamnejšou daňou, ktorá ovplyvňuje skúmanú firmu je daň z príjmu právnických 

osôb. Od roku 2005 sa DPFO menila niekoľkokrát. Jej vývoj je znázornený v grafe 1. 
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Graf 1 – Vývoj DPPO v rokoch 2004 až 2029 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 13) 
 

Vo všeobecnosti je z dôvodu poklesu dane tento vývoj pre spoločnosť Alfa s.r.o. 

priaznivý. Od roku 2010 sa DPFO drží na úrovni 19 %.  

 

Ekonomické faktory 

Stav ekonomiky možno popísať ukazovateľmi ako hrubý domáci produkt a inflácia. 

Hrubý domáci produkt vyjadruje peňažnú hodnotu všetkých novovytvorených statkov 

a služieb v danom období na danom území. Výdajovou metódou sa HDP určí ako súčet 

výdajov na konečnú spotrebu, tvorbu hrubého kapitálu a vývoz výrobkov a služieb 

znížený o dovoz výrobkov a služieb. [14] 

Vývoj HDP od roku 2004 do roku 2019 je znázornený v grafe 2. 

 

 

Graf 2 – Vývoj HDP v rokoch 2004 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 15) 
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Z grafu možno vidieť, že najvýraznejší pokles nastal v roku 2009. Táto recesia nastala 

z dôvodu globálnej ekonomickej krízy, ktorá vypukla v roku 2008 a trvala niekoľko rokov. 

V súčasnosti sa zaznamenáva ďalší výrazný pokles spôsobený prebiehajúcou 

celosvetovou pandémiou.  

Jihomoravský kraj, v ktorom spoločnosť Alfa s.r.o. pôsobí, patrí medzi regióny 

s významným ekonomickým potenciálom. Vytvorený HDP kraja predstavuje desatinu 

HDP Českej republiky. Na jedného obyvateľa mesta Brna pripadá v porovnaní s 

celorepublikovou úrovňou nadpriemerný HDP. [16] [17] 

Vývoj HDP Jihomoravského kraja je znázornený v grafe 3.  

 

 

Graf 3 – Vývoj HDP Jihomoravského kraja v rokoch 2004 až 2018 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 18) 
 

Ďalším ukazovateľom, ktorý hodnotí ekonomickú výkonnosť je inflácia. Miera inflácie 

vyjadruje percentuálnu zmenu priemernej cenovej hladiny za posledných 12 mesiacov 

oproti priemeru 12 predchádzajúcich mesiacov. Býva vyjadrená prírastkom priemerného 

ročného indexu spotrebiteľských cien. [19] 

Vývoj inflácie je znázornený v grafe 4.  
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Graf 4 – Vývoj inflácie v rokoch 2004 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 19) 
 

Z grafu je vidieť, že inflácia sa v rokoch 2014 až 2016 pohybovala na úrovni od 0,1 do 

0,7  %. Od roku 2006 zaznamenala nárast o 1,8 % a v roku 2019 bola na úrovni až 

2,8 %. Stúpajúca miera inflácie je vo všeobecnosti pre stavebné firmy negatívnym 

faktorom. Táto skutočnosť sa prejavuje predovšetkým rastúcou cenou výrobných 

vstupov a vyšším tlakom na mzdy zo strany zamestnancov.  

Posledným významným ekonomickým faktorom sú úrokové sadzby. Úroky komerčných 

úverov súvisia s diskontnou sadzbou Českej národnej banky.  

Diskontná sadzba predstavuje dolnú hranicu pre pohyb krátkodobých úrokových sadzieb 

na peňažnom trhu. Zmena sadzieb ČNB  sa premieta do výšky trhových úrokových 

sadzieb pre klientské operácie bánk, čiže vklady a úvery.  Z toho vyplýva, že zmeny 

úrokových sadzieb majú priamy dopad na správanie firiem a domácností. Pri zvýšení 

úrokových sadzieb čelia firmy vyšším úrokovým nákladom, preto sa snažia obmedziť 

výdaje na obstaranie dlhodobého majetku. Pokles dopytu domácností a investičných 

výdajov firiem vedie k poklesu výroby ako celku, k spomaleniu ekonomického rastu, 

nárastu nezamestnanosti a poklesu inflácie. [20] 
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Graf 5 – Vývoj diskontnej sadzby ČNB  v rokoch 2004 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 
 

Z grafu možno vidieť, že od roku 2017 bol zaznamenaný nárast diskontnej sadzby, avšak 

vzhľadom k súčasnej situácii vo svete sa v nasledujúcom roku sa predpokladá výrazný 

pokles.    

 

Sociálne faktory 

Ďalšou skupinou faktorov, ktoré majú vonkajší vplyv na spoločnosť Alfa s.r.o. sú sociálne 

faktory, medzi ktoré patrí napr. demografický vývoj obyvateľstva, úroveň vzdelania, 

nezamestnanosť a životná úroveň obyvateľstva.  

Jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvňovať Firmu je úroveň vzdelania. V súčasnosti 

existuje trend, kedy mladý ľudia preferujú vysokoškolské vzdelanie a znižuje sa záujem 

o manuálnu prácu v profesii robotníkov. Aj napriek vysokému počtu študentov stredných 

odborných škôl, záujem o prácu stavebného robotníka vo všeobecnosti klesá. Z toho 

dôvodu majú stavebné firmy nedostatok robotníkov a na týchto pozíciách pribúda 

zamestnaných cudzincov, najmä Ukrajincov. [22] 

Ďalším sociálnym faktorom je migrácia. Z grafu 6 možno vidieť, že počet prisťahovaných 

v Brne v posledných rokov stúpa. Rovnaký vývoj je aj v oblasti Brno-venkov, pričom 

nárast nie je tak výrazný, ako v Brne. Nárast počtu prisťahovaných súvisí s rastúcim 

dopytom po bývaní, čo predstavuje pre spoločnosť Alfa s.r.o. pozitívny stav.  
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Graf 6 – Počet prisťahovalcov od roku 2011 do 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 23) 
 

Ostatné demografické charakteristiky, ako napr. počet obyvateľov alebo vekové zloženie 

obyvateľstva má na spoločnosť Alfa s.r.o. zanedbateľný vplyv.  

 

Technologické faktory 

Medzi technologické faktory patrí podpora vlády v oblasti výskumu a vývoj nových 

technológií. V stavebníctve sa tento vývoj prejavuje najmä v oblasti používania 

materiálov. V súčasnej dobe vývoj materiálov rýchlo napreduje, pričom sa zlepšujú ich 

fyzikálne a chemické vlastnosti, prípadne ich vplyv na životné prostredie. Samostatnú 

kapitolu tvoria dnes veľmi moderné drevostavby.  

Keďže spoločnosť Alfa s.r.o. je developerskou firmou a sama rozhoduje, aké projekty 

bude realizovať, veľmi jednoducho sa dokáže prispôsobiť novým technológiám. 

Zameriava sa na súkromné zákazky a dotácie od štátu nevyužíva.  

 

Legislatívne faktory 

Pre spoločnosť Alfa s.r.o., tak ako pre všetky firmy podnikajúce v oblasti stavebníctva, 

je základným právnym predpisom Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon).  

V ČR je zákonodarná moc v rukách Parlamentu Českej republiky. To znamená, že 

prijímanie nových zákonov je závislé od súčasnej vlády.  

Pre podnikanie všeobecne sú dôležité nasledovné zákony: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a iné. 

 

Ekologické faktory  

V rámci ochrany životného prostredia je dôležité dbať na ochranu ovzdušia, vody, 

správne nakladanie s chemickými látkami a na odpadové hospodárstvo. Pri výstavbe 

vznikajú odpady rôzneho druhu, od bežných obalov a stavebnej sute až po nebezpečné 

materiály, farby a oleje.  

