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Abstrakt 

Diplomová práca sa zemeriava na problematiku stanovenia hodnoty spoločnosti 

pôsobiacej v automobilovom priemysle. Práca sa venuje sumarizácii teoretických 

východísk, v ktorých sú zároveň vysvetlené metódy a postupy, ktoré súvisia so 

samotným oceňovaním ekonomických subjektov. Analytická časť identifikuje 

spoločnosť, spracováva účtovné závierky a na základe nich vytvára predpoklad pre 

správne numerické vyjadrenie strategickej a finančnej analýzy. Samotné stanovenie 

hodnoty je súčasťou záverečnej časti, ktorá je vypracovaná na základe diskontovaného 

cash flow a ekonomickej pridanej hodnoty. Následne je vypracované súhrnné 

hodnotenie dosiahnutých výsledkov za sledované obdobie 2012 – 2017. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of determinig the value of the company 

operating in the automotive industry. The thesis deals with summarizing the theoretical 

backgrounds, which also explain the methods and procedures that are related to the 

valuation of economic subjects themselves. The analytical part identifies the company, 

processes the financial statements and, on the basis of them, creates the prerequisite for 

a correct numerical representation of the strategic and financial analysis. The valuation 

itself is part of the final portion, which is based on discounted cash flow and economic 

value added. Consequently, a summary evaluation of the achieved results for the 

monitored period 2012 – 2017 is produced. 

 

Kľúčové slová 

hodnota podniku, výnosové metódy, analýza, účtovné výkazy, prognóza, metóda 

diskontovaného cash flow, metóda ekonomickej pridanej hodnoty 
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Úvod 

Slovenské podnikateľské prostredie je veľmi dynamické. Denno denne sa stretávame 

v rôznych publikáciach o informáciach o vznikoch obchodných spoločností, zánikoch, 

alebo o fúziách spoločností, rôznych odkupoch a zmenách vlastníckych pomerov. Preto 

je veľmi dôležité, aby pri týchto obchodno-právnych procesoch boli správne vytvorené 

predpoklady, ktoré ovplyvňujú aj dopyt a ponuku. Tým máme na mysli správne 

stanovenie ceny obchodných spoločností. 

Leadrom slovenskej ekonomiky najmä v oblasti rastu HDP a zamestnanosti je 

automobilový priemysel. Ide o  sektor, ktorý ovplýva aj ostatné susediace krajiny najmä 

v strednej Európe. Slovenská republika si drží pozíciu elity v produkcii automobilov za 

posledné roky. Prvé náznaky rozvoja tohto odvetvia u nás siahajú od 90-tych rokov 

vstupom spoločnosti Volkswagen. Od tohto obdobia sa začala realizovať priemyselná 

produkcia aj s ostatnými koncernami. (Kia, Peugeot, Citroen). 

Tento priemysel je hlavným odvetvím, ktoré výraznou mierou ovplyvňuje ekonomický 

rast Slovenskej republiky. Za posledné roky vstúpilo na náš automobilový trh mnoho 

zahraničných subjektov, ktoré vyrábajú a distribuujú súčiastky a náhradné diely na 

motorové vozidlá, alebo dokonca zhotovujú finálne produkty v podobe na „komplet“ 

vyrobených vozidiel. Táto skutočnosť má nesmierny vplyv na pokles nezamestnanosti 

v regiónoch s kedysi vysokou mierou nezamestnanosti, na dovoz a vývoz tovarov 

a služieb. 

Podnikom, ktoré pôsobia v tejto oblasti všetky tieto vstupy a pozitívne hospodárske 

informácie a výsledky taktiež prospievajú a rastie im  týmto ich hodnota. Stanovenie 

hodnoty nie je presné podľa účtovných výkazov. Tie musia byť upravované o položky 

nevykazované v účtovných závierkach. Preto vzniklo mnoho metód, ktoré určujú 

budúcu hodnotu. 

Stanovenie hodnoty podniku je zložitý proces. Jeho výpočet podlieha získaniu mnoho 

interných informácií, ktoré sú relevantné pre ohodnotenie. Ocenenenie bez informácií 

o spoločnosti a jej plánoch do budúcna výraznou mierou môžu ovpyvniť výslednú 

hodnotu. Ďalším dôležitým aspektom je vytvorenie mnoho postupných medzivýpočtov, 

ktoré prispievajú k finálnemu oceneniu. 
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Oceňovanou spoločnosťou v tejto práci je spoločnosť, ktorá svoju činnosť vyvíja v už 

vyššie spomínanom automobilovom priemysle. Cieľom ocenenia je pripraviť podklad 

pre vedenie spoločnosti, informovať ich o hodnote kapitálu v prípade rozhodovania 

o zmenách vo vlastníckej štruktúre spoločnosti. 

V práci rešpektujem rozhodnutie vedenia spoločnosti, aby nebol zverejňovaný názov 

spoločnosti a ani iné interné plány, predpisy a pravidlá. Analýza bude týmto vychádzať 

iba z verejne dostupných zdrojov s cieľom ochrany spoločnosti, aby nebola poškodená, 

prípadne inak ohrozená konkurenciou. 
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Ciele práce 

Globálny cieľ práce 

Primárnym cieľom diplomovej práce na tému Stanovenie hodnoty vybranej spoločnosti 

je určiť hodnotu podniku. Vybraný podnik sa orientuje v automobilovom priemysle, 

konkrétne nákupom a predajom nových motorových vozidiel značky KIA, nákupom 

a predajom jazdených vozidiel všetkých značiek a servisom motorových vozidiel. 

Analýza podniku sa stanovuje najmä pre vrcholový management z dôvodu prehľadnosti 

a podpory pri rozhodovaní pri ďalšom prípadnom rozvoji podniku, resp. zmenách vo 

vlastníckych štruktúrach podniku. Zdrojom informácií budú najmä ročné závierky 

spoločnosti za sledované obdobie, ktoré sú verejne dostupné na internetových portáloch 

(Obchodný vestník a Register účtovných závierok) a sú prioritným základom pre 

správne posúdenie kvality podnikateľského subjektu. 

Samotné ocenenie hodnoty vlastného kapitálu podniku bude realizované pomocou 

výnosových metód diskontovaného CF a ekonomickej pridanej hodnoty. 

 

Parciálne ciele práce 

K naplneniu globálneho cieľa práce budú napomáhať vymedzené parciálne ciele. 

Prvým cielom je sumarizácia teoretických východísk, ktoré vymedzujú podnik a jeho 

súčasnú hodnotu. Kapitola sa zameriava na oboznámenie sa s problematikou na základe 

knižných publikácií a internetu a definovanie postupov, metód a výpočtov, ktoré sú 

relevantné pre dosiahnutie globálného ciela práce. 

Analytická časť má viacero podkapitol. Cielom je zistiť numerické parametry 

podnikateľského prostredia automobilového prostredia na slovenskom trhu od roku 

2012 – 2017 a vysvetlenie dôvodov, ktoré tento vývoj ovplyvnili. Ďalším dielčím 

cieľom je identifikovanie oceňovanej spoločnosti, definovanie silných a slabých 

stránok, príležitostí a hrozieb pomocou SWOT analýzy a makroekonomických 

ukazovateľov. Nasledujúcim cieľom je spracovanie analýzy pomocou vyselektovaných 

ukazovateľov strategickej a finančnej analýzy – pomerových ukazovateľov, 
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extenzívných ukazovateľov, fondov finančných prostriedkov a bonitných a bankrotných 

modelov. 

Záverečná fáza práce formuluje súhrnné hodnotenie situácie podniku. Dôležitým 

faktúrom je prognóza plánu a určenie vývoja spoločnosti za päťročné obdobie 2018 – 

2022. Podmienkou korektného výpočtu oboch výnosových metód, ktoré v práci 

aplikujeme, je zahrnutie medzisúčtových operácií. Konkrétne sa jedná pri stanovení 

ekonomickej pridanej hodnoty o výpočty čistých operačných aktív, čistého operačného 

zisku a priemerných nákladov na vlastný kapitál. Pre diskontované cash flow taktiež 

medzivýpočet čistého operačného zisku. Výsledkom je numerické určenie hodnoty 

podniku. 
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Metódy a postupy spracovania 

Diplomová práca sa zameriava v prvej časti predovšetkým na strategickú a finančnú 

analýzu a k nim prislúchajúcim ukazovateľom, ktoré sú vymedzené vzorcami. Tieto 

budú nápomocné pri výpočtoch v analytickej časti a následne aj pri stanovení ocenenia 

podniku. Analytická časť vychádza z výkazov spoločnosti, ktoré sú podľa § 23 ods. 2 

zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve. Podľa tohto zákona je účtovná jednotka povinná 

zverejňovať účtovné závierky na príslušnom elektronickom registry. 

Základným nosníkom a hlavným zdrojom informácií a údajov pri tvorbe tejto 

diplomovej práce, bude odborná literatúra, ktorá sa zaoberá problematikou controllingu. 

Publikácie budú od autorov pôsobiacich v našom domácom prostredí, ale aj zahraniční, 

najmä nemeckého pôvodu. 

Hlavným zdrojom praktickej časti budú zdroje priamo sa týkajúce spoločnosti. 

Informácie budú čerpané z Obchodného registra Slovenskej republiky (www.orsr.sk), 

finančnej správy (www.financnasprava.sk), obchodních vestníkov 

(www.justice.gov.sk), registra účtovných závierok (www.registeruz.sk). Finančné 

výkazy (Rozvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke a cash flow) 

budú použité z portálu registra účtovných závierok a odkazy na stránku budú prílohou 

tejto diplomovej práce. 

Pri vypracovávaní práce sa budú aplikovať niektoré ďalšie metódy vedekého skúmania, 

napríklad: 

- metóda excerpovania – ktorej účelom je vyhľadávanie informácií k predmetnej 

problematike z odbornej literatúry a iných verejne dostupných zdrojov. Táto 

metóda bude použitá najmä v prvej, teoretickej, časti diplomovej práce. 

- analýza – cieľom je myšlienkové rozloženie skúmaného objektu na jednotlivé 

časti, ktoré sa stanú následne predmetom ďalšieho rozboru. Táto metóda bude 

použitá najmä pri zisťovaní aktuálnej situácie riadenia podniku, na základe 

ktorej budú vykonané ďalšie numerické výpočty korešpondujúce so zadanými 

cieľmi tejto práce. 
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- syntéza – na základe tejto metódy budeme vyvodzovať závery na základe 

dosiahnutých výsledkov z predchádzajúcich metód s využitím všetkých 

dostupných informácií a zistení. Aplikácia tejto metódy bude použitá v závere 

pri zostavovaní reportu pre vedenie (management) spoločnosti. 

