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ABSTRAKT 

 

Diplomová práca sa zaoberá analýzou obchodnej spoločnosti Water Element, s.r.o. . 

Hlavným cieľom práce je na základe rozboru spoločnosti navrhnúť vhodné riešenie na 

zlepšenie jej situácie na trhu a zvýšiť efektivitu. Medzi použité analýzy sa radí: analýza 

vonkajšieho a vnútorného prostredia, SLEPTE analýza, Fundamentálna analýza, 

finančná analýzy, Potrov model a na záver analýza SWOT. Práca najprv obsahuje 

teoretické východiská, kde sú uvedené charakteristiky jednotlivých analýz, na ktoré 

nadväzuje praktická časť a výsledkom diplomovej práce sú odporúčania, ktoré zlepšia 

celkovú situáciu spoločnosti Water Element. 

 

ABSTRACT 

 

This Master's thesis is focused on the analysis of the trading company Water Element 

ltd. The aim of my thesis is to analyze this company and propose appropriate solution 

for improving company's market situation and company's efficiency. Analysis used in 

this thesis are internal and external environment analysis, SLEPTE analysis, 

fundamental and financial analysis, Porter's model and finally SWOT analysis. Thesis 

begins with theoretical section, where the applied analysis are described. This section is 

followed by practical part and the thesis results are proposals to improve the overall 

situation of trading company Water Element ltd. 
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ÚVOD 

 

Diplomová práca je vypracovaná na tému analýza “Water Element, s.r.o.“ pomocou 

vybraných metód. Analýza predstavuje rozbor, metódu skúmania zložitejších 

skutočností, ktoré rozkladá na jednoduchšie. V prípade analýzy podniku sa práca 

zaoberá skúmaním jednotlivých časti podniku, a súčasne vplyvu vonkajších 

a vnútorných faktorov na podnik ako celok. 

 

V dnešnej dobe sa podniky/organizácie/spoločnosti/firmy nachádzajú v úplne odlišnom 

prostredí ako tomu bolo pred pár rokmi. Vonkajšie prostredie sa pomerne rýchlo mení 

a je potrebné mať prehľad o faktoroch, ktoré z týchto zmien vyplývajú. Je viac ako 

nutné analyzovať nie len toto prostredie, ale aj samotný podnik. Z vyplývajúcich 

súvislostí urobiť správne závery, ktoré pomôžu k správnemu rozhodnutiu vedenia 

podniku. 

 

Samotná práca je rozdelená na tri základné časti, z ktorých vyplývajú aj jednotlivé 

čiastočné ciele. Vybraná firma Water Element, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá 

pôsobí v Brne od roku 2007. Spoločnosť je zameraná na nákup, predaj vodáckeho 

materiálu a vybavenia, ale tiež poskytuje komplexné služby ako požičovňu, servis, 

kajakársku školu a zájazdy na divokú vodu. Základným stavebným kameňom, vďaka 

ktorému je táto spoločnosť úspešná je komunita vodákov, ktorá sa vytvorila v jej 

bezprostrednom okolí. 

 

Prvou časťou a súčasne čiastočným cieľom diplomovej práce, je naštudovanie 

a spracovanie teoretických znalostí, ktoré budú ďalej využívané k samotnému 

spracovaniu analýz. V tejto časti, ktorá je Kapitolou č. 2 diplomovej práce, je 

charakterizovaný podnik, podnikateľská činnosť a právne formy podnikania. Ďalej je 

vysvetlená súvislosť medzi podnikovými financiami a ostatnými ekonomickými 

disciplínami. Samozrejme, že sa tu nachádzajú aj charakteristiky jednotlivých analýz, 

ich ukazovateľov a koeficientov, ktoré sú použité v praktickej časti, a z ktorých budú 

ďalej odvodené jednotlivé návrhy a odporúčania. 
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Druhou časťou práce a čiastočným cieľom je analýza súčasného stavu spoločnosti 

Water Element, vybranými metódami. Táto časť je vypracovaná v Kapitole č. 3. 

Základom je oboznámenie sa so spoločnosťou, a potom nasledujú vypracované analýzy. 

Ako prvá je spracovaná analýza SLEPTE, ktorá odhaľuje vonkajšie faktory pôsobiace 

na spoločnosť a tým pádom je možné utvoriť si obraz, v akom prostredí sa daná 

spoločnosť nachádza. Fundamentálna analýza zase poukazuje na rozbor Súvahy 

a Výkazu ziskov a strát. Na túto analýzu nadväzuje finančná analýza, ktorá sa taktiež 

zaoberá rozborom účtových výkazov, ale z pohľadu horizontálnej, vertikálnej analýzy 

a jednotlivých ukazovateľov, ktoré vypovedajú o ekonomickej hospodárnosti. Na záver 

je uvedený Portrov model, v ktorom je vykreslené konkurenčné prostredie, správanie 

spoločnosti a samozrejme SWOT analýza, ktorá sumarizuje informácie 

z predchádzajúcich analýz. 

 

Hlavným cieľom diplomovej práce a zároveň treťou časťou sú konkrétne návrhy 

a odporúčania pre spoločnosť, ktoré budú viesť k zlepšeniu jej situácie, postaveniu na 

trhu a efektivite. Táto časť je podrobne popísaná v Kapitole č. 4 . 

 

Záver tvorí poslednú časť práce a je to akýsi spätný pohľad na to ako prebehol rozbor 

vybranej spoločnosti Water Element, s.r.o., čo z neho vyplýva, a aké sú možné návrhy 

riešení. 

  



13 

1 VYMEDZENIE PROBLÉMU, CIEĽ A METÓDY PRÁCE 

 

Problémom dnešnej doby je prežitie podniku na súčasnom trhu. Podniky či spoločnosti 

sa často nachádzajú vo vysoko konkurenčnom prostredí a navyše je toto prostredie 

ovplyvňované mnohými faktormi z rôznych oblastí, ktoré sa často menia a je potrebné 

neustále sledovať ich vývoj. 

 

Základnými chybami spoločnosti môžu byť zlé rozhodnutia vedenia spoločnosti 

poprípade správanie personálu, ktoré budú viesť jednak k strate dodávateľa alebo 

v druhom prípade k strate odberateľov a tým k celkovému oslabeniu pozície na trhu. 

A preto by vedenie malo reflektovať všetky dostupné faktory, ktoré spoločnosť 

ovplyvňujú, a vďaka ktorým je možné urobiť rozhodnutie s čo najmenším rizikom. 

 

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh riešení pre vybranú spoločnosť Water 

Elemet, s.r.o., ktoré budú viesť k zlepšeniu jej situácie na trhu a efektivite. Vybranými 

metódami bude analyzované vonkajšie a vnútorné prostredie. K vybraným analýzam 

patria: analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia, SLEPTE analýza, Fundamentálna 

analýza, finančná analýzy, Potrov model a na záver analýza SWOT. Ďalej budú v práci 

využívané tiež metódy ako abstrakcia a dedukcia, metóda nazývaná komparácia či 

metóda pozorovaním. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

V nasledujúcej kapitole sú spracované teoretické poznatky, ktoré boli získané počas 

štúdia a sú čerpané z dostatočne veľkého počtu zdrojov literatúry. Na uskutočnenie 

praktickej časti diplomovej práce, ktorá je zameraná na tvorbu jednotlivých analýz bolo 

viac ako nutné spracovať túto teoretickú časť. V prvom rade sa časť teoretických 

východísk venuje oboznámeniu sa s najzákladnejšími pojmami, a potom vybraným 

metódam, ktoré sú neskôr v práci prakticky využité k spracovaniu analýzy vybranej 

spoločnosti. 

 

2.1 Definícia podnikateľskej činnosti a podniku 

 

Podnik je charakterizovaný niekoľkými základnými rysmi. Základ podnikania je snaha 

dosiahnuť zisk, ktorý vzniká ako prebytok výnosov nad nákladmi. Uspokojovaním 

potrieb zákazníka je dosiahnutý zisk. To znamená, že v centre pozornosti podnikateľa 

sú zákazníkove záujmy, požiadavky, potreby, preferencie atd. Celá snaha podnikateľa 

teda smeruje k zhodnoteniu kapitálu, ktorý bol pôvodne vložený do podnikania. 

V Českej republike je podnikanie upravené Obchodním zákoníkem, konkrétne 

Zákonem č. 531/1991 Sb. Týmto zákonom je podnikateľská činnosť definovaná ako 

sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom, vlastným menom a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. [1] 

 

Zákon č. 455/1991 Sb., v znení neskorších predpisov hovorí, že podnikateľom môže 

byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie. Živnostenské 

oprávnenie sa preukazuje živnostenským listom alebo koncesnou listinou. Živnostenský 

zákon v Českej republike považuje za živnosť akúkoľvek podnikateľskú činnosť, ktorá 

nie je zákonom zakázaná alebo nie je zo živnostenského zákona vylúčená. [1] 

 

Ďalej je v obchodnom zákonníku definovaný podnik ako súbor hmotných, osobných 

a nehmotných zložiek podnikania, ktoré patria podnikateľovi a majú slúžiť k prevádzke 

podniku. Obchodným majetkom je teda súbor majetkových hodnôt patriaci 

podnikateľovi a majiteľovi slúži alebo má slúžiť na jeho podnikanie. Podnik nie je 
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izolovaný od okolia, ale je obklopený okolitým svetom. Okolie má väčšinou silný vplyv 

na podnik, ale naopak podnik už nemá tak vysokú schopnosť ovplyvňovať svoje 

vonkajšie okolie. Ďalej okolie núti podnik k určitému chovaniu a to predovšetkým 

k voľbe určitých cieľov a spôsobu, akým tieto ciele bude podnik dosahovať. Toto okolie 

pôsobí na podnik ako „zväzok“ vonkajších síl, faktorov a podmienok. Prvky, ktoré 

tvoria okolie podniku sú: geografické, sociálne, politické a právne, ekonomické, 

ekologické, technologické, etické a kultúrne - historické. Niektoré z týchto prvkov 

(geografické, technologické) majú hmotný charakter a iné (právo, hospodárska politika, 

etické princípy) nehmotný. To, že okolie podniku má nehmotný charakter, neznamená, 

že intenzita prvkov pôsobiacich na podnik je menšia ako u prvkov hmotných. [1] 

 

Podnik sa považuje za autonómnu jednotku a má práva a povinnosti samostatne 

rozhodovať o tom, čo a za akú cenu bude vyrábať, komu bude predávať, odkiaľ bude 

nakupovať nevyhnutné výrobné faktory. Pokiaľ nechce byť podnik zaskočený pri 

svojom ekonomickom rozhodovaní a chce ho využiť vo svoj prospech, musí sa aktívne 

zaujímať o jeho dynamiku. [1] 

 

Historický vývoj prispel k tvorbe viacerých typov podnikov. Podniky sa v praxi delia 

podľa rôznych kritérií, napríklad podnikať môžu ako fyzické, tak aj právnické osoby. 

Podniky podľa právnej formy sa dajú rozdeliť na podniky jednotlivca, osobné 

spoločnosti, kapitálové spoločnosti, družstva a štátne podniky. Ďalej sa podniky delia na 

podniky podľa sektorov a hospodárskych odvetví, podľa veľkosti alebo podľa typu 

výroby. Obrázok č. 1 znázorňuje súčasné členenie podnikov v Českej republike. [1] 

 Obrázok č. 1: Členenie podnikov v Českej republike (Zdroj: [1]) 
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2.2 Vzťah podnikových financií a ekonomických disciplín 

 

Podnikové financie sa vyčlenili ako samostatná vedná disciplína a to z podnikovej 

ekonomiky. Tieto financie vždy reagovali na aktuálny vývoj celej svetovej ekonomiky 

a svetového hospodárstva a odpovedali na otázku ako sa má finančné hospodárenie 

podniku prispôsobiť meniacim sa vonkajším okolnostiam. Podnikové financie zasahujú 

do niekoľkých oblastí a sú s nimi bezprostredne prepojené. Sú to ekonomické disciplíny 

a z nich najmä účtovníctvo a marketing. Samozrejme, že zasahuje aj do iných disciplín, 

ktoré sú prepojené s podnikom ako sú napríklad mikroekonómia a podniková 

ekonomika. Účtovníctvo je často nazývané aj ako „jazyk podnikových financií“. [2] 

 

Účtovníctvo 

 

Účtovníctvo predstavuje v prvom rade kľúčový zdroj informácií pre podnik. Tieto 

informácie predstavujú vstupy do finančnej analýzy podniku a na základe spätnej väzby 

usmerňuje svoje rozhodnutia, ale aj ďalší vývoj svojich financií. Základnou úlohou 

účtovníctva je podávať verný a poctivý obraz o aktuálnej situácii v podniku. Čím 

dôveryhodnejšie a presnejšie informácie sú k dispozícii, tým je kvalitnejšie finálne 

rozhodovanie manažérov. Najväčšou slabinou manažérskeho účtovníctva je kvalita 

informácií a z toho vyplývajúce prispôsobenie sa daňovým záležitostiam. [3] 

 

Manažérske účtovníctvo 

 

Hlavnou myšlienkou, ktorá ovplyvňuje vývoj účtovníctva je spôsob zobrazenia 

podnikateľského procesu. Je potrebné ho diferencovať podľa toho, kto je užívateľom 

účtových informácií a aké rieši rozhodovacie úlohy. [4] Základom manažérskeho 

účtovníctva je účtovníctvo nákladové. Nákladové účtovníctvo výborne dopĺňa 

podnikové financie, ktoré sa príliš do hĺbky nezaoberajú otázkou riadenia nákladov. 

Manažérske účtovníctvo by na základe analýz malo poskytovať ucelené informácie. A 

to z vnútorného okolia podniku a taktiež informácie z vonkajšieho prostredia podniku. 

Vyhodnotením týchto informácií prispieť manažérom k rozhodnutiam, ktoré by bez 

týchto informácií neboli možné. [3] 
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Marketing 

 

Kľúčovú rolu hrá marketing predovšetkým pri prieskume trhu a tržného potenciálu 

podniku. Veľmi významným spôsobom bude ovplyvňovať celý proces riadenia 

podnikových financií práve odhad vývoja príslušného trhu a tržný podiel príslušného 

podniku. Efektívne riadenie podnikových financií a zostavenie plánu podnikových 

financií, to znamená identifikácia budúcich finančných stavov a tokov podniku si 

vyžaduje predovšetkým znalosť plánu tržieb, čo bude tvoriť predvolenú veličinu 

k identifikácii ďalších plánovaných položiek. Dôležité je prepojenie vzťahov medzi 

Súvahou1, výsledovkou2 a tržným podielom. Z toho vyplýva potreba spojitosť tieto 

prvky s identifikáciou plánov predaja, čo je práve dominanta marketingu. [3] 

 

2.3 Podnikové financie 

 

 

 

Obrázok č. 2: Podnik ako stroj na peniaze (Zdroj: [1]) 

 

Podnikové financie sa zaoberajú oblasťou financií podniku a to v rámci rôznych 

právnych foriem podnikania. Jedná sa o finančné vyjadrenie všetkých procesov, ktoré 

v podniku prebiehajú ako na Obrázku č. 2. V peňažných jednotkách podnikové financie 

zachytávajú všetky hmotné a nehmotné procesy, ktoré v podniku prebiehajú a umožňujú 

vyčíslenie konečného efektu, ktorý je výsledkom fungovania celého systému. Ak by sa 

podnikové financie charakterizovali ako vedecká disciplína, tak by sa jednalo o sústavu 

                                                                 
1
 Súvaha po slovensky znamená česky rozvaha. 

2
 Skrátený výraz pre Výkaz ziskov a strát po česky Výkaz zisku a ztrát = skratka VZZ. 
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peňažných vzťahov, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní peňažných 

fondov. Tieto vzťahy môžu mať rôzne formy a to v závislosti na tom, či existuje alebo 

neexistuje nejaké reálne adekvátne či neadekvátne protiplnenie. [3] 

 

Podnikové financie a peňažné vzťahy 

 

Základ podnikových financií tvorí existencia peňazí, peňažnej zásoby a peňažných 

vzťahov. Peňažné vzťahy v oblasti podniku sa dajú deliť podľa troch základných 

hľadísk [2]: 

 

- Podľa charakteru: 

o  nenávratné (rozpočtové), 

o  návratné (úverové), 

o  podmienené návratné (poisťovacie), 

o  realizačné (vyskytujú sa najčastejšie - predaj a nákup tovaru). 

 

- Podľa subjektu: 

o  peňažné vzťahy v rámci samotných podnikov, 

o  peňažné vzťahy medzi podnikom a iným ekonomickým subjektom. 

 

- Podľa oblasti podnikovej činnosti, ktorej sa peňažné vzťahy týkajú: 

o  peňažné vzťahy vznikajúce pri získavaní finančných zdrojov, s ktorými 

podnik hospodári, 

o  peňažné vzťahy spojené s alokáciou finančných zdrojov do jednotlivých 

zložiek majetku, 

o  peňažné vzťahy, ktoré sa viažu na produktívne využívanie tohto 

majetku, 

o  peňažné vzťahy, ktoré zabezpečujú rozdeľovanie dosiahnutých 

hospodárskych výsledkov. 
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Oblasti podnikových financií 

 

Podnikové financie sa delia na jednotlivé oblasti, ktoré sa zaoberajú konkrétnou 

špecifickou problematikou. Medzi tieto oblasti patria hlavne [3]: 

Analýza základných právnych foriem podnikania - zaoberá sa v prvom rade otázkou 

získavania prvotného kapitálu a jeho obligatórnosti, otázkou ručenia za záväzky 

podniku a rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia a na následný spôsob 

zdaňovania. 

Majetková štruktúra podniku – analyzuje jednotlivé zložky podnikového majetku 

z časového hľadiska na dlhodobý a krátkodobý majetok. Rozdiel v týchto položkách je 

v spôsobe uvoľňovania kapitálu, ktorý je v nich viazaný. 

Finančná štruktúra podniku a zdroje financovania podniku – ide o rozdeľovanie 

zdrojov financovania podnikovej činnosti v pasívach Súvahy a to z hľadiska zdrojov 

vlastných a cudzích. 

Riadenie jednotlivých zložiek obežného majetku – riadenie zásob, pohľadávok, 

peňažných prostriedkov, čistého pracovného kapitálu. 

Investičné rozhodovanie a hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných 

projektov – kľúčová oblasť podnikových financií, pretože investície najviac 

ovplyvňujú tržnú hodnotu podniku. 

Finančná analýza podniku – jej cieľom je zhodnotiť aktuálny stav, v ktorom sa 

nachádzajú podnikové financie. 

Finančné plánovanie podniku – je dôležitým nástrojom pre finančné riadenie podniku, 

pretože manažérom poskytuje informácie o budúcom vývoji podnikových financií. 

Zánik podniku – je ukončenie činnosti podniku a z finančného hľadiska ide 

o vyrovnanie záväzkov voči veriteľom. 

Likvidita podniku – spolu s maximalizáciou zisku tvorí tržnú hodnotu podniku. 

Riadenie podniku vo finančnej tiesni – ide o dôležitú oblasť, pretože okolie pôsobiace 

na podnik sa neustále mení a manažéri musia byť schopní riadiť podnikové financie aj 

v období krízy. 

Podnikové financie a finančné trhy – podnikové financie sú v dôsledku globalizácie 

výrazne previazané s pojmom finančných trhov, pretože tu je priestor k tomu, aby 

podnik získal toľko potrebné finančné prostriedky k financovaniu svojich aktivít. [3] 
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2.4 Právne formy podnikania 

 

Podnik má možnosť zvoliť si z niekoľkých rôznych právnych foriem podnikania, čo je 

vidieť aj na Obrázku č. 3. Podnikateľ musí zvoliť vhodnú formu pre svoju činnosť. 

Právna forma je zapísaná do obchodného registra. Každá právna forma so sebou nesie 

rôzne požiadavky a podmienky podnikania. Právne formy sa môžu napríklad líšiť [3]: 

- vo výške počiatočného kapitálu, 

- v spôsobe akým získať dodatočný kapitál, 

- v miere ručenia za záväzky podniku, 

- v spôsobe riadenia podniku, 

- a v miere flexibility. 

 

 

Obrázok č. 3: Právne formy podnikania (Zdroj: vlastné spracovanie, inšpirované [3]) 

 

Vzhľadom k tomu, že vybranou firmou je Water Element, ktorá je spoločnosťou 

s ručením obmedzeným, tak pre účely tejto diplomovej práce bude ďalej rozobraná 

práve táto forma podnikania. 
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Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným3 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová forma spoločnosti, ktorá je 

charakterizovaná v obchodnom zákonníku. Táto forma spoločnosti môže byť založená 

jednou osobou, ale nesmie mať viac ako päťdesiat spoločníkov. [2] Základný kapitál 

tejto spoločnosti je tvorený vkladmi spoločníkov a spoločníci ručia za záväzky 

spoločnosti dovtedy, kým splatenie vkladov nebude zapísané do obchodného registra. 

Firma, ktorá je založená touto formou musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením 

obmedzeným“ alebo skratku „spol. s r.o.“ alebo „s.r.o.“ Spoločnosť s ručením 

obmedzeným s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným 

spoločníkom inej spoločnosti s ručením obmedzeným. „Jedna fyzická osoba může být 

jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným“ [5] 

 

Financovanie spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

Povinne je tvorený základný kapitál vo výške 200.000 Kč, ale pred tým než sa vytvorí 

základný kapitál, musia sa stanoviť jednotlivé vklady každého zo spoločníkov. Výška 

vkladu jedného spoločníka je minimálne 20.000 Kč a každý zo spoločníkov sa musí 

podieľať na tvorbe základného kapitálu jedným vkladom. Výška vkladu môže byť pre 

jednotlivých spoločníkov rôzna, ale musí byť deliteľná na celé tisíce. Súhrnný súčet 

jednotlivých vkladov musí byť v zhode s výškou základného kapitálu spoločnosti. Pred 

podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registru musí byť na každý 

peňažný vklad splatený najmenej do výšky 30%. Celková hodnota splatených 

peňažných vkladov a súhrn vložených nepeňažných vkladov musí činiť najmenej 

100.000 Kč. Spoločnosť pri svojom založení môže, ale nemusí vytvoriť rezervný fond. 

Ďalej môže spoločnosť získať finančné zdroje predovšetkým z dodatočných vkladov 

spoločníkov, ktoré budú nad stanovený limit alebo z úverových zdrojov, poprípade 

z dotácií. Spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedá za porušenie svojich záväzkov 

celým svojím majetkom a takisto aj spoločníci ručia spoločne a nerozdielne za záväzky 

spoločnosti a to do výšky súhrnu nesplatených časti vkladov všetkých spoločníkov, 

                                                                 
3
 Spoločnosť s  ručením obmedzeným slovensky, po česky společnost s  ručením omezeným sa v ČR riadi 

Obchodním zákoníkem, konkrétne Zákonem č. 513/1991 Sb. Pokiaľ je v práci uvedený obchodný 

zákonník po slovensky, je myslený práve ten, platný na území Českej republiky. 
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podľa stavu zápisu v obchodnom registri. Ručenie zaniká zápisom splatenia všetkých 

vkladov do obchodného registra. [2] 

 

Zisk spoločnosti, ktorá má formu s.r.o. je zdaňovaný daňou z príjmu právnických osôb. 

Spoločníci sa podieľajú na zisku, ktorý je určený k deleniu a to podľa pomeru 

jednotlivých obchodných podielov, ak to nestanoví spoločenská zmluva inak. Vyplatené 

podiely na zisku jednotlivým spoločníkom sú ďalej zdaňované zvláštnou sadzbou dane 

a to 15% zrážkou u zdroja. Dosiahnutý zisk sa po zdanení delí medzi spoločníkov. Pri 

tomto rozdeľovaní zisku sa musí vytvoriť jediná obligatórna položka a tou je rezervný 

fond. Pokiaľ spoločnosť nevytvorí rezervný fond pri jej vzniku, potom je povinná 

vytvoriť rezervný fond v prvom roku, kedy dosiahne čistý zisk. Hodnota rezervného 

fondu musí byť vo výške najmenej 10% z čistého zisku, ale nie však viac ako 5% 

základného kapitálu. Fond sa musí každý ďalší rok dopĺňať vo výške najmenej 5% 

z čistého zisku až do výšky, ktorá je určená v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, 

najmenej však do výšky 10% základného kapitálu. Tiež je možné, aby spoločnosť 

vkladala položky nad limit povinného rezervného fondu alebo môže tvoriť ďalšie fondy. 

„Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu lze použít pouze k  úhradě ztráty 

společnosti.“ [2] 

 

Náležitosti spoločenskej zmluvy [2] 

 

- firma a sídlo spoločnosti, 

- určenie spoločníkov uvedením firmy alebo názvu a sídla právnickej osoby alebo 

meno a bydlisko fyzickej osoby, 

- predmet podnikania (činnosti), 

- hodnotu základného kapitálu a výšku jednotlivých vkladov každého spoločníka 

vrátane spôsobu a lehoty splatenia vkladu, 

- mená a bydliská prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým jednajú menom 

spoločnosti, mená a bydliská členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje, 

- určenie správcu vkladu, a iné údaje, ktoré vyžaduje zákon [5] 
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2.5 Fundamentálna analýza 

 

Fundamentálna analýzy je založená na hlbokých znalostiach a vzájomných súvislostiach 

medzi ekonomickými a mimoekonomickými javmi. Ďalej na skúsenostiach odborníkov 

a ich subjektívnych pocitoch a na cite pre jednotlivé situácie a ich trendoch. Jej účelom 

je identifikácia prostredia, ktoré obklopuje podnik. Presne ide o analýzu vplyvu 

vonkajšieho a vnútorného ekonomického prostredia podniku, aktuálnej fázy života 

podniku a charakteru podnikových cieľov. [6] 

 

Metódou fundamentálnej analýzy je analýza založená na porovnávaní a prevažne 

verbálnom hodnotení. Patria sem analýzy ako SWOT analýza, metóda kritických 

faktorov úspešnosti, metóda analýzy portfólia dvoch dimenzií, Argentiho model, BCG 

matice a balanced scorecard (BSG). [6] 

 

Obsah analýzy pozostáva z posúdenia a hodnotenia vplyvu nasledujúcich faktorov [6]: 

 

- Makroekonomické prostredie: ovplyvňuje fiškálna a monetárna politika vlády 

(dopady na peňažný dopyt a ponuku, zamestnanosť, dopad na devízové kurzy, 

na mieru inflácie a výšky úrokových mier), ktorá má vplyv aj na daňové 

zaťaženie podniku a jeho infraštruktúru. 

 

- Mikroekonomické prostredie: je ohraničené nie len odvetvím, v ktorom sa 

podnik nachádza, ale aj jeho postavením na trhu, okamžitou vládnou 

a hospodárskou politikou, ktorá je uskutočňovaná na strane ponuky. Ďalej sem 

zasahuje aj politika voči monopolom a oligopolom a politika na trhoch práce 

a kapitálu atd. 

 

- Fáza života podniku: rast, stabilizácia a fáza poklesu. Pritom pokles nemusí byť 

výlučne definovaný ako zánik podniku, ale vďaka použitiu vhodných nástrojov 

riadenia podnik sa môže dostať späť do fáze rastu. 

 

- Ciele a vplyvy ostatných zúčastnených strán na procese hospodárskej činnosti.  
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2.5.1 Charakteristika Súvahy 

 

Súvaha je statický prehľad o majetku podniku a jeho finančnom krytí k určitému 

dátumu. Právnymi predpismi je určené, kedy a k akému dátumu musí podnik zostaviť 

Súvahu. Porovnanie dvoch Súvah dvoch po sebe nasledujúcich rokoch umožňuje získať 

prehľad o tom, kam podnik finančne speje. Tým pádom je možné učiniť krátkodobé 

a dlhodobé rozhodnutia k tomu, aby sa podnik efektívne rozvíjal. [7] 

 

Tabuľka č. 1: Zjednodušená Súvaha 

(Zdroj: vlas tné spracovanie, inšpirované [1]) 

SÚVAHA (Zjednodušene) 

Aktíva Pasíva 

1.) Dlhodobý majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

 

2.) Obežný majetok 

Peňažné prostriedky 

Pohľadávky 

Bankové úvery 

 

3.) Ostatné aktíva 

Náklady budúcich období 

Príjmy budúcich období 

Kurzové rozdiely aktívne 

Kurzové rozdiely pasívne 

1.) Vlastné zdroje 

Základný kapitál 

Fondy 

Hospodársky výsledok 

 

2.) Cudzie zdroje 

Rezervy 

Záväzky 

Bankové úvery 

 

3.) Ostatné pasíva 

Výdaje budúcich období 

Výnosy budúcich období 

Kurzové rozdiely aktívne 

Kurzové rozdiely pasívne 

 

Počiatočná Súvaha sa zostavuje pri zakladaní nového podniku a konečná Súvaha ku 

koncu účtovníckeho obdobia. Zmeny v položkách Súvahy vyvoláva každá hospodárska 

operácia. Zachytávanie hospodárskych situácií sa nazýva podvojné účtovníctvo. Na 

ľavej strane sa zachytávajú aktíva a zobrazujú všetko, čo podnik vlastí. Naopak na 

pravej strane sú zobrazené pasíva, ktoré vykresľujú ako podnik aktíva získal a ako ich 
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financoval. Porovnávaciu Súvahu je možné vytvoriť úpravou Súvahy, ktorá vykazuje 

stavy k počiatku a ku koncu sledovaného obdobia a rozdiely sa udávajú buď 

v absolútnych čiastkach alebo v percentách. Tieto údaje sa využívajú vo finančnej 

analýze. Základné rozdelenie Súvahy je vyjadrené v Tabuľke č. 1. [1] 

 

Majetková štruktúra podniku 

 

Majetková štruktúra podniku je zobrazená na Obrázku č. 4 a dá sa tiež označiť ako 

podiel jednotlivých majetkových súčastí a je daná typom podniku a finančnou politikou. 

V obchodnom podniku budú prevládať zásoby tovaru a v atómovej elektrárni dlhodobý 

finančný majetok. Ak v podniku prevláda práve dlhodobý finančný majetok, potom ide 

o podnik investične intenzívny, ktorého výroba je investične náročná (elektrárne, 

teplárne, bane,...). ale ak v podniku prevažuje obežný majetok, tak ide o podnik 

prevádzkovo intenzívny, kam patria podniky ako banky, potravinárske podniky 

a obchodné podniky. Stanovenie podielu obežného majetku je jednou z dôležitých úloh 
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Dlhodobý 
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Hmotný 

Nehnuteľný 

Pozemky 
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Obrázok č. 4: Majetková štruktúra podniku (Zdroj: vlastné spracovanie inšpirované [1]) 
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podniku. Optimálna výška obežného majetku je taká, ktorá zabezpečuje normálny chod 

podniku s čo najnižšími nákladmi. Ale v každom prípade nejde len o minimálnu výšku, 

ktorá je technickými činiteľmi (typ výroby, dĺžka výrobného cyklu, veľkosť výrobnej 

dávky,...), ale aj o požiadavky odberateľov na dodávky výrobkov. Z toho vyplýva 

nutnosť mať pohotové peňažné prostriedky k úhrade splatných záväzkov 

a mimoriadnych nákupov materiálu. A preto musia manažéri dôkladne plánovať výšku 

každej položky obežného majetku. Obzvlášť je dôležité u všetkých druhov zásob, 

pretože tvoria jeho podstatnú časť. [1] 

 

Aktíva 

 

Aktívam spoločnosti sa dá inak povedať aj ako majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi. 

Z toho vyplýva, že sú to buď peniaze alebo čokoľvek, za čo sa peniaze dajú získať. Ako 

ľahko sa získajú za aktívum peniaze záleží od jeho likvidnosti. A preto sa aktíva dajú 

rozdeliť na [7]: 

 

Aktíva dlhodobé = investičný majetok 

 

Je charakteristický tým, že slúži podniku dlhú dobu a to viac ako rok. Tvorí podstatu 

majetkovej štruktúry. Ako je zrejmé z vyššie uvedenej Súvahy, delí sa na tri základné 

skupiny. [1] 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Do dlhodobého nehmotného majetku sú povinne zaraďované položky, ktorých kúpna 

cena je vyššia ako 60.000 Kč. Patria sem náklady spojené so zakladaním podniku 

a ďalej patenty, licencie, autorské a vydavateľské práva, nehmotné výsledky výskumu 

a vývoja, software, obchodná značka formy poprípade goodwill. [1] 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok je majetok fyzicky zhmotnený, ktorý sa v podniku používa 

dlhú dobu a postupne sa opotrebováva. Obstarávacia cena tohto majetku je obvykle 

vyššia ako 40.000 Kč a tento majetok tvoria budovy, stavby, stroje, výrobné zariadenia, 
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prístroje, inventár, dopravné prostriedky ai. Neodpisovaným majetkom sú napríklad 

umelecké diela alebo pozemky, pretože sa používajú dlhú dobu a neopotrebovávajú sa. 

Ďalej sa tento majetok člení na hnuteľný (je možné jeho premiestnenie) a nehnuteľný 

(nie je možné premiestnenie) majetok. Dlhodobý hmotný majetok sa postupne 

opotrebováva a formou odpisov prispieva svojou hodnotou do nákladov podniku. 

Keďže tieto položky patria do skupiny fixných nákladov je dôležité, aby podnik nemal 

žiadne nadbytočné budovy, stroje či zariadenia. Preto je podstatné rozhodnúť sa 

a naplánovať jeho využitie už pri investičnej činnosti. [1] 

 

Dlhodobý finančný majetok 

Je majetok, ktorý tvorí majetkové podiely v iných podnikoch. Sú to napríklad dlhodobé 

investície, hypotekárne pohľadávky a iné. Do tejto skupiny majetku nespadajú cenné 

papiere určené k obchodovaniu. Tiež je možné do tejto skupiny majetku zaraďovať aj 

dlhodobý drobný majetok, ktorý je svojou cenou pod stanovenými limitmi, ale má 

dlhodobý charakter. Dlhodobý finančný majetok sa dá zaobstarať niekoľkými 

spôsobmi. A to kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, darovaním, prevodom atd. [1] 

 

Aktíva krátkodobé = obežný majetok 

 

Obežný majetok sa v podniku vyskytuje v rôznych formách vo vecnej podobe ide o 

zásoby surovín, náhradných dielov, obalov, nedokončenej výroby, paliva atd. 

V peňažnej podobe sem patrí hotovosť (peniaze, šeky, ceniny) na účte v banke, 

pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. Táto forma majetku prechádza z jednej 

formy do druhej. Je v neustálom pohybe a jeho obrat je veľmi rýchly. Za peniaze je 

podnik schopný nakúpiť suroviny, tie sa zmenia na nedokončenú výrobu, tá prejde do 

hotových výrobkov, hotové výrobky sa premenia na pohľadávky a tie na peniaze na 

účte alebo na hotovosť. Čím rýchlejší je obrat za rovnakých podmienok, tým prináša 

väčší zisk, a preto je ukazovateľ rýchlosti obratu dôležitou veličinou. Schopnosť 

premeny jednotlivých aktív rýchlo a bez strát peňažných prostriedkov sa označuje ako 

likvidnosť. [1] 
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Ostatné aktíva 

 

Ostatné aktíva sú tvorené položkami, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich 

dvoch skupín. Patria sem časové rozlíšenie a dohadné účty aktívne. Časové rozlíšenie sa 

člení ďalej na náklady budúcich období,  príjmy budúcich období a kurzové rozdiely 

aktívne. [7] 

 

Kapitálová štruktúra podniku 

 

 

Kapitálová štruktúra podniku je znázornená na Obrázku č. 5 a predstavuje štruktúru 

pasív. Zachytáva štruktúru zdrojov, z ktorých majetok podniku vznikol. Pokiaľ do 

podniku vložil peniaze zakladateľ, tak sa hovorí o tomto kapitále ako o vlastnom. Ale 

ak do podniku vložil peniaze veriteľ, tak ide o kapitál cudzí. Táto diferenciácia kapitálu 

platí nie len pri založení podniku, ale aj pri zväčšovaní podnikového majetku a tiež pri 

financovaní bežných potrieb podniku. [1] 

Kapitál 

(finančné zdroje) 

podniku 

Cudzí kapitál 

Dlhodobý  

Bankové úvery 
dlhodobé 

Podnikové 
obligécie 

Dlhodobé 
pôžičky  

Rezervy 

Krátkodobý  

Bankové úvery 
krátkodobé 

Dodavateľské 
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Zálohy 
odberateľov 
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mzdy a 
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Výnosy 
budúcich 
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Výdaje 
budúcich 
období 

Vlastný kapitál 

Základný 
kapitál 
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Obrázok č. 5: Kapitálová štruktúra podniku (Zdroj: vlastné spracovanie inšpirované [1]) 
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Celková veľkosť podnikového kapitálu je závislá od množstva okolností [1]: 

 

- veľkosti podniku (mala by byť nastavená na optimum), 

- stupňa mechanizácie, automatizácie, robotizácie (čím viac techniky, tým je 

nutný vyšší kapitál), 

- rýchlosti obratu kapitálu (čím je rýchlejší obrat, tým menší kapitál je nutný), 

- organizácie odbytu (vlastná predajňa sieť podniku vyžaduje vyšší kapitál ako 

predaj cez obchodné podniky). 

 

Podnik by teda mal mať optimálne množstvo kapitálu, pretože pokiaľ má kapitálu viac, 

tak je jeho využitie nehospodárne a ide o tzv. prekapitalizovanie podniku. Ak má 

podnik málo kapitálu, tak ide o podkapitalizovanie podniku. K tomuto javu často 

dochádza pri expanzii podniku, kedy je rozširovaný predaj a výroba, a súčasne 

neexistuje dostatočné krytie finančnými zdrojmi. [1] 

 

Vlastné zdroje 

 

Medzi vlastné zdroje podniku patrí vlastný kapitál, ktorý podnik získal od majiteľa 

a ktorý zarobil svojou podnikateľskou činnosťou. Taktiež je hlavným nositeľom 

podnikateľského rizika. Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitále je 

ukazovateľom finančnej istoty podniku. Vlastný kapitál sa mení v závislosti na 

výsledku hospodárenia v príslušnom období. [1] 

 

V podniku jednotlivca tvorí vlastný kapitál peňažité a nepeňažité vklady, ale vlastný 

kapitál u obchodnej spoločnosti je rozdelený do niekoľkých položiek a to [1]: 

 

Základný kapitál 

Základný kapitál tvoria peňažité a nepeňažité vklady spoločníkov. V spoločnosti 

s ručením obmedzeným a u akciovej spoločnosti je tvorba povinná a je evidovaná 

v obchodnom registri. Vznik základného kapitálu u akciovej spoločnosti je podmienený 

vydaním akcií o nominálnej hodnote. 
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Kapitálové fondy 

U akciovej spoločnosti je vlastním kapitálom aj tzv. kapitálové fondy, ktorých hlavnú 

časť tvorí emisné ážio. Ďalšie druhy kapitálových fondov tvoria bezplatné prevzatia 

majetku, oceňovacie rozdiely z preceňovania, dotácie a iné kapitálové účasti. 

 

Fondy zo zisku 

Fondy zo zisku sa musia tvoriť zo zákona alebo je ich tvorba určená stanovami 

spoločnosti. Tieto fondy predstavujú akúsi poistku proti nepredvídateľným rizikám, 

ktoré sú súčasťou podnikania. Fondy zo zisku teda slúžia k tomu, aby pokryli straty 

a prekonali nepriaznivý priebeh hospodárskej činnosti spoločnosti. Často bývajú 

označované aj ako rezervné fondy. 

 

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov 

Ide o tzv. zisk, ktorý vzniká po zdanení, nie je rozdelený medzi majiteľov a slúži 

k ďalšiemu podnikaniu. Nerozdelený zisk je možné priradiť k rôznym rezervným 

fondom. 

 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 

Je položka, ktorá zobrazuje zisk alebo stratu za bežné účtovnícke obdobie. 

 

Cudzie zdroje 

 

Cudzie zdroje alebo inak povedané cudzí kapitál tvorí ďalší dôležitý zdroj financovania 

väčšiny podnikov. Cudzí kapitál je v skutočnosti záväzok podniku, ktorý musí splatiť 

v určitom období. V závislosti na dobe splatenia sa jedná o krátkodobý alebo dlhodobý 

cudzí kapitál. Cudzie zdroje vkladá do podniku veriteľ, ktorým je vo väčšine prípadov 

banka. Cudzí kapitál nie je poskytovaný zdarma, ale jeho cenou je úrok a iné výdaje 

spojené s jeho získaním. Tento typ cudzích zdrojov býva tiež často lacnejší ako vlastný 

kapitál (princíp finančnej páky). A všeobecne platí, že krátkodobý kapitál je finančne 

výhodnejší ako kapitál dlhodobý [1] 
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Krátkodobý cudzí kapitál 

Patria sem záväzky splatné do jedného roku a sú to napríklad: bankové úvery, 

dodávateľské úvery, zálohy prijaté od odberateľov, pôžičky, nezaplatené dane, výdaje 

budúcich období, čiastky doposiaľ nevyplatených miezd a platov, dlžné dividendy ai. 

 

Dlhodobý cudzí kapitál 

Dlhodobý cudzí kapitál je tvorený dlhodobými bankovými úvermi, vydanými 

podnikovými dlhopismi, leasingovými dlhmi a inými záväzkami. 

 

U pasív existujú ešte dve položky zvláštnej skupiny, ktoré nepatria ani do vlastných 

zdrojov ani do cudzích zdrojov. Ide o položky rezerv a ostatných pasív. [7] 

 

Rezervy 

 

Zdroj financovania podniku tvoria tiež rezervy, ktoré sú určené k financovaniu 

nepredvídaných výdajov v budúcnosti (kurzové straty, opravy budov a zariadení,...) 

a tým pádom sa nimi kryje riziko podnikania. Ale sú tvorené na vrub nákladov, a preto 

sa odlišujú od rezervných fondov, ktoré sú tvorené na zisku. Niektoré podniky vytvárajú 

aj tzv. tiché rezervy (skryté, latentní rezervy), ktoré vznikajú nižším ocenením aktív 

a vyšším ocenením dlhov ako je ich skutočná hodnota. Zrýchlené odpisovanie taktiež 

vytvára tichú rezervu. [1] 

 

Ostatné pasíva 

 

Do tejto poslednej skupiny pasív patria časové rozlíšenie a dohadné účty pasív. 

U časového rozlíšenia sa hovorí u pasív v prípade výdajov budúcich období, výnosov 

budúcich období a kurzových rozdieloch. [7] 

 

2.5.2 Charakteristika Výkazu ziskov a strát 

 

Základnou úlohou výkazu ziskov a strát je informovať o úspešnosti podniku, 

o výsledku, ktorý dosiahol svojou podnikateľskou činnosťou. Sú do neho zachytávané 
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vzťahy medzi výnosmi podniku dosiahnutými v určitom období a nákladmi spojenými 

s ich vytvorením. V tzv. „akruálnom“4 účtovníctve sú za výnosy považované peňažné 

čiastky, ktoré podnik získal za svoji činnosť za dané účtovné obdobie a bez ohľadu na 

to, či v tomto období došlo k ich inkasu. Potom náklady predstavujú peňažné čiastky, 

ktoré podnik v danom účtovnom období vynaložil na získanie výnosov, aj keď k ich 

skutočnému uhradeniu v tomto období nemuselo dôjsť. [8] 

 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva podstatný záver a to, že nákladové a výnosové 

položky sa neopierajú o skutočné hotovostné toky (príjmy a výdaje), a preto ani 

výsledný čistý zisk neodráža čistú skutočnú hotovosť získanú hospodárením podniku. 

V českej republike má výkaz ziskov a strát stupňovité usporiadanie a je rozlišovaná časť 

prevádzková, finančná a mimoriadna. [8] 

 

Vo finančnej analýze je možné sa stretnúť s rôznymi formami zisku [8]: 

 

- Čistý zisk na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie (EAC), 

- Čistý zisk (v terminológii účtových výkazov ČR ide o hospodársky výsledok za 

účtové obdobie - EAT), 

- Čistý zisk v súčte s úrokmi po zdanení (EAT + nákladové úroky), 

- Zisk pred zdanením (EBT), 

- Zisk pred zdanením a úroky (EBIT), 

- Zisk pred zdanením, úroky a odpisy (EBITDA), 

- Hrubé rozpätie (GM), 

- Pridaná hodnota (rozdiel výroby a výrobnej spotreby), 

- Príspevok na úhradu (zníženie výnosov o variabilné náklady), 

- Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT), 

- Ekonomický zisk 

o  Účtový zisk = Výnosy – Účtové náklady 

o  Ekonomický zisk = Celkový výnos kapitálu – Náklady na kapitál 

                                                                 
4
 Akruálny princíp v účtovníctve znamená, že sa náklady a výnosy účtujú do účtovného obdobia s ktorým 

časovo a vecne súvisia. Tento princíp sa uplatňuje na mesačnej báze, náklady a výnosy sa účtujú do 

mesiaca, s ktorým časovo a vecne súvisia bez ohľadu na to, či do mesačnej uzávierky máme, alebo 

nemáme k dispozícii účtovný doklad. 
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2.6 Analýza vonkajšieho prostredia - „SLEPTE analýza“ 

 

SLEPTE analýza tiež sa môže používať názov PESTLE pomocou prešmyčky, slúži ako 

metóda na skúmanie rôznych vonkajších faktorov pôsobiacich na podnik. [9] Názov 

analýzy je odvodený od skratky počiatočných anglických názvov jednotlivých skupín 

faktorov (Social, Legislative, Economic, Political, Technological/Technical and 

Ekological factors). [10] Táto metóda je najčastejšie využívaná na strategickú analýzu 

vonkajšieho prostredia na základe faktorov, o ktorých sa dá predpokladať, že môžu 

ovplyvňovať podnik. A tieto faktory slúžia ako podklady na spracovanie prognóz pre 

ďalší rozvoj podniku. Účelom SLEPTE analýzy je teda odpovedať na tri nasledujúce 

otázky [9]: 

 

- Ktoré z vonkajších faktorov majú vplyv na podnik alebo nejakú jeho časť? 

- Aké sú možné účinky týchto konkrétnych faktorov? 

- Ktoré z týchto faktorov sú v blízkej budúcnosti najdôležitejšie? 