Nakladanie s odpadom sa riadi podľa Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a Vyhlášky 

č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. spoločnosť Alfa s.r.o. dbá na to, aby dodávateľské 

stavebné firmy dodržovali uvedené predpisy.  

 

6.2.2 Porterov model 

Porterov model analyzuje jednotlivé faktory, ktoré pôsobia v rámci konkurenčného 

prostredia firmy.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Ohrozenie zo strany nových konkurentov je závislé na vstupných bariérach do odvetvia. 

Pre developerskú spoločnosť je vznik a zabezpečenie konkurencieschopnosti obecne 

náročný. Firma musí disponovať dostatočne veľkým kapitálom, aby bola schopná 

zabezpečiť financovanie svojich dodávateľov. Jednou z možností vzniku takejto firmy je 

transformácia stavebnej firmy na developerskú, pričom sa stavebná časť odštiepi 

a funguje ako samostatný subjekt. V tomto prípade môže stavebná firma vystupovať ako 

dodávateľ stavebných prác. Takto vzniknuté developerské firmy čerpajú zo svojich 

predošlých recenzií a majú tak konkurenčnú výhodu oproti samostatne vzniknutým 

developerským firmám.  

 

Hrozba substitúcie výrobkov 

Spoločnosť Alfa s.r.o. sa zameriava predovšetkým na výstavbu bytových a rodinných 

domov. Pre svojich klientov zabezpečuje kompletnú výstavbu, pričom klient nemá po 

stavebnej stránke žiadne starosti a zodpovednosť.  
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Potenciálnymi substitútmi by mohli byť rodinné domy realizované svojpomocne alebo 

prostredníctvom stavebných firiem. Táto alternatíva by pre klienta predstavovala 

potenciálne ušetrenie financií. Na druhej strane by sa znížil komfort klienta pri výstavbe. 

Jednou z predností developerského projektu je kvalita výstavby, pretože stavebná firma 

realizujúca daný projekt podlieha kontrole spoločnosti Alfa s.r.o.. Ďalšou výhodou pre 

klientov je absencia hľadania pozemku. Nevýhodou môže byť nemožnosť klienta 

navrhovať a meniť dizajn a prevedenie nosných konštrukcií a hrubej stavby.  

Spoločnosť Alfa s.r.o. v súčasnej dobe nemá núdzu o klientov a predpokladá, že dopyt 

klientov nebude klesať.  

 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov 

Spoločnosť Alfa s.r.o. vystupuje ako investor a stará sa o kompletnú realizáciu projektu. 

Po ukončení výstavby ponúka k predaju hotové stavby. Zákazníci Firmy majú minimálnu 

až žiadnu moc pri vyjednávaní, preto tento faktor nie je významný.  

 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov 

Dodávateľov spoločnosti Alfa s.r.o. možno rozdeliť na dve pomyselné skupiny. Prvú 

skupinu tvoria stavebné firmy realizujúce výstavbu nehnuteľností a projektant. Druhou 

skupinou sú dodávatelia materiálov. 

Stavebné firmy si spoločnosť Alfa s.r.o. vyberá prostredníctvom výberového konania. 

S vybraným dodávateľom je následne podpísaná zmluva o dielo. Naopak, 

s architektonickou kanceláriou a dodávateľmi materiálov má spoločnosť Alfa s.r.o. 

dlhodobú spoluprácu, ktorá prináša niekoľko benefitov vo forme zliav.  

V súčasnosti, spoločnosť Alfa s.r.o. vníma veľký záujem stavebných firiem o realizáciu 

projektov. O dodávateľov nemajú núdzu a nepredpokladá sa, že by sa tento trend mal 

výrazne zmeniť. 

 

Konkurencia v odvetví 

V Jihomoravskom kraji je pomerne veľké množstvo firiem zaoberajúcich sa 

developerskou činnosťou. Súčasne je v tomto regióne je taktiež dostatočné množstvo 

príležitostí na realizáciu projektov. Z toho dôvodu majiteľ firmy Alfa s.r.o. nevidí veľké 

ohrozenie zo strany konkurencie.  
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Na vybranej konkurenčnej firme bola v menšom rozsahu vykonaná finančná analýza. 

Následne bol vývoj tejto firmy porovnaný s vývojom spoločnosti Alfa s.r.o. Tento rozbor 

je vykonaný v kapitole 6.4. 

 

6.3 Finančná analýza 

Cieľom finančnej analýzy je zhodnotiť celkový finančný stav spoločnosti.  Analýza je 

spracovaná na obdobie piatich rokov, v období od roku 2015 do 2019. Dáta z týchto 

rokov boli čerpané z rozvahy a výkazu zisku a strát spoločnosti Alfa s.r.o.. Pracovné 

verzie oboch výkazov za hodnotené obdobie sú v prílohe č. 4 a 5. 

 

6.3.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 

V rámci analýzy absolútnych ukazovateľov bola vykonaná horizontálna a vertikálna 

analýza rozvahy a výkazu zisku a strát.  

 

Horizontálna analýza 

V horizontálnej analýze je kladený dôraz na sledovanie vývoja výsledku hospodárenia. 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia má výrazne kolísavú tendenciu, 

pričom podnik bol v rokoch 2016 a 2017 v strate. V roku 2016 klesol o vyše 100 %, v 

ďalšom roku klesol o ďalších 700 %. Tento pokles bol vyvolaný najmä zvýšením cudzích 

zdrojov, kedy podnik zvýšil dlhodobé záväzky k úverovým inštitúciám. V roku 2018 sa 

vďaka nárastu tržieb a poklesu záväzkov podnik dostal do zisku a VH bežného 

účtovného obdobia stúpol o 1230 %. Od toho roku podnik zostáva v zisku, pričom VH 

mierne klesol o 26 %. 

 

Graf 7 – Vývoj výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia spoločnosti 

Alfa s.r.o. v rokoch  2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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V rámci analýzy rozvahy sa skúmal vývoj jednotlivých zložiek aktív a pasív. V roku 2017 

bol zaznamenaný prudký nárast dlhodobého majetku, ktorý bol zapríčinený 

predovšetkým nárastom pozemkov a nedokončeného DHM. V nasledujúcom roku tieto 

položky klesli približne na predchádzajúcu hodnotu.  

Obežné aktíva si držali stúpajúcu tendenciu, iba v roku 2019 bol zaznamenaný mierny 

pokles o 11 %. Zmeny v obežnom majetku sú zapríčinené predovšetkým zmenami 

pohľadávok, ku ktorým sa v posledných dvoch rokoch pridali zásoby. Podnik prvýkrát 

vykazoval zásoby v roku 2018, ktoré v nasledujúcom roku klesli o 72 %. Tieto zásoby sú 

tvorené zbožím.  

 

Graf 8 – Vývoj aktív spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Na strane pasív zaznamenal vlastný kapitál výraznú zmenu v rokoch 2016 až 2018 kedy 

stúpol v priemere o 58 %.  

Prudký nárast cudzích zdrojov v roku 2017 bol spôsobený nárastom dlhodobých 

záväzkov. Od tohto roku klesajú v priemere o 70,7 %. 
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Graf 9 – Vývoj pasív spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch  2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Kompletná horizontálna analýza rozvahy a výkazu zisku a strát v tabuľkovej forme je 

uvedená v prílohe č. 6 a 7. 

 

Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza je zameraná na skúmanie rozvahy, kde sa analyzovalo percentuálne 

zastúpenie jednotlivých položiek aktív a pasív. 