- komparácia – je to metóda porovnávania, ktorá vyúsťuje do zistenia, či sú 

analyzované skutočnosti alebo hodnoty rovnaké, obdobné alebo úplne odlišné. 

Prípadné rozdiely budú vyjadrené najmä v percentuálnom vyjadrení. Túto 

metódu využijeme v praktickej časti, pri analýze účtovných závierok spoločnosti 

a pri samotnom stanovení hodnoty podniku obomi metódami, diskontovaným 

CF a ekonomickou pridanou hodnotou. 

- pozorovanie – cieľavedomé, plánované a systematické sledovanie dosiahnutých 

výsledkov. Najuniverzálnejšia a najčastejšie používaná metóda poskytujúca 

prvotné informácie o sledovanom jave alebo objekte. Je neodmysliteľnou 

súčasťou každého odborného výskumu. Aplikovaná bude v časti zaoberajúcej sa 

rozborom spoločnosti ako celku, systémom riadenia spoločnosti a taktiež pri 

zisťovaní prípadných nezrovnalostí medzi stanovenými cielmi managementu 

podniku a jeho skutočným dosiahnutým výsledkom. 

Zároveň v práci budú použité metódy, ktoré vyhodnotia výsledky najmä na základe: 

- sumarizácie dosiahnutých informácií, údajov a reálnych hodnôt, 

- štatistické metódy, 

- reporting dosiahnutých výsledkov, ktorý bude využítý v závere tejto práce 

a bude nadväzovať na ciele, ktoré boli stanovené na predchádzajúcich stránkach. 
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1. Teoretické východiska 

Predpokladom pre správne stanovenie hodnoty podniku je vytvorenie podmienok, ktoré 

vedú k objasneniu problematiky. Proces ohodnocovania podnikateľských subjektov je 

odvetvie zložité. Požaduje množstvo „načítaných“ vedomostí o spôsoboch a metódach, 

ktoré sú použiteľné pre účel oceňenia. Taktiež je vhodné využiť získané skúsenosti 

a znalosti z reálného chodu podniku. 

 

1.1  Podnik a jeho štruktúra 

Podnikom sa podľa §5 obchodného zákonníka rozumie: „súbor hmotných, ako aj 

osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku prináležajú veci, práva a iné 

majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia k prevádzke podniku alebo 

vzhľadom k svojej pozícii majú k tomuto účelu slúžiť. Podnik je vec hromadná.“
1
 

K definícii podľa obchodného zákonníka je nutné však doplniť dva doplňujúce 

poznatky: 

- „nezbytnou súčasťou podnikania je využívvanie záväzkov všetkého druhu. 

Pri oceňování podniku musíme brať do úvahy aj rozsah všetkých týchto 

záväzkov.Preto by bolo žiadúce, aby aj definícia podniku zachovávala túto 

skutočnosť. 

- na podnik je nutné z ekonomického hľadiska pozerať ako na funkčný celok. 

Teda súbor majetkových hodnôt nazývaný podnik je podnikom len vtedy, keď 

plní svoj základný účet – dosahovanie zisku. Taktiež z toho je možné 

vyvodzovať prioritu výnosových metód pri oceňení podniku.“
2
 

 

 

                                                 
1
 zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník 

2
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 15 
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Tab. 1: Majetková a finančná štruktúra podniku 

AKTÍVA CELKOM PASÍVA CELKOM 

Stále aktíva Vlastné imanie 

- dlhodobý hmotný majetok - základný kapitál 

- dlhodobý nehmotný majetok - kapitálové fondy 

- dlhodobý finančný majetok - rezervné a ostatné fondy 

 - VH minulých období 

 - VH bežného účtovného obdobia 

Obežné aktíva Cudzie zdroje  

- zásoby - rezervy 

- dlhodobé pohľadávky - dlhodobé záväzky 

- krátkodobé pohľadávky - krátkodobé záväzky 

- krátkodobý finančný majetok - bankové úvery a výpomoci 

Časové rozlíšenie Časové rozlíšenie 

Zdroj: Vlastné vyobrazenie 

Poznámka: Do majetkovej a kapitálovej štruktúry sa zahňujú aj tzv. ostatné aktíva 

a pasíva. Ostatné aktíva obsahujú prechodné aktíva a dohadné účty aktívne, ostatné 

pasíva obsahujú prechodné pasíva a dohadné účty pasívne. 

 

1.2  Hodnota podniku 

Hodnota podniku je daná „očakávanými budúcimi príjmami (buď na úrovni vlastníkov, 

alebo na úrovni všetkých investorov do podniku) prevedenýmmi (diskontovanými) na 

ich súčasnú hodnotu.“
3
 

Ako uvádzajú autori knihy Stanovení hodnoty firem, tak pred určitým obdobím (15 – 20 

rokov) bolo dostačujúce pre vrcholových manažérov riadiť spoločnosti iba povrchným 

chápaním hodnoty, bez presných účtovných dát. Dnes je však situácia iná. Spoločnosti 

sú vystavené zvýšenej konkurencii a strácajú svoju pozíciu na trhu. Autori uvádzajú, že 

                                                 
3
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 20 
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na trhu sa uplatňujú sily, ktoré ovplyvňujú tržné prostredie a nutia managerov riadiť 

hodnotu podniku. Jedná sa predovšetkým o: 

- hra na viacerých úrovniach – absolútna veľkosť spoločnosti nehrajú 

prvoradú úlohu. Manageri veľkých spoločností musia prehodnocovať 

schopnosť zvyšovať hodnotu veľkých podnikov a zamerať sa na určitý 

segment trhu, 

-  kapitál – je dostupný pre všetky typy spoločností, 

- pracovné sily – kvalitné pracovné sily nie sú súčasťou iba veľkých 

spoločností, ale dostali sa aj do menších, 

- dostupnosť informácií, 

- globálna konkurencia – vplyv reštrukturalizácie, akvizície a koncerny 

napriek štátmi sveta, 

- oddelenie vlastníctva a kontroly – společnosti zistili, že si môžu držať 

kontrolu nad aktívami a činnosťami vo vybranách fázach a vyhnúť sa tak 

nutnosti do nich investovať. Výsledkom sú vyššie výnosy a menej častný 

nátlak na financovanie, a pod.
4
 

Podnik môžeme oceniť hodnotou brutto a hodnotou netto:
5
 

- hodnota brutto – podnik vymedzuje ako celok a zahrňuje informácie pre 

veriteľov aj vlastníkov, 

- hodnota netto – ocenenie je iba na úrovni vlastníkov a oceňuje sa iba vlastný 

kapitál. 

Vysvetlenie problematiky vymedzenia hodnoty podniku stanovujú základné prístupy 

k oceňovaniu podniku: 

- tržná hodnota, 

                                                 
4
 COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. 1991. s. 22 - 30 

5
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 16 
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- subjektiviovaná (investičná hodnota),  

- objektivizovaná hodnota, 

- prístup na základe Kolínskej školy. 

Uvedené prístupy majú svoje opodstatnenie. Základom pri rozhodovaní managera by 

malo byť subjektívne posúdenie danej situácie, pretože nie vždy sa dá využíť práve ta 

najpoužívanejšia alebo najobľúbenejšia metóda. Preto je dôležité dobré zváženie 

oceňovateľa, ktorú hodnotu použije. 

 

1.2.1 Tržná hodnota 

Tržná hodnota je hodnota stanovená na základe voľného obchodu, voľného pohybu 

tovarov a služieb a taktiež aj kapitálu. Z toho vyplýva, že predpokladom je existenia 

trhu, kde existuje viacero kupujúcich, ktorí predstavujú dopyt a viacero predávajúcich, 

ktorí reprezentujú stranu ponuky. Tým vzniká tržná cena. 

„Tržná hodnota je odhadnutá čiastka, za ktorú by mal byť majetok zamenený k dátumu 

ocenenia medzi ochotným kupujúcim a ochotným predávajúcicm pri transakcii medzi 

samostatnými a nezávislými partermi po náležitom marketingu, v ktorom by obe strany 

jednali informovane, rozumne a bez nátlaku.
6
 

Tržná hodnota je taktiež definovaná ako „najpravdepodobnejšie pužitie majetku, ktoré 

je fyzicky možné, odpovedajúcim spôsobom oprávnené, právne prístupné, finančne 

prevoditelné a ktoré má za následok najvyššiu hodnotu oceňovaného majetku“
7
 

Štandardizované stanovenie ceny aktíva, ktoré je predmetom nákupu a predaja, teda 

dopytu a ponuky nemusí mať stanovenú iba tržnú hodnotu. Hodnota sa môže líšiť 

v závislosti od použitelnosti, ktorú uznáva trh ako celok a ktorú uznáva subjekt na trhu 

pôsobiaci. 

 

                                                 
6
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 22 

7
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 24 
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1.2.2 Subjektivizovaná hodnota 

Stanovenie hodnoty aktíva investičnou/ subjektivizovanou hodnotou nie je príliš 

obvyklé. Najčastejšie sa hodnotí tržnou hodnotou. Subjektivizovaná hodnota vychádza 

z odhadov budúcich tokov finančných prostriedkov zo strany managementu. Jedná sa 

však iba o predstavy a dohady v stanovení hodnoty aktíva. 

„Investičná hodnota je hodnota majetku pre konkrétneho investora alebo triedu 

investorov pre stanovené investičné ciele. Tento subjektívny pojem spojuje špecifický 

majetok so špecifickým investorom alebo skupinou investorov, ktorí majú určíté 

investičné ciele a/alebo kritéria. Investičná hodnota majetkového aktíva môže byť vyššia 

alebo nižšia než tržná hodnota tohto majetkového aktíva. Termín investičná hodnota by 

nemal byť zameňovaný s tržnou hodnotou investičného majetku.“
8
 

Táto hodnota je vhodná kúpe alebo predaji podniku, kde chce oceňovateľ zistiť 

výhodnosť transakcie alebo pri likvidácii podniku. Vlastník vie na základe investičnej 

hodnoty zistiť, či je schopný urdržať daný podnik pri živote za predpokladu, že by 

zmenil spôsob vedenia spoločnosti a pokračoval by v činnosti podnikania. 

Využíva sa pri registrácii podniku na burzový trh, kde musí splniť presne stanovené 

podmienky regulatorného orgánu. Ďalšou možnosťou je ocenenie podniku pri predaji 

podniku a stanovenie najoptimálnejšej ceny. Jedná sa o stanovenie ceny iba z pohľadu 

predávajúceho, nakoľko ponuka ešte nie je akceptovaná zo strany kupujúceho. 

 

1.2.3 Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota predstavuje opak subjektivizovanej hodnoty aktíva. 