 

Sociálne faktory 

 

Sociálne faktory na jednej strane môžu silno ovplyvňovať dopyt po tovare a službách 

a na strane druhej výrazne tiež ovplyvňujú aj stranu ponuky (napr. podnikavosť alebo 

pracovnú motiváciu). Medzi tieto faktory sa najčastejšie radia nasledujúce faktory: 

spoločensko-politický systém a aktuálny stav v spoločnosti, hodnotové stupnice 

a postoje ľudí (konkurentov, dodávateľov, zákazníkov zamestnancov ai.), ďalej životný 

štýl a životná úroveň, kvalifikačná štruktúra obyvateľstva, zdravotný stav a štruktúra 

populácie. [11] 

 

Legislatívne faktory 

 

Pri analýze týchto faktorov je podstatné zmieniť fakt a to, že veľký významu tu má rola 

štátu, pretože existuje rada zákonov, právnych noriem a vyhlášok, ktoré nie len 

vymedzujú priestor pre podnikanie, ale samotné podnikanie aj upravujú. To znamená, 

že významne môžu ovplyvniť rozhodovanie o budúcnosti podniku a to napríklad 
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štátnou reguláciou hospodárstva (železnice, telekomunikácie, výroba elektriny atd.), 

daňovými a protimonopolnými zákonmi, reguláciou exportu a importu, vývojom tarifou 

a obchodných bariér, ktoré sú platné v zahraničí. Ďalej sa sem radia aj zákony o ochrane 

životného prostredia a o vládnych investičných stimuloch, občiansky zákonník, ochrana 

osobného vlastníctva, zdravotný a bezpečnostný zákon a obchodný zákonník. [12] 

 

Ekonomické faktory 

 

Najväčší vplyv na rozhodovanie podniku v tomto smere má vývoj makroekonomických 

trendov. Miera ekonomického rastu ovplyvňuje úspešnosť podniku na trhu a to tým, že 

priamo vyvoláva škálu príležitostí, ale súčasne aj hrozieb, pred ktoré sú podniky 

postavené a z tohto dôvodu je nutné tieto faktory analyzovať. [12] 

 

Politické faktory 

 

Politické faktory môžu byť rovnako dôležité ako legislatívne faktory, a preto je dôležité 

urobiť taktiež ich rozbor. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú rozhodovanie (napríklad, 

akú bude mať štát legislatívu), a preto môžu meniť celú podnikateľskú pozíciu alebo 

prostredie daného štátu. Faktory, ktoré môžu pomôcť pri analýze sú napríklad stabilita 

vlády a stabilita politického prostredia štátu, ekonomická politika vlády, politická 

nálada politikov, politika rôznych strán, ale aj pozícia vlády ohľadne marketingovej 

etiky, názory vlády na kultúru a náboženstvo atd. [12] 

 

Technologické faktory 

 

Podľa požiadaviek môžu technologické faktory veľmi dramaticky ovplyvniť zmeny 

okolia, v ktorom podnik pôsobí. Veľmi dôležitá je predvídavosť vývoja smerov 

technického rozvoja a môže sa stať významným činiteľom úspechu podniku alebo 

naopak. A preto je potrebné brať do úvahy aké budú náklady na prírodné zdroje, 

podporu vlády do výskumu a vývoja, nové pracovné metódy a techniky, nové 

technológie, ktoré umožňujú úsporu nákladov atd. [12] 
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Ekologické faktory 

 

Každá krajina má v oblasti životného prostredia svoje odlišné priority, a preto by mal 

management podniku skôr ako začne podnikať alebo ak podniká, tak by mal 

analyzovať, aké sú ekologické podmienky v danom prostredí, aké je ich využitie, aby 

podnik neprišiel zbytočne do konfliktu s miestnymi zvyklosťami a regulami. Patrí sem 

napríklad ochrana životného prostredia, zmena klimatických podmienok, obnoviteľné 

zdroje energie, udržateľný rozvoj, dostupnosť vodných zdrojov a ich využitie, 

spracovanie odpadu, recyklácia atd. [12] 

 

2.7 Analýza odborového prostredia - „Portrov model“ 

 

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musí podnik urobiť pri vstupe na nový trh v danom 

odbore je analyzovať päť konkurenčných síl. Tieto sily vypovedajú o charaktere 

a atraktivite odvetvia. Základnou myšlienkou modelu je, že strategická pozícia, ktorú 

okupuje podnik je určená piatimi silami. Vplyv jednotlivých síl na podnik nie je 

rovnaký a mení sa na základe druhu odvetvia. To znamená, že žiadne prostredie nie je 

rovnaké, ale navzájom sa od seba líšia a sú jedinečné. Model slúži k tomu, aby sa 

vytvoril ucelený pohľad na prostredie, do ktorého chce podnik vstúpiť a odhaliť 

konkurenciu, ktorá v ňom pôsobí. Tento model patrí medzi najdôležitejšie nástroje, 

ktoré analyzujú odborové okolie. [9] 

 

Obrázok č. 6: Analýza konkurenčného prostredia (Zdroj: vlastné spracovanie, inšpirované [10]) 
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Novo vstupujúcu konkurenti 

 

Hrozba vstupu novej konkurencie je závislá na atraktivite odvetvia a na existencii alebo 

neexistencii špecifických bariér na vstupe. Za tieto bariéry sú najčastejšie považované 

ekonomické limity, prístup k distribučným kanálom, vládne a legislatívne zásahy, výška 

nákladov nezávislá na veľkosti organizácie, ďalej legislatíva, odlíšenie, sila image 

výrobku a na záver napríklad široká a kvalitná výskumná základňa. [10] 

 

Konkurenčné sily vznikajúce zo strany dodávateľov a odberateľov 

 

Ide o úroveň konkurencie dodávateľských a odberateľských trhov, ktorá významne 

ovplyvňuje úroveň a intenzitu v danom odvetví. Vyjednávacia sila dodávateľov 

znamená vysoké náklady pri zmene dodávateľa, silá image dodávateľa, dodávateľ 

neprikladá veľký význam dlhodobým vzťahom so zákazníkmi, nezákonné dohody 

medzi dodávateľmi a odberateľmi, koncentrácia dodávateľov. Vyjednávacia sila 

odberateľov (kupujúcich) v tomto prípade predstavuje koncentráciu odberateľov, 

existenciu alternatívnych zdrojov zásobovania, súčasti alebo materiál tvoria podstatnú 

časť nákladov, a z tohto dôvodu sú odberatelia ochotní hľadať najlacnejší/najlepších 

dodávateľov a venovať mnoho času a energie na vyjednávanie. [10] 

 

Substitučné a komplementárne produkty 

 

Hrozba vstupu substitútov na trh je vždy prejavom vyššej konkurencie v sledovanom 

odvetví. Táto hrozba môže mať niekoľko podôb a foriem. [10] 

 

Konkurencia vo vnútri prostredia 

 

Je ovplyvnená veľkou radou faktorov pričom rozhodujúci je počet konkurujúcich 

subjektov, ich strategické zámery, typ tržnej konkurencie (monopolná, oligopolná, 

dokonale konkurenčná), ďalej miera rastu trhu, rozmanitosť sortimentu, možnosti 

diferenciácie ai. [10] 
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2.8 Ďalšie analýzy spoločnosti - „SWOT analýza“ 

 

Na zhrnutie interných analýz sa najčastejšie používa SWOT5 analýza, ktorá je vhodným 

nástrojom na systematické roztriedenie výstupov analýz a je vhodným nástrojom aj na 

spracovanie súhrnnej analýzy, ktorá má sumarizovať jednotlivé čiastočné závery zo 

všetkých doposiaľ urobených analýz podniku. [11] 

 

Podstatou SWOT analýzy je identifikácia faktorov a skutočností ako silné a slabé 

stránky, príležitosti, hrozby okolia a interného okolia podniku. [13] Tieto primárne 

faktory sú ďalej verbálne charakterizované, prípadne ohodnotené v štyroch kvadrantoch 

tabuľky SWOT viz. Obrázok č. 7. 

 

 

 

 

Silné stránky: sú charakterizované ako potenciálne sily, vďaka ktorým má podnik 

výhodu nad konkurenciou. Typické príklady silných stránok podniku sú finančné 

hľadisko, postavenie na trhu a jeho znalosť, stratégia, technológie, schopnosť v obore, 

rýchlosť inovovania, lojalita zákazníkov udržateľnosť konkurenčných výhod, úspory 

z ekonomického rozsahu, schopnosti managementu, dlhodobá tradícia na trhu ai. [12] 

 

                                                                 
5
 SWOT – S (Strenghts, silné stránky organizácie) – W (Weaknesses, nedostatky, slabé stránky 

organizácie) – O (Opportunities, príležitosti vo vonkajšom prostredí) – T (Threats, hrozby z vonkajšieho 

prostredia) 

Obrázok č. 7: SWOT analýza (Zdroj: vlastné spracovanie, inšpirované [10]) 
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SWOT analýza sa na slabé stránky pozerá ako na slabé miesta, ktoré ponúkajú ideálnu 

príležitosť na zlepšenie. [10] Tieto slabé miesta sa môžu vidieť napríklad v oblastiach 

ako chýbajúce znalosti a kompetencie, porovnanie vysokých nákladov, neschopnosť 

financovania stratégií, konkurenčné nevýhody, zastarané zariadenia, malá škála 

sortimentu, neznalosť marketingu, zraniteľnosť voči tlaku konkurencie, klesanie 

ziskovosti, ohrozovanie konkurenčnej pozície, zlá reputácia managementu, nejasný 

strategický smer ai. [12] 

 

Príležitosti: pri tejto analýze sa dajú pojať ako možnosť zlepšiť sa, ale podnety 

prichádzajú z vonkajšieho okolia ako napríklad rozširovanie sa trhu, rozširujúci sa počet 

zákazníkov, komplementárne produkty, nové trhy a segmentácia, zvyšovanie sortimentu 

výrobkov alebo vertikálna integrácia. [12] 

 

Hrozby: predstavujú predovšetkým vonkajšie faktory, ktoré by potenciálne mohli 

spôsobiť podniku problémy pri každodennom chode a to najmä z hľadiska ak sa zmení 

vkus a pohľad zákazníka, prídu nové substitučné produkty, vznik veľkého 

konkurenčného tlaku, noví konkurenti, nevhodná politika, pomalý rast trhu, zhoršujúce 

sa demografické zmeny, nárast vyjednávacej sily na obidvoch stranách ai. [12] 

 

Kvadrant I – prístup SO znamená, že vonkajšie príležitosti sú využité silnými stránkami 

podniku. Kvadrant II – prístup WO je ideálna príležitosť eliminovať slabé stránky 

podniku pomocou vonkajších príležitostí. Kvadrant III - prístup WT zachytáva situáciu, 

kedy hrozby sú schopné ohroziť existenciu podniku tým, že využije jeho slabých 

stránok. Posledný je kvadrant IV – prístup ST, ktorý charakterizuje situáciu, kedy 

hrozby môžu poškodiť silnú stránku organizácie a súčasne možnosť využiť práve 

silných stránok na elimináciu hrozieb. [10] 

 

SWOT analýzu je vhodné zaradiť až na úplný záver, pretože zosumarizuje 

najdôležitejšie závery uskutočnených čiastočných analýz, ktoré zhromažďovali faktory 

z vnútra podniku, ale aj mimo podnik. „SWOT analýza je velmi cenným informačním 

zdrojem při formulaci strategie“ [11] 
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2.9 Finančná analýza 

 

Významnú súčasť finančného riadenia podniku predstavuje finančná analýza, pretože 

poskytuje manažmentu spätnú väzbu a umožňuje odhaliť poruchy vo finančnom 

hospodárení. Finančná situácia a finančné zdravie podniku sú východiskové znalosti pre 

akékoľvek finančné rozhodovanie či plánovanie. Ide predovšetkým o znalosť 

rentability, likvidity a finančnej stability podniku ako je znázornené na Obrázku č. 8. 

Ucelený obraz o finančnej situácii a zdraví podniku podáva práve jeho finančná 

analýza, ktorá sa dá pojať dvomi spôsobmi a to buď v širšej alebo užšej miere. 

U užšieho pojatia ide o hodnotenie súčasného stavu podniku a minulého vývoja financií, 

zatiaľ čo širšie pojatie finančnej analýzy sa snaží o predpoveď budúceho vývoja financií 

podniku. [2] 

 

 

Obrázok č. 8: Hierarchia ukazovateľov (Zdroj: vlastné spracovanie, inšpirované [14]) 

 

Finančná analýza väčšinou spolieha na verejne dostupné informácie alebo údaje, ktoré 

poskytne sám podnik. Jedná sa teda o výročnú správu spoločnosti, prípadne finančné 

výkazy, ak nie je k dispozícii výročná správa. Finančné výkazy sú často už agregátom 

pôvodných účtov a nie vždy je jasné, čo ktorá položka vlastne obsahuje. [15] 
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Finančná pomerová analýza definuje pomerové ukazovatele, ktoré charakterizujú vzťah 

medzi dvomi alebo viacerými absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich podielu 

a najčastejšie vychádzajú z účtových dát. Údaje zistené zo Súvahy, majú charakter 

stavových ekonomických ukazovateľov a veličín. Údaje z výkazu zisku a strát 

charakterizujú výsledky a činnosti za určité obdobie môžu sa nazvať aj rozdielové 

a tokové ukazovatele. [6] 

 

Existuje veľké množstvo ukazovateľov pre finančnú analýzu, ale z dôvodu rozsahu 

diplomovej práce boli zvolené nasledujúce ukazovatele: stavové, rozdielové a tokové, 

ukazovatele aktivity, likvidity, rentability a zadlženosti. V praktickej časti práce sa bude 

vychádzať práve z týchto uvedených ukazovateľov. 

 

Stavové ukazovatele 

 

Horizontálna analýza preberá informácie, s ktorými pracuje z účtových výkazov 

prípadne z výročnej správy podniku. Popri sledovaní zmien absolútnej hodnoty  

vykazovaných dát v čase sa zisťujú aj ich relatívne (percentuálne) zmeny. „Změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda 

nazývána horizontální analýzou absolutních dat“. [6] 

 

Vertikálna analýza porovnáva komponenty majetku a kapitálu, to znamená, že 

porovnáva štruktúru aktív a pasív, pretože z tejto štruktúry je čitateľné, aké je zloženie 

hospodárskych prostriedkov potrebných pre výrobné a obchodné aktivity podniku 

a hlavne z akých zdrojov boli obstarávané. Ekonomická stabilita podniku totiž záleží na 

schopnosti vytvárať a udržovať rovnovážny stav majetku a kapitálu. Vertikálnou sa 

analýza nazýva z dôvodu, že sa pri percentuálnom vyjadrení jednotlivých komponent 

postupuje v jednotlivých rokoch odhora dolu (v stĺpcoch) a nie naprieč rokmi. Výhodou 

je, že analýza nie je závislá na medziročnej inflácii a umožňuje porovnanie výsledkov 

analýzy z rôznych rokov. A preto sa používa k porovnaniu v čase a aj v priestore. [6] 
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Ukazovatele aktivity 

 

Obrat aktív je komplexným ukazovateľom, ktorý meria efektívnosť využívania 

celkových aktív podniku. Ukazuje, koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za jeden rok. 

Pokiaľ opomenieme odvetvie alebo sektor, v ktorom sa podnik nachádza, je potrebné 

vedieť, že obrat aktív by mal byť minimálne na úrovni 1. [8] 

 

Obrat aktív = tržby / aktíva spolu 

 

Obrat dlhodobého majetku je vhodným ukazovateľom na meranie efektívnosti 

využívania budov, strojov a zariadení a iných dlhodobých majetkových častí a udáva, 

koľkokrát sa dlhodobý majetok obráti na tržby za jeden rok. Je veľmi dôležitým 

ukazovateľom pri rozhodovaní o nových investíciách. Pri tomto ukazovateli sa nesmie 

zabudnúť na odpisy a ich metódy, pretože vysoké odpisovanie zlepšuje hodnotu 

ukazovateľa. [8] 

 

Obrat dlhodobého majetku = tržby / dlhodobý majetok   

 

Obrat zásob udáva, koľkokrát je každá položka zásob v priebehu roku predaná a znovu 

naskladnená a najčastejšie sa počíta ako podiel tržieb a priemernej hodnoty zásob, 

poprípade sú tržby nahradzované dennými nákladmi alebo dennou spotrebou, ktorá 

obyčajne presnejšie vyjadruje obrat zásob. [8] 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob je vyjadrenie priemerného počtu dní, počas ktorých sú zásoby 

viazané v podniku do ich spotreby alebo do doby ich predaja. U zásob hotových 

výrobkov a tovaru je taktiež indikátorom likvidity, pretože udáva počet dní, za ktoré sa 

zásoby premenia v hotovosť alebo pohľadávky. [8] 

 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360) 
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Doba splatnosti pohľadávok je ukazovateľ, ktorý predstavuje počet dní, počas ktorých 

je inkaso peňazí na tržby zadržiavané v pohľadávkach a to znamená, že podnik musí 

túto dobu čakať na inkaso platieb za svoje už uskutočnené tržby za vyrobené výrobky 

a poskytnuté služby. Je dobré myslieť na zvyky krajiny, na veľkosť podniku a jeho 

postavenie na trhu a iné faktory. [8] 

 

Doba splatnosti pohľadávok = pohľadávky / (tržby / 360) 

 

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov menovateľ tohto ukazovateľa je tvorený 

dennými tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb a z predaja tovaru ako zdroja 

pre splácanie krátkodobých záväzkov. Udáva dobu v dňoch, počas ktorých zostávajú 

krátkodobé záväzky neuhradené a podnik využíva bezplatný obchodný úver. [8] 

 

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov = krátkodobé záväzky / (tržby / 360)  

 

Ukazovatele likvidity 

 

Bežná likvidita patrí k najsledovanejším ukazovateľom, pretože vyjadruje schopnosť 

podniku premeniť svoj obežný majetok na peňažné prostriedky a tým pádom uhradiť 

svoje krátkodobé záväzky. [2] Tiež je nazývaná ako likvidita tretieho stupňa a jej 

hodnota sa pohybuje v intervale od 1,5 – do 2,5. [8] 

 

Bežná likvidita = obežné aktíva / krátkodobý zisk  

 

Pohotová likvidita od ukazovateľa bežnej likvidity vynecháva v čitateľovi zásoby, 

pretože tvoria najmenej likvidnú zložku obežného majetku. [2] Je vhodné sledovať 

hodnotu ukazovateľa v čase a porovnávať s ostatnými podnikmi. Likvidita tohto typu je 

likviditou druhého stupňa a pohybovať by sa mala v rozmedzí od 07 – do 1,5. [8] 

 

Pohotová likvidita =  obežné aktíva – zásoby / krátkodobé záväzky 
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Okamžitá likvidita spolu s peňažnou likviditou pracuje len s najlikvidnejšími zložkami 

aktív. [2] Ide o takzvanú likviditu prvého stupňa a doporučená hodnota je 0,2. [8] 

 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finančný majetok / krátkodobé záväzky 

 

Ukazovatele rentability 

 

Rentabilita celkových aktív – ROA odráža, aký efekt by bol dosiahnutý z celkových 

aktív, a preto by v čitateľovi mala byť zahrnutá miera celkového výnosu. Aktíva 

zahŕňajú vlastný a cudzí kapitál. Z toho dôvodu je vhodné do čitateľa zahrnúť výnos pre 

vlastníkov a veriteľov. [15] pomer udáva účinnosť celkových aktív, ktoré sú vložené do 

podniku a nerozlišuje sa zdroj financovania (môže sa dosadiť EAT alebo EBIT). [6] 

 

ROA = EAT/celkové aktíva  

 

Rentabilita dlhodobých zdrojov – ROCE je výnosnosť dlhodobého investovaného 

kapitálu. Do čitateľa sa dosadzuje čistý zisk pre akcionárov plus nákladové úroky 

veriteľov. Cieľom je priestorové porovnanie podniku, hlavne ak ide o verejné 

monopolné spoločnosti. [6] 

 

ROCE = (EAT + nákladové úroky) / (dlhodobé záväzky + vlastný kapitál) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu – ROE ukazuje výnosnosť alebo návratnosť vlastného 

kapitálu. Ukazovateľ dáva vlastníkom spoločnosti informácie o tom, aký je výnosný 

majetok, ktorý bol vložený do podniku a či je tento kapitál využívaný s intenzitou, ktorá 

odpovedá investičnému riziku. Do čitateľa sa dosadzuje len čistý zisk EAT. [6] 

 

ROE = EAT / vlastný kapitál 

 

Rentabilita tržieb – ROS predstavuje vzťah medzi ziskom a tržbami. Tržby v tomto 

prípade vyjadrujú tržné ohodnotenie výkonov podniku za určitý čas. Tržná úspešnosť je 

ovplyvnená niekoľkými faktormi a skutočná hodnota služieb a výrobkov nemusí byť 
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v tomto prípade vždy rozhodujúca. Do vzorca sa dosadzuje EAT, ale ak by išlo 

o cenové kalkulácie, tak je lepšie dosadzovať EBIT. [6] 

 

ROS = EAT / tržby 

 

Ukazovatele zadlženosti 

 

Celková zadlženosť – je podiel celkových aktív a cudzieho kapitálu. Čím viac sa 

zväčšuje podiel vlastného kapitálu, tým je väčší nárazový vankúš, ktorí pôsobí proti 

strate. Vlastníci neustále hľadajú väčšiu finančnú páku na znásobenie svojich výnosov. 

[6] 

 

Celková zadlženosť = cudzí kapitál / celkové aktíva 

 

Kvóta vlastného kapitálu – je akýmsi doplnkom k celkovej zadlženosti a zobrazuje 

finančnú nezávislosť. Obidva ukazovatele podávajú informácie o finančnej štruktúre. 

Prevrátená hodnota tohto ukazovateľa predstavuje finančnú páku. [6] 

 

Kvóta vlastného kapitálu = vlastný kapitál / celkové aktíva 

 

Koeficient zadlženosti – má rovnakú schopnosť ako celková zadlženosť a jeho hodnota 

rastie s rastom dlhového financovania. Prevrátená hodnota tohto ukazovateľu ukazuje 

mieru finančnej samostatnosti podniku. [6] 

 

Koeficient zadlženosti = cudzí kapitál / vlastný kapitál 

 

Dlhodobá zadlženosť – vypovedá o tom, koľko aktív je financovaných z dlhodobých 

cudzích zdrojov. Napomáha alokovať pomer medzi krátkodobými a dlhodobými 

zdrojmi. [6] 

 

Dlhodobá zadlženosť = dlhodobý cudzí kapitál / celkové aktíva 
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Bežná zadlženosť – Táto zadlženosť dáva do pomeru krátkodobý cudzí kapitál 

a celkové aktíva. Skracuje aj krátkodobé záväzky, bežné bankové účty a dohadné 

položky. [6] 

 

Bežná zadlženosť = krátkodobý cudzí kapitál / celkové aktíva 

 

Rozdielové a tokové ukazovatele 

 

Čistý pracovný kapitál – ČPK predstavuje obežné aktíva očistené o záväzky podniku, 

ktoré bude potrebné v blízkej dobe uhradiť. Ide o časť obežných aktív, ktorá je 

financovaná dlhodobými zdrojmi. [2] 

 

Čistý pracovný kapitál = obežné aktíva – krátkodobé záväzky 

 

Čisté pohotové prostriedky – ČPP sa vpočítajú ako rozdiel medzi pohotovými 

peňažnými prostriedkami a okamžite splatnými záväzkami. Pohotovými peňažnými 

prostriedkami sa v tomto prípade rozumie peniaze v hotovosti a na bežnom účte. [2] 

 

Čisté pohotové prostriedky = (hotovosť + peniaze na BÚ) – krátkodobé záväzky 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

V nasledujúcich podkapitolách sú spracované jednotlivé analýzy, ktoré boli uvedené 

v teoretickej časti práce. Najprv bude stručne popísaná a charakterizovaná vybraná 

spoločnosť Water Element, s.r.o., a potom bude spracovaná fundamentálna analýza, 

finančná analýza, analýza vonkajšieho prostredia a ostatné analýzy. Výsledky 

jednotlivých analýz budú následne zhrnuté v návrhoch na zlepšenie situácie spoločnosti. 

 

3.1 Základné údaje o spoločnosti 

 

Obchodné meno spoločnosti: Water Element, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:   Brno, Rokycanova 1413/57, PSČ 61500 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Dátum vzniku:   01. 06. 2009 

Zápis do OR:    KS Brno, odd. C, vložka 62707 

IČO:     28345312 

DIČ:     CZ28345312 

Predmet podnikania:  výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

Základný kapitál:   200 000,- Kč 

Štatutárny orgán:   Ota Holkup – konateľ [16] 

 

 

 

Obrázok č. 9: Logo Water Element, s.r.o. (Zdroj: [17]) 
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3.2 História spoločnosti 

 

Pôvodne bol od leta 2007 terajší konateľ fyzická osoba, ktorá sprostredkovávala nákup 

a predaj plastových a gumových lodí a vodáckeho vybavenia. V tomto období bolo 

cieľom OSVČ rozšíriť portfólio o čo najväčší počet kvalitných značiek lodí 

a vodáckeho vybavenia vôbec. S pribúdajúcim počtom lodí od rôznych výrobcov 

nebolo možné lode a vybavenie vystavovať a skladovať v predajni a bolo viac ako nutné 

rozšíriť skladovacie priestory o vonkajšie kovové klietky na lode. [18] 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená až po dvoch rokoch 01. 06. 2009. 

V tom istom roku spoločnosť rozšírila svoje služby a sprevádzkovala kompletnú 

vodácku požičovňu. Vďaka veľkému počtu dodávateľov, širokému sortimentu lodí, 

doplnkov a vodáckeho vybavenia je táto požičovňa kajakárskeho vybavenia jedna 

z najväčších na Morave. 

 

Od roku 2008 je možné navštevovať stránky s internetovým obchodom spoločnosti 

a v roku 2012 bol internetový obchod inovovaný na modernú internetovú galériu, ktorá 

je súčasťou pôvodných, obsiahlych, vodáckych internetových stránok na portáli 

www.vodacke-centrum.cz. [18] 

 

V roku 2010 bolo portfólio spoločnosti opäť rozšírené a to ešte o vodácku agentúru, 

ktorá realizuje vodácke kurzy pre školy a organizácie, teambuilding pre firmy, 

kajakársku školu a kurzy bezpečnosti a záchrany na divokej vode. O tieto aktivity sa 

stará tým profesionálnych inštruktorov, ktorí sú zárukou maximálnej kvality týchto 

služieb. [18] 

 

Keďže spoločnosť Water Element disponuje širokým zastúpením svetových značiek, 

bolo v roku 2011 rozšírené pole pôsobnosti o vodácky veľkoobchod, ktorý dnes 

využívajú partneri ako v Českej republike, tak aj na Slovensku. Od roku 2013 funguje 

prepracovaný bonusový program, ktorý je združený pod názvom Water Element 

Community. Tento spolok zaisťuje veľkú škálu výhod, nadštandardnú starostlivosť 

a servis pre stálu klientelu spoločnosti Water Element. [18] 
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3.3 Organizačná štruktúra 

 

Keďže ide o malý podnik, tak organizačná štruktúra je pomerne dosť jednoduchá. 