Aktíva boli v roku 2015 tvorené dlhodobým a obežným majetkom v  približne rovnakom 

zastúpení. V roku 2016 prevládali obežné aktíva tvorené najmä krátkodobými 

pohľadávkami. V roku 2017 boli aktíva skoro zo 70 % tvorené dlhodobým majetkom. V 

rokoch 2018 a 2019 bola situácia opačná, kedy obežné aktíva tvoria v priemere 84 % 

celkových aktív. V posledných dvoch rokoch sa v rámci obežných aktív k pohľadávkam 

pridali zásoby. V roku 2018 bolo 73% zásob a 23 % pohľadávok a v roku 2019 sa ich 

pomer obrátil. Dlhodobý majetok je tvorený dlhodobým hmotným majetkom.  
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Graf 10 – Štruktúra aktív spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Na pasívnej strane rozvahy je pomer vlastných a cudzích zdrojov vo väčšine rokov 

naklonený na stranu vlastného kapitálu, ktorý tvorí v priemere 72 % celkových pasív. Iba 

v roku 2017 bola situácia opačná, kedy cudzie zdroje vzrástli na 60 %.  Tento nárast bol 

spôsobený predovšetkým nárastom dlhodobých záväzkov k úverovým inštitúciám.  

Vlastný kapitál je zastúpený výsledkom hospodárenia  a základným kapitálom, ktorý tvorí 

v priemere 58 % vlastných zdrojov. Cudzie zdroje sú zo 100 % tvorené záväzkami, 

pričom prevládajú krátkodobé záväzky. Iba v roku 2017 bol pomer dlhodobých a 

krátkodobých záväzkov približne 1:1. Podnik nevykazuje žiadne fondy ani rezervy. 

 

Graf 11 – Štruktúra pasív spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Kompletné vertikálna analýza rozvahy a výkazu zisku a strát je uvedená v tabuľkovej 

forme, v prílohe č. 8 a 9. 

 

6.3.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Ukazovateľ čistého pracovného kapitálu vyjadruje, koľko prostriedkov ostane k dispozícii 

po uhradení krátkodobých záväzkov. Výpočet čistého pracovného kapitálu je 

znázornený v tabuľke 4.  

 

Tabuľka 4 – Výpočet čistého pracovného kapitálu v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Obežné aktíva 26 768 42 916 56 303 123 679 109 715 

     Zásoby  0 0 0 90 744 25 115 

     Pohľadávky 12 458 34 451 24 795 29 023 83 032 

         Dlhodobé pohľadávky 5 757 0 7 547 37 

         Krátkodobé pohľadávky 12 453 33 694 24 795 21 476 82 995 

     Krátkodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 

     Peňažné prostriedky 14 310 8 465 31 508 3 912 1 567 

Krátkodobé záväzky 12 158 19 935 49 569 27 301 7 427 

Čistý pracovný kapitál 14 610 22 981 6 734 96 378 102 288 

 

Výrazný nárast ČPK v posledných dvoch rokoch bol zapríčinený nárastom zásob 

a krátkodobých pohľadávok a súčasným poklesom krátkodobých záväzkov. Vývoj 

čistého pracovného kapitálu je znázornený na grafe 12 

 

 

Graf 12 – Vývoj čistého pracovného kapitálu spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 

2019 v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z tabuľky 4 je vidieť, že obežné aktíva sú tvorené pohľadávkami a peňažnými 

prostriedkami, v posledných dvoch rokoch aj zásobami. Pohľadávky sú z veľkej časti 

tvorené krátkodobými pohľadávkami.  

V roku 2015 by dokázali pohľadávky aj peňažné prostriedky pokryť krátkodobé záväzky 

samostatne. V ostatných rokoch ich nebolo možné pokryť výhradne peňažnými 

prostriedkami. V roku 2018 by neboli dostatočné ani peňažné prostriedky spolu 

s krátkodobými pohľadávkami. K úhrade krátkodobých záväzkov by sa museli použiť aj 

dlhodobé pohľadávky. Na druhú stranu, ani v roku 2018, ani v 2019 by nebolo nutné 

manipulovať zo zásobami.  

 

6.3.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

V rámci analýzy pomerových ukazovateľov boli určené jednotlivé ukazovatele likvidity, 

zadlženosti, rentability a aktivity.  

 

Ukazovatele rentability 

Vo výpočte ukazovateľov rentability bol ako zisk použitý EBIT, ktorý odpovedá 

prevádzkovému výsledku hospodárenia.  

 

Tabuľka 5 – Výpočet ukazovateľov rentability 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Rentabilita aktív 16,2 % -0,8 % -2,0 % 40,0 % 26,4 % 

Rentabilita vlastného kapitálu 20,3 % -1,1 % -5,0 % 51,6 % 28,4 % 

Rentabilita tržieb 10,8 % -3,0 % -29.807,1 % 23,9 % 39,0 % 

 

Rentabilita aktív je v posledných dvoch rokoch v priemere 33 %. V rokoch 2016 a 2017 

je záporná a má hodnotu v priemere -1,4 %. Tento pokles je zapríčinený nízkym a 

záporným EBIT.  V roku 2015 má hodnotu 16 %. 

Rentabilita vlastného kapitálu kopíruje hodnoty rentability aktív. V rokoch 2019 a 2018 

má hodnotu v priemere 40 %. V predchádzajúcich dvoch rokoch bola hodnota tohto 

ukazovateľa málo pod nulou z dôvodu záporného EBIT. V roku 2015 bola rentabilita 

vlastného kapitálu 20 %. 

Rentabilita tržieb je v roku 2017 záporná a má veľmi nízku hodnotu z dôvodu nízkych 

tržieb za tento rok. V rokoch 2018 a 2019 je v priemere 31 % a má rastúcu tendenciu aj 

napriek tomu, že čistý zisk v priebehu týchto dvoch rokov klesol. 
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Ukazovatele likvidity 

Tabuľka 6 – Výpočet ukazovateľov likvidity 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Bežná likvidita 2,2 2,2 1,1 4,5 14,8 

Pohotová likvidita 2,2 2,2 1,1 1,2 11,4 

Okamžitá likvidita 1,2 0,4 0,6 0,1 0,2 

 

Bežná likvidita sa v prvých troch rokoch pohybuje v rozmedzí 1,1 až 2,2, v priemere 1,8.  

V roku 2018 stúpla na 4,5 z dôvodu dvojnásobného nárastu obežných aktív. V roku 2019 

bežná likvidita vzrástla až na 14,7, čo bolo spôsobené poklesom krátkodobých záväzkov 

o 70 %.  

Pohotová likvidita bola v rokoch 2015 až 2017 zhodná s bežnou likviditou, pretože podnik 

v týchto rokoch nevykazoval zásoby. Hodnota PL v týchto rokoch je v priemere 1,8. Od 

roku 2018 podnik disponuje zásobami a v tomto roku bola PL na úrovni 1,2. V roku 2019 

stúpla až na 11,4 z dôvodu poklesu zásob a krátkodobých záväzkov.    

Okamžitá likvidita v roku 2015 bola najvyššia, konkrétne 1,18. Od roku 2016 sa drží pod 

hodnotu 1, v priemere 0,35. Optimálne rozmedzie pre okamžitú likviditu je 0,5 – 1,1. 

V posledných rokoch sa tento ukazovateľ drží na nízkej úrovni, pod spodnou 

odporúčanou hranicou.  

 

 

Graf 13 – Vývoj okamžitej likvidity spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ukazovatele zadlženosti 

Tabuľka 7 – Výpočet ukazovateľov zadlženosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Ukazovateľ veriteľského rizika 20,1 % 29,5 % 60,0 % 17,7 % 7,3 % 

Koeficient samofinancovania 79,9 % 70,5 % 40,0 % 77,5 % 92,7 % 

Úrokové krytie 392,0 - -9,0 30,0 2 193,0 

 

V rokoch 2015, 2016 a 2018 bol podnik zadlžený v priemere na 22 %. V roku 2017 sa 

situácia otočila a cudzie zdroje pokrývali 60 % celkových aktív. Tento nárast bol 

zapríčinený nárastom dlhodobých aj krátkodobých záväzkov. Naopak, v poslednom roku 

cudzie zdroje pokrývali iba 7,3 % majetku.  