Objektívna hodnota je taktiež nereálna, preto sa začala používať objektizovaná hodnota, 

ktorá podľa nemeckého štandardu IDW S1 „predstavuje typizovanú a inými subjektami 

preskúmateľnú výnosovú hodnotu, ktorá je stanovená z pohľadu tuzemskej osoby – 

vlastníka (alebo skupiny vlastníkov), neobmedzene podlihajúcim daniam, pričom táto 

hodnota je stanovená za predpokladu, že podnik bude pokračovať v nezmenenom 

                                                 
8
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 26 
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koncepte, pri využití realistických očakávaní v rámci tržných možností, rizík a ďalších 

vplyvov pôsobiacich na hodnotu podniku.“
9
 

Vhodné je využitie objektivizovanej hodnoty pri oceňovaní podniku, ktorý žiada 

poskytnutie úveru alebo zistení bonity podniku. 

 

1.2.4 Kolínska škola 

Kolínska škola predpokladá, že ocenenie má význam iba pri splnení určitých funkcií, 

ktorými sú:
10

 

- funkcia poradenská – najdôležitejšia funkcia, cieľom je stanoviť hraničné 

ceny, tzn. stanoviť maximálnu cenu a minimálnu cenu, pričom žiadnej strane 

obchodu nie sú zverejnené obe ceny, 

- funkcia rozhodcovská – funkcia nezývislého oceňovateľa, ktorý by mal byť 

rozhodcom medzi obomi stranami (predávajúceho a kupujúceho) a mal by 

vedieť odhadnúť hraničné hodnoty a stanoviť optimálnu cenu pre oboch 

účastníkov obchodu, 

- funkcia argumentačná – snahou je získať lepšie postavenie pri vyjednávaní 

optimálnej ceny alebo lepšej pozície, 

- funkcia komunikačná – cieľom je poskytnúťdostatočné množstvo kvalitných 

informácií verejnosti, investorom, bankám, 

- funkcia daňová – cieľom je poskytnúťpodklady pre daňové účely. 

 

 

 

                                                 
9
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 27 

Pozn.: IDW S1 je štandard nemeckého inštitútu audítorov, Institut der Wirtschaftsprüfer 

10
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 23 a 24 
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1.3  Legislatíva 

Nižšie sú uvedené predpisy a postupy, ktoré sú použiteľné pre podnikateľské prostredie 

Slovenskej republiky a Českej republiky. 

Slovenské právne predpisy: 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku s doplnením vo vyhláške č. 626/2007 

České právne predpisy: 

- Zákon o oceňovaní majetku č. 151/1997 Sb. a na neho nadväzujúce vyhlášky 

MF ČR 

- Metodický pokyn ZNAL Českej národnej banky 

Medzinárodné a Euróspske oceňovacie štandardy: 

- Medzinárodné oceňovacie štandardy 

- Európske oceňovacie štandardy 

Národné štandardy krajín: 

- Americké oceňovacie štandardy US PAP (Uniform Standards of 

Professional Appraisal Practice) 

- Nemecký štandard IDW S1 (Institut derWirtschaftsprüfer) 

- Vyhláška o všeobecnej hodnote majetku Ministerstva financií Slovenskej 

republiky 

 

1.4  Dôvody, metódy a postup oceňenia 

Dôvody oceňovania podnikateľských subjektov vychádzajú z potrieb managementu 

spoločnosti pre interné potreby a zároveň je možné ocenenie pre potreby externých 

subjektov. Pre interné účely sa ocenenie vyúžíva najmä pri kúpe a predaji podniku, 
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akvizícii, fúzii, pri nepeňažných vkladoch do obchodných spoločností, zmeny právnej 

formy podnikania alebo konkurznom riadení. Externé potreby vychádzajú pre subjekty, 

ktoré môžu financovať daný subjekt, napríklad pri poskytovaní úveru, leasingu, 

prefinancovaní majetku, pri poistných vzťahoch, ale aj pre daňové účely a pri súdnych 

sporoch. 

Pre ocenenie podniku neexistuje objektivizovaná cena. Každý podnik, účtovná 

jednotka, je subjektívnym prvkom na trhu a nie je z tohto pohľadu možné vytvoriť 

štandardizovanú ponuku a dopyt. Okrem toho je nutné zohľadňovať aj výnosový 

potenciál a perspektivitu podnikania, rozpracovanosť výroby a zákaziek alebo stabilitu 

na trhu a doba trvania aktívnej podnikateľskej aktivity.   

K určeniu tržnej hodnoty podniku boli vytvorené rôzne metódy. Miloslav Mařik uvádza 

základné metódy pre ocenenie podniku následovne: 

Tab. 2: Prehľad základných metód pre oceňovanie podniku 

Ocenenie na základe analýzy výnosov (výnosové metódy) 

- metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF) 

- FCFF (free cash flow to the firm) 

- FCFE (free cash flow to the equity) 

- DDM (dividend discount model) 

- metóda kapitalizovaných čistých výnosov 

- kombinované (korigované) výnosové metódy 

- metóda ekonomickej pridanej hodnoty EVA (economic value added) 

Ocenenie na základe analýzy trhu (tržné metódy, relatívne oceňovanie) 

- ocenenie na základe tržnej kapitalizácie 

- ocenenie na základe porovnateľných podnikov 

- ocenenie na základe údajov o podnikoch uvádzaných na burzu 

- ocenenie na základe porovnateľných transakcií 

- ocenenie na základe odvetvových multiplikátorov 

Ocenenie na základe analýzy majetku (majetkové ocenenie) 

- účtovná hodnota vlastného kapitálu na princípe historických cien 
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- substančná metóda na princípe reprodukčných cien 

- substančná metóda na princípe úspory nákladov 

- likvidačná metóda 

- majetkové ocenenie na princípe tržných hodnôt 

Zdroj: vlastné zobrazenie na základe dát z MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 

2007. s. 36 

 

Pre potreby ocenenia podniku je nutné si uvedomiť a rozhodnúť, z akého dôvodu sa 

oceňovania a analýza podniku vytvára, aby bol dosiahnutý očakávaný efekt analýzy. 

Prvoradé je vytvoriť súhrnné hodnotenie. Výsledkom tohto hodnotenia je odhad 

príležitostí analyzovaného podnikateľského subjektu a prípadne aj odhad príležitostí 

trhu, na ktorom pôsobí, čím sa dá využiť príležitosť na rozvoj podniku. 

Pre potreby ocenenia podniku sa doporučuje použiť jednotlivé fázy:
11

 

a) vymedzenie zadania práce, 

b) vytvorenie pracovného týmu zloženého z vedúceho týmu, zástupcov 

poradenskej firmy a zástupcov podniku, 

c) plán práce, určenie termínom vo vzťahu k cielu a termín riešenia, 

d) zber informácií interných (podniková minulosť, súčasnosť a budúcnosť) 

a externých (analýza mikroprostredia a makroprostredia), 

e) analýza dát – vytvorenie finančnej a strategickej analýzy na 3 – 5 rokov, 

f) výber metód vo vzťahu na cieľ práce, 

g) analýza ocenenia a aplikácia zvolenej metodiky na účel ocenenia, 

h) syntéza výsledkov a príprava záverečného výroku, 

i) výrok o tržnej hodnote podniku k dátumu ocenenia. 

                                                 
11

 KISLINGEROVÁ,E. Oceňování podniku. 1999. s.16 
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Miloš Mařík ďalej dopĺňa postup v následujúcich bodoch:
12

 

e) analýza dát 

i. strategická analýza – je potrebné urobiť v každom prípade, 

ii. finančná analýza pre zistenie finančného zdravia podniku – taktiež by 

mala byť v každom prípade vytvorená. Môže byť však mierne 

modifikovaná podľa potrieb oceňovateľa, 

iii. rozdelenie aktív podniku na prevádzkovo nutné a nenutné – je vhodné 

uviesť, ak má oceňovateľ dostupné firemné dáta. Ak je podnik 

oceňovaný likvidačnou metódou, je možné túto postup vynechať. 

Obdobne vynechávame tento postup v prípade, že je podnik je 

oceňovaný pomocou tržného porovnávania, 

iv. analýza prognózy generátorov hodnoty – podnik dokazuje dlhodobú 

perspektívu podnikania, resp. dokazuje, že je majetok podniku skutočne 

využívaný, 

v. orientačné ocenenie na základe generátorov hodnoty. 

f) výber metód vo vzťahu na cieľ práce 

i. voľba metódy, 

ii. oceňenie podĺa zvolených metód, 

iii. súhrnné ocenenie. 

Voľba metódy by sa mala vysktovať pri každom oceňovaní podniku. Odporúča sa 

používať viacero metód oceňovania, čo vytvára predpoklad, že na záver oceňovania 

bude nutné vytvoriť a zdôvodniť súhrnné ocenenie. 

 

 

                                                 
12

 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 53 - 54 
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1.5  Strategická analýza 

Cieľom strategickej analýzy je „identifikovať, analyzovať a ohodnotiť všetky relevantné 

faktory, o ktorý je možné predpokladať, že budú mať vplyv na konečnú voľbu cielov 

a stratégie podniku.“
13

 

Strategická analýza sa zameriava na dva okruhy, ktoré sú vzájomne prepojené 

a dopĺňajú sa, a to: 

- na vonkajšie okolie podniku, 

- na analýzu vnútorných zdrojov a schopností podniku 

 

1.5.1 Analýza makrookolia – analýza obecného okolia - 

SLEPT 

K analýze makrookolia je často vyúžívaná SLEPT analýza. „Základnou úlohou analýzy 

je indentifikovať oblasti, ktorých zmena by mohla mať významný dopad na podnik 

a odhadovať, k akým zmenám v týchto kľúčových oblastiach môže dôjsť.“
14

 

SLEPT analýza zahrňuje a hodnotí politicko-legislatívne vplyvy, ekonomické faktory, 

sociokultúrne faktory a technologické vplyvy, ktoré si následne rozoberieme.
15

 

Ekonomické faktory: 

- ekonomický rast 

- úroková miera 

- zmenný kurz 

- miera inflácie 

                                                 
13

 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2006. s.8 

14
 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2006. s.20 

15
 LHOTSKÝ, Jan. STRATEGICKÝ MANAGEMENT. Jak zajistit budoucí úspěch podniku. 2010. s. 30 
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- nezamestnanosť 

Sociálne a demografické faktory: 

- spoločensko – politický systém a klíma v spoločnosti 

- hodnotové stupnice a postoje ľudí 

- životný štýl 

- životná úroveň 

- kvalifikačná štruktúra populácie 

- zdravotný stav a štruktúra populácie 

Ekologické a klimatické faktory: 

- vplyv miernych zím na odvetvie zimných športov 

- tlak na racionalizáciu spotreby energie a využívanie  obmedzených 

prírodných zdrojov 

- vznik nových podnikateľských príležitostí na základe rešpektovania 

ekologických aspektov (odvetvie obnoviteľných zdrojov energie) 

- vplyv častejších prírodných katastóf na odvetvie poisťovníctva 

- faktor ekologického uvedomienia zákazníka 

Technologické faktory: 

- technologický pokrok – nové vynálezy, inovácie 

- zastarávanie technológií 

Politicko-legislatívne vplyvy: 

- politická stabilita 

- legislatíva štátu 
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- definovanie a realizácia hospodárskej politiky – daňová záťaž, podpora 

malých a stredných podnikov, podpora exportu, ekológia, podpora výzkumu 

a vývoja. 