Z obrázku je zrejmé, že sa jedná o líniovú organizačnú štruktúru, ktorej vrchol 

predstavuje konateľ spoločnosti, Ota Holkup. Práve on rozhoduje o jednotlivých 

procesoch v rámci organizácie. Z toho vyplýva, že táto organizačná štruktúra je 

centralizovaná a majiteľ chce mať všetko pod kontrolou. Síce je to podnik malý, ale 

z obrázku sa dá tiež povedať, že táto organizačná štruktúra je plochá. Pretože má malý 

počet úrovní a viac zamestnancov. Aj keby sa podnik rozšíril, tak z jeho povahy by toto 

ostalo zachované. Interná komunikácia prebieha neformálne. Nie sú konkretizované 

žiadne postupy pri komunikácii, čo niekedy môže byť na škodu. 

 

V podniku pracujú 3 osoby na hlavný pracovný pomer, niektoré služby sú prenajímané 

formou outsourcing, napríklad účtovníctvo a servis. Počet brigádnikov, ktorí 

zabezpečujú chod kajakárskej školy je premenlivý, podľa intenzity záujmu 

o pádlovanie, od aktuálnej sezóny, alebo od počtu vodáckych akcií cez rok. 

 

Obrázok č. 10: Organizačná štruktúra spoločnosti Water Element, s.r.o. (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  

Konateľ 

Obchod 

Internetový obchod 
Vodácke akcie Požičovňa 
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3.4 SLEPTE analýza 

 

SLEPTE analýza je často označovaná aj ako prostriedok analýzy mien v okolí a to 

z dôvodu, že umožňuje vyhodnotiť prípadné dopady z určitých oblastí na podnik. Takže 

táto analýza poskytuje komplexný pohľad na prostredie štátu, regiónu, kraja alebo obce, 

ktoré nie je stabilné a neustále sa mení. Ďalej v podkapitolách sú rozobrané jednotlivé 

faktory a to: sociálne, legislatívne, ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

V Nasledujúcich tabuľkách sú spracované dostupné dáta od roku 2007 do roku 2013 

a pri vývoji kurzov je zahrnutý aj rok 2014, pretože je dôležité analyzovať nie len 

súčasný stav, ale je potrebné prognózovať aj budúci vývoj. 

 

3.4.1 Sociálne faktory 

 

Sociálne faktory silne vplývajú ako na dopyt (po tovare a službách), tak aj na ponuku 

(podnikavosť alebo pracovná motivácia), čo podstatným spôsobom ovplyvňuje 

prostredie, v ktorom sa podnik nachádza, a preto je veľmi dôležité tieto faktory 

identifikovať. 

 

Tabuľka č. 2: Pohyb obyvateľstva v Českej republike  

(Zdroj: Český štatistický úrad [19]) 

Roky 
Stredný stav 

obyvateľstva 

Sobáše na 

1.000 

obyvateľov 

v %  

Rozvody na 

1.000 

obyvateľov 

v %  

Natalita na 

1000 

obyvateľov 

v %  

Úmrtnosť 

1000 

obyvateľov 

v %  

Prírastok 

prirodzený 

na 1000 

obyvateľov v 

%  

2007 1.135.421 5,54 2,97 10,90 10,37 0,53 

2008 1.143.615 5,07 2,92 11,54 9,85 1,69 

2009 1.150.009 4,57 2,65 11,43 10,07 1,36 

2010 1.152.765 4,42 3,08 11,31 10,03 1,28 

2011 1.164.633 4,20 2,53 10,65 9,85 0,81 

2012 1.167.142 4,26 2,57 10,57 3,15 0,54 

2013 1.168.577 4,32 2,57 10,61 9,95 0,66 

 

Ako prvú časť, ktorá sa bude analyzovať je vývoj počtu obyvateľstva, ktorý je 

previazaný s nezamestnanosťou v Českej republike. V predchádzajúcej Tabuľke č. 2 je 

zobrazený vývoj počtu obyvateľstva v Českej republike od roku 2007 do roku 2013. 
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Základnými ukazovateľmi pre vývoj obyvateľstva v ČR sú: stredný stav obyvateľstva, 

sobáše na 1.000 obyvateľov v %, rozvody na 1.000 obyvateľov v %, natalita na 1.000 

obyvateľov v %, úmrtnosť na 1.000 obyvateľov v % a prirodzený prírastok na 1.000 

obyvateľov v %. Z tabuľky je zrejmé, že počet obyvateľstva od roku 2007 do roku 2013 

narástol o 33.156 obyvateľov. Tiež je zaznamenaný prirodzený prírastok, ktorý 

zaznamenal významnú hodnotu v roku 2008 a odvtedy má opäť klesajúcu tendenciu až 

do roku 2013, kedy sa mierne zvýšil oproti roku 2012. Počet sobášov má klesajúcu 

tendenciu, čo odráža spoločenský názor. Veľa mladých ľudí stav manželský nepovažujú 

za dôležitú súčasť životného štýlu. Zaujímavé je, že počet sobášov klesá, ale počet 

rozvodov ostáva približne na rovnakej úrovni. Faktom je, že natalita tak isto ako 

prirodzený prírastok zaznamenala väčší skok v roku 2008 a odvtedy postupne klesá až 

do roku 2013. Je to odvodené od životného štýlu generácie mladých ľudí, ktorí 

uprednostňujú kariéru pred rodinou. Počet úmrtí je tiež kolísavý. Do roku 2008 klesal, 

potom na 2 roky poskočil hore a pomaly klesal. Výnimkou bol rok 2012, kedy bola 

úmrtnosť najnižšia. 

 

Tabuľka č. 3: Rozdelenie obyvateľstva podľa veku  

(Zdroj: Český štatistický úrad [20]) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spolu v 1000 

obyvateľoch 
1.135,4 1.144,0 1.149,6 1.152,4 1.164,8 1.166,8 1.168,8 

0 – 14 rokov 159,5 158,7 159,5 161,2 166,8 169,1 171,5 

15 – 19 rokov 70,6 70,1 68,7 65,8 61,8 57,7 54,0 

20 – 24 rokov 76,3 76,8 76,0 74,8 73,7 73,1 72,1 

25 – 29 rokov 90,8 88,7 86,1 84,2 82,9 81,5 80,3 

30 – 34 rokov 100,6 103,2 103,0 100,9 98,1 94,7 91,6 

35 – 39 rokov 79,0 83,3 88,5 93,7 99,1 102,5 103,9 

40 – 44 rokov 77,3 77,7 76,9 76,6 78,3 80,2 83,7 

45 – 49 rokov 71,8 71,6 73,1 75,1 77,1 77,8 77,8 

50 – 54 rokov 82,7 81,5 79,1 76,3 74,1 71,7 71,1 

55 – 59 rokov 82,0 81,4 81,3 81,3 82,0 81,2 79,8 

60 – 64 rokov 72,9 75,4 76,7 78,1 79,5 78,8 78,4 

65 a viac rokov 172,0 175,6 180,5 184,4 191,4 198,5 204,7 

        

15 a viac rokov 975,9 985,3 990,0 991,2 998,0 997,8 997,2 

 

Druhú časť tvorí rozdelenie obyvateľstva podľa veku a vzdelania. Tieto ukazovatele 

značne ovplyvňujú možnosť a obtiažnosť získania zamestnancov a sú zobrazené pre 
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celú Českú republiku. V predchádzajúcej Tabuľke č. 3 je obyvateľstvo rozčlenené do 12 

skupín. Pre ďalšie účely je dôležitá skupina 15 a viac rokov, a to pretože sa jedná 

o aktívne obyvateľstvo, ktoré je pripravené na pracovnú činnosť. Prvá skupina (0-14 

rokov) a posledná skupina (65 a viac rokov) sú zastúpené najvyšším počtom obyvateľov 

a obidve majú rastúcu tendenciu. Zvyšujúci počet obyvateľov v poslednej skupine 65 

a viac rokov ukazuje, že populácia v Českej republike celkovo starne a rozdiel v počte 

obyvateľstva prvej a poslednej skupiny (prirodzený úbytok) v roku 2013 bol 33,2 

obyvateľa. 

 

Tabuľka č. 4: Rozdelenie obyvateľstva podľa vzdelania 

(Zdroj: Český štatistický úrad [20]) 

Vzdelanie v  1000 obyvateľov 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Základné 188,7 181,8 166,8 159,2 156,4 147,6 138,8 

Stredné bez maturity 329,8 330,0 338,3 340,5 327,7 326,1 316,2 

Stredné s maturitou 325,3 338,2 331,8 328,9 336,3 332,2 331,2 

Vysokoškolské 132,1 135,4 153,2 162,3 177,5 191,9 211,1 

 

Tabuľka č. 4 ukazuje úroveň vzdelania obyvateľstva v Českej republike. V roku 2013 je 

evidovaný najvyšší počet obyvateľstva so stredoškolským vzdelaním s maturitou 

a najmenší počet so základným vzdelaním. Počet obyvateľov so základným vzdelaním 

má klesajúci charakter, čo je známka toho, že obyvateľstvo má čím ďalej, tým väčší 

záujem o vzdelanie, ktoré bude vyššie ako základné. Taktiež klesá aj záujem 

o stredoškolské vzdelanie bez maturity (s výučným listom) to znamená, že trendom sa 

stáva klesajúci záujem o odborné učilištia zakončené výučným listom. Zatiaľ čo 

stredoškolské vzdelanie s maturitou zaznamenáva približne rovnaké, mierne kolísavé 

hodnoty. A preto je možné uvažovať o tom, že ľudia dávajú čím ďalej tým väčší dôraz 

na vzdelanie. Táto situácia nie je úplne ideálna, pretože môže nastať to, že v budúcnosti 

budú ubúdať ľudia s vyučenými remeslami a neustále sa bude zvyšovať počet 

absolventov s vysokoškolským vzdelaním a nebude mať kto manuálne pracovať, ale 

dopyt po týchto činnostiach bude neustále rásť. Takže by teoreticky mohlo dôjsť 

k nasýteniu trhu, kedy pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí nebude dostatočný počet 

pracovných miest a budú nútení pracovať mimo svoju kvalifikáciu. 
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V poslednej časti je zobrazený vývoj pracovnej sily v Juhomoravskom kraji Za 

ukazovatele boli zvolené: populácia staršia ako 15 rokov, pracovná sila, počet 

nezamestnaných a počet neaktívneho obyvateľstva. Tieto faktory sú zamerané len na 

JMK, pretože spoločnosť Water Element, s.r.o. sa nachádza a pôsobí v Brne a okolí. 

 

Tabuľka č. 5: Rozdelenie obyvateľstva v JMK  

(Zdroj: Český štatistický úrad [21]) 

JMK v 1000 obyvateľoch 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populácia staršia 15 rokov 57,7 57,0 57,4 58,1 57,8 58,6 59,9 

Pracovná sila 562,6 561,7 568,6 576,2 577,0 585,1 597,0 

Nezamestnaní 30,5 24,7 38,9 44,4 43,3 47,4 40,6 

Neaktívne obyvateľstvo 413,3 423,6 421,5 415,0 421,0 412,6 400,2  

 

Vyššie uvedená Tabuľka č. 5 zhŕňa údaje o populácii staršej ako 15 rokov, ktorá 

neustále rastie a v roku 2011 bol evidovaný mierny pokles. Pracovná sila má tiež rastúci 

charakter a najväčší nárast je práve z roku 2012 na rok 2013. Počet nezamestnaných má 

kolísavý charakter. Väčšinou má stúpajúcu tendenciu, len v roku 2008, 2011 a 2013 bol 

zaznamenaný mierny pokles. Nárast v roku 2009 a 2010 bol spôsobený celosvetovou 

hospodárskou krízou. Podniky sa väčšinou v období krízy správajú tak, že väčšinou sú 

prepúšťaní zamestnanci kvôli znižovaniu nákladov, pretože podnik sa snaží reagovať na 

dopyt po ich výrobkoch. Neaktívny počet obyvateľstva má taktiež mierne kolísavý 

charakter a od roku 2011 má klesajúcu tendenciu. 

 

3.4.2 Legislatívne faktory 

 

Tieto faktory sa bezprostredne vzťahujú k právnemu prostrediu, v ktorom sa podnik 

nachádza a z pravidla je toto prostredie vytvárané štátnou mocou prípadne 

municipalitami6. Podniky pôsobiace na území Českej republiky sú povinné dodržovať 

právnu úpravu , predpisy, zákony a vyhlášky. Ústava Českej republiky a Listina 

základných práv a slobôd je základom legislatívy a primárnej právnej úpravy. Česká 

republika je tiež členom Európskej únie, a preto musia byť jej zákony upravené, tak aby 

boli v súlade s normami EÚ. Tiež sem patria normy českej republiky, ktoré musia 

podniky dodržovať a patria medzi ne napríklad: 

                                                                 
6
 Z anglického municipality, čo v preklade znamená obce, kraje. 
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- Zákon č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně, 

- Zákon č. 455/1991 Sb. – Zákon o živnostenském podnikání, 

- Zákon č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví, 

- Zákon č. 338/1992 Sb. – Zákon o dani z nemovitosti, 

- Zákon č. 586/1992 Sb. – Zákon daních z příjmů, 

- Zákon č. 16/1993 Sb. – Zákon o silniční dani, 

- Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění, 

- Zákon č. 100/1998 Sb. – Zákon o sociálním pojištění, 

- Zákon č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů, 

- Zákon č. 227/2000 Sb. – Zákon o elektronickém podpisu, 

- Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech, 

- Zákon č. 235/2004 Sb. – Zákon o DPH, 

- Zákon č. 187/2006 Sb. – Zákon o nemocenském pojištění, 

- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, 

- Zákon č. 89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník 

- Zákon č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích. 

 

3.4.3 Ekonomické faktory 

 

Do ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie patrí napríklad 

výška úrokovej sadzby, daňové zmeny, hospodársky rast, fáza hospodárskeho cyklu, 

miera inflácie alebo zmenové kurzy atd. Situácia v ekonomickej oblasti bola 

v posledných rokoch kritická pre podniky, pretože doznievali dôsledky hospodárskej 

krízy. V spojení s Európskou úniou, úpadok niektorých jej členov sa premieta aj do 

ekonomickej situácie Českej republiky. 

 

Prvým ukazovateľom ekonomických faktorov je nezamestnanosť v Českej republike, 

ktorý bol už spomenutý v sociálnych faktoroch. V ďalšej Tabuľke č. 6 je zobrazená 

všeobecná miera nezamestnanosti v percentách v ČR, miera dlhodobej nezamestnanosti 

v percentách v ČR ďalej nezamestnanosť v JMK v 1.000 na obyvateľa a miera 

nezamestnanosti v JMK v percentách. Tieto ukazovatele boli vybrané z dôvodu, že 
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spoločnosť sa nachádza v JMK a podstatné je, aby sa dáta dali porovnať s vývojom 

v rámci celej republiky. 

 

Tabuľka č. 6: Nezamestnanosť v ČR 

(Zdroj: Český štatistický úrad [21]) 

Nezamestnanosť 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Všeobecná miera nezamestnanosti v % v ČR 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 

Miera dlhodobej nezamestnanosti v % v ČR 2,8 2,2 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 

Nezamestnanosť JMK v 1000 osôb 30,5 24,7 38,9 44,4 43,3 47,4 40,6  

Miera nezamestnanosti JMK v % 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5 8,1 6,8  

 

Ukazovatele všeobecnej miery nezamestnanosti má kolísavý charakter. Mierny pokles 

bol v rokoch 2008 a 2011 od roku 2012 sa drží na hodnote 7%. U dlhodobej miery 

nezamestnanosti je veľmi podobný vývoj ako u všeobecnej miery. To znamená, že 

v roku 2008 klesla významne a udržala si klesanie aj v roku 2009, ale v roku 2010 

výrazne narástla a v roku 2011 opäť poklesla a od roku 2012 má rovnakú hodnotu.  

 

 

Ďalším faktorom je miera nezamestnanosti v JMK, ktorá má skoro rovnaké výkyvy ako 

všeobecná miera nezamestnanosti, ale na rozdiel od nej v poslednom roku 2013 klesla, 

čo by sa dalo vysvetliť rastom nadnárodných korporácií v posledných dvoch rokoch 

v JMK. Posledným ukazovateľom je Miera nezamestnanosti v JMK, ale vyjadrená 

percentuálne, aby ju bolo možné porovnať so všeobecnou mierou nezamestnanosti 
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Graf č. 1: Porovnanie nezamestnanosti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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v ČR. Tento ukazovateľ má dosť kolísavý charakter. Pozitívne je, že z roku 2012 k kedy 

bol najvyšší do roku 2013 klesol. A v roku 2013 je za sledované obdobie má najnižšiu 

hodnotu aj v porovnaní so všeobecnou mierou nezamestnanosti v ČR, čo je vidieť aj 

z predchádzajúceho  Grafu č. 1. 

 

Ďalším faktorom je miera inflácie. Infláciou sa teda všeobecne rozumie nárast cenovej 

hladiny u tovaru a služieb v určitom časovom úseku v ekonomickom systéme. Tento 

nárast potom znižuje kúpnu silu peňazí, a preto za rovnaké množstvo finančných 

prostriedkov je možné v dvoch obdobiach kúpiť rôzne množstvo tovaru alebo služieb. 

 

Tabuľka č. 7: Mesačný vývoj inflácie 

(Zdroj: Český štatistický úrad [22]) 

Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2007 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,5 2,8 

2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 

2009 5,9 5,4 5,0 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1,0 

2010 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 

2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 

2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

2013 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 

 

Tabuľka č. 7 zobrazuje mesačný vývoj inflácie v sledovanom období 2007 – 2013. 

Prudký nárast nastal práve z júla na august 2008, kedy inflácia dosahovala hodnoty viac 

ako 5,8 a šplhala až do decembra 2008 (6,3). Od januára 2009 bol zaznamenaný pokles 

a mala klesajúcu tendenciu až do septembra 2010. To znamená, že v roku 2010 bolo 

možné nakúpiť viac tovaru a služieb ako v spomínanom roku 2008, kedy inflácia 

dosiahla hodnoty až 6,3. V roku 2011 a 2012 mala mierne rastúci charakter. Pokles bol 

zaznamenaný až v marci 2013, čo je pozitívny fakt, pretože táto tendencia pretrváva. 

 

Tabuľka č. 8: Ročný vývoj inflácie  

(Zdroj: Český štatistický úrad [22]) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

 

V tabuľke č. 8 je zobrazený ročný vývoj celkovej ročnej inflácie. Sledované obdobie je 

príliš krátke, ale je zrejmý nárast inflácie v roku 2008 a výrazný pokles v roku 2009. Od 
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roku 2009 môžeme sledovať postupný nárast, ktorý vrcholí v roku 2012, a potom klesol 

a dodnes má klesajúci charakter. Z uvedeného sa nedá všeobecne konštatovať, či má 

inflácia v čase rastúci alebo klesajúci charakter, pretože obdobie sledovania by muselo 

byť oveľa dlhšie. Ročný vývoj inflácie za sledované obdobie 2007 – 2013 je tiež 

znázornený v Grafe č. 2. 

 

Graf č. 2: Ročný vývoj inflácie (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka č. 9: Vývoj minimálnej a hrubej mzdy 

(Zdroj: Český štatistický úrad [23], [24]) 

 
Minimálna mzda 

Priemerná hrubá 

mesačná mzda 

Priemerná hrubá 

mesačná mzda 

podnikateľská 

sféra 

Priemerná hrubá 

mesačná mzda 

nepodnikateľská 

sféra 

2007 8.000 20.957 20.661 22.387 

2008 8.000 22.592 22.439 23.334 

2009 8.000 23.344 23.104 24.411 

2010 8.000 23.864 23.733 24.453 

2011 8.000 24.455 24.447 24.494 

2012 8.000 25.067 25.078 25.014 

20137 8.500 25.078 25.038 25.254 

 

Tretím ekonomickým faktorom je hrubá a minimálna mzda. Tento faktor je dôležitý a to 

z dôvodu, že ovplyvňuje výšku nákladov podniku v rámci mzdových nákladov. 

V Tabuľke č. 9 je zobrazená minimálna mzda, priemerná hrubá mesačná mzda, ktorá je 

rozčlenená na priemerná hrubá mesačná mzda podnikateľská a nepodnikateľská. Už 
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z prvého pohľadu je zrejmé, že mzdy sa vo všetkých kategóriách zvyšujú z roka na rok. 

Minimálna mzda sa zvýšila až v roku 2013. Rast miezd je známkou neustále 

zvyšujúcich sa nákladov na život a prežitie. V roku 2013 bola priemerná hrubá mzda 

25.078 Kč. Mzda v podnikateľskej sfére je potom o máličko nižšia ako 

v nepodnikateľskej sfére. 

 

V Grafe č. 3 sú znázornené jednotlivé mzdy pre lepšiu predstavu ako sa od seba líšia. V 

roku 2013 je priemerná hrubá mzda v podnikateľskej sfére o 2,95 x vyššia ako 

minimálna mzda a priemerná hrubá mzda v nepodnikateľskej sfére je o 2,97 x vyššia 

ako minimálna mzda. Tento vývoj sa bude dať predpokladať aj do budúcnosti, pretože 

náklady na živobytie sa budú neustále zvyšovať. Z toho vyplýva, že v spoločnosti budú 

neustále narastať mzdové náklady, pokiaľ nenastane radikálna zmena alebo úprava 

mzdového systému a tým aj zníženie týchto nákladov. 

 

 

Graf č. 3: Vývoj minimálnej a hrubej mzdy (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Posledným ekonomickým faktorom je vývoj menových kurzov. V práci sa uvádza 

z dôvodu, že spoločnosť Nakupuje materiál od zahraničných spoločností a vývoj kurzu 

má veľký vplyv na jej hospodárnosť. V dôsledku kurzu môže dochádzať ku kurzovému 

zisku alebo strate, pretože v okamžiku uzatvorenia zmluvy v cudzej mene  môže byť 

kurz iný ako v okamžiku jej platby. Ďalej, v Tabuľke č. 10 je uvedený vývoj eura, 
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doláru a libry k českej mene a to z dôvodu, že hlavnými dodávateľmi sú firmy z EÚ, 

USA a GB. 

 

Tabuľka č. 10: Vývoj menových kurzov 

(Zdroj: RSS kurzy.cz [25], [26], [27]) 

 CZK/EUR CZK/USD CZK/GBP 

2007 27,762 20,308 40,617 

2008 24,942 17,035 31,422 

2009 26,445 19,057 29,697 

2010 25,290 19,111 29,485 

2011 24,586 17,688 28,348 

2012 25,143 19,583 31,015 

2013 25,974 19,565 30,595 

2014 27,533 20,746 34,164 

 

Vývoj CZK/EUR je pomerne kolísavý a od roku 2012 rastie a v roku 2014 je 

zaznamenaný výrazný skok smerom hore. V podstate vývoj CZK/USD je zhodný, tiež 

od roku 2011 do 2013 rástol a v 2014 mal pomerne výrazný nárast. Výkyvy v 

CZK/GBP sú markantnejšie ako smerom hore, tak dolu. Výrazný je skok smerom dolu 

v roku 2008 a následné pozvoľné klesanie do roku 2011. Potom nasleduje postupný 

nárast, ale v 2014 bol skok smerom hore dosť markantný. Pre lepšiu viditeľnosť je 

vývoj menových kurzov znázornený Grafe č. 4. 

 

 

Graf č. 4: Vývoj menových kurzov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.4.4 Politické faktory 

 

Politické faktory sa hlavne týkajú vládnej politiky a môžu mať dopad na veľa zásadných 

oblastí pre podnik a jeho fungovanie v podnikateľskom prostredí. Udáva totiž aká je 

napríklad miera vzdelania8, zdravie občanov, kvalita infraštruktúry atd. Tieto faktory sú 

prepojené s faktormi legislatívnymi a čiastočne aj so sociálnymi. 