Vlastný kapitál v rokoch 2015, 2016 a 2017 pokrýval v priemere 76 % celkových aktív. V 

roku 2017 klesol na 40 % z dôvodu nárastu straty a v roku 2019 tvorí až 92 % celkového 

majetku podniku, pretože podnik vykazuje vysoký hospodársky výsledok. 

 

 

Graf 14 – Porovnanie koeficientu veriteľského rizika a koeficientu samofinancovania 

spoločnosti Alfa s.r.o. v rokoch 2015 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Úrokové krytie má v roku 2019 vysokú hodnotu až 2 193, ktorá je zapríčinená nízkymi 

nákladovými úrokmi oproti predchádzajúcemu roku. Vtedy bolo úrokové krytie na 

hodnote 30. V roku 2017 je tento ukazovateľ záporný z dôvodu záporného EBIT. 

V roku 2016 podnik nevykazoval žiadne nákladové úroky. V roku 2015 malo úrokové 

krytie hodnotu 392. 
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Ukazovatele aktivity 

Tabuľka 8 – Výpočet ukazovateľov aktivity 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat pohľadávok 5,4 0,7 0,00056 9,2 1,1 

Doba obratu pohľadávok 67,1 558,7 646 441,1 39,6 338,4 
      

Obrat záväzkov 5,6 1,1 0,00028 7,2 12,1 

Doba obratu záväzkov 65,5 330,5 1 292 334,6 50,4 30,3 
      

Obrat zásob - - - 2,2 3,6 

Doba obratu zásob - - - 167,4 102,4 

 

Ukazovatele aktivity majú  v roku 2017 extrémne hodnoty z dôvodu nízkych tržieb 

a nebudú v tomto roku hodnotené. 

V roku 2018 bol obrat pohľadávok v porovnaní s ostatnými rokmi najoptimálnejší a mal 

hodnotu 9,21. Odpovedajúca doba obratu bola 39 dní. V ostatných rokoch sa obrat 

pohľadávok pohyboval v priemere na úrovni 2,4.  V roku 2019 to bolo zapríčinené vyššou 

hodnotou pohľadávok, v rokoch 2016 a 2015 zase nižšími tržbami. Odpovedajúca doba 

pohľadávok bola za tieto roky v priemere 321 dní. 

Obrat záväzkov sa za posledné dva roky pohyboval na priemernej hodnote 10. 

Ukazovateľ v týchto rokoch nemal veľký rozptyl aj keď hodnoty tržieb a krátkodobých 

záväzkov boli dosť odlišné. Je to spôsobené rovnomerným poklesom obidvoch položiek. 

Obrat záväzkov bol extrémny v roku 2016 z dôvodu podobnej hodnoty tržieb a záväzkov. 

V rokoch 2015 a 2018 má tento ukazovateľ má podobnú hodnotu, avšak objem tržieb a 

záväzkov je v roku 2018 až dvojnásobný. Doba obratu záväzkov je v posledných dvoch 

rokoch priemerne 40 dní. Extrémna je v roku 2016, teda celkom 330 dní.   

Podnik vykazuje zásoby až v posledných dvoch rokoch. Obrat zásob sa pohybuje na 

hodnote 2,8. Tento ukazovateľ z roku 2018 na 2019 vzrástol, avšak zásoby klesli skoro 

o štvrtinu. Doba obratu zásob za tieto roky je v priemere  135 dní. 

 

6.3.4 Celkové zhodnotenie finančnej analýzy  

Zhrnutím a prepojením všetkých vypočítaných ukazovateľov finančnej analýzy možno 

konštatovať, že rok 2017 bol pre spoločnosť Alfa s.r.o. pomerne kritický. Bolo tomu tak 

z dôvodu, že podnik vykazoval veľmi nízke tržby. Keďže sa jedná o developerskú firmu, 

táto situácia nie je veľmi nezvyčajná.  
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Z analýzy posledných dvoch rokov je vidieť, že spoločnosť Alfa s.r.o. je v dobrej 

ekonomickej situácii, vykazuje pomerne vysoké tržby a plní svoje záväzky. Odporúčaním 

pre ďalší vývoj podniku je zaistenie lepšej okamžitej likvidity, napr. zvýšením pohotových 

platobných prostriedkov. Taktiež by bolo vhodné zvýšiť zadlženie na úroveň približne 

50 %.  

Keďže sa jednalo o finančnú analýzu developerského podniku, jednotlivé ukazovatele 

finančnej analýzy vykazovali pomerne veľké medziročné skoky. Táto skutočnosť je 

zapríčinená predovšetkým charakterom spoločnosť Alfa s.r.o., ktorá sa zameriava na 

developerské projekty trvajúce niekoľko rokov. 

 

6.4 Finančná analýza konkurencie 

Na zhodnotenie postavenia spoločnosti Alfa s.r.o. v konkurenčnom prostredí bola 

uskutočnená finančná analýza vybranej Konkurenčnej firmy. Dáta boli čerpané 

z rozvahy a výkazu ziskov a strát, dostupné na portáli www.justice.cz.  

Konkurenčná firma realizuje developerské projekty v Brne a okolí, pričom sa sústreďuje 

na atraktívne lokality Brnenského regiónu, ako napr. Bystrc, Nový Lískovec a Královo 

Pole . Zameriava sa na výstavbu rodinných a bytových domov. Dôraz kladie na kvalitu, 

atraktívny design, účelné dispozičné riešenie a vysoký štandard.  

V rámci finančnej analýzy bola uskutočnená vertikálna analýza rozvahy a vybrané 

pomerové ukazovatele. Ďalej bol zhodnotený vývoj hospodárskeho výsledku.  

 

6.4.1 Vertikála analýza rozvahy 

Na aktívnej strane je v prevahe obežný majetok, ktorý tvorí v priemere 89 % celkových 

aktív. Tento majetok je tvorený v priemere z 64 % krátkodobými pohľadávkami a 24 % 

peňažnými prostriedkami. Dlhodobý majetok je zastúpený priemerne z 10 % 

nehmotným, 74 % hmotným a 16 % finančným dlhodobým majetkom.  

Štruktúra aktív Konkurenčnej firmy je znázornená na grafe 15. 
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Graf 15 – Štruktúra aktív Konkurenčnej firmy v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Na pasívnej strane je pomer vlastného a cudzieho kapitálu vo všetkých rokoch 

naklonený na stranu cudzích zdrojov. V rokoch 2015 až 2018 tvorili cudzie zdroje 

v priemere 67 % pasív. V roku 2019 z dôvodu nárastu krátkodobých záväzkov cudzí 

kapitál stúpol až na 93 %.  

Cudzie zdroje sú tvorené výhradne záväzkami, pričom prevládajú krátkodobé záväzky. 

Iba v roku 2016 bol ich pomer 1:1. 

 

Graf 16 – Štruktúra pasív Konkurenčnej firmy v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

6.4.2 Vývoj hospodárskeho výsledku 

Hospodársky výsledok Konkurenčnej firmy má výrazne kolísavú tendenciu. Za celé 

sledované obdobie mal kladnú hodnotu iba v roku 2016. Do roku 2018 zaznamenal 
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niekoľkonásobný pokles a podnik sa dostal do straty. V roku 2019 stúpol o 12 % avšak 

stále ostáva záporný. Vývoj VH je znázornený na grafe 17.  