V predchádzajúcej definícii SLEPT analýzy sú spomínané zmeny, ktoré môžu 

ovplyvniť makrookolie. Jedná sa predovšetkým o: 

- dereguláciu, štrukturálne zmeny, nadbytočná kapacita, fúzie a akvizície, 

ochranu životného prostredia, očakávanie zákazníkov, technologické 

diskontinuity, voľný obchod, globálna konkurencia, PESTE analýza, zmeny 

v makrookolí, pochopenie charakteru okolia, vplyv globalizácie. 

 

1.5.2 Analýza mikrookolia – analýza oborového okolia – 

Porter, McKinsey 

Podnikateľská činnosť v rámci mikrookolia je ovplyvňovaná konkurenciou, 

dodávateľmi a odberateľmi, teda zákazníkmi a taktiež aj atrativitou oboru podnikania, 

v ktorom podnik realizuje svoju činnosť. 

Na základe toho bolo navrhnutých viacero prístupov, pričom najznámejším je Porterov 

model konkurenčného prostredia alebo piatich konkurenčných síl. „Cieľom modelu je 

umožniť jasne pochopiť sily, ktoré v tomto prostredí pôsobia a identifikovať, ktoré 

z nich majú pre podnik z hľadiska jeho budúceho vývoja najväčší význam a ktoré môžu 

byť strategickými rozhodnutiami managementu ovplyvnené. Pre podnik, ktorý chce 

dosiahnuť úspechu, je nutné rozpoznať tieto sily, vyrovnať sa s nimi, reagovať na ne 

a pokiaľ je to len trochu možné, zmeniť ich pôsoboenie vo svoj prospech.“
16

 

                                                 
16

 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2006. s.47 
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Obrázok 1: Porterov model piatich konkurenčných síl 

(Zdroj: www.google.sk) 

 

Z obrázku Porterovho modelu piatich konkurenčných síl vyplýva, že strategické ciele 

podniku vychádzajú z piatich faktorov:
17

 

- vyjednávacia sila zákazníkov, 

- vyjednávacia sila dodávateľov, 

- hrozba vstupu nových konkurentov do odvetvia, 

- hrozba substitútov, 

- rivalita podnikov v rámci odvetvia. 

                                                 
17

 LHOTSKÝ, Jan. STRATEGICKÝ MANAGEMENT. Jak zajistit budoucí úspěch podniku. 2010. s. 38 
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Vyjednávacia sila zákazníkov 

Vychádza sa z predpokladu, že zákazník je voči svojmu dodávateľovi významný alebo 

veľkým z hľadiska množstva odberov, to znamená, z objemu dopytu. Ďalej môže ľahko 

prejsť ku konkurencii, pretože ak je tovar alebo služba štandardizovaná, má zákazník 

nízké náklady „prestupu“. Tieto náklady ďalej ovplyvňuje okrem miery 

štandarizovanosti produktu aj četnosť konkurencie, loajalitou zákazníkov alebo image 

značky. Zákazník má taktiež k dispozícii dostatok informácií o trhu, nakoľko je trh 

transparentný a je citlivý na zmenu ceny. 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Dodávateľ môže vyjednávať so svojím odberateľom v prípade, že je veľkým z hľadiska 

ponuky alebo významným z hľadiska image. Ak je produkt diferencovaný, nie je ľahké 

nájsť iného dodávateľa pri nízkych nákladoch na prestup. Zákazník nedisponuje na 

základe diferencovanosti dostatočnými informáciami o tržnom prostredí, tovar má nízku 

elasticitu dopytu a na trhu je nízky počet potencionálnych dodávateľov. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Pokiaľ existujú na trhu prekážky/ bariéry vstupu do odvetvia, nie je táto hrozba príliš 

výrazná. S prechodom na tržne orientované ekonomiky a voľný trh sa však hrozba 

zvýšila. Bariéry vstupu do odvetvia majú za následok, že je veľká potreba kapitálu pri 

vstupe, často je trh podporovaný štátnou reguláciou, existujúce podniky majú nákladové 

výhody, daňové výhody alebo odvodové výhody. Diferencovaný produkt zvyšuje 

náklady na prestup, je potrebný know how pri výrobe produktu a je problematické sa 

pripojiť na existujúce distribučné kanaly. 
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Hrozba substitútov 

V tomto prípade môžu nastať v dvoch prípadoch. Buď sa jedná o nízké náklady na 

prestup a zákazník môže za nízku cenu prejsť ku konkurencii, ktorá ponúka daný 

produkt za nižšiu cenu, alebo konkurenčné podniky majú lepšie know how ako vyrábať, 

produkcia je s nižšími nákladmi a tým pádom môžu predaj realizovať s výrazne nižšou 

cenou. Tým zvyšujú na trhu ponuku a tržná cena, ktorá je výsledkom stretu dopytu 

a ponuky musí poklesnúť, čo znižuje zisky spoločnosti s vyššími výrobnými nákladmi. 

 

Rivalita medzi existujúcim konkurentmi 

Intenzita rivality je vysoká v prípade, že sa jedná o málo rastúci alebo stagnujúci trh 

s nízkou ziskovosťou, ak v odvetví pôsobí mnoho konkurenčných subjetkov, ak existuje 

prebytok výrobných kapacít, ak je produkt málo diferencovaný a zákazník nie je 

schopný rozlíšiť pomer ceny a kvality, ak sa jedná o nové odvetvie (s predpokladom na 

budúcu lukrativitu odvetvia), ak sú bariéry z prípadného odchodu z odvetvia dostatočne 

vysoké. 

 

Druhým známym nástrojom na analýzu schopností podniku je McKinsey 7S model. 

Model je „nástroj, ktorý analyzuje organizačný dizajn firmy tým, že sa pozrie na sedem 

kľúčových interných prvkov: stratégiu, systémy, zdieľané hodnoty, štýl, personál 

a zrušnosti s cieľom zistiť, či sú efektívne zasúladené a umožňujú organizácii dosiahnuť 

svoje ciele.“
18

  

Cieľom bolo vytvorenie modelu, ktorý by poukazoval na to, ako možno zosúladiť 

spoločne uvedených sedem prvkov spoločnosti, a to tak, aby bolo dosiahnutá 

efektívnosť spoločnsoti. Tieto oblasti sú navzájom medzi sebou prepojené a zmena 

v jednej oblasti vyvoláva následne aj zmeny v ostatných štruktúrach podniku. 

 

                                                 
18

Dostupné na WWW: https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/mckinsey-7s-model-

framework.html, preklad autora 
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Štruktúra tohto modelu je rozdelená na dve oblasti: 

- na mäkké – zahrňujú zdieľané hodnoty, štýl, personál a zručnosti. Sú ťažšie 

identifikovateľné, tvoria základ spoločnosti a majú vplyv na vytvorenie 

vyššej konkurencie schopnosti podniku voči konkurencii, 

- na tvrdé – zahrňujú strátégiu, štruktúru a systémy a sú ľahšie 

identifikovateľné  

 

Zložky modelu McKinsey 7S:
19

 

Stratégia 

Dlhodobá orientácia podniku, dlhodobým premysleným smerovaním podniku 

k určitému cieľu a stanovenie konkrétnych možností pre podnik – to sú hlavné ciele 

strategického plánovania spoločnosti. Výsledkom by malo byť dosiahnutie 

konkurenčnej výhody v porovnaní s ostatnými podnikmi v okolí, uspokojenie potrieb 

trhu, teda ponuky a dopytu a v neposlednom rade uspokojenie potrieb vlastníkov, 

managementu, akcionárov, zamestnancov, obchodných partnerov a napr. bankových 

inštitúcií. 

Hierarchická sústava stratégií sa člení na: 

- corporate stratégia (podnikateľská) – určuje predmet podnikania 

- business stratégia (obchodná)  

- funkčná stratégia (rozvoj jednotlivých funkcií vo firme) – stratégia 

informačných systémov, riadenia výroby, riadenia ľudských zdrojov, 

vedecko – technického rozvoja, marketingová stratégia, finančná stratégia 

a pod. 

 

                                                 
19

 RAIS, Karel, DOSKOČIL, Radek. Risk management. Studijní text pro kombinovanou formu studia. 

2007. s.  13 – 24 
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Štruktúra 

Cieľom je optimálne rozdelenie úloh, kompetencií a pravomocí medzi zamestnancami 

spoločnosti. Vo všeobecnosti platia pravidlá, že najlepšou organizačnou štruktúrou je 

taká, ktorá najlepšie vyhovuje danej situácii v podniku a čím je organizačná štruktúra 

jednoduchššia, tým menej sa toho môže pokaziť. Napriek tomu existuje niekoľko typov 

organizačných štruktúr. 

Typy organizačných štrutkúr podniku: 

- líniová štrutkúra 

o medzi útvarmi existujú pevne stanovené vzťahy nadriadenosti 

a podriadenosti, 

o  klasická štruktúra, 

o  v súčasných podnikoch nie je často využívaná, z dôvodu zvýšených 

požiadaviek na vedúcich pracovníkov, ktorí musia mať prehľad 

a skúsenosti zo všetkých oblastí. 

- funkcionálna štruktúra 

o  jeden vedúci je nahradený viacerími vedúcimi, čím sa zníži tlak na 

schopnosti jediného vedúceho, 

o  tzn. zamestnanci majú viacero nadriadených na rovnakej úrovni. 

- linovo – štábna štruktúra 

o  najčastejšie používaná štruktúra, ktorá zahŕňa pozitíva líniovej 

štruktúry (jednoduchosť riadenia, odpovednosť, rychlosť 

rozhodovania) s pozitívami funkcionálnych štruktúr (možnosť 

využitia rád a skúseností pracovníkov štábu). 

- divizionálna štruktúra 

o  rozdelenie úsekov podľa geografického rozdelenia, čo spôsobuje 

vznik vlastných oddelení. 
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- maticová organizačná štruktúra 

o  umožňujú dosiahnuť v čo najkratšom čase čo najlepšie výsledky 

riešenia daného problému, 

o  spojuje prvky funkcionálne s prvkami divizionálnej štruktúry. 