 

V Českej republike je niekoľko vedúcich politických strán, ktoré sa delia na ľavicové 

a pravicové. Podľa výsledkov v posledných voľbách sú občania Českej republiky 

pomyselne rozdelený na ľavicovo zmýšľajúcich (voľba Česká strana sociálne 

demokratická a strana komunistická) a pravicovo zmýšľajúcich (voľba Občianska 

demokratická strana, ANO 2011 a TOP 09). Tieto uvedené politické strany mali vo 

voľbách 2013 najviac hlasov. Je zrejmé, že Česká republika je rozdelená na dva tábory, 

kedy pri schôdzach dochádza k stretom markantne odlišných názorov týchto strán. Je to 

známkou vysoko nestabilnej vlády a takisto k nespokojnosti občanov. Nasleduje 

nedôvera občanov v politiku a politikov. Keďže ide o tak rozdielne názory často sa 

strany nedokážu dohodnúť na jednotlivých zmenách a ani jedna z nich nevie urobiť 

kompromis. Česká politika je tiež často spojovaná s korupciou, čo pôsobí veľmi 

nedôveryhodne. Voľba prezidenta v roku 2013 bola tiež problematická. 

 

Ďalším faktorom je vstup Českej republiky do Európskej únie. Tento bod bol už 

rozobraný v legislatívnych faktoroch. Zákony a právne predpisy v Českej republike 

musia byť v súlade s právnou úpravou Európskej únie. Toto spojenie má svoje výhody 

a nevýhody. Medzi výhody spojenia sa dajú považovať investičné príležitosti, dotácie 

na určité činnosti a pre jednotlivé projekty. Nie všetci občania považujú toto spojenie za 

pozitívnu záležitosť. 

 

3.4.5 Technologické faktory 

 

Technologické faktory sú neustále dôležitejšie a významnejšie obzvlášť z pohľadu 

konkurencie schopnosti podniku, pretože v dnešnej dobe je technologický a technický 

                                                                 
8
 Je uvedená v podkapitole 3.4.1. Sociálne faktory v Tabuľke č. Chyba! Pouze hlavní dokument. 



60 

vývoj veľmi rýchly je nutné, aby podnik tento vývoj predvídal a nezaostal oproti 

konkurencii. Súčasná doba je spojená s veľmi rýchlym rozvojom informačnej 

a mobilnej technológie. Zvyšuje sa digitalizácia, miniaturizácia a automatizácia. Sú 

kladené požiadavky na dokonalé a kvalitné produkty a služby. Moderné technológie sú 

však spojené ako s vysokou konkurencie schopnosťou, tak aj s vysokými obstarávacími9 

nákladmi. 

 

Spoločnosť Water Element, s.r.o. v podstate funguje ako obchodná spoločnosť, ale nové 

technológie na ňu majú veľký vplyv. Napríklad vývoj nových plastov, ktoré tvoria 

základnú surovinu pre výrobu kajakov alebo techniky výroby lodí. Tiež spoločnosť 

predáva vodácky materiál, na ktorý majú dopad vlastnosti a štruktúry jednotlivých látok 

a materiálov ako napríklad guma, tekutý silikón, textil. Spoločnosť musí dovážať od 

špičkových výrobcov, na ktorých technologické faktory majú obrovský vplyv a tým 

pádom je ovplyvnená aj spoločnosť Water Element, s.r.o. 

 

3.4.6 Ekologické faktory 

 

V dnešnej dobe je na ekológiu kladený veľký dôraz. Jednotlivé krajiny sú členmi 

rôznych organizácií, v rámci ktorých sa zaväzujú k dodržovaniu určitých noriem 

a limitov v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. 

 

Ako už bolo spomenuté v technologických faktoroch, spoločnosť Water Element, s.r.o. 

nie je priamo ovplyvnená takýmito normami. Ale jej dodávatelia sú, čo sa následne 

odráža v cenách tovaru, ktorý je dovážaný do Českej republiky. Výroba plastových lodí 

je spojená napríklad s likvidáciou plastu, ktorá je ekologicky náročná a je zaťažená 

normami, čo môže v budúcnosti výrazne ovplyvniť ceny nie len samotných lodí, ale aj 

iného dovážaného materiálu.  

 

Čo sa týka servisu plastových kajakov, tak ani v tejto oblasti sa spoločnosť nedostáva za 

hranice žiadnej z ekologických noriem či zákona. Údržba a servis kajaku spočíva 

v jednoduchom roztavení plastovej tyčinky a poškodeného materiálu horákom 

                                                                 
9
 Obstarávacie náklady po slovensky česky znamenajú pořizovací náklady . 
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a následne sa materiál zavarí, poprípade šmirgľom prebrúsi. Opäť nejde o žiadne 

náročné technológie ani o veľké množstvo odpadu pri tejto činnosti. A k tomu je táto 

činnosť robená mimo spoločnosť formou outsourcing. 

 

Spoločnosť sa taktiež nemusí zaoberať likvidáciou starých, opotrebovaných kajakov. 

Keďže spoločnosť poskytuje služby prenájmu plastových lodí, tak staršie alebo nie 

úplne nové lode poskytuje svojim zákazníkom za nižšiu sumu, čím sa rieši obrat lodí 

v požičovni. Staré lode, o ktoré by komerčná sféra nemala záujem sú odkupované 

vodáckymi oddielmi. 

 

Vodácke aktivity prebiehajú v prírodnom alebo upravenom prostredí na prírodnom 

živle, vode a na brehoch riek. Možnosť realizácie týchto športov v prírodnom prostredí 

sa považuje za významný ukazovateľ životného prostredia a kvality života občanov. 

A preto medzi hlavné poslania vodáckych oddielov patria: ochrana prírody podľa 

Zákona o ochraně přírody a krajiny, v oblasti vôd podľa Zákona o vodách, vytváranie 

podmienok pre vodácke športy (stavba lodeníc a vodných ekocentier), príprava 

a realizácia programov na vode a okolo vody (environmentálna a ekologická výchova). 

 

3.5 Fundamentálna analýza 

 

Fundamentálna analýza slúži na rozbor účtových výkazov. Pre vypracovanie 

diplomovej práce bola použitá Súvaha a Výkaz ziskov a strát spoločnosti Water 

Element, s.r.o. zostavené k 31.12.2013. Za účtové obdobie je počítané s kalendárnym 

rokom a všetko bolo zostavované v súlade so zákonom Českej republiky. 

Fundamentálna analýza sa delí na ďalšie dve časti a to na analýzu Súvahy a analýzu 

Výkazu ziskov a strát. 

 

3.5.1 Analýza Súvahy 

 

Táto časť analýzy je tiež následne rozčlenená na dve časti a to nasledujúcim spôsobom: 

analýzy aktív a analýza pasív. Najprv sa práca bude venovať rozkladu aktív a následne 

pasív. Položky v nasledujúcich tabuľkách sú uvedené v tisíckach Kč. 
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Aktíva spoločnosti 

 

Tabuľka č. 11: Aktíva spoločnosti 

 (Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Aktíva spolu 7.951 5.138 5.097 

Pohľadávky za upísaný základný kapitál 0 0 0 

Dlhodobý majetok 1.036 369 420 

Obežné aktíva 6.889 4.759 4.654 

Časové rozlíšenie 26 10 23 

 

V  Tabuľke č. 11 sú zapísané položky základného rozdelenia aktív. Aktíva majú 

v sledovaných obdobiach rastúci charakter. V roku 2012 sa celkové aktíva oproti 

minulému obdobiu zvýšili nepatrne. Toto zvýšenie sa pohybovalo okolo 1 %. 

V nasledujúcom období, to znamená v roku 2013, došlo k zvýšeniu aktív oproti roku 

2012 výrazne a to o 54 %. Položky majú rastúci charakter, čo znamená, že spoločnosť 

sa rozširuje. Podiel dlhodobého majetku na celkových aktívach činí v roku 2013 13%, 

v roku 2012 7% a v roku 2011 8%. Obežné aktíva predstavujú v roku 2013 87%, v roku 

2012 93% a v roku 2011 92%. Časové rozlíšenie sa na celkových aktívach podieľa 

nepatrnou časťou. 

 

Z pomeru môžeme usúdiť, že spoločnosť je kapitálovo jednoduchá, pretože potrebuje 

viac obežných aktív než dlhodobého majetku, čo je zreteľné z Grafu č. 5. 

 

 

Graf č. 5: Zloženie aktív v roku 2013 (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Položka pohľadávky za upísaný základný kapitál má nulovú hodnotu, a preto nie je 

v grafe zobrazená. V prípade spoločnosti, ktorá má formu s.r.o. to znamená, že základný 

kapitál bol splatený v celkovej výške, čo je pozitívny fakt. 

 

Stále aktíva- dlhodobý majetok 

 

Tabuľka č. 12: Stále aktíva spoločnosti 

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Dlhodobý majetok 1.036 369 420 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Software 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1.036 369 420 

Pozemky 0 0 87 

Stavby 144 161 0 

Samotné hnuteľné. veci a súbor hnuteľných vecí 892 208 333 

Iný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 

Nedokončený dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 

 

Členenie stálych aktív spoločnosti je znázornené v predchádzajúcej Tabuľke č. 12, 

z ktorej je viditeľné, že dlhodobý majetok má dve hlavné položky a to dlhodobý hmotný 

a dlhodobý nehmotný majetok. Dlhodobý majetok je zložený výhradne z položiek 

stavby a samostatných hnuteľných vecí. Keďže dlhodobý nehmotný majetok má nulové 

hodnoty, nie je potrebné sa k tejto položke bližšie vyjadrovať. 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

Dlhodobý hmotný majetok sa  v roku 2012 oproti roku 2011 znížil o 51 tisíc, čo 

znamená, že pokles nastal o 12,2%. V nasledujúcom roku 2013 nastal rapídny nárast 

dlhodobého hmotného majetku o 180% oproti roku 2012. Tento nárast spôsobilo 

rozšírenie klietok na lode a ich vybavenie a doplnenie predajne regálmi a úložnými 

priestormi. 

 

Podiel stavieb a samostatného hnuteľného majetku na dlhodobom hmotnom majetku bol 

v roku 2013 13,89% a 86,11% v roku 2012 je pomer 40,65% a 56,35% a v roku 2011 
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bola položka stavieb na dlhodobom hmotnom majetku nulová a tento majetok tvoril len 

samostatný hnuteľný majetok a to vo výške 79,29% a pozemky vo výške 20,71%. 

Stavby sú majetkom spoločnosti, pretože by prenájom bol finančne nevhodným 

riešením. 

 

V dlhodobom majetku je najviac zastúpená položka samostatné hnuteľné veci, čo 

znamená, že spoločnosť má veľa vybavenia na predajni ako sú kajaky a vodácke 

vybavenie. To potvrdzuje, že spoločnosť nie je výrobným podnikom, ale spoločnosťou, 

ktorá sa zameriava na nákup a predaj tovaru. 

 

Dlhodobý finančný majetok je taktiež nulový a z toho vyplýva, že spoločnosť nevlastní 

žiadne cenné papiere v podobe akcií ani podiely a neposkytuje pôžičky a úvery. 

 

Obežné aktíva 

 

Tabuľka č. 13: Obežné aktíva spoločnosti 

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Obežné aktíva 6.889 4.759 4.654 

Zásoby 5.478 3.806 4.297 

Materiál 0 0 0 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 

Tovar 5.478 3.806 4.297 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 1.031 580 176 

Pohľadávky z obchodných vzťahov 963 273 171 

Štát - daňové pohľadávky 12 0 1 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 35 224 4 

Dohadné účty aktívne 0 0 0 

Iné pohľadávky 21 83 0 

Krátkodobý finanční majetok 380 373 181 

Peniaze 25 4 19 

Účty v bankách 355 369 162 

 

Obežné aktíva spoločnosti znázorňuje Tabuľka č. 13 a sú členené na zásoby, krátkodobé 

pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. V roku 2013 tvoril podiel zásob na 

obežnom aktívach 79,51%, podiel krátkodobých pohľadávok na obežných aktívach 
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14,96% a 5,53% krátkodobý finančný majetok. V roku 2012 boli tieto podiely na 

obežných aktívach 79,97% zásoby, 12,18% krátkodobé pohľadávky a 7,85%. A v roku 

2011 bol podiel zásob na obežných aktívach 92,32%, podiel krátkodobých pohľadávok 

na obežných aktívach 3,78% a krátkodobý finančný majetok 3,9%. 

 

Zásoby 

 

Obežné aktíva sú v najväčšej časti tvorené položkami tovaru a to v percentnom 

zastúpení z 79.51% v roku 2013 79,97% v roku 2012 a v roku 2011 92,33%. V roku 

2012 oproti 2011 nastal nárast obežných aktív len o 2,2%, ale v roku 2013 oproti roku 

2012 bol nárast markantnejší a to 44,75%. Tento nárast zásob je možné chápať ako 

investíciu do zásob z obáv slabnutia koruny v ďalšom roku. 

 

Krátkodobé pohľadávky 

 

Krátkodobé pohľadávky v roku 2013 tvoria iné pohľadávky 2,03%, krátkodobé 

poskytnuté zálohy 3,4%, daňové pohľadávky 1,2% a pohľadávky z obchodných 

vzťahov 93,37%. V roku 2012 tvorili krátkodobé pohľadávky 14,31% iné pohľadávky, 

38,62% krátkodobé poskytnuté zálohy, daňové pohľadávky boli nulové, 47,07% 

pohľadávky z obchodných vzťahov. V roku 2011 ich tvorili 2,27% krátkodobé 

poskytnuté zálohy, 0,56% daňové pohľadávky a 97,17% pohľadávky z obchodných 

vzťahov. Celkový podiel, ktorý tvoria krátkodobé pohľadávky na obežných aktívach je 

nasledujúci a to v roku 2013 14,94% v roku 2012 12,18% a v roku 2011 3,78%. 

 

Krátkodobý finančný majetok 

 

Podiel na krátkodobom finančnom majetku tvoria peniaze a účty v bankách a to 

v nasledujúcich percentách v roku 2013 6,58% peniaze a 93,42% účty v bankách, 

v roku 2012 1,07% peniaze a 98,03% účty v bankách a v roku 2011 10,5% peniaze 

a 89,5% účty v bankách. 
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Ostatné aktíva – časové rozlíšenie 

 

Ostatné aktíva znázorňuje Tabuľka č. 14 a sú zložené z druhov časového rozlíšenia, 

ktoré sa týkajú nákladov a príjmov. Predchádzajúca tabuľka znázorňuje jednotlivé 

položky časového rozlíšenia. V prvom období majú klesajúci charakter 

a v nasledujúcom období rapídne narástli. V období roku 2012 oproti roku 2011 nastal 

pokles o 56,5% a v roku 2013 oproti roku 2012 nastal nárast o 160%. Tieto výkyvy 

v čiastkach mohli byť spôsobené znížením a zvýšením záloh na dani z príjmu. Hodnota 

príjmu je nulová. 

 

Tabuľka č. 14: ostatné aktíva spoločnosti 

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Časové rozlíšenie 26 10 23 

Náklady budúcich období 26 10 23 

Príjmy budúcich období 0 0 0 

 

Pasíva spoločnosti 

 

Pasíva spoločnosti sú charakterizované ako zdroje, z ktorých boli zabezpečené aktíva. 

Zo Súvahy je čitateľné, že sa skladajú z troch častí a to: vlastného kapitálu, cudzieho 

kapitálu a ostatných pasív, čo je viditeľné aj z Tabuľky č. 15. 

 

Tabuľka č. 15: Pasíva spoločnosti  

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Pasíva spolu 7.951 5.138 5.097 

Vlastný kapitál 4.399 395 319 

Cudzí kapitál 3.534 4.743 4.778 

Ostatné pasíva 18 0 0 

 

V rokoch 2011 a 2012 bol takmer celý kapitál spoločnosti tvorený kapitálom cudzím. 

Percentné podiely boli nasledujúce v roku 2013 tvoril kapitál spoločnosti z 55,32% 

vlastný kapitál, zo 44,44% kapitál cudzí a 0,24% tvorili ostatné pasíva. Z tohto pomeru 

je jasné, že rozdiel medzi vlastným a cudzím kapitálom nie je až taký markantný ako 

tomu je v predchádzajúcich dvoch rokoch. V roku 2012 bol podiel na celkových 
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pasívach v takomto rozložení 7,69% vlastný kapitál a 92,31% kapitál cudzí. A v roku 

2011 bol podiel vlastného kapitálu len 6,26% a cudzieho kapitálu 93,74%. Všetky údaje 

sú zhrnuté v Grafe č. 6  

 

Graf č. 6: Zloženie pasív v roku 2013 (Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 

Vlastný kapitál 

 

Tabuľka č. 16: Vlastný kapitál spoločnosti  

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Vlastný kapitál 4.399 395 319 

Základný kapitál 200 200 200 

Kapitálové fondy 4.000 - - 

Ostatné kapitálové fondy 4.000 - - 

Rezervný fond, ostatné fondy a NF 20 20 6 

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 20 20 6 

Štatutárne a ostatné fondy - - - 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 175 99 71 

Nerozdelený zisk minulých rokov 175 99 71 

Neuhradená strata minulých rokov - - - 

Výsledok hospodárenia bežného účtu ÚO 4 76 42 

 

Vlastné zdroje sa vyznačujú tým, že sú obstarané za vlastné peniaze a pre spoločnosť 

Water Element sú zobrazené v Tabuľke č. 16. Podľa Súvahy sa tieto zdroje ďalej delia 

na kapitálové fondy, zákonné rezervné fondy a nedeliteľné fondy, výsledok 

hospodárenia minulých rokov alebo výsledok hospodárenia bežného účtového obdobia. 
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Základný kapitál 

 

Water Element, s.r.o. má výšku základného kapitálu 200.000 Kč a v priebehu 

posledných troch rokov sa táto čiastka nezmenila od roku založenia. Výška základného 

kapitálu je pomerne nízka, ale vzhľadom k právnej forme a veľkosti spoločnosti je 

adekvátna. Základný kapitál tvorí 4,54% z vlastných zdrojov v roku 2013, 50,63% 

v roku 2012 a 62,69% v roku 2011. 

 

Kapitálové fondy 

 

Kapitálový fond bol vytvorený až v roku 2013 a to čiastkou 4.000.000 Kč a v Súvahe 

ho nájdeme iba vo forme ostatných kapitálových fondov. Táto čiastka tvorí 90,92% 

z vlastného kapitálu 

 

Rezervný fond, nedeliteľný a ostatné fondy zo zisku 

 

Táto položka je tvorená v Súvahe len zákonným rezervným fondom a nedeliteľným 

fondom v čiastke 20.000 Kč v období 2013 a 2012, čo na vlastnom kapitáli tvorí len 

0,45% v roku 2013 a 5,06% v roku 2012. V  roku 2011 bola táto čiastka iba 6.000 Kč, 

čo na vlastnom kapitále tvorilo len 1,88%. 

 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 

 

Výsledok hospodárenia minulých rokov je tvorený nerozdeleným ziskom minulých 

rokov a zahŕňa ako zisk, tak aj stratu. V roku 2013 bola táto čiastka vo výške 175.000 

Kč, čo znamená, že sa podieľala 3.97% na vlastnom kapitále a oproti roku 2012 vzrástla 

o 43,42%, v roku 2012 bola táto čiastka len 99.000 Kč, čo na vlastnom kapitále tvorilo 

25,06%, ale oproti roku 2011 činil nárast o 28,28%. A v roku 2011 bola táto čiastka len 

71.000 Kč a to predstavuje 22,25% z vlastných zdrojov, takže firma sa pohybuje v zisku 

a nie je stratová. 
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Výsledok hospodárenia bežného účtu ÚO 

 

Tak ako už bolo naznačené v nerozdelenom zisku, tak aj u výsledku hospodárenia sa dá 

konštatovať, že zisk je dosť kolísavý. V poslednom roku, čo je 2013 činil zisk 4.000 Kč, 

čo je 0,12% z vlastného kapitálu a oproti roku 2012 pokles o 94,73%. V roku 2012 

tvoril zisk čiastku 76.000 Kč. To predstavuje 19,25% z vlastného kapitálu a oproti roku 

2011 táto čiastka činila nárast o 44,73%. V roku 2011 bol zisk vo výške 42.000 Kč 

a tvoril 13,18% z vlastného kapitálu. Najlepšie na tom bola spoločnosť v roku 2012 

kedy dosiahla zisku 76.000 Kč. Kolísavosť nie je príliš pozitívne znamenie, ale 

spoločnosť sa posledné 3 roky drží na úrovni zisku a to pozitívne je. 

 

Cudzí kapitál – cudzie zdroje 

 

Podľa Súvahy sú cudzie zdroje rozdelené na rezervy, dlhodobé záväzky, krátkodobé 

záväzky, bankové úvery a výpomoc. Tieto zdroje sú vyjadrené v peniazoch, ktoré 

spoločnosť získala požičaním a nie svojou vlastnou činnosťou, a preto sa za tieto zdroje 

musí platiť. V Súvahe spoločnosti Water Element, s.r.o. úplne chýbajú rezervy a z toho 

vyplýva, že spoločnosť nevyužíva možnosť tvorby rezerv a s tým spojené zníženie 

daňového základu. 

 

Tabuľka č. 17: Cudzie zdroje spoločnosti  

(Zdroj: Súvaha spoločnosti, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Cudzie zdroje 3.534 4.743 4.778 

Dlhodobé záväzky 724 - - 

Záväzky – ovládané alebo ovládajúca osoba 724 - - 

Krátkodobé záväzky 2.810 4.743 4.778 

Záväzky z obchodných vzťahov 667 1.053 1.498 

Záväzky -  ovládaná alebo ovládajúca osoba 1.690 - - 

Záväzky k spoločníkom, členom družstva 
a k účastníkom združenia 

- 3.616 3.207 

Záväzky k zamestnancom 19 21 - 

Záväzky zo soc. zabezpečenia a ZP 9 9 - 

Štát – daňové záväzky a dotácie 107 33 43 

Krátkodobé prijaté zálohy 58 - - 

Dohadné účty pasívne 15 11 20 

Iné záväzky 245 - 10 
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Celkové cudzie zdroje majú klesajúci charakter v jednotlivých obdobiach. V roku 2013 

cudzie zdroje sú vo výške 3.534.000 Kč, čo je oproti roku 2012 pokles o 25,49%. 

Najviac túto skutočnosť ovplyvnil pokles krátkodobých záväzkov z obchodných 

vzťahov, čo je pokles o 36,65%. Dlhodobé záväzky tvorili v roku 2013 20,48%, zatiaľ 

čo krátkodobé až 79,51% cudzích zdrojov. V ostatných rokoch boli cudzie zdroje 

tvorené čisto len krátkodobými záväzkami. Firma sa evidentne snaží splatiť svoje 

záväzky, aby nemusela zbytočne platiť cudzími peniazmi. Všetko je znázornené 

v predchádzajúcej Tabuľke č. 17. 

 

Krátkodobé záväzky 

 

Krátkodobé záväzky v roku 2013 oproti roku 2012 poklesli 1.933.000 Kč, čo 

činí 40,75% a v roku 2012 oproti roku 2011 nastal pokles len o 0,73%. Podiel na 

krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky z obchodných vzťahov, čo v roku 2013 tvorilo 

23,73%, v roku 2012 22,20% a v roku 2011 31,35%. Ovládané záväzky v roku 2013 

tvoria na krátkodobých záväzkoch 1.690.000 Kč, čo tvorí 60,14%. V ostatných rokoch 

neboli tvorené. Ďalej záväzky k spoločníkom v roku 2013 nie sú evidované, ale 

v predchádzajúcich rokoch činili najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch a to v roku 

2012 3.616.000, čo je 76,23% a v roku 2011 bola táto čiastka 3.616.000 Kč, čo činí 

67,12%. Záväzky k zamestnancom tvorili v roku 2013 19.000 Kč, čo je 0,67% a v roku 

2012 21.000 Kč, čo je iba necelých 0,45%, v roku 2011 tvorené neboli. Záväzky zo 

zdravotného a sociálneho zabezpečenia boli v rokoch 2013 a 2012 9.000 Kč, čo je 

v roku 2013 0,32% a v roku 2012 len 0,19%. Daňové záväzky majú kolísavý charakter 

a v roku 2013 bola ich výška 107.000 Kč, čo je v podiely ku krátkodobým záväzkom 

3,80%. V roku 2012 bola táto čiastka 33.000 Kč, čo je v percentuálnom vyjadrení 

0,70% ku krátkodobým záväzkom a v roku 2011 43.000 Kč, čo je necelých 0,90%.  