 

 

Graf 17 – Vývoj výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia Konkurenčnej firmy 

v rokoch 2015 až 2019 v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

6.4.3 Vybrané pomerové ukazovatele  

V rámci analýzy pomerových ukazovateľov boli zanalyzované vybrané ukazovatele 

likvidity, rentability, zadlženosti a aktivity. Prehľad týchto ukazovateľov v jednotlivých 

rokoch je v tabuľke 9. 

 

Tabuľka 9 – Pomerové ukazovatele finančnej analýzy Konkurenčnej firmy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 

Bežná likvidita 2,2 2,7 1,9 1,3 1,4 

Okamžitá likvidita 0,1 0,5 0,7 0,3 0,5 
      

Ukazovateľ veriteľského rizika 68,0 % 68,8 % 58,7 % 70,3 % 93,4 % 

Koeficient samofinancovania 28,5 % 29,3 % 40,8 % 19,3 % 6,0 % 
      

Rentabilita tržieb -2,6 % 5,2 % -1,3 % -5,6 % -4,0 % 
      

Obrat pohľadávok 2,0 1,6 5,5 4,2 2,6 

Doba obratu pohľadávok 181,6 230,6 65,8 87,1 141,4 

 

Rozmedzie pre bežnú likviditu je 1,5 až 2,5. Z tabuľky 9 vidno, že v posledných dvoch 

rokoch sa bežná likvidita pohybuje mierne pod touto hranicou. Okamžitá likvidita sa 

pohybuje v priemere okolo hodnoty 0,4, pričom spodná odporúčaná hodnota je 0,5. 

Pokles v roku 2018 bol spôsobený nárastom krátkodobých záväzkov pri nezmenenej 

hodnote peňažných prostriedkov, 
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Ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio) a koeficient samofinancovania (equity ratio) 

sú hlavnými predstaviteľmi ukazovateľov zadlženosti. Za celé hodnotené obdobie bolo 

debt ratio vyššie, tzn. že podnik využíva viac cudzích zdrojov ako vlastných a je zadlžený 

v priemere na 72 %. Nárast ukazovateľa veriteľského rizika v poslednom roku bol 

zapríčinený dlhodobých ako aj krátkodobých záväzkov.  

 

Graf 18 – Porovnanie koeficientu veriteľského rizika a koeficientu samofinancovania 

Konkurenčnej firmy v rokoch 2015 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Rentabilita tržieb je okrem roku 2016 záporná, z dôvodu záporného EBIT. V roku 2016 

má hodnotu 5,2, v ostatných rokoch je v priemere -3,4. 

Obrat pohľadávok sa pohybuje v priemere na hodnote 3,2 a odpovedajúca doba obratu 

je 141 dní. Najnižšia doba obratu pohľadávok bola v roku 2016 z dôvodu nárastu tržieb 

a poklesu pohľadávok.  

 

6.4.4 Zhodnotenie finančnej analýzy spoločnosti Alfa s.r.o. a Konkurenčnej firmy 

Už pri prvom pohľade do účtovných výkazov je zrejmé, že Konkurenčná firma je  o niečo 

menšia ako spoločnosť Alfa s.r.o. Čistý obrat Konkurenčnej firmy sa pohybuje v priemere 

okolo 20 500 tis. Kč a má stúpajúcu tendenciu, zatiaľ čo obrat spoločnosti Alfa s.r.o. má 

výrazne kolísavú tendenciu a má priemernú hodnotu 75 500 tis. Kč. 

Porovnaním horizontálnej analýzy rozvahy sa zistilo, že majetok obidvoch firiem je z 

väčšej časti tvorený obežnými aktívami. V prípade Konkurenčnej firmy je tento podiel o 

niečo vyšší. 

V prípade pasív vidno výraznejšie odlišnosti. Konkurenčná firma na pokrytie aktív 

využíva prevažne cudzie zdroje, spoločnosť Alfa s.r.o. zase vlastný kapitál. Pomer 
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vlastného kapitálu a cudzích zdrojov v rokoch 2018 a 2019 bol u Konkurenčnej firmy 

25:72, zatiaľ čo u spoločnosti Alfa s.r.o. bol tento pomer opačný v prospech vlastného 

kapitálu. 

Vývoj hospodárskeho výsledku vykazuje výrazné odlišnosti. VH Konkurenčnej firmy má 

nižší rozptyl ako VH spoločnosti Alfa s.r.o. a vo väčšine rokov je záporný.  Iba v roku 

2016 vykazovala Konkurenčná firma relatívne nízky zisk. Zatiaľ čo na druhej strane, 

spoločnosť Alfa s.r.o vykazovala v posledných dvoch rokoch zisk vo výške desiatok 

miliónov Kč.  

Bežná likvidita Konkurenčnej firmy má v priemere hodnotu 0,4 pričom nevykazuje veľký 

rozptyl. Bežná likvidita spoločnosti Alfa s.r.o. v posledných rokoch výrazne stúpla. Na 

druhej strane, okamžitá likvidita mala okrem roku 2015 vyššiu hodnotu u Konkurenčnej 

firmy. 

Obrat pohľadávok a odpovedajúca doba obratu má kolísavú tendenciu u oboch 

spoločnostiach. O niečo priaznivejšie hodnoty vykazuje Konkurenčná firma, ktorej 

hodnoty majú menší rozptyl. 

Zhodnotením finančnej analýzy obidvoch firiem sa dospelo k niekoľkým záverom. 

Z pohľadu pomerových ukazovateľov vidno, že Konkurenčná firma vykazuje väčšiu 

stabilitu a jednotlivé ukazovatele nezaznamenávajú výrazné skoky. Avšak veľkým 

negatívom tejto firmy je, že v posledných štyroch rokoch vykazovala záporný 

hospodársky výsledok.  

Spoločnosť Alfa s.r.o. zaznamenáva medziročné výkyvy v ukazovateľoch rentability 

a likvidity, avšak posledné dva roky ukazujú priaznivý vývoj. V týchto rokoch firma 

vykazuje značný zisk.  

Posledným výrazným rozdielom medzi skúmanými firmami je spôsob financovania aktív. 

Konkurenčná firma využíva prevažne cudzie zdroje, zatiaľ čo spoločnosť Alfa s.r.o. 

hospodári z vlastným kapitálom.  

 

6.5 Ocenenie podniku účtovnou metódou 

Účtovná metóda je najjednoduchšia na výpočet, ale zároveň najmenej presná. Výsledná 

hodnota podniku bola vypočítaná ako rozdiel aktív a cudzích zdrojov, čo odpovedá 

hodnote vlastného kapitálu. Údaje sú čerpané z rozvahy spoločnosti Alfa s.r.o. ku dňu 

31.12.2019. 
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 Tabuľka 10 – Zjednodušená rozvaha Firmy z roku 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
 

Výsledná hodnota spoločnosti Alfa s.r.o. k 31. 12. 2019 podľa účtovnej metódy je 

115 663 tis. Kč. 

 

6.6 Ocenenie podniku majetkovou metódou 

Majetková metóda je založená na princípe ocenenia všetkých položiek rozvahy na ich 

substančnú hodnotu. Výsledná trhová hodnota podniku sa určila precenením aktív a ich 

následným znížením o reálne ocenenie všetkých záväzkov a dlhov. 

Brutto Korekce Netto

124 769 124 769

15 033 15 033

15 033 15 033

109 715 109 715

25 115 25 115

83 032 83 032

1 567 1 567

19 19

Závazky

Časové rozlišení pasiv

9 106

Cizí zdroje 

Rezervy

9 106

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

34 954

Fondy ze zisku

Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) 23 896

Základní kapitál

Ážio a kapitálové fondy

56 812

PASIVA CELKEM 

Vlastní kapitál

124 769

115 663

Běžné účetní obdobíPASIVA

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

Peněžní prostředky)

Časové rozlišení aktiv 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek  

Oběžná aktiva  

Zásoby

AKTIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek

Běžné účetní období
AKTIVA
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V rámci tejto kapitoly je ako prvý načrtnutý postup ocenenia niektorých položiek rozvahy 

a následne je spracovaný posudok.  