 

Systémy 

Zahrňuje ručné a automatizované spracovávanie informácií. Najnižšia úroveň 

spracovávania informácií sa zameriava na problémy, pri ktorých dochádza 

k hromadnému spracovávaniu dobre štruktúrovaných a ostrých dát (ekonomické 

informačné systémy, zásobovanie, riadenie výroby). Vyšší stupeň sa zameriava na 

spracovanie neostrých, prípadne individuálnych dát a informácií (systémy CRM pre 

riadenie so zákazníkmi). 

 

Štýl riadenia 

Klasická typológia štýlov riadenia rozdeľuje riadenie na: 

- autoritatívny štýl 

o  štýl riadenia bez participácie ostatných pracovníkov v spoločnosti, 

o  vedúci pracovník dostáva informácie od podriadených a na základe 

týchto informácií vydáva kvalifikované rozhodnutia, prípadne 

sumarizuje tieto informácie do celku, ktoré neskôr predkladá vedeniu 

spoločnosti. 

- demokratický štýl 

o možnosť podriadených vyjadriť sa, delegácia právomocí, možnosť 

spolurozhodovať, 

o výhodou je osobné zaujatie pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na 

rozhodovaní, majú pocit súnáležitosti, 
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o  nevýhoda je časová strata spojená s demokratickým rozhodovaním. 

- lassez – faire 

o  značná voľnosť pre pracovníkov, 

o  výhodou je, že pracovníci robia rozhodnutia podľa seba, ako uznajú 

za vhodné, 

o  nevýhodou je „bezcielne tápanie“ vo chvíli, kedy je vedenia potreba. 

 

Personál 

Ľudské zdroje sú hlavným zdrojom zvyšovania výkonnosti spoločnosti. Prvoradou 

úlohou manažéra je vedieť pracovať s ľudmi a naučiť sa so zamestnancami správne 

jednať. Veľká pozornosť by mala byť venovaná motivácii spolupracovníkov, poznať 

preferencie a sklony pracovníkov, aby cítili pridanú hodnotu v spoločnosti. Dôležitá je 

taktiež otvorená komunikácia. Zamestnanci tvoria kultúry spoločnosti. Ide však 

o dlhodobý proces, ktorý by mal byť jednou z najdôležitejší oblastí úsilia manažéra 

v spoločnosti. 

 

Zručnosti 

Schopnosti a zručnosti je zdrojom, ktorá úzko súvisí s predchádzajúcim odstavcom. 

V podnikoch je zvyšujúci tlak na rozvoj ekonomickej, právnej a informatickej 

gramotnosti personálu. 

 

Zdieľané hodnoty 

Kultúru firmy zahŕňajú predstavy, mýty, prístupy a hodnoty vo firme, ktoré sú 

všeobecne zdieľané a relatívne dlhodobo udržiavané. Kultúrou firmy sa má na mysli 

sústava zdielaných hodnôt a názorov, ktoré vytvárajú normy správania sa vo firme. 
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 Obrázok 2: McKinsey 7S Model 

(Zdroj: https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/mckinsey-7s-model-

framework.html) 

 

1.5.3 Analýza vnútorných zdrojov a schopností podniku 

Táto analýza sa zameriva na hodnotenie faktorov, ktoré majú vplyv zo strategického 

hľadiska na budovanie a udržanie konkurenčnej výhody voči ostatným poskytovateľom 

tovaru a služieb. 

„Analýza vnútorných zdrojov a schopností podniku predstavuje diagnózu, audit či 

vyhodnotenie východzej situácie podniku, ktorá umožňuje špecifikovať jeho vnútorné 

zdroje a schopnosti a súčasne odhadnúť jej vývoj do budúcna. Úlohou tejto analýzy je 

identifikovať strategicky významné zdroje a schopnosti a následne špecifické prednosti 

podniku ako zdroje konkurenčnej výhody.“
20

 

Najznámejšou a najpoužívanejšou analýzov vnútorných zdrojov je SWOT analýza, 

ktorá je „jednoduchým nástrojom, koncepčným rámcom pre systematickú analýzu, 

zameraným na charakteristiku kľúčových faktorov ovplyvňujúcich strategické 

postavenie podniku. Je prístupom nepretržitej konfrontácie vnútorných zdrojov 

a schopností podniku so zmenami v jeho okolí. SWOT analýza identifikuje silné a slabé 

                                                 
20

 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2006. s.74 
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stránky podniku a porovnáva ich s hlavnými vplyvmi z okolia podniku, resp. 

s príležitosťami a hrozbami a smeruje k syntéze ako východisku pre formuláciu 

stratégie.“
21

 

 

Tab. 3: SWOT analýza 

In
te

rn
é 

fa
k

o
ry

 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 

Kvalitné výrobky Konzervatívny prístup k inovačnému 

procesu 

Tradícia značky Vysoka zadĺženosť 

Dobre zaistený a fungujúci servis Nedostatočná úroveň informačného 

systému 

Dobrá finančná situácia Nízky predajný obrat 

Vyškolený predajný personál Podnik je nováčkom na zabehnutom trhu 

Vysoká úroveň marketingovej komunikácie 

E
x

te
r
n

é 
fa

k
to

ry
 

PRÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)   HROZBY (THREATS) 

Priaznivé podmienky na trhu Nepriaznivé legislatívne zmeny 

Chybná stratégia konkurencie Politické zmeny 

Priaznivé zmeny v politike Zvýšenie konkurečného tlaku 

Ľahký prístup na nové trhy Zvýšenie rizík predaja 

Moderné trendy v technológiách 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe https://www.google.sk 

 

„Analýza silných a slabých miest vedie k zlepšeniu strategického plánovania. Silné 

stránky podniky môžu byť ešte daľej posilnené. Cielenými opatreniami sú podnikové 

vedenie a ostatní riadiaci pracovníci schopní zo slabých miest urobiť silné. Pritom je 

potreba dbať na to, aby podnikové vedenie zaistili pre úspešné uskutočnenie 

                                                 
21

 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2006. s.91 
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jednotlivých opatrení odpovedajce prostriedky a aby príslušné akcie mohli byť 

odpovedajúcim spôsobom prevedené.“
22

 

Doporučený metodický postup realizácie SWOT analýzy:
23

 

a) príprava na realizáciu SWOT analýzy 

i. jednoznačné stanovenie účelu, za akým bude SWOT analýza 

realizovaná, 

ii. definovanie oblastí, ktoré budú analyzované, 

iii. vytvorenie analytických týmov, 

iv. zjednotenie metodiky práce a motivácia členov týmu. 

b) identifikácia a hodnotenie silných a slabých stránok organizácie alebo jeho 

oblastí 

i. identifikácia silných a slabých stránok, 

ii. hodnotenie silných a slabých stránok. 

c) identifikácia a hodnotenie príležitostí a hrozieb z vonkajšieho prostredia 

i. identifikácia hrozieb a príležitostí z vonkajšieho prostredia, 

ii. hodnotenie hrozieb, 

iii. hodnotenie príležitostí. 

d) tvorba matice SWOT 

i. zaznamenávanie faktorov so strategickým významom, 

ii. generovanie alternatívnych stratégií. 

 

                                                 
22

 VOLLMUTH J, Hilmar. Nástroje controlling od A do Z. 2004, s. 303. 

23
 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera. 33 

nejpoužívanejších metod strategického řízení. 2012. s.300 - 320 
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1.6  Výnosové metódy oceňovania podniku 

Pre účely tejto diplomovej práce je najväčšia časť práce venovaná analýze výnosov. 

Z pohľadu investora je vklad súkromného majetku do podniku spojená s očakávaním 

získania budúceho efektu z tohto umiestnenia dočasne voľného kapitálu. Preto by mala 

pre investora prinášať určitú hodnotu v podobe očakávaného výnosu. 

Z tohto dôvodu sa venuje dvom metódam: 

- metóda diskontovaného Cash Flow – DCF 

o  za pomoci stanovenia diskontnej miery - WACC 

- metóda ekonomickej pridanej hodnoty – EVA 

o  za pomoci stanovenia čistých operačných aktív a čistého operačného 

zisku – NOA a NOPAT 

Dôvodom pre stanovovanie hodnoty podniku môžu vzniknúť z interných potrieb 

spoločnosti alebo z potrieb externých. Interné potreby súvisia s potrebou nakúpiť alebo 

predať podnik alebo jeho časti na základe konkurzu, fúzie, príchodom, resp. odchodom 

spoločníka. Externé potreby slúžia pre stanovenie hodnoty pre účely poskytnutia úveru, 

daňové účely, súdne spory, poisťovne. 

Pri výbere metód hodnotenia podniku existuje mnoho problémov, ktoré môžu 

znepríjemniť jej výpočet. Oceňovateľ by mal byť externý, často sa využíva súdny 

znalec, ale i ten môže uplatniť svoj subjektívny prístup k oceňovanému majetku. Pričom 

každý podnikateľský subjekt je nutné hodnotiť na základe individuálne, na základe 

individuálnej ponuky a dopytu, ktoré by stanovili reálnú tržnú cenu podniku. 

Špecifikácia môže byť napríklad v obore podnikania, veľkosti trhu, objeme výroby 

a predaja, počtu zamestnancov a pod. 

Dôležitou podmienkou je výber vhodného obdobia, ktoré bude sledované. Odporúča sa 

analýza 3 – 5 rokov ex post. 
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1.6.1 Metóda diskontovaného CF 

Základ tejto metódy tvorí skutočnosť, že metóda DCF stanovuje hodnotu podniku na 

základe prevodu budúcich výnosov na súčasnú hodnotu. Metóda je založená na 

využívaní stanovených predpokladov:
24

 

- „kapitálové trhy sú efektívne, 

- kapitálová štruktúra podniku je tvorená iba vlastným imaním a dlhom, 

- existuje iba daň z príjmov, 

- CF je perpetuita, 

- podniku, z pohľadu going concerne principu, musí trvale investovať do výšky 

odpisov, potom platí, že ODPt = INVt + ∆WCt   

kde: 

ODPt – odpisy 

INVt – investície 

∆WCt – zmena čistého pracovného kapitálu (obežné aktíva – krátkodobé záväzky) 

 

Hlavnou nevýhodou metódy DCF je, že je vhodná pre výnosové oceňovanie podniku 

ale nie je príliš vhodná pre potreby bežného riadenia. 

Pre potreby výpočtu DCF je nutné upraviť predchádzajúci výpočet pracovného kapitálu 

na modifikovanú formu, ktorá upravje obežné aktíva o dlhy, pri ktorých nie jemožné 

zistiť náklady na tieto dlhy. 