 

Krátkodobé prijaté prevádzkové zálohy boli v roku 2013 58.000 Kč, čo tvorí v podiely 

ku krátkodobým záväzkom 2,06% a v ostatných rokoch neboli tvorené. Dohadné účty 

pasívne mali takisto kolísavý charakter v roku 2015 činila táto čiastka 15.000 Kč, 

v roku 2012 11.000 Kč a v roku 2011 20.000 Kč čo v percentuálnom vyjadrení ku 

krátkodobým záväzkom tieto čiastky činili 0,53% v roku 2013, 0,32% v roku 2012 
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a v roku 2011 0,41%. Iné záväzky boli v roku 2013 245.000 Kč, čo je 8,71% na 

krátkodobých záväzkoch, v roku 2012 neboli tvorené a v roku 2011 bola táto čiastka len 

10.000 Kč, čo je iba necelých 0,21%. 

 

Ostatné pasíva – časové rozlíšenie 

 

Časové rozlíšenie obsahuje výdaje budúcich období a to len v roku 2013 vo výške 

18.000 Kč, čo je celých 100% časového rozlíšenia. Výnosy nie sú ani v jednom roku 

sledovaného obdobia. Na položke nákladov sú účtované len náklady, ktoré súvisia 

s bežným účtovým obdobím, ale ich platba prebehne až v budúcom účtovom období. 

 

Tabuľka č. 18: Časové rozlíšenie spoločnosti  

(Zdroj: Súvaha, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Časové rozlíšenie 18 - - 

Výdaje budúcich období 18 - - 

Výnosy budúcich období - - - 

 

3.5.2 Analýza Výkazu ziskov a strát 

 

Analýza výkazu ziskov a strát je časť fundamentálnej analýzy a jej podstatou je spojiť 

skutočnosti uvedené v Súvahe so skutočnosťami vo výkaze. Vo výkaze ziskov a strát je 

pozornosť zameraná na finančnú a mimoriadnu oblasť podniku. K povahe výkazu 

ziskov a strát bude ďalej analýza delená na 3 časti a tie sa budú ďalej členiť na 

jednotlivé podsekcie. 

 

Prevádzková oblasť – Prevádzkový výsledok hospodárenia 

 

Tabuľka č. 19: Prevádzková činnosť 

(Zdroj: Výkaz ziskov a strát, vlastné spracovanie) 

Označ.  2013 2012 2011 

I. Tržby za predaj tovaru 13.229 12.760 8.851 

A. Náklady vynaložené na predaný tovar 10.725 11.345 7.786 

+ Obchodná marža 2.477 1.415 1.065 

II. Výkony 4 122 32 

II.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a 

služieb 

4 122 32 
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B. Výkonová spotreba 1.684 1.129 865 

B.1. Spotreba materiálu a energie  912 621 456 

B.2. Služby 772 508 409 

+ Pridaná hodnota 797 408 232 

C. Osobné náklady súčet 317 138 - 

C.1. Mzdové náklady 238 118 - 

C.3. Náklady na soc. zabezpečenie a ZP 78 20 - 

C.4. Sociálne náklady 1 - - 

D. Dane a poplatky 26 10 11 

E. Odpisy dlhodob. hmot. a nehmot. 

majetku 

337 175 108 

G. Zmena stavu rezervy a opravných 

položiek 

25 - - 

IV. Ostatné prevádzkové výnosy 68 131 - 

H. Ostatné prevádzkové náklady 32 36 1 

* Prevádzkový výsledok hospodárenia 128 180 112 

 

Časť I. 

 

Tržby sa z roka na rok zvyšujú a v každom roku je tržba za predaj tovaru takmer 99% 

z celkových tržieb ako je vidieť v Tabuľke č . 19. To jasne vypovedá o tom, že táto 

spoločnosť je obchodná a nevenuje sa produkcii vlastných výrobkov. Nakúpený tovar 

spoločnosť sa snaží okamžite predávať a časť nakúpeného tovaru využíva ako materiál, 

ktorý požičiava v rámci svojich služieb. V roku 2012 tržby z predaja tovaru narástli 

o 3.909.000 Kč a v nasledujúcom roku 2013 o ďalších 555.000 Kč. Marža sa teda 

pohybovala v roku 2011 v hodnote 13,68%, v roku 2012 klesla na 12,47% a v roku 

2013 marža narástla a dosiahla hodnoty až 23,35%. Tieto hodnoty sú pre podnik veľmi 

pozitívne, obzvlášť posledný nárast. Ale náklady vynaložené na predaný tovar takisto 

rastú, ale tržby rástli našťastie rýchlejšie. 

 

Časť II. 

 

Výkony v poslednom období rapídne klesli, čo môže byť spôsobené neposkytnutím 

časti služieb. Hlavnou položkou tejto časti sú tržby za predaj vlastných výrobkov, 

o ktorej už bolo vyššie napísané, že je v podstate zanedbateľná, pretože podnik je 

vlastne obchodná spoločnosť, ktorá nevyrába vlastné produkty. V každom prípade je 
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táto položka veľmi kolísavá, pretože v roku 2012 stúpla o 90.000 Kč a v roku 2013 

klesla o 118.000 Kč. 

 

Ďalšou položkou je výkonová spotreba, ktorá má rastúci charakter. V roku 2012 

narástla o 264.000 Kč, čo je 30,52% a v roku 2013 bol nárast o 555.000 Kč, to znamená 

o 49,15%. Hlavnú zložku tu tvorí spotreba materiálu a energie a služby. Obidve tieto 

položky majú rastúci charakter a podieľajú sa na raste výkonovej spotreby v pomere 

takmer 1:1. V roku 2011 bol tento pomer 52,71% spotreba materiálu a energie a 

47,29%služby. V roku 2012 bol 55% spotreby a materiálu a 45% služby a v roku 2013 

pomer dosahoval hodnoty 54,15% a 45,85%. Položka osobné náklady v roku 2011 

nebola tvorená a v roku 2012 zaznamenala nárast na 138.000 Kč a v roku 2013 narástla 

o 179.000 Kč, čo činí nárast takmer o 130%. Najvyššou položkou, ktorá tvorí osobné 

náklady sú náklady mzdové, ktoré v roku 2012 činia 85% a v roku 2013 75%. 

Poslednou významnou položkou tejto časti sú odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, ktorý má takisto rastúcu tendenciu. V roku 2011 dosahoval 

hodnotu 108.000 Kč a v roku 2012 narástol o 67.000 Kč, čo je o 62% a v roku 2013 bol 

nárast o 162.000 Kč čiže o 92,57%. 

 

Časť IV. 

 

Ostatní prevádzkové výnosy v roku 2011 neboli a z roku 2012 na rok 2013 klesli 

o 63.000 Kč. Hlavnú položku tu tvoria ostatné prevádzkové náklady, ktoré z roku 2011 

na rok 2012 narástli o 35.000 Kč, ale z roku 2012 na rok 2013 klesli o 4.000 Kč. 

 

Prevádzkový výsledok hospodárenia 

 

Prevádzkový výsledok hospodárenia má kolísavý charakter. V roku 2012 zaznamenal 

nárast o 68.000 Kč, čo je o 60,71%, ale v roku 2013 klesol o 52.000, čo je takmer 

o 30%. Táto situácia je dosť znepokojujúca a mohla byť zapríčinená práve kurzovými 

rozdielmi. 
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Finančná oblasť - Finančný výsledok hospodárenia 

 

Tabuľka č. 20: Finančná činnosť 

(Zdroj: Výkaz ziskov a strát, vlastné spracovanie) 

Označ.  2013 2012 2011 

N. Nákladové úroky 22 - - 

XI. Ostatné finančné výnosy 34 29 26 

O. Ostatné finančné náklady 121 115 86 

* Finančný výsledok hospodárenia -109 -86 -60 

 

Časť XI. 

 

V tejto časti spoločnosť nevykazuje žiadne náklady ani výnosy, ktoré by sa týkali tržieb 

z predaja cenných papierov a podielov z výnosov z krátkodobého a dlhodobého 

finančného majetku a z derivátov, čo je vidieť aj z Tabuľky č. 20. Pokiaľ by sme tento 

vývoj porovnali so Súvahou, tak neobsahuje žiadne položky, kvôli ktorým by náklady 

a výnosy vznikali. 

 

Hlavnú časť tvoria ostatné finančné náklady, ktoré majú rastúci charakter, čo nie je 

príliš priaznivý vývoj, pretože hodnoty ostatných finančných nákladov niekoľkokrát 

prevyšujú hodnoty ostatných finančných výnosov. V roku 2012 narástla o 29.000 Kč, to 

je o 33,72% a v roku 2013 bol nárast miernejší, len o 6.000 Kč, čo je len 5.22%. 

Nákladové úroky boli vykazované len v roku 2013 a to čiastkou 22.000 Kč.  

 

Finančný výsledok hospodárenia 

 

Táto položka je posledná vo finančnej časti hospodárenia a má zápornú hodnotu 

v celom sledovanom období, dokonca sa táto hodnota z roka na rok zvyšuje a ide čím 

ďalej tým do väčších záporných čísiel. V roku 2011 bol finančný výsledok 

hospodárenia v strate a to vo výške -60.000 Kč. V roku 2012 nastal nárast o -26.000 Kč, 

čo je o -43,33%. V roku 2013 bol tento nárast o -23.000 Kč, čo je -26,74%. 
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Výsledok hospodárenia z celkovej činnosti 

 

Tabuľka č. 21: Celková činnosť a daňové zaťaženie 

(Zdroj: Výkaz ziskov a strát, vlastné spracovanie) 

Označ.  2013 2012 2011 

* Prevádzkový výsledok hospodárenia 128 180 112 

* Finančný výsledok hospodárenia -109 -86 -60 

Q. Daň z príjmu za bežnú činnosť 15 18 10 

Q.1. Splatná 15 18 10 

** Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 4 76 42 

*** Výsledok hospodárenia za účtové 

obdobie (+/-) 

4 76 42 

**** Výsledok hospodárenia pred zdanením 19 94 52 

 

Ako je vidieť z predchádzajúcej Tabuľky č. 21, tak na celkovom výsledku hospodárenia 

sa vo všetkých troch rokoch najviac podieľa práve prevádzkový výsledok hospodárenia, 

ktorý má rastúci charakter. Na rozdiel od neho je finančný výsledok hospodárenia 

v neustálej strate, ktorá sa z roka na rok prehlbuje. Splatná daň má kolísavý charakter 

a to v roku 2012 zaznamenala nárast o 80% a v roku 2013 klesla o 16,66%. A tvorila 

v roku 2011 19,23% z výsledku hospodárenia pred zdanením. V roku 2012 činila 

19,15% a v roku 2013 78,95%. 

 

 

Graf č. 7: Porovnanie výsledku hospodárenie v jednotlivých rokoch (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením má taktiež kolísavý charakter, čo je spôsobené 

práve položkou Q.1. V nasledujúcom grafe budú zobrazené jednotlivé výsledky 

hospodárenia, aby sa dal porovnať ich vývoj počas jednotlivých období. 

 

Z predchádzajúceho Grafu č. 7 je zrejmé, že spoločnosť vykazovala prevádzkový 

výsledok hospodárenia a najvyšší bol v roku 2012. Konečný výsledok hospodárenia sa 

nechová rovnako ako prevádzkový. Zatiaľ čo finančný výsledok hospodárenia bol vo 

všetkých troch rokoch sledovaného obdobia v záporných hodnotách a najviac v roku 

2013.  

 

3.6 Finančná analýza 

 

Podkapitola sa venuje finančnej analýze. To znamená, že je v nej bližšie urobený rozbor 

Súvahy, výkazu zisku a strát. V ďalších podkapitolách budú uvedené jednotlivé 

finančné vzorce, ktoré boli charakterizované v predchádzajúcich kapitolách v teoretickej 

časti práce. Ako prvé sa budú rozoberať horizontálna a vertikálna analýza, ktoré sa 

venujú zmenám vo výkaze zisku a strát medzi jednotlivými obdobiami. 

 

3.6.1 Horizontálna analýza podniku 

 

Horizontálna analýza je charakteristická tým, že pracuje na princípe potenciálnych 

alebo absolútnych zmien jednotlivých položiek výkazu zisku a strát v sledovaných 

obdobiach, V tomto prípade v rokoch 2013, 2012 a 2011. Rozoberať sa budú iba tie 

vykazované položky, ktoré sú najdôležitejšie a v priebehu sledovaného obdobia došlo 

k ich zmenám. 
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Horizontálna analýza Súvahy 

 

 

Tabuľka č. 22: Horizontálna analýza – položky Súvahy 

(Zdroj: Súvaha, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Aktíva Súvahy    

Aktíva spolu 7.951 5.138 5.097 

Dlhodobý majetok 1.036 369 420 

Obežné aktíva 6.889 4.759 4.654 

Zásoby 5.478 3.806 4.297 
Tovar 5.478 3.806 4.297 

Krátkodobé pohľadávky 1.031 580 176 

Krátkodobý finanční majetok 380 373 181 
Časové rozlíšenie 26 10 23 

Pasíva Súvahy    

Pasíva spolu 7.951 5.183 5.097 
Vlastný kapitál 4.399 395 319 

Rezervný fond, ostatné fondy a NF 20 20 6 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 175 99 71 

Výsledok hospodárenia bežného účtu ÚO 4 76 42 
Cudzie zdroje 3.534 4.743 4.778 

Dlhodobé záväzky 724 - - 

Krátkodobé záväzky 2.810 4.743 4.778 

Záväzky z obchodných vzťahov 667 1.053 1.498 

Dohadné účty pasívne 15 11 20 

Iné záväzky 245 - 10 

Časové rozlíšenie 18 - - 

 

V prvom období (2012 – 2011) nastal veľmi malý nárast celkových aktív len 0,8%. 

Toto bolo zapríčinené ako poklesom dlhodobého majetku, tak aj nárastom obežných 

aktív len o 2,26%. Ďalej tento malý nárast bol zapríčinený veľkým poklesom časového 

rozlíšenia aj napriek niekoľko sto percentnými nárastom krátkodobých pohľadávok 

a krátkodobého finančného majetku bol nárast aktív spolu, veľmi malý. Naopak 

v druhom období (2013 – 2012) nastal nárast celkových aktív až vo výške 54,75%, čo 

bolo spôsobené predovšetkým výkyvom v náraste dlhodobého majetku a pomerne 

veľkým nárastom obežných aktív. 
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Tabuľka č. 23: Horizontálna analýza – výsledné položky Súvahy 

(Zdroj: Súvaha, vlastné spracovanie) 

 2013 - 2012 2012 - 2011 

Ukazovateľ Absolútny V % Absolútny V % 

Aktíva Súvahy     

Aktíva spolu 2.813 54,75% 41 0,80% 

Dlhodobý majetok 667 180,76% -51 -12,14% 
Obežné aktíva 2.130 44,76% 105 2,26% 
Zásoby 1.672 43,93% -491 -11,43% 
Tovar 1.672 43,93% -491 -11,43% 

Krátkodobé pohľadávky 451 77,76% 404 229,55% 
Krátkodobý finanční majetok 7 1,88% 192 106,08% 

Časové rozlíšenie 16 160,00% -13 -56,52% 
Pasíva Súvahy     
Pasíva spolu 2.768 53,41% 86 1,69% 

Vlastný kapitál 4.004 1.013,67% 76 23,82% 
Rezervný fond, ostatné fondy a NF 0 0,00% 14 233,33% 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 76 76,77% 28 39,44% 
Výsledok hospodárenia bežného účtu ÚO -72 -94,74% 34 80,95% 

Cudzie zdroje -1.209 -25,49% -35 -0,73% 

Dlhodobé záväzky 724 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé záväzky -1.933 -40,75% -35 -0,73% 
Záväzky z obchodných vzťahov -386 -36,66% -445 -29,71% 

Dohadné účty pasívne 4 36,36% -9 -45,00% 

Iné záväzky 245 0,00% -10 -100,00% 

Časové rozlíšenie 18 0,00% 0 0,00% 

 

Finančný majetok zaznamenal len nepatrný nárast, ale časové rozlíšenie vzrástlo až 

o 160%. Aktíva teda majú tendenciu rásť v obidvoch sledovaných obdobiach. Rovnako 

má stúpajúcu tendenciu aj dlhodobý majetok, ktorý tvorí len zložka dlhodobého 

hmotného majetku, konkrétne stavby a samostatné hnuteľné veci a obežné aktíva. 

Najväčšou položkou obežných aktív sú zásoby a tovar a tiež majú neustálu tendenciu 

rásť. Naopak za sledované obdobia môžeme sledovať nárast krátkodobých pohľadávok 

a krátkodobého finančného majetku, ale v prvom sledovanom období bol nárast 

markantnejší ako v druhom. Dlhodobý finančný majetok v Súvahe chýba úplne a z toho 

je zrejmé, že spoločnosť nevlastní žiadne podiely, zálohy ani iný finančný majetok. 

 

Položka pasíva spolu má takisto v prvom období malý nárast 1,69%, ale v druhom je 

markantný a to 53,41%.V prvom období to bolo spôsobené ako nulovým časovým 

rozlíšením a dlhodobými záväzkami, tak aj zápornými hodnotami krátkodobých 
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záväzkov a cudzích zdrojov. Zápory boli natoľko silné, že ani plusové hodnoty 

vlastného kapitálu neboli schopné pokryť tieto mínusy. Druhé obdobie je na tom značne 

lepšie a to spôsobila kladná hodnota vlastného kapitálu, ktorá bola 1.013,67%. Tento 

nárast bol spôsobený rapídnym nárastom kapitálových fondov. V tomto období zase 

nastal pokles cudzích zdrojov a krátkodobých záväzkov, pri čom dlhodobé záväzky boli 

rovné nule. 

 

Horizontálna analýza Výkazu ziskov a strát 

 

Tabuľka č. 24: Horizontálna analýza – položky VZZ 

(Zdroj: Výkaz ziskov a strát, vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Tržby za predaj tovaru 13.229 12.760 8.851 

Náklady vynaložené na predaný tovar 10.725 11.345 7.786 

Obchodná marža 2.477 1.415 1.065 

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 4 122 32 

Výkonová spotreba 1.684 1.129 865 

Pridaná hodnota 797 408 232 

Osobné náklady súčet 317 138 - 

Mzdové náklady 238 118 - 

Náklady na soc. zabezpečenie a ZP 78 20 - 

Dane a poplatky 26 10 11 
Odpisy dlhodob. nehnuteľ. a hnuteľ. majetku 337 175 108 

Prevádzkový výsledok hospodárenia 128 180 112 

Nákladové úroky 22 - - 

Ostatné finančné výnosy 34 29 26 

Ostatné finančné náklady 121 115 86 

Finančný výsledok hospodárenia -109 -86 -60 

Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 4 76 42 
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie (+/-) 4 76 42 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 19 94 52 

 

Postup zostavenia horizontálnej analýzy Výkazu ziskov a strát je rovnaký ako pri 

horizontálnej analýze Súvahy. To znamená, že najprv sú zoradené jednotlivé položky 

výkazu, a potom nasleduje medziročné porovnanie rokov 2012 a 2011 v prvom období 

a v druhom období, čo je porovnanie rokov 2013 a 2012 v hodnotách absolútnych 

a percentuálnych. 
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Tabuľka č. 25: Horizontálna analýza – výsledné položky VZZ 

(Zdroj: Výkaz ziskov a strát, vlastné spracovanie) 

 2013 - 2012 2012 - 2011 

Ukazovateľ Absolútny V % Absolútny V % 

Tržby za predaj tovaru 469 3,67% 3.909 44,16% 

Náklady vynaložené na predaný tovar -620 -5,46% 3.559 45,71% 

Obchodná marža 1.062 75,05% 350 32,86% 
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb -118 -96,72% 90 281,25% 

Výkonová spotreba 555 49,15% 264 30,52% 

Pridaná hodnota 389 95,34% 176 75,86% 

Osobné náklady súčet 179 129,71% 138 0,00% 

Mzdové náklady 120 101,69% 118 0,00% 

Náklady na soc. zabezpečenie a ZP 58 290% 20 0,00% 

Dane a poplatky 16 160% -1 -9,09% 
Odpisy dlhodob. nehnuteľ. a hnuteľ. majetku 162 92,57% 67 62,03% 

Prevádzkový výsledok hospodárenia -52 -28,88% 68 60,71% 

Nákladové úroky 22 0,00% 0 0,00% 

Ostatné finančné výnosy 5 17,24% 3 11,53% 

Ostatné finančné náklady 6 5,21% 29 33,72% 

Finančný výsledok hospodárenia -23 26,74% -26 43,33% 

Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť -72 -94,73% 34 80,95% 
Výsledok hospodárenia za účtové obdobie (+/-) -72 -94,73% 34 80,95% 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -75 -79,78% 42 80,76% 

 

Tržby za predaj tovaru majú rastúcu tendenciu a to v prvom období narástli až o 44,16% 

a v druhom už len o 3,67%. Tieto tržby predstavujú hlavné tržby spoločnosti, pretože 

majú práve rastúci charakter. Náklady vynaložené na predaný tovar, je položka, ktorá 

súvisí s tržbami a je kolísavá. V prvom období zaznamenali nárast o 45,71% a v druhom 

pokles o 5,46%. Položka obchodná marža je takisto rastúca a to vysokým tempom 

najprv o skoro 33%, a potom až o 75%. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 

rapídne klesla a je teda možné usúdiť, že tieto tržby nebudú hlavnými tržbami 

spoločnosti, pretože sa nejedná o výrobný podnik. V súvislosti s výkonovou spotrebou 

ide tiež o kladnú situáciu, pretože táto položka má rastúcu tendenciu v sledovaných 

obdobiach a v prvom dokonca pomalšie ako tržby. Položka pridanej hodnoty má takisto 

rastúci charakter. 

 

Osobné náklady sa v druhom sledovanom období rapídne zvýšili a to predovšetkým 

v položke mzdových nákladov a nákladov na sociálne a zdravotné zabezpečenie, čo 

mohlo byť spôsobené zvýšením počtu zamestnancov. Spoločnosť nezostavuje výročnú 
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správu, a tak je možné sa domnievať, že išlo o sezónu, kedy bol veľký záujem 

o poskytované služby a bolo viac ako nutné prijať sezónnych brigádnikov. 

 

Odpisy dlhodobého nehnuteľného a hnuteľného majetku majú takisto rastúci charakter, 

čo mohlo byť spôsobené práve rozšírením o nové skladovacie priestory v podobe 

klietok na lode. 

 

Prevádzkový výsledok hospodárenia v sledovaných obdobiach klesá, čo nie je príliš 

pozitívne. Ostatné finančné výnosy majú rastúcu tendenciu, zatiaľ čo ostatné finančné 

náklady práve prudko klesajú. A finančný výsledok hospodárenia má klesajúci 

charakter takisto ako výsledok hospodárenia za bežnú činnosť, výsledok hospodárenia 

za účtové obdobie a aj výsledok hospodárenia pred zdanením. 

 

3.6.2 Vertikálna analýza podniku 

 

Tabuľka č. 26: Vertikálna analýza – výsledné položky Súvahy 

(Zdroj: Súvaha, vlastné spracovanie) 

 2013 2013 2012 2012 2011 2011 

Stále aktíva 1.036 13,03% 369 7,18% 420 8,24% 

DHM 1.036 13,03% 369 7,18% 420 8,24% 

Obežné aktíva 6.889 86,64% 4.759 92,62% 4.654 91,31% 

Zásoby 5.478 68,90% 3.806 74,08% 4.297 84,30% 

Krátkodobé pohľadávky 1.031 12,97% 580 11,23% 176 3,45% 

KFM 380 4,78% 373 7,26% 181 3,55% 

Časové rozlíšenie 26 0,33% 10 0,2% 23 0,45% 

Vlastný kapitál 4.399 55,33% 395 7,69% 319 6,26% 

Základný kapitál 200 2,52% 200 3,89% 200 3,92% 

Zákonný rezervný fond 20 0,25% 20 0,39% 6 0,12% 

Nerozdelený zisk 175 2,20% 99 1,93% 71 1,39% 

Výsledok hospodárenia 4 0,05% 76 1,48% 42 0,52% 

Cudzie zdroje 3.534 44,45% 4.743 92,31% 4.778 93,74% 

Dlhodobé záväzky 724 9,11% 0 - 0 - 

Krátkodobé záväzky 2.810 35,34% 4.743 92,31% 4.778 93,74% 

Záväzky z obch. vz. 667 8,39% 1.053 20,49% 1.498 29,39% 

Záväzky ovl. osoba 1.690 21,26% 0 - 0 - 

Časové rozlíšenie 18 0,23% 0 - 0 - 

 



82 

Vertikálna analýza porovnáva podiel jednotlivých položiek na položke celkovej, a preto 

je možné pomocou tejto analýzy zobraziť vývoj čiastočných položiek a ich správanie sa 

voči celkovej položke. Najprv budú zobrazené jednotlivé položky formou tabuľky. Táto 

tabuľka zobrazí položky v jednotlivých rokoch (2011, 2012, 2013) a 

odráža  percentuálne zastúpenie na celkovej položke. Bilančná hodnota Súvahy (výška 

aktív a pasív) bola v jednotlivých rokoch nasledujúca: v roku 2011 5.097 tisíc Kč, 

v roku 2012 5.138 tisíc Kč a v roku 2013 7.951 tisíc Kč. Tabuľka č. 26 ukazuje, že 

výška stálych aktív bola v posledných troch rokoch kolísavá, pretože z roku 2011 do 

roku 2012 bol zaznamenaný mierny pokles, ale v roku 2013 nastal rapídny nárast. 