 

6.6.1 Postup ocenenia dlhodobého hmotného majetku 

Z rozvahy 2019 spoločnosti Alfa s.r.o. vidno, že dlhodobý hmotný majetok je tvorený 

výhradne pozemkami v účtovnej hodnote 15 033 tis. Kč. Túto hodnotu bolo nutné upraviť 

tak, aby odpovedala súčasnej trhovej hodnote.  

 

Charakteristika oceňovaného pozemku  

Spoločnosť Alfa s.r.o. vlastní pozemok v katastrálnom území Modřice a niekoľko malých 

pozemkov v k.ú. Slavkov u Brna. Pozemky v Slavkove u Brna ostali po ukončení 

realizácie výstavby rodinných a bytových domov a majú zanedbateľnú hodnotu. Z toho 

dôvodu bol ocenený iba pozemok v Modřicích.  

Na pozemku v Modřicích sú v súčasnosti postavené dve haly, ktoré boli realizované 

spoločnosťou Alfa s.r.o.. Keďže k dátumu ocenenia tejto firmy ešte nebola zahájená 

výstavba, vo výpočte hodnoty pozemku na ne nebol braný ohľad.  

Na oceňovaný pozemok sa pozeralo ako na jeden celok. V tabuľke 11 je uvedený výpis 

všetkých pozemkov spoločnosti Alfa s.r.o. z katastru nehnuteľností zo dňa 11. 12. 2020, 

ktoré spolu tvoria oceňovaný pozemok.  

 

Tabuľka 11 – Výmera pozemkov Firmy v k.ú. Modřice 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 24) 

Druh pozemku Výmera 

Trvalý trávny porast 4 126 m2 

Orná pôda 1 044 m2 

Zastavaná plocha a nádvorie 3 489 m2 

Zastavaná plocha a nádvorie 1 450 m2 

Zastavaná plocha a nádvorie 519 m2 

Zastavaná plocha a nádvorie 1 150 m2 

Celkom 11 778 m2 

 

Celková výmera oceňovaného pozemku je 11 788 m2. Situácia pozemku je zobrazená 

na obrázku 3. 
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Obrázok 3 – Situácia oceňovaného pozemku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 24) 
 

Pozemok sa nachádza v rozvíjajúcej sa priemyselnej zóne v blízkosti zjazdu z diaľnice 

na Viedeň. Najväčšou výhodou pozemku je jeho strategická pozícia z dôvodu dobrej 

dopravnej dostupnosti. Vzdialenosť od centra Brna je cca 15 km.  

 

Postup ocenenia 

Na určenie trhovej hodnoty pozemku bola zvolená porovnávacia metóda. Informácie 

o referenčných pozemkoch boli čerpané z portálu www.sreality.cz.  Celkovo bolo 

vybraných šesť referenčných pozemkov, s nasledovnými charakteristikami: 

 Pozemok 01 

Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Brno - Brněnské Ivanovice. Na 

pozemok nezasahujú žiadne ochranné pásma, dopravné napojenie je zaistené z 

miestnej komunikácie. Celá plocha je oplotená, spevnená a upravená. V dosahu 

je pripojenie elektrickej energie. [25] 

 Pozemok 02 

Pozemok sa nachádza na okraji obce Syrovice, v priemyselnom areáli 

s asfaltovou príjazdovou cestou. Pozemok je oplotený, štvorcového tvaru a je na 

ňom vydané stavebné povolenie. Pozemok je čiastočne spevnený asfaltovou 

plochou. Je na ňom elektrická a plynová prípojka, vŕtaná studňa a septik. [26] 

 Pozemok 03 

Pozemok trojuholníkového tvaru je situovaný v priemyselnom parku Měnín, mimo 

zastavané územie obce Měnín v okrese Brno – venkov. [27] 
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 Pozemok 04 

Pozemok sa nachádza v atraktívnej a dobre dostupnej lokalite, v Dolních 

Heršpicích. Dané územie nadväzuje na fungujúcu priemyselnú zónu. Na hranici 

pozemku sú vedené všetky inžinierske siete. [28] 

 Pozemok 05 

Pozemok sa nachádza v obci Pohořelice, v okrese Brno – venkov. Pozemok sa 

skladá z viacero parciel a na hranici pozemku je napojený na všetky inžinierske 

siete. V oblasti je do budúcna plánovaná výstavba novej priemyselnej zóny. [29] 

 Pozemok 06 

Pozemok nepravidelného tvaru je umiestnený v pokojnej časti obce Hrušovany 

u Brna. Na hranici pozemku sú všetky inžinierske siete. [30] 

 

Cena za m2 porovnávacích pozemkov sa upravovala pomocou koeficientov K1 až K3. 

Rozhodujúcimi kritériami boli vzdialenosť od mesta Brno, prístup k inžinierskym sieťam 

a vzdialenosť od zjazdu z diaľnice D1.  

Priemerom upravených cien za m2 jednotlivých pozemkov sa určila výsledná hodnota 

za m2 oceňovaného pozemku. Vynásobením výmerou pozemku sa zistila konečná 

hodnota pozemku.  

 

6.6.2 Postup ocenenia krátkodobých pohľadávok 

Krátkodobé pohľadávky bolo nutné preceniť s prihliadnutím na dobu ich splatnosti. 

Pohľadávky boli roztriedené do nasledovných skupín: 

 v splatnosti; 

 do 30 dní po splatnosti; 

 medzi 31 – 90 dňami po splatnosti; 

 medzi 91 – 180 dňami po splatnosti; 

 medzi 181 - 360 dňami po splatnosti; 

 viac ako 361 dní po splatnosti. 

 

Použitím štandardných preceňovacích koeficientov sa jednotlivé skupiny pohľadávok 

prenásobili a následným súčtom sa zistila ich substančná hodnota.  

 

6.6.3 Posudok – ocenenie podniku majetkovou metódou 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Nie je relevantný. 
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Dlhodobý hmotný majetok 

 pozemok  

Porovnávacou metódou bola priemerom jednotlivých upravených cien referenčných 

pozemkov vypočítaná hodnota oceňovaného pozemku za m2. 

Jednotková cena 2 300 Kč/m2 

Výmera pozemku 11 778 m2 

Cena pozemku 27 089 400 Kč 
 

Hodnota pozemku stanovená porovnávacím spôsobom zaokrúhlená na tisíce nahor je 

27 090 tis. Kč. 

Podrobný výpočet hodnoty pozemku je uvedený v prílohe č. 10. 

 

Dlhodobý finančný majetok 

Nie je relevantný. 

 

Zásoby 

Zásoby sú v účtovníctve ocenené obstarávacou cenou 25 115 tis. Kč. Zásoby boli 

ponechané v hodnote podľa účtovnej evidencie.  

Celková hodnota zásob činí 25 115 tis. Kč. 

 

Dlhodobé pohľadávky 

Dlhodobé pohľadávky pozostávajú iba z pohľadávok z obchodných vzťahov. Hodnota 

dlhodobých pohľadávok bola ponechaná podľa účtovnej evidencie v hodnote 38 tis. Kč. 

 

Krátkodobé pohľadávky 

Krátkodobé pohľadávky sú tvorené nasledovnými položkami: 

 pohľadávky z obchodných vzťahov v hodnote 80 tis. Kč; 

 pohľadávky – ovládaná alebo ovládajúca osoba v hodnote 76 195 tis. Kč; 

(tieto pohľadávky sú určené k zachyteniu takých pohľadávok za ovládanými 

a ovládajúcimi osobami, medzi ovládanými a ovládajúcimi osobami a za 

ovládajúcimi a ovládanými osobami, ktoré nevznikli na základe obchodného 

vzťahu. V účtovníctve sú ocenené najmä menovitou hodnotou v okamžiku ich 

vzniku.) 

 pohľadávky – ostatné v hodnote 6 720 tis. Kč. 