„DCF analýza využíva dostupných tržných dát a obvykle odráža myšlienkový proces, 

očakávanie a vnímanie investorov a ostatných účastníkov trhu. Ako metóda plánovania 

by nemala byť DCF analýha posudzovaná na základe toho, či špecifický plán podľa 

DCF bol, alebo nebol realizovaný, ale skôr na základe tržnej podpory pre predpoveď 
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 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 1999. s. 132 
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DCF v dobe, kedy bola prevedená. Pokiaľ je použíta metóda DCF pre odhad kategórie 

tržnej hodnoty, ocenenie by malo splniť všetky kritéria pre odhad kategórie tržnej 

hodnoty, ako je vymedzená v IVS 1.“
25

 

Metóda DCF pužíva pre výpočet výnosovej hodnoty tieto techniky: 

- metóda „entity“ – označuje podnik ako celok (je predmetom výpočtu v tejto 

práci), 

- metóda „equity“ – vlastný kapitál, 

- metóda „APV – upravená súčasná hodnota. 

 

Metóda „entity“ pracuje s variantou FCFF (Free cash flow to firm) a vychádza 

z účtovnej závierky z výsledku hospodárenia, na základe ktorého vytvára korigovaný 

prevádzkový výsledok hospodárenia. 

Vzorec pre výpočet FCFF je: 

FCFFt = EBITt (1 - T) + ODPt - WCt – INVt  (1) 

 

Pre korigovaný prevádzkový výsledok hospodárenia platia určité  obecné zásady, ktoré 

sú uplatňované aj pri výpočte NOPAT pre výpočet EVA. Sú nimi: 

- „nemali by byť odpočítané náklady na cudzí kapitál, a to preto, aby sme 

dosiahli zisk a cash flow, ktoré je k dispozícii ako pre vlastníkov, tak pre 

veriteľov, 

- nemal by obsahovať žiadne jednorazové položky, ktoré sa nebudú pravidelne 

opakovať, pretože hodnotu podniku tvoria iba výsledky hospodárenia 

trvalého charakteru, 
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- nemal by obsahovať žiadne výnosy a náklady súvisejúce s majetkom 

prevádzkovo nenutným, ktorý sme už vyradili z prevádzkovo nutného 

investovaného kapitálu.“
 26

 

 

Pre potreby výpočtu FCFF sa pracuje s investíciami, ktoré priamo súviasia s veľkosťou 

prevádzkovo nutného majetku. Tieto investície môžeme výpočítať dvomi spôsobmi. 

Tab. 4: Výpočet voľných peňažných tokov pre FCFF 

Klasický výpočet Skrátený výpočet 

Korigovaný prevádzkový zisk po dani (NOPAT) Korigovaný prevádzkový zisk po dani (NOPAT) 

+ Odpisy prevádzkovo nutného majetku  

- Investície brutto ( = odpisy + investície netto) 

doprevádzkovo nutného dlhodobého majetku 

a pracovného kapitálu 

- Investície netto do prevádzkovo nutného 

dlhodobého majetku a pracovného kapitálu 

= FCFF = FCFF 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 

2007. s. 175 

Metóda DCF entity je dvojfázová metóda. Prvá fáza predstavuje prognózu, ktorú je 

možno vypracovať na základe dostupných informácií (3 -6 rokov). Druhá fáza zahrňuje 

pokračujúcu hodnotu, ktorá následuje od konca prvej fáze až do nekonečna. 

Výpočet dvojfázovej metódy je možné na základe vzorca: 

Hodnota podniku = 
T

T

t
t

t

WACC

PH

WACC

FCFF

)1()1(1 






 , kde (2) 

T – dĺžka prvej fázy v rokoch 

PH – pokračujúca hodnota 

 

                                                 
26

 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007. s. 171 



 

43 

 

Hodnota podniku je v tomto prípade uvedená aho výnosová hodnota brutto. Pre 

očistenie hodnoty je nutné odrátať úročený cudzí kapitál k dátumu ocenenia, ktorý 

zahrnuje napr. leasingové záväzky a dlhodobé a krátkodobé bankové úvery 

a krátkodobé finančné výpomoci. Od tejto netto hodnoty sa v poslednom rade odráta aj 

neoperačný majetok k dátumu ocenenia. Tento majetok je výsledkom rozdielu zostatku 

na finančných účtoch a prevádzkovo potrebnej výšky finančných prostriedkov 

spoločnosti. Tieto prevádzkovo potrebné prostriedky sú výsledkom násobku 

krátkodobých záväzkov z rozvahy pasív a hodnoty okamžitej likvidity. 

Výsledkom vyššie uvedeného tvorí výnosová hodnota vlastného kapitálu. 

 

1.6.2 Stanovenie diskontnej miery WACC 

Diskontná miera výraznou mierou ovplyvňuje model diskontovaného cash flow DCF 

pri ohodnocovaní podniku. „Priemerné kapitálové náklady sú relevantné v čitateli 

FCFF, tj. peňažnom toku určenému ako akcionárom, tak i veriteľom. Preto aj diskontná 

miera musí odrážať odpovídajúcim spôsobom čitateľ.“
27

  

Výpočet priemerných kapitálových nákladov je možný dvomi spôsobmi. 

Najpoužívanejším je model oceňovania kapitálových aktív. Vzorec pre vápočet je 

nasledujúci: 

WACC = rd * (1 – t) * D/V + re * E/V  (3) 

kde: 

WACC – priemerné náklady na kapitál 

rd – úroková sadzba za cudzí kapitál 

t – sadzba dane z príjmu 

D – trhová hodnota úročených cudzích zdorjov 

re – náklady na vlastný kapitál 
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E – trhová hodnota vlastného imania 

V – celková bilančná suma, V = E + D 

 

Postup pri výpočte WACC
28

 

1.) Určenie váh zložiek kapitálu pre financovanie podniku 

Jedná sa o súčet vlastných (E) a cudzích zdrojov (D)  na celkovej bilančnej sume (V). 

Vyjadrenie sa odporúča v trhových hodnotách. Predpokladom je, že kapitálový 

trhposkytuje informácie s priemernou vypovedacou schopnosťou. 

Vzorec pre výpočet: 

1 = E/V + D/V  (4) 

 

2.) Úroková sadzba za poskytnutý cudzí kapitál Rd 

Náklady na cudzí kapitál sa určujú ako vážený aritmetický priemer.  

Zdrojom informácií je rozvaha účtovnej jednotky za sledované obdobia, v ktorej sa 

sledujú najmä tieto cudzie zdroje: 

- dlhodobé bankové úvery, 

- bežné bankové úvery, 

- krátkokdobé finančné výpomoci, 

- dlhopisy, 

- prenájom, 

- finančný leasing, 

- ostatné záväzky, ktoré podliehaj úročeniu. 
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V prípade úročenia bankových úverov je cena úveru zmluvne dojednaná. V prípade, že 

nie je možné získať túto informáciu,  vychádza sa z makroekonomických výstupov 

danej krajiny. Za predmetnú hodnotu sa stanovuje vážený aritmetický priemer za 

posledné sledované obdobie. V prípade viazanosti úverov na medzibankovú úrokovú 

sadzbu je nutné poznať ratingové ohodnotenie podniku s prognózou základným 

makroekonomických ukazovateľov. 

3.) Úroková sadzba za poskytnutý vlastný kapitál Re 

Výpočet vlastného kapitálu sa najčastejšie realizuje pomocou modelu CAPM (Capital 

Asset Princing Model). Majitelia očakávajú výnos vo forme dividend alebo zvýšenia 

trhovej hodnoty. 

Vzorec pre výpočet CAPM je nasledujúci: 

Re = rf + βi * (rm - rf)  (5) 

kde: 

Re – náklad na vlastný kapitál, požadovaná výnosová miera akcionára 

rf – bezriziková úroková miera 

βi – systematické, tržné riziko, ktoré vyjadruje citlivosť investície na zmenu výnosovej 

miery z tržného portfolia 

(rm - rf) – prémia za riziko, kde rm je výnosnosť celého trhu 

 

4.) Samotný výpočet WACC 

 

1.6.3 Metóda ekonomickej pridanej hodnoty EVA 

Ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty vychádza z rozdielu medzi čistým výnosom 

z hospodárskej činnosti podniku znížený o náklady kapitálu. Základné vzorce tejto 

metódy majú tvar: 
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EVA = (ROI – WAC C) * Capital  alebo 

EVA = NOPAT – Capital * WACC  alebo pomocou vzorca nákladov na kapitál 

EVAt = NOPATt – NOAt-1 * WACC  (6) 

 

NOPAT- not operating profit after teaxes, teda zisk z operatívnej činnosti podniku (zisk 

z prevádzkových operácií) po zdanení,  

NOPAT = EBIT * (1 – t)               (7) 

CAPITAL – kapitál viazaný v aktívach, ktoré slúžia k hlavnej prevádzke podniku. 

Východiskom k jeho zisteniu sú účtovné aktíva 

WACC – priemerné vážené náklady kapitálu 

NOA – čisté operačné aktíva 

 „Základným princípom ekonomickej pridanej hodnoty je, že meria ekonomický zisk. 

Ekonomického zisku v tomto pojatí pritom podnik dosahuje vtedy, keď sú uhradené nie 

len bežné náklady, ale i náklady kapitálu, a to na rozdiel od účtovného zisku vrátane 

nákladov na vlastný kapitál.“
29

 

Z metódy EVA vyplýva, že investovaný kapitál musí vlastníkom prinášať viac než sú 

náklady na kapitál s prihliadnutím k riziku podnikania. Používa sa pri rozhodovaní 

o efektivnosti investícií a pri celkovom oceňovaní podniku. Ekonomickú pridanú 

hodnotu môžme definovať ako nadzisk – ta časť prevádzkového zisku, ktorý zostane po 

úhrade všetkých nákladov na kapitál. 

Inak povedané, ekonomická pridaná hodnota vyjadruje v podstate „mimoriadny“ zisk, 

ktorý podnik bude dosahovať po úhrade svojich nákladov.  

Výsledkom môže byť: 

EVA > 0  silná, zdravá spoločnosť, ktorá tvorí hodnotu pre akcionárov 
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EVA = 0 presne toľko, koľko sme investovali, sa vracia 

veriteľovi/majiteľovi bez zhodnotenia 

EVA < 0  pokles, ničenie investovaného kapitálu 

 

1.6.4 Stanovenie NOA a NOPAT 

NOPAT a NOA vyjadrujú v konečnom dôsledku úpravu hospodárskych výsledkov 

zistených z rozvahy a výsledovky. Transformujú účtovné dáta na dáta ekonomické, aby 

dosahovali hodnoty čo najrealistickejší obraz skutočného vývoja účtovnej jednotky, 

ktorej sa stanovuje hodnota. 