Časové rozlíšenie bolo v rokoch 2011 a 2012 nulové a v roku 2013 dosahovalo hodnotu 

18.000 Kč, čo je voči celkovej sume aktív zanedbateľné percento. 

 

Nasledujúce grafy, Graf č. 8, Graf č. 9 a Graf č 10 znázorňujú podiel jednotlivých 

položiek na celkových aktívach v jednotlivých rokoch v percentuálnom zastúpení.  

 

 

Graf č. 8: Podiel aktív v roku 2011 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V roku 2011 tvorí najväčšiu časť aktív obežné aktíva, konkrétne položka zásob a to vo 

výške až 84,30%. Ďalšou položkou aktív je dlhodobý majetok, ale túto položku 

spoločnosti tvorí iba dlhodobý hmotný majetok a to vo výške 8,24%. Krátkodobý 

finančný majetok je vo výške 3,55% a krátkodobé pohľadávky vo výške 3,45%. Časové 

rozlíšenie je takmer zanedbateľné, len 0,45%. 
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V roku 2012 sú zmeny v podieloch jednotlivých položiek na celkových aktívach len 

veľmi malé. Najväčší podiel majú stále zásoby. Podstatné je, že ich výška klesla a to na 

74,08% a zvýšil sa podiel krátkodobých pohľadávok na 11,23%, krátkodobého 

finančného majetku na 7,26% a dlhodobého hmotného majetku na 7,18%. Časové 

rozlíšenie oproti predchádzajúcemu roku ešte kleslo, a tak dosiahlo hodnoty len 0,2%. 

 

 

Graf č. 9: Podiel aktív v roku 2012 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Graf č. 10: Podiel aktív v roku 2011 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

7% 

74% 

11% 
8% 

0% 

Podiel aktív v roku 2012 

Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé finančné pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie

13% 

69% 

13% 
5% 

0% 

Podiel aktív v roku 2013 

Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie



84 

V roku 2013 sa podiel zásob na celkových aktívach zmenšil a to na 68,90%. V tomto 

roku sa taktiež zväčšilo percento dlhodobého hmotného majetku na 13,03% , čo mohlo 

byť spôsobené rozšírením skladovacích priestorov na lode v podobe výstavby klietok 

a nákupu nových áut na zájazdy. Tiež nastal nárast krátkodobých pohľadávok na 

13,97%. Naopak podiel krátkodobého finančného majetku poklesol na 4,78%. Časové 

rozlíšenie narástlo na 0,33%. 

 

Druhú časť vertikálnej analýzy tvorí analýza pasív, ktorú znázorňujú grafy č. 11, 12 

a 13. 

 

Graf č. 11: Podiel pasív v roku 2011 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V roku 2011 majú vysoký podiel na pasívach krátkodobé záväzky a to až vo výške 

93,74%. Základný kapitál tvorí podiel len vo výške 3,92% ostatné položky sú menej 

ako 1,5% z celkového podielu pasív. To znamená, že väčšina podielu pasív je cudzí 

kapitál. V roku 2012 bola podobná situácia a zlom nastal až v roku 2013, kedy je pomer 

vlastného a cudzieho kapitálu 55:45. V roku 2012 sa podiel krátkodobých záväzkov na 

celkových pasívach znížil na 92,31%. Hlavnou položkou krátkodobých záväzkov 

ostávajú záväzky z obchodných vzťahov, ktoré sa znížili oproti roku 2011 z 29,39% na 

20,49%. Podiel základného kapitálu ostal nezmenený, vďaka malému nárastu 

zákonného rezervného fondu, ktorý narástol len o 0,39%, ďalej nárastu nerozdeleného 

zisku na 1,93% a taktiež narástol aj výsledok hospodárenia na 1,48%. Časové rozlíšenie 

ako v roku 2011, tak v roku 2012 dosahovalo nulové hodnoty. 
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Graf č. 12 Podiel pasív v roku 2012 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Graf č. 13: Podiel pasív v roku 2013 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Rok 2013 je na zmenu v podieloch na celkových pasívach zaujímavejší a to z dôvodu, 

že došlo k poklesu krátkodobých záväzkov z 92% v roku 2012, na 35% v roku 2013. 

Príčinou tohto poklesu bol pokles položky záväzkov z obchodných vzťahov z 20,49% 

v roku 2012 na 8,39% v roku 2013. Dlhodobé záväzky narástli z nulovej hodnoty na, 

9.11% a cudzí kapitál klesol z 92% v roku 2012, na 44,45% v roku 2013. Základný 

kapitál mierne klesol na hodnotu 2,52%, a to pretože klesli aj položky ako zákonný 

rezervný fond, výsledok hospodárenia, ale nerozdelený zisk veľmi mierne vzrástol. Ale 

celkový vlastný kapitál vzrástol na hodnotu 4.399.000 Kč vďaka položke ostatné 
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kapitálové fondy, ktorá bola doposiaľ nulová. V roku 2013 dosiahla hodnotu 4.000.000 

Kč, čo činí podiel na celkových pasívach celých 50%. 

 

3.6.3 Ukazovatele aktivity 

 

Ukazovatele aktivity sú také koeficienty, ktoré zobrazujú hospodárenie spoločnosti 

s aktívami. Vypočítané údaje sú ďalej zobrazené v Tabuľke č. 27 a následne pre lepšiu 

predstavivosť aj v Grafe č. 14. 

 

Obrat celkových aktív udáva, koľkokrát sa aktíva obrátia v tržbách a odporučené 

hodnoty sú v intervale od 1,6 do 3. Tabuľka č. 27 udáva, že vo všetkých rokoch sa obrat 

celkových aktív nachádzal v danom intervale, ale je vidieť výkyvy v jednotlivých 

rokoch. To znamená, že spoločnosť nemá príliš vysoký majetok, a ten ktorý má využíva 

efektívne. 

 

Tabuľka č. 27: Ukazovatele aktivity 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Obrat aktív 1,66 2,50 1,74 

Obrat zásob 2,41 3,38 2,06 

Doba obratu zásob 149,02 106,36 174,14 

Doba splatnosti pohľadávok 28,04 16,20 7,13 

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov 76,44 132,54 193,63 

 

Obrat zásob má kolísavý charakter a udáva, koľkokrát sa zásoby premenia na tržby. 

Najmenšia hodnota je v roku 2011 a to 2,06 krát. Doba obratu zásob potom udáva, 

koľko dní uplynie od nakúpenia tovaru do jeho spotreby. Doba obratu zásob bola 

najvyššia v roku 2011 a to vo výške 174,14 dní. Najlepšie spoločnosť hospodárila so 

zásobami v roku 2012, kedy doba obratu zásob činila 106,36 dní a obrat zásob činil až 

3,38x. 

 

Doba splatnosti pohľadávok sa každým rokom zvyšuje a tým pádom sa zvyšuje počet 

dní, za ktoré inkasuje peniaze za už predaný tovar. Tieto hodnoty by sa mali ďalej 

porovnávať s dobou splatností faktúr. 
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Doba splatnosti krátkodobých záväzkov je opakom doby splatnosti pohľadávok a je 

s ňou úzko prepojená, to stavia spoločnosť do pozície odberateľa. Táto hodnota by mala 

byť vyššia ako doba obratu pohľadávok. V prípade spoločnosti Water Element, s.r.o. je 

toto pravidlo splnené vo všetkých 3 rokoch. Ak by sa náhodou tento rozdiel prehlboval 

a to v prospech pohľadávok, tak by to znamenalo, že spoločnosť bude inkasovať svoje 

tržby neskôr ako musí platiť svojím dodávateľom a tým pádom by sa mohla dostať do 

finančnej tiesne. 

 

 

Graf č. 14: Stav ukazovateľov aktivity (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.6.4 Ukazovatele likvidity 

 

Tieto ukazovatele sú celkovo 3 a to bežná likvidita, pohotová a okamžitá likvidita. 

Ukazovatele sa odlišujú tým, aké obežné aktíva sú započítané do výpočtov (okamžitá 

likvidita sa bude počítať len z finančných prostriedkov). Tabuľka č. 28 udáva hodnoty 

jednotlivých likvidít v sledovanom období troch rokov. 

 

Tabuľka č. 28: Ukazovatele likvidity 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Bežná likvidita 2,45 1,00 0,97 

Pohotová likvidita 0,50 0,13 0,07 

Okamžitá likvidita 0,13 0,08 0,03 
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Bežná likvidita zaznamenáva, koľkokrát obežné aktíva plne pokrývajú krátkodobé 

záväzky a z tabuľky je jasné, že odporúčaná hodnota danej likvidity sa pohybuje 

v intervale 1,5 – 2,5. U spoločnosti je zrejmé, že tento interval spĺňa len v roku 2013 

a to hodnotou 2,45, čo je horná hranica. 

 

Pohotová likvidita by sa mala pohybovať v intervale 0,7 – 1,2 a väčšinou sa odporúča, 

aby sa pohybovala nad 1. Spoločnosť bohužiaľ ani v jednom z období nedosiahla ani na 

spodnú hranicu. V roku 2013 dosiahla najvyššieho koeficientu v hodnote 0,50. 

 

Okamžitá likvidita je likvidita tretieho stupňa. Táto likvidita má najmenší interval 

a pohybuje sa v rozmedzí 0,2 – 0,5. V sledovanom období 3 rokov spoločnosť dosiahla 

v roku 2013 koeficientu 0,13. Čo nie je moc dobré, pretože to značí, že spoločnosť má 

problémy so svojou likviditou, hospodárenie s peniazmi nie je príliš efektívne 

a pravdepodobne bude problém s úhradou svojich záväzkov. 

 

 

Graf č. 15: Stav ukazovateľov likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.6.5 Ukazovatele rentability 

 

Ukazovatele rentability sú počítané na základe pomeru zisku a zdrojov, ktoré boli 

potrebné. V Tabuľke č. 29 sú vyobrazené výpočty v percentuálnom vyjadrení 

jednotlivých rentabilít. 
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Tabuľka č. 29: Ukazovatele rentability 

(zdroj: vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

ROA - Rentabilita celkových aktív 0,52 1,83 1,02 

ROCE - Rentabilita investovaného kapitálu 0,80 23,80 16,30 

ROE - Rentabilita vlastného kapitálu 0,09 19,24 13,17 

ROS - Rentabilita tržieb 0,03 0,59 0,47 

 

 

Graf č. 16: Stav ukazovateľov rentability (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Rentabilita celkových aktív (ROA) má veľmi nízke hodnoty a najlepšieho výsledku 

dosiahla v roku 2012 a to v hodnote 1,83 %, a potom nasledoval rapídny pokles na 

hodnotu 0,52%. Pravdepodobne sa tu bude vyskytovať problém vysokých nákladov. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) vychádza zo všetkých výsledkov najlepšie. 

Tento ukazovateľ porovnáva všetky výnosy a dlhodobé zdroje. Zo začiatku sledovaného 

obdobia mal rastúci charakter, ale v roku 2013 mal opäť skoro 100% pokles. 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) by mala vykazovať koeficient okolo 10%. 

Hodnota tohto ukazovateľa slúži k získaniu úveru. Spoločnosť vykazuje ROE v roku 

2011 13,16% a v roku 2012 sa ešte zvýšil o 6,08% a nakoniec v roku 2013 nastal skoro 

100 % pokles. 
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Rentabilita tržieb (ROS) sa v rokoch 2012 a 2011 pohybuje len okolo pol percenta, 

a pritom normálne hodnoty by mali byť okolo 6%. Dôvodom môžu byť vysoké náklady 

a klesajúca marža. 

 

3.6.6 Ukazovatele zadlženosti 

 

Tabuľka č. 30 znázorňuje ukazovatele zadlženosti a ich výšku v absolútnej hodnote. Pre 

lepšiu predstavu sú ukazovatele zobrazené pomocou Grafu č. 17. Ukazovatele celkovej 

zadlženosti a kvóty vlastného kapitálu majú podobný význam, pretože znázorňujú do 

akej miery je spoločnosť financovaná cudzími alebo vlastnými zdrojmi. Inak povedané, 

do akej miery spoločnosť financuje aktíva cudzími, či vlastnými zdrojmi. 

Z nasledujúcej tabuľky je viditeľné, že v roku 2011 a 2012 bola spoločnosť financovaná 

viac ako z 90% cudzími zdrojmi. Zlom nastal v roku 2013, kedy sa pomer cudzích 

a vlastných zdrojov  vyrovnal takmer 1:1. 

 

Tabuľka č. 30:Ukazovatele zadlženosti: 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

Celková zadlženosť 0,44 0,92 0,94 

Kvóta vlastného kapitálu 0,56 0,08 0,06 

Koeficient zadlženosti 0,80 12,00 14,98 

Dlhodobá zadlženosť 0,09 - - 

Bežná zadlženosť 0,35 0,92 0,94 

 

Koeficient zadlženosti udáva pomer medzi vlastným a cudzím kapitálom. Hodnota tohto 

ukazovateľa rastie s hodnotou cudzích zdrojov. Najvyššia hodnota cudzích zdrojov bola 

v roku 2011, v roku 2012 mierne klesla a v roku 2013 nastal rapídny pokles. 

 

Z koeficientu dlhodobej zadlženosti plynie pomer dlhodobého cudzieho kapitálu 

a celkových aktív. To vypovedá o tom, koľko aktív je platených z dlhodobých zdrojov. 

Z tabuľky je čitateľný iba rok 2013 s hodnotou 9%, a to z dôvodu, že do tohto roku 

spoločnosť vykazovala položku dlhodobých zdrojov v hodnote 0. 
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Posledným koeficientom je bežná zadlženosť, ktorá dáva do pomeru krátkodobé zdroje 

a celkové aktíva. Spoločnosť v roku 2011 a 2012 vykazovala výšku krátkodobých 

zdrojov zhodnú s výškou cudzích zdrojov, a preto je v týchto rokoch ukazovateľ bežnej 

zadlženosti rovnaký ako ukazovateľ celkovej zadlženosti. V roku 2013 dosiahla bežná 

zadlženosť hodnoty 35%. 

 

 

Graf č. 17: Stav ukazovateľov zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.6.7 Rozdielové a tokové ukazovatele 

 

Rozdielové a tokové ukazovatele sú charakterizované ako finančné fondy a v Tabuľke 

č. 31 sú uvedené výpočty čistého pracovného kapitálu a čistých pohotovostných 

prostriedkov za posledné 3 roky. Čiastky v tejto tabuľke sú uvedené v tisícoch Kč. 

 

Tabuľka č. 31: Rozdielové a tokové ukazovatele 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 2013 2012 2011 

ČPK - čistý pracovný kapitál 4.079 16 -124 

ČPP - čisté pohotové prostriedky -2.430 -4.370 -4.633 

 

Čistý pracovný kapitál je forma finančnej rezervy, kedy je využívaný voľný kapitál 

k zabezpečeniu bezproblémového podnikania. Prostriedky sú vhodné na krytie 

nepredvídaných udalostí, ktoré by spoločnosť mohli dostať do problémov. V prípade 
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Water Element bol tento koeficient v roku 2011 záporný, ale v roku 2012 zaznamenal 

kladné čísla a v roku 2013 ide už o celkom vysokú čiastku v hodnote 4.079.000 Kč. 

 

Ukazovateľ čistých pohotovostných prostriedkov zobrazuje fyzické peniaze a peniaze 

na bankovom účte, od ktorých sa odčítajú krátkodobé záväzky. Ide o ukazovateľ, ktorý 

tiež zobrazuje finančné rezervy spoločnosti. Vo všetkých troch rokoch sú hodnoty 

záporné, ale ich hodnota má rastúci charakter. Tieto záporné hodnoty môžu čiastočne 

vysvetľovať problémy s likviditou. 

 

3.7 Portrov model  

 

Tento model patrí k základným a najvýznamnejším nástrojom, ktoré analyzujú 

konkurenčné prostredie firiem a ich strategické správanie na trhu, v ktorom sa daný 

podnik nachádza. Spoločnosť Water Element sa vo svojom odvetví stretáva po celú 

dobu svojej existencie s konkurenciou. Existuje veľké množstvo iných spoločností 

a fyzických osôb, ktoré ponúkajú buď zhodné produkty alebo rovnaké služby. 

 

Konkurencia v odvetví 

 

Aby bolo možné určiť konkurenciu v odvetví je potrebné objasniť niekoľko ďalších 

súvislostí. Pre vypracovanie tejto analýzy bolo uvažované o trhu a konkurencii len 

v rámci Brna a jeho najbližšieho okolia a to z nasledujúcich dôvodov.  

 

Brno je tradičným odberateľským miestom s výhodnou geografickou polohou. 

Nachádza sa tu sútok riek Svratky a Svitavy. Ďalšími dostupnými riekami v okolí Brna 

sú Jihlava, Dyje, Morava a Oslava. Výskyt týchto riek je spojený s existenciou 

vodáckych oddielov, ktoré na riekach trénujú a vytvárajú tak komunitu. Ďalej je 

potrebné uvažovať o tom, že vodáci napríklad z Prahy nebudú vyrážať na splavovanie 

divokej vody s brnenskou spoločnosťou a to práve na jednej strane z dôvodu komunity 

a na druhej strane z dôvodu dopravy (je to nevýhodné a finančne náročné). A preto je 

vhodné za konkurenciu považovať len podniky v rámci Brna a jeho okolia, ktoré 

poskytujú predaj vodáckeho tovaru, ponúkajú požičovňu a súčasne vodácke zájazdy. 
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V Brne a jeho okolí sa mimo spoločnosti Water Element nachádza len jeden priamy 

konkurent. a to spoločnosť Sun Sport, ktorá poskytuje síce menší výber vodáckeho 

materiálu, ale má tiež požičovňu vodáckeho vybavenia, priamy prístup k rieke 

a poskytuje aj vodácke zájazdy. Zatiaľ čo Water Element je špecializovaný len na 

divokú vodu, čo znamená že ide o sezónny šport. Sun Sport má rozšírenú ponuku ako 

letných športov o turistiku a športové lezenie, tak aj o zimné športy ako napríklad 

bežky, lyže. Taktiež poskytuje aj ich predaj tohto materiálu, požičovňu a zájazdy. 

Lokalizácia týchto dvoch spoločností je taká, aby si „neprekážali“. Water Element je na 

„hornom“ toku Svratky nad Jundrovským jezom a Sun Sport sa nachádza až na 

„dolnom“ v Horních Heršpicích. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

 

Náklady na samotný vstup do tohto odvetvia nie sú príliš finančne náročné. Ale existuje 

niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené, aby takáto spoločnosť mohla vzniknúť. 

Prvou nutnosťou je existencia samotného trhu. Tento trh vniká bezprostredne 

v závislosti na geografických podmienkach, čo je v tomto prípade výskyt tečúcej rieky a 

prítomnosť vodáckych oddielov ako je už zmienené vyššie. Jednoducho nie je možné 

poskytovať tieto služby niekde, kde k tomu nie sú vytvorené adekvátne podmienky 

(nedá sa korčuľovať na púšti), medzi ktoré patrí aj vznik vodáckej komunity. 

 

Ďalšou podmienkou sú skills a kľúčom k vstupu na trh je know-how. Táto podmienka 

nadväzuje na tú prvú. Osoba, ktorá chce založiť spoločnosť musí poznať filozofiu 

vodáckej komunity. Takýchto ľudí, ktorí majú dostatočné skúsenosti a ovládajú know-

how nie je veľa a zvyčajne sa jedná o bývalých reprezentantov, trénerov, vedúcich 

vodáckych oddielov a pod. Spojením týchto dvoch podmienok vzniká trh s potrebnou 

komunitou a so stálymi zákazníkmi. Spoločnosť, ktorá chce konkurovať musí ponúkať 

ako predaj, tak aj možnosť vodáckych akcií a zájazdov. K tým to aktivitám je nutná 

prítomnosť komunity. Zákazník má možnosť samostatnej organizácie a len pôžičky 

materiálu alebo si objedná celú službu priamo od spoločnosti. 
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Poslednou podmienkou sú finančné prostriedky. Ako už bolo spomenuté, vstup na trh 

a samotné založenie spoločnosti oproti iným odvetviam nie je až tak finančne náročné. 

Vodácky materiál je pomerne drahý, ale musia byť splnené predchádzajúce dve 

podmienky. Zákazníci sú zvyknutí nakupovať formou objednávky na zákazku a tiež 

musia poskytovať pomerne vysoké preddavky. Ako je uvedené nižšie, zákazníkovi sa aj 

napriek pomerne vysokej cene nevyplatí odberať materiál samostatne od výrobcu. 

 

Najbližšou príležitosťou pre vstup konkurencie na trh je príprava výstavby umelého 

slalomového kanálu v Brne, ktorý sa bude nachádzať na rieke Svratka v mestskej časti 

Jundrov. Malo by byť vybudované prostredie práve pre vodácke športy a to v rámci 

všetkých potrebných služieb. Je možné, že sa tejto príležitosti ujme jedna z už 

fungujúcich spoločností v Brne, prípadne nastane ich spojenie (fúzia, akvizícia) alebo 

vznikne nová spoločnosť a vodácka komunita v oblasti tohto kanálu, ktorá bude 

ponúkať komplexné vodácke služby, ktoré budú špecializované pretekársky. 

 

Aj napriek tomu, že vodácky šport je v Brne a jeho okolí veľmi populárny, dokonca by 

sa dalo povedať tradičný napríklad z geografického hľadiska, a pretože ide o šport 

individuálny a zároveň kolektívny. Vodácke oddiely sú zamerané na všetky vekové 

skupiny, tak tento trh je pre zahraničnú konkurenciu neatraktívny, čo dáva príležitosť 

k zdravému súťaženiu medzi spoločnosťami, ktoré sa nachádzajú v Brne a jeho okolí. 

 

Hrozba substitútov 

 

Na substitúty sa v tomto prípade dá pozrieť z niekoľkých uhlov pohľadu. Prvým 

pohľadom je substitúcia materiálu konkrétneho produktu, napríklad pádla. Pádlo 

drevené sa dá nahradiť pádlom plastovým a to sa dá nahradiť pádlom kompozitným 

(kevlar, dural, aramid, sklolaminát). O substitúcii materiálu sa dá uvažovať skoro 

u každého druhu vodáckeho vybavenia. Čo sa týka vodáckeho vybavenia ako celku, 

v podstate substitúty neexistujú. Vždy budú vodáci potrebovať nejakú loď, materiál, 

vybavenie a bezpečnostné prvky. Bez ohľadu na to, či ide o splavovanie vody na 

kajaku, kánoe, rafte či iných prostriedkoch. Tento druh tovaru nie je nahraditeľný, čo je 

v podstate veľkou výhodou. 
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Druhým uhlom pohľadu je substitúcia samotného kajakárskeho športu a to v zmysle 

inými vodnými športmi, pri ktorých sa pádluje. Takýmito športmi môžu byť napríklad 

kanoistika, rafting, splavovanie na dvojmiestnych nafukovacích lodiach (pálava, 

baraka,...) a na SUPovi (Stand Up Paddle). Ďalším pohľadom môže byť substitúcia 

samotného pohybu, ktorý je pri pádlovaní vykonávaný. Adekvátnym substitútom je 

ergometer Fluid Rower, ktorý imituje pohyb, ktorý je vykonávaný pri pádlovaní. Tiež sa 

sem dajú zaradiť rôzne veslárske trenažéry, pretože posilňujú rovnaké svalové skupiny. 

 

Najväčšiu hrozbu substitútov samotnej služby, kajakárskych zájazdov, však v tomto 

odvetví môžu predstavovať adrenalínové cestovné kancelárie, ktoré vo svojej ponuke 

majú zahrnuté aj akčné zjazdy divokej vody v cudzích krajinách s prepravou a sú 

schopné zabezpečiť vodácke vybavenie a skúseného sprievodcu. Takýchto extrémnych 

cestovných kancelárií a zákazníkov, ktorí by vyhľadávali takýto druh adrenalínu na 

vode nie je mnoho. Tiež je potrebné znova podotknúť, že by tu bola absencia komunity. 