Precenenie krátkodobých pohľadávok je znázornené v tabuľke 12. 



68 
 

 

Tabuľka 12 – Precenenie krátkodobých pohľadávok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  Celkom V splatnosti 
Po splatnosti 

Do 30 dní 
Medzi 31 -    
90 dňami 

Medzi 91 - 
180 dňami 

Viac ako    
365 dní 

Pohľadávky z obchodných vzťahov 80 415,0 63 240,0 7 500,0 9 675,0 0,0 0,0 

Koeficient x 0,97 0,91 0,8 0,61 0 

Pohľadávky z obchodných vzťahov ocenenie 75 907,8 61 342,8 6 825,0 7 740,0 0,0 0,0 

Pohľadávky - ovládaná alebo ovládajúca osoba 76 194 981,0 76 194 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koeficient x 1 1 1 1 1 

Pohľadávky - ovládaná alebo ovládajúca osoba ocenenie 76 194 981,0 76 194 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Štát - daňové pohľadávky 6 642 784,0 6 624 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koeficient x 1 0,91 0,8 0,61 0 

Štát - daňové pohľadávky ocenenie 6 624 754,0 6 624 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 76 969,0 76 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koeficient x 1 0,91 0,8 0,61 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy ocenenie 76 969,0 76 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Krátkodobé pohľadávky celkom účtovná hodnota  82 995 149,0 

Krátkodobé pohľadávky celkom ocenenie                                                                        82 972 611,8 

 

 

Hodnota krátkodobých pohľadávok bola prepočítaná na hodnotu 82 973 tis. Kč. 
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Krátkodobý finančný majetok 

Nie je relevantný. 

 

Peňažné prostriedky 

Peňažné prostriedky sú evidované na účtoch: 

 211 pokladňa, v hodnote 42 tis. Kč; 

 221 bankové účty, v hodnote 1 525 tis. Kč. 

Hodnota peňažných prostriedkov bola ponechaná podľa účtovnej evidencie v celkovej 

hodnote 1 567 tis. Kč. 

 

Časové rozlíšenie aktív 

Časové rozlíšenie aktív tvoria: 

 náklady budúcich období v hodnote 5 tis. Kč; 

 príjmy budúcich období v hodnote 14 tis. Kč. 

Hodnota časového rozlíšenia aktív bola stanovená podľa účtovnej evidencie v celkovej 

hodnote 19 tis. Kč. 

 

Ážio a kapitálové fondy 

Nie je relevantný. 

 

Fondy zo zisku 

Nie je relevantný. 

 

Rezervy 

Nie je relevantný. 

 

Dlhodobé záväzky 

Dlhodobé záväzky sú v celom rozsahu tvorené záväzkami k úverovým inštitúciám 

v hodnote 1 678 tis. Kč. Hodnota dlhodobých záväzkov bola ponechaná podľa účtovnej 

evidencie v celkovej hodnote 1 678 tis. Kč. 

 

Krátkodobé záväzky 

Hodnota krátkodobých záväzkov pozostáva z nasledovných položiek: 

 krátkodobé prijaté zálohy, v hodnote 140 tis. Kč; 
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 záväzky – ovládaná alebo ovládajúca osoba, v hodnote 7 175 tis. Kč; 

(tieto záväzky sú určené k zachyteniu takých dlhov k ovládaným a ovládajúcim 

osobám, medzi ovládanými a ovládajúcimi osobami a k ovládajúcim 

a ovládaným osobám, ktoré nevznikli na základe obchodného vzťahu. Väčšinou 

sa jedná o dlhy alebo zápôžičky prijaté od ovládaných, ovládajúcich, riadených 

alebo riadiacich osôb, s ktorými účtovná jednotka tvorí konsolidačný celok); 

 záväzky ostatné, v hodnote 111 tis. Kč. 

 

Hodnota krátkodobých záväzkov bola ponechaná podľa účtovnej evidencie v celkovej 

hodnote  7 427 tis. Kč. 

 

Časové rozlíšenie pasív 

Nie je relevantný. 

 

Ocenenie podniku majetkovou metódou  

Z jednotlivých precenených položiek bola zostavená precenená zjednodušená rozvaha 

spoločnosti Alfa s.r.o. k 31.12.2019, ktorá je znázornená v tabuľke 13. 
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Tabuľka 13 – Precenená zjednodušená rozvaha spoločnosti Alfa s.r.o. k 31.12.2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

AKTIVA 
Běžné účetní období 

Netto 
AKTIVA CELKEM  136 764 
Pohledávky za upsaný základní kapitál   
Dlouhodobý majetek 27 090 
Dlouhodobý nehmotný majetek    
Dlouhodobý hmotný majetek   27 090 
Dlouhodobý finanční majetek     
Oběžná aktiva   109 655 
Zásoby 25 115 
Pohledávky   82 973 
Krátkodobý finanční majetek    
Peněžní prostředky) 1 567 
Časové rozlišení aktiv  19 
          

PASIVA Běžné účetní období 

PASIVA CELKEM  136 764 
Vlastní kapitál 127 659 
Základní kapitál 56 812 
Ážio a kapitálové fondy, přeceňovací rozdíl12  11 997 
Fondy ze zisku   
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 23 896 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  34 954 
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)   
Cizí zdroje  9 105 
Rezervy   
Závazky 9 105 
Časové rozlišení pasiv   

 

Hodnota podniku bola určená ako rozdiel precenených aktív a záväzkov. Výsledná 

hodnota spoločnosti Alfa s.r.o. k 31.12.2019 podľa majetkovej metódy je 

127 659 tis. Kč.  

 

6.7 Ocenenie podniku výnosovými metódami 

Pri ocenení podniku výnosovými metódami sa pracuje s predpokladom budúceho 

generovania hospodárskych výsledkov Vzhľadom k povahe činnosti oceňovaného 

                                                
12 Preceňovací rozdiel sa určil v dvoch krokoch - v prvom kroku sa vypočítala hodnota vlastného 
kapitálu tak, že od precenených aktív sa odrátali cudzie zdroje a v druhom kroku sa od tejto 
hodnoty odčítal základný kapitál, výsledok hospodárenia z minulých rokov a výsledok 
hospodárenia bežného účtovného obdobia. 
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podniku, ktorý netvorí nepretržite kladný výsledok hospodárenia a jedná sa 

predovšetkým o nárazové akcie, nie je táto metóda vhodná pre ocenenie.  

Aj napriek tomuto úskaliu je však pri použití výnosových metód potrebné upraviť 

hospodárske výsledky v jednotlivých rokoch na ich skutočné hodnoty. Táto korekcia bola 

dosiahnutá úpravou niektorých nákladov a výnosov, ktoré možno označiť za mimoriadne 

vynaložené. Úpravy sa týkali nasledovných položiek: 

 zostatková cena dlhodobého hmotného majetku; 

 mzdové náklady za výkon funkcie konateľa spoločnosti;  

 náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie hradených 

zamestnávateľom za výkon funkcie konateľa spoločnosti. 

 

Z účtovných výkazov spoločnosti Alfa s.r.o. vidno, že si konateľ spoločnosti nevypláca 

žiadnu mzdu. Z toho dôvodu bola od VH odpočítaná hodnota mzdových nákladov 

konateľa a s ňou spojené náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie. 