Výpočet NOA sa viaže na nasledujúce úpravy: 

- „z celkových aktív je treba vyčleniť neoperačné aktíva, 

- aktíva je vhodné znížiť o neúročený cudzí kapitál, aby sa predošlo 

k problémom      s odhadovaním nákladov na tento kapitál pri určovaní 

diskontnej miery, 

- vylúčenie mimoriadnych položiek, 

- účtovné aktíva je treba previesť na skutočné aktíva.“
 30

 

Taktiež je potrebné upraviť aj pasívnu stranu rozvahy. Z dôvodu rovnosti aktív a pasív 

v rozvahe urobí zmena aktív aj zmenu pasív. Táto zmena môže mať formu zmeny 

vlastného imania a jeho ekvivalentov alebo zmeny záväzkov. 

Výsledkom je výpočet kapitálu investovaného do prevádzkovo nepotrebného majetku, 

kde sa zistí obdobne ako pri výpočte FCFF prevádzkovo potrebná výška peňažných 

prostriedkov, nadbytočná výška a majetok, ktorý nie je potrebný k prevádzke podniku. 

Najčastejšie ide o krátkodobý finančný majetok a krátkodobé cenné papiere a podiely 

v držbe spoločnosti. Rozdiel medzi upravenou rozvahou a prevádzkovo nenutných 

peňažných zdrojov tvorí NOA. 
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NOA a NOPAT by mali dosahovať symetriu. „Pokiaľ sú určité činnosti a im 

odpovedajúce aktíva zaradené do NOA potom je nezbytne nutné, aby ich náklady 

a výnosy boli zaradené do výpočtu NOPAT, a samozrejme naopak.“
31

 Na tejto úrovni 

platia rovnaké zmeny a úpravy, ktoré sú predmetné aj pre výpočet NOA. 

Pri výpočte NOPAT sa vychádza z prevádzkového výsledku hospodárenia 

z výsledovky. Od neho sa odrátavajú napríklad platené úroky pri leasingových platbách, 

odpisy z leasingu, jednorazové náklady a výnosy, ktoré nemajú dlhodobý charakter, 

ďalej potom náklady a výnosy z predaja dlhodobého majetku, zmeny nákladových 

rezerv, zmeny vlastného kapitálu. Po odrátaní týchto mimoriadnych nákladov a výnosov 

získame čistý operatívny zisk pred daňou, tzv. NOPBT. Po zdanení je výsledkom 

NOPAT, čistý operatívny zisk po zdanení. 

 

1.7  Finančná analýza 

Súčasné podnikateľské prostredie sa zameruje na produkciu kladného hospodárskeho 

výsledku a na zvyšovanie tržnej hodnoty podniku. Snahou je zvyšovať efektivnosti 

riadenia. Táto efektivita by sa mala opierať o informácie z účtovných výkazov 

a vytváranie finančných analýz, ktoré môžu predikovať finančné zdravie podniku 

a celkovú hospodársnosť za sledované obdobie. 

Finančné ciele podniku sú: 

- dlhodobá maximalizácia tržnej hodnoty podniku – rast bohatstva 

podnikateľa, 

- trvalá platobná schopnosť, 

- trvalý dostatočne vysoký hospodársky výsledok a rentabilita vlastného 

kapitálu. 

Pravidelné analýzy účtovných dát môžu upozorniť na problémy s hospodarením 

spoločnosti a tým má management spoločnosti dostatok priestoru a času na predísť kríze 
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na jednotlivých produktívnych oddeleniach spoločnosti a prípadne zabrániť aj 

celkovému úpadku celého podnikateľského subjektu. Dôležitou podmienkou je však 

správna interpretácia dosiahnutých výsledkov. Finančná analýza upozorňuje na možné 

hrozby a nedostatky spoločnosti.  

Finančná analýza vychádza z následujúcich účtovných výkazov: 

- súvaha, 

- výkaz ziskov a strát, 

- cash flow, 

Je nutné si uvedomiť, že ročné účtovné výkazy zakrývajú kolísanie veličín v priebehu 

roka. Kvalitu, reálnosť a správnosť uvedených výkazov preveruje externý audit. 

Prvé dva vyššie uvedené účtovné výkazy vykazujú aj slabé stránky, ktoré je nutné mať 

pri analýze a rozhodovaní a plánovaní na pamäti: 

Rozvaha: 

- vykazuje historické hodnoty ohodnotenia aktív, kde obstarávacia cena aktíva 

je ohodnotená o odpisy,  

- rozvaha nezachytáva položky, ktoré podnik neoceňuje – napr. kvalifikácia 

ľudských zdrojov, ich aktivita, skúsenosti, poliltický a hospodársky lobbing 

(či už účinný alebo neúčinný). 

Výkaz ziskov a strát: 

- výnosy a náklady nie sú totožné so skutočnými hotovostnými tokmi za dané 

sledované obdobie, 

- taktiež čistý zisk po zdanení nie je totožná s vytvorenou hotovosťou za dané 

sledované obdobie, 

- nákladové položky ako napríklad odpisy, amortizácia, goodwill a pod. nie sú 

hotovostným výdajom. 
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Vstupné dáta je možné získať aj z ďalších interných a externých dát podniku.  

Medzi interné dáta patrí: 

- podnikové štatistiky, 

- interné smernice a usmernenia, 

- prognózy, kalkulácie. 

Medzi externé dáta patrí: 

- údaje štatistického úradu, prípadne ministerstiev, 

- denná tlač, burzové správy, 

- internet. 

Z toho vyplývá, že finančná analýza prestavuje podrobný a systematický rozbor 

získaných dát o spoločnosti. Analýza v sebe zahrnuje hodnotenie minulosti, prítomnosti 

a predikciu budúcej finančnej situácie podniku. 

Pri  interpretácii výsledkov je podmienkou mať prehľad o sledovanom podnikateľskom 

subjekte, pretože každá účtovná jednotka môže využívať svoje postupy a metódy, ktoré 

môžu výrazne ovplyvňovať hospodársky výsledok za sledované obdobie. Jedná sa 

o optimalizáciu zisku, napríklad:  

- pomocou skladového hospodárstva (forma oceňovania tovaru alebo 

materiálu pri výdaji zo skladu, 

- tvorba rezerv, 

- spôsob odpisovania dlhodobého hmotného majetku (rozdiel medzi 

účtovnými a daňovými odpismi), 

- tvorba opravných položiek z dôvodu rešpektovania zásady opatrnosti,  

- prípadne aj časové rozlišovanie nákladov a výnosov, 

- a dohadné položky. 
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1.7.1 Pomerová analýza 

„Finančná výkonnosť a finančné zdravie firmy ako nezbytný predpoklad finančnej 

kondície je daná schopnosti tvoriť pridanú hodnotu (zisk), teda ziskovosti celkovej 

podnikovej činnosti, výnosnosti vloženého kapitálu a rentabilitou vložených vstupov. 

Z hľadiska maximalizácie zisku je nevyhnutná maximálná aktivita ako základný 

predpoklad efektívneho zhodnotenia základných faktorov. Finančná výkonnosť ďalej 

predpokladá adekvátnu zadĺženosť a optimálnú kapitálovú štruktúru, čo znamená, že 

firma disponuje efektívnym množstvom kapitálu, je schopná dostať svojim záväzkom 

a má schopnosť podľa potreby premieňať jednotlivé aktíva na peňažné prostriedky a je 

teda dostatočne likvidná. Finančne zdravá firma je atraktívna pre investorov, čo sa 

prejaví ich záujmom o investovanie a zhodnotenie kapitálu prostredníctvom aktivít takej 

firmy, čo sa prejaví prostredníctvom indikátorov kapitálového trhu.“
32

 

Na základe vyššie uvedeného môžme rozdeliť analýzu pomerových ukazateľov na:
33

 

- ukazovatele rentability, 

- ukazovatele aktivity, 

- ukazovatele likvidity, 

- ukazovatele zadĺženosti, 

- ukazovatele kapitálového trhu. 

Jedná sa o elementárne metódy finančnej analýzy. 

 

Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability poskytujú informácie o ziskovosti podniku, schopnosti 

produkovať zisk, zhodnotenie podniku. Prípadne môžu aj predikovať strátovosť firmy 

vyjadrených v peňažných jednotkách. Hospodársky výsledok spoločnosti je pre potreby 
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analýzy rentability možné merať pomocou provozného HV, alebo tzv. EBIT (Earnings 

before Interest and Taxes) a pomocou HV po zdanení, tzv. EAT (Earnings after Taxes). 

Ukazovatele na meranie rentability sú:
34

 

ROI (Return on investment) = EBIT/ celkové pasíva,  v % (8) 

> 15 % - veľmi dobré hodnotenie, 12 – 15 % - dobré hodnotenie 

Rentabila vloženého kapitálu patrí k ukazovateľom, ktoré meria finančnú výkonnosť 

spoločnosti. Vyjadruje, s akou výkonnosťou pôsobí celkový kapitál vložený do firmy 

nezávisle na zdroji financovania. 

 

ROA (Return  on Assets) = EAT/ celkové aktíva,  v %,  alebo 

 = EAT + Ú.(1-t)
35

,   v %           (9) 

> 10 % - veľmi dobré hodnotenie 

Výnosnosť celkového kapitálu je základným parametrom posúdenia efektívnosti. Meria 

zisk s ohľadom k celkovému kapitálu, zatiaľ čo ROE je vyjadrením zisku k vlastnému 

kapitálu akcionárov, dáva do pomeru čistý zisk s celkovými aktívami investovanými do 

podnikania bez ohľadu na to, z akých zdrojov sú financované (vlastných, cudzích, 

krátkodobých, dlhodobých). 

Ukazovateľ ROA vyjadruje, koľko € (Kč) tržieb generovala spoločnosť na každé 

investované € (Kč) do majetku (aktív) spoločnosti. 

 

ROE (Return on Equity) = EAT/ vlastný kapitál,  v %  alebo 

ROE = (čistý zisk/ tržby) x (tržby/ aktíva) x (aktíva/ vlastný kapitál), v % (10) 
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> 2 – 3 % - veľmi dobré hodnotenie 

Výnosnosť vlastného kapitálu je možné považovať za najoblúbenejší a najrozšírenejší 

ukazovateľ finančnej výkonnosti. Skladá sa z 3 častí: 

- rentabilita tržieb – vyjadruje ziska získaný z každej koruny tržieb, 

- obrat celkových aktív – vyjadruje tržby, ktoré vygeneruje každá koruna aktív 

firmy, 

- finančná páka – vyjadruje množstvo cudzích zdrojovj, ktoré sú použité na 

financovanie aktív spoločnosti. 

Ukazovateľ ROE vyjadruje mieru zisku, ktorá pripadá na jednotku investovaného 

vlastného kapitálu, resp. vyjadruje percento výnosu z investovaného kapitálu. 