 

Vyjednávacia sila odberateľa 

 

Spoločnosť Water Element sa venuje nákupu, predaju tovaru a poskytovaniu služieb. 

Na trhu existuje určitý, obmedzený počet druhov napríklad pádiel, ktoré firmy 

ponúkajú. Pádla predávajú všetky firmy na trhu, a preto má odberateľ (zákazník) 

možnosť výberu. Ten prebieha buď priamo na internetových stránkach alebo v predajni, 

kde sú dostupné katalógy priamo výrobcov pádiel. Ďalšou možnosťou je nákup 

spomínaného pádla priamo od výrobcu, čo je pre odberateľa finančne a časovo náročné 

z dôvodu dopravy jedného kusu. 

 

Odberateľmi sú vodáci a vďaka existencii mnohopočetnej vodáckej komunity v okolí, 

má spoločnosť Water Element dostatočný počet stálych odberateľov. Čo je výhodné 

z hľadiska toho, že čím viac skalných odberateľov, tým sa môžu uskutočňovať vyššie 

odbery od dodávateľov. Vysoké odbery majú za následok vyššie zľavy na tovar, ale 

tovar je natoľko špecifický, že cena pre odberateľa je nemenná. Z toho vyplýva, že 

odberateľ nemá možnosť ovplyvňovať cenu predávaného tovaru. 
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Ale spoločnosť je úzko spätá s komunitou a pokiaľ sa v nej začne šíriť informácia o zlej 

informovanosti a zlom zachádzaní s klientmi, tak spoločnosť má veľký problém. Keďže 

sú zamestnanci spoločnosti Water Element zvyknutí na zákazníkov vodákov, ktorí 

pravidelne navštevujú ich predajňu, a ku ktorým majú neformálny prístup. Tak sa ľahko 

môže stať, že cudzí návštevník, ktorý nie je na takýto neformálny prístup zvyknutý sa 

nechá ľahko odradiť a túto spoločnosť už nenavštívi. Tento neformálny prístup je od 

stálej vodáckej klientely vyžadovaný, ale zamestnanci by mali rozlišovať „cudzích“ 

zákazníkov a vodácku komunitu. 

 

Spoločnosť Water Element vďaka komunite, ktorá sa v jej blízkosti nachádza je 

schopná zabezpečiť akékoľvek požiadavky, ktoré má odberateľ. Je možné obslúžiť 

malú skupinu zákazníkov, veľkú skupinu, začiatočníkov aj skúsených vodákov. Táto 

spoločnosť je teda orientovaná na zákazníka, ale zákazník nemá príliš veľkú šancu 

ovplyvniť ceny. 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

 

Dodávateľov nie je až také veľké množstvo ako v iných odvetviach, ale vládne medzi 

nimi pomerne vysoká konkurencia a to ako akosťou, tak aj špecializáciou lodí 

a vodáckeho materiálu. V tom, čo ponúkajú sú špecifickí, pretože zjazd divokej vody je 

napríklad olympijským športom, čo vyzdvihuje jeho popularitu a rivalitu medzi 

dodávateľmi. 

 

Dodávatelia vyrábajú produkty, ktoré majú výrobnú hodnotu, ale na trhu sa utvorila 

cena iná tržná, ktorá väčšinou býva vyššia ako výrobná cena. K tržnej cene si výrobca 

zvyčajne pripočíta ešte maržu a tak určí predajnú cenu. Ďalej výrobca distribuuje 

produkty odberateľovi, čo je v tomto prípade spoločnosť Water Element. Táto 

spoločnosť si k cene od výrobcu pripočíta svoju maržu, a až potom sa produkt predáva 

zákazníkovi. 

 

Aj napriek niekoľkonásobnému zvyšovaniu ceny počas „cesty“ produktu od výrobcu 

k dodávateľovi sa jednotlivcovi nevyplatí objednať si produkt alebo materiál priamo od 
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výrobcu. A to z dôvodu, že objednané množstvo bude príliš malé, a tak nedostane 

žiadnu zľavu, doprava bude finančne náročná a ešte k tomu bude trvať príliš dlho. 

Väčšina zahraničných firiem mimo Európu prepravuje materiál lodnou dopravou 

v dokoch a niekedy ich naplnenie trvá aj viac ako dva mesiace. 

 

Z pozície dodávateľa tiež môže nastať stret s obchodným právom. Napríklad situácia, 

kedy výrobca z USA neposiela tovar skôr než naplní celý kontajner materiálom 

určeným pre európsky trh. Tým pádom reklamácia, ktorá podľa obchodného zákonníku 

v ČR má byť vybavená do 30 dní, môže trvať aj tri mesiace. Malá obchodná spoločnosť 

ako Water Element nemá možnosť zatlačiť na tak veľkého dodávateľa, a preto takéto 

situácie musí riešiť formou náhrady. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že dodávateľ má možnosť dodávať vtedy, keď on sám 

chce alebo keď je to pre neho výhodné. Na druhej strane je táto pomerne dosť veľká sila 

rovnaká voči všetkým firmám na danom trhu, takže sú na tom rovnako. 

 

3.8 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je komplexná analýza spoločnosti, ktorej podklady tvoria 

predchádzajúce analýzy. Z vnútorného prostredia spoločnosti vyplývajú jej silné a slabé 

stránky. Z vonkajšieho prostredia vyplývajú príležitosti a hrozby pre spoločnosť. 

Cieľom by mala byť maximalizácia silných stránok a eliminácia slabých. Príležitosti 

predstavujú možnosti na zlepšenie stavu spoločnosti a je potrebné ich využiť. Hrozby 

pre spoločnosť by sa mali tiež eliminovať podobne ako slabé stránky. 

 

Silné stránky: Spoločnosť Water Element je na trhu od roku 2007, čo nie je tak dlho, 

ale doposiaľ sa neustále rozširovala. V posledných rokoch rozšírila okruh dodávateľov 

aj okruh odberateľov, čo malo za následok rozšírenie skladovacích priestorov o nové 

kovové klietky na lode a nákup 2 nových áut na prepravu klientov, čo sa v roku 2013 

prejavilo v náraste položky vlastného kapitálu. Taktiež expandovala aj na zahraničný 

trh, zaviedla internetový obchod a rozšírila portfólio poskytovaných služieb, ktoré sú 

orientované na vodnú turistiku, sú flexibilné a na veľmi vysokej úrovni. Výhodou je 
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samotná pozícia spoločnosti, pretože má priamy prístup k rieke a zákazníci majú 

možnosť vyskúšať materiál priamo na vode, čo v Brne umožňuje len Water Element 

a Sun sport. Žiadna iná požičovňa lodí v Brne túto možnosť nemá. Ďalšou výhodou je 

priamy prístup autom až k predajni a možnosť zanechania vozu na parkovisku aj po 

odjazde na zájazd na dlhšiu dobu. 

 

Slabé stránky: V spoločnosti chýba zamestnanec s marketingovým vzdelaním. 

Internetové stránky by mali byť prehľadnejšie. Zamestnanci by mali rozlišovať bežného 

zákazníka od členov komunity, s ktorými prichádzajú každodenne do styku. Ďalej 

chýba prehľadná evidencia rezervácií lodí a materiálu. V dôsledku neformálneho toku 

informácií často dochádza k informačnému šumu. Spoločnosť je veľmi závislá na 

dodávateľoch a čiastočne na odberateľoch (zákazníkoch), má nízke hodnoty likvidity. 

 

Príležitosti: Veľkou príležitosťou do budúcna je vybudovanie nového umelého 

slalomového kanálu v Brne. Rozšírenie vodáckej komunity (jachting, morské kajaky, 

umelý slalomový kanál) tiež predstavuje vhodnú príležitosť. Prípadná expanzia v rámci 

Českej republiky a upevnenie stability na českom trhu. Tiež je možné rozšíriť portfólio 

služieb o iné zájazdy a pohybové aktivity tak, aby sa pokryla plne aj zimná sezóna. 

Budovanie dôvery medzi spoločnosťou a odberateľmi, upevňovanie vzťahov 

s odberateľmi a v rámci vodáckej komunity. Vybudovanie jednoduchého informačného 

systému na evidenciu rezervácií materiálu a zlepšenie internej komunikácie.  

 

Hrozby: Možný vstup novej konkurencie po vybudovaní umelého slalomového kanálu. 

Udržanie si dobrého a silného renomé spoločnosti. Nečakaný nárast cien vodáckeho 

vybavenia v dôsledku rastu cien ropy a moderných technológií používaných pri ich 

výrobe. Odchod dodávateľov, poprípade skalných odberateľov. Odvrátenie priazne 

vodáckej komunity môže spôsobiť nedostatok kvalifikovaných a skúsených inštruktorov 

kajaku. Zvyšujúca sa inflácia a daňové odvody, hospodárska kríza a výkyvy 

v menových kurzoch tiež ohrozujú existenciu tejto spoločnosti. 
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Zhrnutie SWOT analýzy 

 

Spoločnosť Water Element doteraz využívala prvý kvadrant v rámci SWOT analýzy, 

ktorý predstavuje prístup SO. To znamená, že vonkajšie príležitosti boli využívané 

silnými stránkami spoločnosti. Nikto sa už ale nezamýšľal nad slabými stránkami, či 

dokonca hrozbami, ktoré by Water Element mohli postihnúť. Nasledujúca Tabuľka č. 

32 bude slúžiť ďalej ako odrazový mostík pre vypracovanie návrhov riešení na 

zlepšenie stavu vybranej spoločnosti. 

 

Tabuľka č. 32: Zhrnutie SWOT analýzy 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zrekonštruované priestory  Vzdelanie zamestnancov 

 Rastúca spoločnosť  Príliš neformálny prístup 

 Expanzia na zahraničný trh  Prehľadnosť webu 

 Stály dodávatelia  Evidencia materiálu 

 Široká skupina odberateľov  Rezervačný systém 

 Vodácka komunita  Komunikácia zamestnancov 

 Výhodná pozícia spoločnosti  Nízke hodnoty likvidity 

 Široký výber materiálu  Vysoký obežný majetok 

 Komplexné služby  

 Internetový obchod  

 Klietky na lode WE Community  

 Rozšírenie vlastného kapitálu  

 Vysoký obrat celkových aktív  

 Minimálne réžie  

  

Príležitosti Hrozby 

 Expanzia na trhu ČR  Vstup novej konkurencie 

 Nový umelý slalomový kanál  Udržanie si dobrého mena 

 Rozšírenie okruhu dodávateľov  Nárast ceny ropy 

 Budovanie vzťahov s odberateľmi  Vzťahy s vodáckou komunitou 

 Budovanie dôvery s dodávateľmi  Zvýšenie daňových odvodov 

 Zlepšenie komunikácie  Oslabenie koruny (EUR,USD, GBP) 

 Zlepšenie rezervačného systému  Problém s dodávateľmi 

 Diverzifikácia  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

 

V tejto časti sa práca zaoberá návrhmi riešení, ktoré by mohla vybraná spoločnosť 

realizovať, a ktoré by mali viesť k zlepšeniu jej aktuálneho stavu. Všetky návrhy riešení 

sú realizovateľné a vyplývajú zo SWOT analýzy, ktorá je zhrnutá v hlavných bodoch 

v Tabuľke č. 32. Je potrebné uviesť na pravú mieru aj fakt, že niektoré slabé stránky či 

hrozby spoločnosti nemusia byť ovplyvniteľné žiadnym z uvedených návrhov. Tiež je 

dôležité objasniť, že v rámci vypracovania diplomovej práce neboli poskytnuté úplne 

všetky potrebné informácie. 

 

Water Element, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá sprostredkováva nákup, predaj 

vodáckeho vybavenia a ponúka komplexné služby spojené so zájazdmi na divokú vodu. 

Toto všetko zabezpečuje vďaka vodáckej komunite, ktorú si podchytila vo svojom 

okolí, a ktorá momentálne pôsobí ako oficiálny spolok Water Element Community. 

Táto komunita predstavuje aj časť zákazníkov, sú to zákazníci stály. Spoločnosť je na 

trhu od roku 2007 a transformácia na právnickú osobu prebehla v roku 2009. Za 

posledné roky pomerne dosť expandovala a využívala k tomu všetky dostupné 

prostriedky. 

 

Návrhy riešení pre vybranú spoločnosť Water Element sú v súlade s firemnou 

stratégiou. Vzhľadom k tomu, že ide o malý podnik, ktorý je vysoko špecializovaný 

a môže fungovať len za určitých podmienok, ktoré musia byť v súlade s vodáckou 

filozofiou. Tak hlavným cieľom spoločnosti nie je bezprostredná generácia zisku. 

Podnik je nenáročný na údržbu, má nízke réžie a jeho zamestnanci sú spokojní, že si 

v podstate plnia svoje sny. Spoločnosť generuje len toľko finančných prostriedkov, aby 

pokryla náklady jej zamestnancov. Takže v podstate ide o zárobok vo výške životných 

nákladov a nemusí byť ani na úrovni priemernej mzdy. Dôležité je to, že pri akciách, 

ktoré sa uskutočňujú majú zamestnanci pokryté všetky náklady s ňou spojené. A to je 

dôvod, prečo existujú spoločnosti tohto typu. 
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Na základe analýz, ktoré boli vykonané a popísané v predchádzajúcej časti práce 

a informácií od majiteľa sa javí ako najväčší problém komunikácia v rámci organizačnej 

štruktúry, komunikácia so zákazníkmi, marketing spoločnosti a vývoj menových 

kurzov. 

 

Menové kurzy 

 

SLEPTE analýza jasne poukazuje na priaznivú situáciu, čo sa týka vývoja zákazníkov. 

Splavovanie vody v akejkoľvek forme predstavuje aktívny spôsob relaxu a strávenia 

dovolenky, taktiež nie je vekovo obmedzené, a v Českej republike je často vyhľadávaný 

ako rodinná dovolenka. Tiež je veľmi flexibilný v tom, že plánovať človek môže výlet 

sám a organizuje si svoju skupinu alebo to nechá na profesionálov a zaplatí si zájazd. 

Počet obyvateľstva v JMK neustále rastie. Životný štýl sa dosť zmenil. Mladí ľudia sa 

nesobášia, štúdium trvá veľmi dlho a majú priestor na voľno-časové aktivity. Priemerná 

hrubá mesačná mzda zaznamenala nárast. Miera nezamestnanosti v JMK klesla a 

inflácia momentálne neohrozuje nárast cien produktov. Toto všetko má kladný vplyv na 

tvorbu nových zákazníkov. Jedinou podmienkou pádlovania je určitá motorická 

schopnosť, obratnosť a fyzická sila. Nevýhoda, ktorá plynie zo SLEPTE analýzy je 

vývoj menových kurzov. 

 

Situácia s menovými kurzami by sa dala vyriešiť jednoducho predplatením kurzu 

v niektorej z bánk. Tento variant je finančne pomerne náročný, a preto sa ponúka 

napríklad možnosť otvorenia si účtu u zahraničnej banky, kde by bol neustále prítomný 

určitý balíček peňazí. Príliv peňazí na tento účet by bol samozrejme v  dobe priaznivého 

kurzu. 

 

Komunikácia 

 

V Portrovom modeli bol konkretizovaný trh a konkurencia. Jednoznačne vyplýva, že 

v tomto odvetví konkurencia existuje, ale konkurenčné strety nebývajú často ani nejako 

významné. Firmy sa nachádzajú pomerne ďaleko od seba a Water Element je 

špecializovaný výhradne na divokú vodu, zatiaľ čo Sun Sport prešiel diverzifikáciou 
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a zahŕňa viac pohybových aktivít. Vstup novej konkurencie je možný len v prípade 

zmeny vonkajších podmienok, čo sa môže ľahko stať s výstavbou plánovaného umelého 

slalomového kanálu v mestskej časti Jundrov. Na substitúty sa v tomto modeli pozerá 

z viacerých uhlov pohľadu, ale v podstate samotná substitúcia vodáckeho vybavenia nie 

je technicky možná. Vyjednávacia sila dodávateľov je zásadná a z tohto dôvodu by bolo 

vhodné utužovať s nimi dobré vzťahy a zbytočne neprichádzať do konfliktov. 

Vyjednávacia sila zákazníka je na tom lepšie, pretože zákazník síce vždy dostane to, čo 

chce, ale aj napriek jeho početnej skupine nemá vplyv na cenu. Ale množstvo stálych 

zákazníkov má vplyv na odberané množstvo a pokazenie si mena v takejto úzko 

prepojenej komunite by mohlo mať katastrofálne následky. 

 

V analyzovanej spoločnosti je základným problémom komunikácia ako medzi 

zamestnancami, tak medzi zamestnancami a zákazníkmi. Ďalej chýba určenie 

právomoci a zodpovednosti za jednotlivé pracovné úkony, za čo v  podstate môže mimo 

iné aj organizačná štruktúra a kázeň zamestnancov. Z týchto dôvodov bola navrhnutá 

nová organizačná štruktúra, viz. Obrázok č. 11.( Pôvodná organizačná štruktúra je 

popísaná v kapitole 3.3 Organizačná štruktúra.) 

 

Obrázok č. 11: Nová organizačná štruktúra spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Vzhľadom k problémom s komunikáciou so zamestnancami a okolím, ktorá je celkom 

náročná a vyčerpávajúca, by bolo vhodné, aby konateľ spoločnosti absolvoval kurz 

osobného rozvoja ako napríklad „Asertivita jako strategie jednání“ alebo nejaký 

podobný kurz, ktorý pomôže majiteľovi pri zvládaní zamestnancov a je to rozhodne 

finančne menej náročný variant ako prepustenie a prijímanie nových zamestnancov. 

Takéto kurzy sa finančne pohybujú od 1.500 Kč. Ďalším krokom by malo byť jasné 

stanovenie pracovných úloh, ich plnenie, poprípade zodpovednosť za ich nesplnenie. 

Toto všetko by malo prebehnúť oficiálne a samozrejme je potrebné doplnenie do 

pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov . 

 

Pre zamestnancov na plný úväzok, ktorí každodenne prichádzajú do styku so zákazníkmi 

by bolo vhodné taktiež absolvovať kurz ako napríklad „Efektivní komunikace se 

zákazníkem“. Tieto kurzy je možné absolvovať už od 1.900 Kč na osobu, čo v  prípade 

Spoločnosti by činilo pre troch zamestnancov na plný úväzok za 5.700 Kč. 

 

Poprípade ďalším odporúčaním pre celý kolektív, ktorý sa pohybuje okolo spoločnosti 

je absolvovať teambuilding alebo motivačný program. Tieto aktivity sa robia na mieru 

a cena je závislá od počtu účastníkov a časovej náročnosti. 

 

Marketing 

 

Zo SWOT analýzy je najpálčivejším problémom marketing spoločnosti. Momentálne si 

spoločnosť vystačí s dobrým menom, silnou základňou a internetovými stránkami. Ale 

je potrebné myslieť do budúcna a na kontakt s vonkajším okolím. Bez adekvátne 

vzdelanej osoby, ktorá by rozumela vodáckemu športu nebude možné udržať krok 

s konkurenciou. Ďalším problémom sú rezervácie materiálu, ktoré sú neprehľadné 

a vďaka týmto zmätkom sú zákazníci často otrávení, čo si taký malý podnik nemôže 

dovoliť. 

 

Marketing je ďalším nedostatkom spoločnosti, ktorý by mal byť vyriešený. V tomto 

prípade sa ponúkajú dve možnosti. Tou prvou je finančne náročnejší variant a to príjem 

nového zamestnanca s adekvátnym vzdelaním. S týmto riešením by mohol byť problém 
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a to z dôvodu, že táto osoba si nemusí rozumieť s vodákmi. Druhou možnosťou je 

zamestnať jedného z členov Water Element Community na polovičný úväzok, niekoho 

kto je zapálený kajakár a má záujem sa vzdelávať v  tejto oblasti. Marketingové kurzy sú 

dostupné už od 2.200 Kč na osobu. 

 

Portfólio 

 

Konkurenciu v odvetví je možné predbehnúť tým, že by sa rozšírila komunita a to by sa 

dalo dosiahnuť práve rozšírením sortimentu predávaného tovaru a poskytovaných 

služieb napríklad o jachtárske vybavenie, morské kajaky, poprípade venovať viac času 

v rámci promo akcií rodinám s deťmi. Tiež by sa dala do budúcna využiť príležitosť 

pripravovaného umelého slalomového kanálu, pretože to prinesie nový okruh ľudí, ktorí 

sa venujú pretekaniu na divokej vode a potrebujú špeciálne laminátové lode. Veľkou 

výhodou, čo sa týka oblečenia a bezpečnostných prvkov sú pre vodné športy veľmi 

podobné a nemusia sa vynakladať náklady na zmenu dodávateľov. 

 

Tento návrh je zameraný skôr do budúcnosti, pretože momentálne na to spoločnosť 

nemá finančné prostriedky, základňa odberateľov je dostatočne veľká a nie je potreba 

sa púšťať do vertikálnej diverzifikácie. Vhodnejšie je pre danú spoločnosť sa 

v súčasnosti venovať utužovaniu vzťahov a komunikácii v rámci spoločnosti, 

s dodávateľmi a odberateľmi. Príležitosť diverzifikácie, poprípade akvizície sa 

naskytuje až v prípade výstavby umelého slalomového kanálu v  Brne, čo je momentálne 

hudba budúcnosti. 
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ZÁVER 

 

Primárnym cieľom diplomovej práce bolo stanoviť odporúčania a návrhy riešení pre 

vybranú obchodnú spoločnosť Water Element, s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšenie 

celkovej situácie firmy. Tieto návrhy riešení vyplývajú z rozboru vonkajšieho 

a vnútorného prostredia vybranej spoločnosti vybranými metódami. 

 

Na to aby bola diplomová práca vytvorená bolo potrebné najprv naštudovať a prehĺbiť 

teoretické znalosti, ktoré sú spracované ako teoretické východiská v Kapitole 2. Po 

naštudovaní teórie boli spracované jednotlivé analýzy vonkajšieho a vnútorného 

prostredia vybranej spoločnosti v Kapitole 3. Ako prvá bola vypracovaná SLEPTE 

analýza, ktorá charakterizovala vonkajšie prostredie podniku. Potom nasledovala 

fundamentálna a finančná analýza, ktoré poukazujú na vnútorný rozbor firmy. Po nich 

bol vypracovaný Portrov model, v ktorom bolo popísané vonkajšie prostredie podniku 

z pohľadu konkurencie schopnosti. Na záver bola zaradená analýza SWOT, ktorá 

zahŕňa a zároveň delí všetky zistené fakty na štyri oblasti, ktorými sú silné a slabé 

stránky, príležitosti a hrozby. 

 

Vybranou obchodnou spoločnosťou pre vypracovanie diplomovej práce bola malá 

obchodná spoločnosť pod názvom Water Element, s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku  

2007. Táto firma sa venuje nákupu a predaju vodáckeho tovaru, ďalej prevádzkuje 

vodácke zážitkové zájazdy, požičovňu vodáckeho vybavenia a servis materiálu. Takže 

sa pohybuje na trhu s vodáckym vybavením. Existencia tejto spoločnosti je priamo 

závislá od geografických podmienok a od prítomnosti vodáckej komunity. Spoločnosť 

má silné zázemie a v jej okolí sa vytvorila vodácka komunita, ktorá pôsobí ako oficiálny 

spolok Water Element Community. V druhej časti diplomovej práce sú jednotlivé 

vybrané analýzy aplikované práve na spoločnosť. 

 

V poslednej časti diplomovej práce boli na základe uvedených aplikovaných rozborov 

navrhnuté návrhy jednotlivých riešení v Kapitole 4. Tieto návrhy sú realizovateľné 

a finančne primerané veľkosti a zvyklostiam vybranej spoločnosti a taktiež plynú z 

vypracovanej SWOT analýzy. 
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Stručný súhrn konkrétnych návrhov riešení pre vybranú obchodnú spoločnosť: 

 

- Menové kurzy, 

- Komunikácia medzi zamestnancami a vedením, 

- Komunikácia zamestnancov so zákazníkmi, 

- Marketing. 

 

A na záver je vhodné podotknúť, že návrhy vyššie zmienených doporučení vyplývajú 

z vykonaných analýz. Jednotlivé návrhy riešení sú reálne realizovateľné a sú v súlade 

s veľkosťou podniku, podnikovou kultúrou a samozrejme v týchto návrhoch boli tiež 

zohľadnené aj dostupné finančné prostriedky firmy. Tým bol cieľ diplomovej práce 

splnený. 
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