Mzdové náklady boli v jednotlivých rokoch stanovené podľa regionálnej štatistiky ceny 

práce v Jihomoravskom kraji. Náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie 

boli stanovené percentom z mzdových nákladov vo výške 34 % (do konca júna 2019) 

a 33,8 % (od júla 2019). [31] 

Ďalšou úpravou bolo odčítanie rozdielu medzi tržbami z predaja dlhodobého majetku 

v jednotlivých rokoch a odpovedajúcej zostatkovej ceny predaného dlhodobého 

majetku.  

Výpočet korekcií a korigovaného výsledku hospodárenia v jednotlivých rokoch je 

znázornený v nasledovných tabuľkách.  

 

Tabuľka 14 – Výpočet korekcií v rokoch 2015 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Mzdové náklady -713,1 -632,7 -500,6 -597,2 -663,8 

Sociálne zabezpečenie a 
zdravotné poistenie 

-242,5 -215,1 -170,2 -203,0 -225,0 

Tržby DM - zostatková cena DM -14 179,0 -1 276,0 0,0 3,0 0,0 

Korekcia celkom -15 134,6 -2 123,8 -670,8 -797,2 -888,8 
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Tabuľka 15 – Korigovaný výsledok hospodárenia v rokoch 2015 až 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

VH za účtovné obdobie 7 335,0 -655,0 -4 173,0 47 288,0 34 954,0 

Korekcia celkom -15 134,6 -2 123,8 -670,8 -797,2 -888,8 

Korigovaný VH -7 799,6 -2 778,8 -4 843,8 46 490,8 34 065,2 

 

Z tabuľky 15 vidno, že korigované výsledky hospodárenia majú v rokoch 2015, 2016 

a 2017 záporné hodnoty, tzn. že spoločnosť Alfa s.r.o. bola v týchto rokoch v strate. 

Z tohto dôvodu nie je možné tento podnik oceniť pomocou výnosových metód.  

 

6.8 Stanovenie výslednej hodnoty podniku 

Pre stanovenie hodnoty spoločnosti Alfa s.r.o. bola použitá účtovná a majetková metóda. 

Z dôvodu stratových hodnôt hospodárskeho výsledku v rokoch 2016 a 2017 nebolo 

možné využiť metódy výnosové. Vypočítané hodnoty podniku sú zhrnuté v tabuľke 16. 

 

Tabuľka 16 – Hodnota podniku stanovená jednotlivými metódami  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Metóda ocenenia Hodnota podniku 

Účtovná metóda 115 663 tis. Kč 

Majetková metóda 127 659 tis. Kč 

Výnosové metódy nemožno stanoviť 

 

Z uvedeného porovnania je vidieť, že hodnota určená pomocou majetkovej metódy je 

o niečo vyššia. Účtovná metóda zobrazuje hodnotu podniku v historických cenách, ktorá 

bola určená z rozvahy 2019. Metóda majetková vyjadruje hodnotu podniku v trhových 

cenách, kedy sa jednotlivé položky z rozvahy prepočítali na súčasnú hodnotu. Z toho 

dôvodu, hodnota určená podľa majetkovej metódy predstavuje reálnu hodnotu podniku 

a je výslednou hodnotou oceňovanej spoločnosti.   

Výsledná hodnota spoločnosti Alfa s.r.o. ku dňu 31.12.2019 bola určená na  

127 659 tis. Kč. 
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ZÁVER 

Hlavým cieľom diplomovej práce bolo ocenenie konkrétneho stavebného podniku. 

Vybraná spoločnosť Alfa s.r.o. je developerskou firmou pôsobiacou v Jihomoravskom 

kraji, najmä v Brne a okolí. Spoločnosť vystupuje ako investor pri výstavbe rodinných 

a bytových domov, administratívnych budov a výrobných hál. Ocenenie podniku bolo 

spracované v prípadovej štúdii. 

Samotnému oceneniu podniku predchádzal rad analýz, ktoré boli charakterizované 

v teoretickej časti práce. Informácie potrebné pre uskutočnenie jednotlivých analýz boli 

čerpané z účtovných výkazov. Charakteristika rozvahy, výkazu zisku a strát a výkazu 

cash flow tvorí prvú časť teórie.  

Dôležitým prvkom pri oceňovaní podniku je analýza makroprostredia a mikroprostredia. 

Analýzy ako Porterov model piatich síl a PESTLE analýza boli popísané v tretej kapitole. 

Samostatná kapitola je venovaná charakteristike finančnej analýzy, pomocou ktorej sa 

hodnotí finančná situácia podniku. V poslednej kapitole teoretickej časti boli popísané 

a vysvetlené jednotlivé metódy pre oceňovanie podniku. Jedná sa o metódu účtovnú, 

majetkovú a výnosové.  

V rámci prípadovej štúdie boli ako prvé vykonané jednotlivé analýzy. Z PESTLE analýzy 

sa zistilo, že najväčší vplyv na spoločnosť Alfa s.r.o. majú ekonomické faktory, medzi 

ktoré patrí vývoj HDP, inflácie a úrokových sadzieb. Dôležitú úlohu zohrávajú aj faktory 

sociálne. Z Porterovoho modelu sa zistilo, že spoločnosť Alfa s.r.o nie je príliš ohrozená 

zo strany konkurencie.   

Vo finančnej analýze sa kládol dôraz na horizontálnu a vertikálnu analýzu účtovných 

výkazov. Ďalej sa vypočítali jednotlivé pomerové ukazovatele rentability, likvidity, 

zadlženosti a aktivity. Jedným z hlavných zistení finančnej analýzy bolo, že spoločnosť 

Alfa s.r.o. bola v roku 2017 v kritickej situácii, kedy vykazovala nízke tržby a výsledok 

hospodárenia bol záporný. Avšak v posledných dvoch rokoch firma vykazuje pomerne 

vysoké tržby a je v dobrej ekonomickej situácii. Z pomerových ukazovateľov sa najviac 

vymyká optimu okamžitá likvidita, ktorá sa pohybuje mierne pod odporúčanou hodnotou.  

Ďalej bola v skrátenom rozsahu vykonaná finančná analýza vybranej konkurenčnej 

firmy. Zistilo sa, že Konkurenčná firma vykazuje vyššiu stabilitu pretože jednotlivé 

pomerové ukazovatele zaznamenávajú menší rozptyl v jednotlivých rokov ako 

u spoločnosti Alfa s.r.o. Avšak Konkurenčná firma bola v posledných štyroch rokoch 

v strate. Z toho dôvodu nie je táto firma pre spoločnosť Alfa s.r.o. významnou 

konkurenciou.  
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Ocenenie spoločnosti Alfa s.r.o. bolo vykonané účtovnou a majetkovou metódou. 

V rámci výnosových metód bol výsledok hospodárenia v jednotlivých rokoch upravený 

na skutočné hodnoty, avšak v rokoch 2016 a 2017 mal stále záporné hodnoty. Z toho 

dôvodu sa výnosové metódy na ocenenie spoločnosti nemohli použiť.  

Účtovnou metódou sa stanovila hodnota firmy ako rozdiel celkových aktív a cudzích 

zdrojov z rozvahy 2019. Táto hodnota činí 115 663 tis. Kč. Majetkovou metódou sa 

precenili jednotlivé položky z rozvahy 2019 na ich substančné hodnoty. Jednalo sa 

o precenenie pozemku a krátkodobých pohľadávok. Rozdielom precenených aktív 

a záväzkov sa určila hodnota podniku vo výške 127 659 tis. Kč.  

Keďže majetková metóda zobrazuje hodnotu podniku prepočítanú na tržnú hodnotu, 

finálna hodnota spoločnosti bola stanovená na základe tejto metódy. Výsledná hodnota 

spoločnosti Alfa s.r.o. ku dňu 31.12.2019 je 127 659 tis. Kč. Výsledky ocenenia podniku 

zistené v rámci diplomovej prác budú slúžiť pre interné potreby majiteľa tejto spoločnosti.  
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