 

ROS (Return on Sales) = EAT/ celkové tržby,   (v %) (11) 

> 6 % - veľmi dobré hodnotenie 

 

Ukazovatele aktivity 

Tento druh ukazovateľov vyjadruje, ako efektívne podnik hospodarí so svojím 

majetkom. Aktivita sa vyjadruje ako obrat, to znamená, že sa meria doba obratu (koľko 

krát) alebo ako rýchlosť jedného obratu, to znamená, ako dlho je viazaný kapitál 

v majetku (počet dní). Primerané využitie je podmienkou stabilnej finančnej situácie. 

Nedostatočné využitie vyjadruje stav, keď podnik má veľkú hodnotu majetku a tým má 

nadpriemerné náklady spojené s ochranou, udržiavaním, úverovaním a pod. 

Nedostatočný stav má naopak negatívny vplyv. Podnik realizuje nízky objem výroby 

a prichádza tak o potencionálnych zákazníkov a tržby. 

Ukazovatele na meranie aktivity sú: 

Obrat celkových aktív = Tržby/ celkové aktíva;  (koľkokrát) (12) 

1,6 – 3 krát – dobré hodnotenie 
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< 1,6 alebo > 3 – zlé hodnotenie 

Obrat stálych aktív = Tržby/ stále aktíva; (koľkokrát) (13) 

Doba obratu zásob = Zásoby/ (tržby/ 365) ; (počet dní) 

Doba obratu krátkodových pohľadávok z obchodného styku = Pohľadávky/ 

(tržby/365); (počet dní)             (14) 

Doba obratu krátkodobých záväzkov z obchodného styku = Záväzky/ (tržby/360); 

(počet dní)                 (15) 

 

Ukazovatele likvidity 

Vypovedajú o platobnej schopnosti podniku. Táto schopnosť je ovplyvnená štruktúrou 

majetku a primeraným a pravidelným tokom peňažných prostriedkov. Vyjadrujú 

schopnosť premeniť aktív spoločnosti na hotovostné peňažné prostriedky, prípadne 

bankové účty a krátkodobé cenné papiere. Čím rýchlejšie a lacnejšie sa dá majetok 

zameniť za finančné prostriedky, tým je aktívum likvidnejšie. 

Ukazovatele na meranie likvidity sú: 

Celková (bežná) likvidita (3. stupeň) = Obežné aktíva/ krátkodobé záväzky (16) 

optimum 1,5 – 2,5, ale čím vyššia hodnota, tým menšie riziko platobnej neschopnosti. 

Vyjadruje, koľko krát obiehajú obežné aktíva krátkodobé cudzie zdroje podniku 

 

Pohotová likvidita (2. stupeň) = (Obežné aktíva – zásoby)/ krátkodobé záväzky (17) 

optimum 1 – 1,5, vyššia hodnota je výhodná pre veriteľov, ale pre management indikuje 

vysokú viazanosť obežných aktív vo forme finančných prostriedkov,  

< 1 je z hľadiska finančného zdravia neprijateľné 

Zásoby sú považované za najmenej likvidnú časť, ich rychlá likvidácia vyvoláva často 

stratu. 
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Okamžitá likvidita (1. stupeň) = Krátkodobý finančný majetok/ (obežné (krátkodobé) 

záväzky +  krátkodobé bankové úvery)           (18) 

optimum 0,2 – 0,5, pričom vyššia hodnota sa považuje za zlé hospodárenie s kapitálom 

 

Ukazovatele zadĺženosti 

Vyjadrujú pomer vlastného kapitálu a cudzích zdrojov podniku. Slúžia na 

monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích 

zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu v podniku. Pri vysokom podiele vlastných 

zdrojov je podnik stabilný, nezávislý, ale drahší, lebo vlastníci očakávajú väčšie 

zhodnotenie vyplatených vo forme dividend z čistého zisku. Pri nízkom podiele 

vlastných zdrojov je podnik labilný. Cudzí kapitál je však lacnejší, príliš veľký podiel 

môže ohroziť existenciu podniku. 

 

Ukazovatele na meranie zadĺženosti sú: 

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti = Cudzie zdroje/ celkové aktíva; (v %); (19) 

Optimálna hodnota sa uvádza na 50 % zadĺženosti. Nedá sa však určiť optimálna 

hodnota pomeru, nakoľko každý podnikateľský subjekt má inú štruktúru aktív a pasív, 

inú formu podnikania, znáša iné riziká a hrozby z externého a interného 

podnikateľského prostredia. 

Zahraničná prax uvádza následujúcu výšku ukazovateľov: 

- do 30% - nízka zadĺženosť, 

- 30 – 50 % - priemerná, 

- 50 – 70 % - vysoká, 

- nad 70 % - riziková 

Koeficient samofinancovania = Vlastný kapitál/ celkové aktíva ; (v %)  (20) 
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Doba splácania dlhu = (Cudzie zdroje – finančný majetok)/ cash flow;  (v rokoch)  

            (21) 

Úrokové krytie = EBIT/ nákladové úroky ; (koľko krát)     (22) 

Vyjadruje, koľkokrát prevyšuje zisk náklady na cudzí kapitál, optimum 3 – 6 krát, 

závisí však od odvetvia. 

 

Ukazovatele kapitálového trhu 

„Vyjadrujú, ako trh hodnotí minulú činnosť podniku a budúci výhľad. Dôležité sú 

predovšetkým pre súčasných a budúcich investorov a ukazuje im, akú návratnosť 

prostredníctvom dividend alebo rastom cien akcií, môžu očakávať od vložených 

prostriedkov. Počítajú sa iba pre podniky s verejne obchodovateľnými cennými 

papiermi.“
36

  

 

1.7.2 Analýza extenzívnych ukazateľov – analýza absolútnych 

ukazovateľov 

Analýza extenzívnych ukazovateľov sa člení na analýzu horizontálnu a vertikálnu. 

 

Horizontálna analýza (analýza trendov, analýza po riadkoch)  

Porovnáva zmeny ukazovateľov v časovej rade. Vhodné je analyzovať kľúčové položky 

účtovných výkazov za obdobie 5 – 10 rokov. Horizontálna analýza vytvára trend vývoja 

položiek z rozvahy a výkazu zisku a strát. Medziročné zmeny je možné vyjadriť 

v absolútnom alebo v relatívnom vyjadrení.  

Absolútne vyjadrenie  t – t-1; (v €, CZK)     (23) 

                                                 
36

 Dostupné na WWW: https://managementmania.com/sk/ukazovatele-trhovej-hodnoty-kapitaloveho-

trhu-market-value-ratios 
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Relatívne vyjadrenie  ((t – t-1)/ t-1) * 100; (v %) 

 

Vertikálna analýza (percentuálna analýza položiek, analýza štruktúry, analýza po 

stĺpcoch) 

Hlavnou úlohou je analýza štruktúry aktív a pasív spoločnosti, majetková a kapitálová 

štruktúra, takzvane „zhora nadol.“ Týmto dáva managerom informácie ex post o vývoji 

podniku v čase. Posudzuje sa percentuálny podiel základných oblastí aktív a pasív na 

celkovej hodnote. Cieľom je oboznámenie sa so štruktúrou aktív a pasív v majetku, 

preverenie metód oceňovania a získanie predstavy o slabých a silných miestach 

v spoločnosti s možnosťou vytvoriť predpoklady pre budúce aktivity v slabých 

položkách výkazu s úmyslom zvýšenia efektivity využitia. 

Rozdelenie majetkovej štruktúry bolo predmetom 1. kapitoly 

 

1.7.3 Analýza fondov finančných prostriedkov 

Čistý pracovný kapitál 

Jedná sa o najčastejšie používaný ukazovateľ, ktorý vytvára určitú rezervu v prípade 

výskytu platobnej neschopnosti, resp. v prípade vzniku neočakávaných výdajov. Má dva 

prístupy: 

- manažérsky prístup, kde 

Čistý pracovný kapitál = obežné aktíva – krátkodobý cudzí kapitál       (24) 

(vytvára voľný finančný fond) 

- investičný prístup, kde       

 Čistý pracovný kapitál = dlhodobé pasíva – dlhodobý majetok        (25) 

(časť dlhodobého majetku je možné použiť k úhrade obežných aktív) 
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Čisté pohotové prostriedky 

Čisté pohotové prostriedky predstavujú peňažný finančný fond a vzniká pri probléme 

likvidity čistého pracovného kapitálu. 

Čisté pohotové prostriedky = pohotové finančné prostriedky – okamžite splatné záväzky 

Pohotové finančné prostriedky obsahujú: 

a) prísnejší výpočet = peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch 

b) benevolentnejší výpočet = peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch + 

šeky + smenky + krátkodobé cenné papiere + krátkodobé likvidné vklady + 

zostatky neúčelových úverov            (26) 

Okamžite splatné záväzky – všetky záväzky, ktoré sú k dátumu vytvorenia analýzy po 

splatnosti 

 

Čistý peňažný majetok 

Vo výpočte využíva najlikvidnejšie aktíva (obežné aktíva – zásoby), ktoré sú 

financované krátkodobými pasívami.  

Čistý peňažný majetok = (obežné aktíva – zásoby) – krátkodobé záväzky (27) 

Často sa odrátavajú aj nelikvidné pohľadávky. 

 

1.8  Bonitné a bankrotné modely 

Bonitné a bankrotné modely slúžia investorom a veriteľom rozdeliť spoločnosti podľa 

ich kvality, dôveryhodnosti alebo výkonnosti. Jedná sa o ranking spoločnosti. Cieľom 

všetkých modelov je odlíšenie bankrotujúcich podnikov od prosperujúcich. 

Najznámejšími modelmi sú: 
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Altmanov index dôveryhodnosti – Z score 

Altmanov model bol vypracovaný z analýzy 66 podnikov. Prvá polovica boli 

prosperujúce podniky, druhá neprosperujúce. Model vypovedá o aktuálnej finančnej 

situácii. 

Vzorec pre výpočet má tvar 

Z = 0,717 * x1 + 0,847 * x2 + 3,107 * x3 + 0,42 * x4 + 0,998 * x5 (28) 

kde 

x1 = čistý pracovný kapitál/ celkové aktíva 

Čistý pracovný kapitál = ((obežné aktíva – (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové 

úvery a výpomoci)) 

x2 = nerozdelený výsledok hospodárenia/ celkové aktíva 

Nerozdelený výsledok hospodárenia = nerozdelený VH minulých rokov + VH po 

zdanení 

x3 = EBIT/ CA 

EBIT = prevádzkový VH 

x4 = ZK/ cudzie zdroje 

x5 = Tržby/ CA = obrat celkových aktív 

K tržbám sa pripočítáva aj tržba z predaja dlhodobého majetku a tržby z predaja 

cenných papierov. 

V prípade, že:  

Z < 1,2   podniku hrozí bankrot, nevytvára hodnotu pre svojich majiteľov 

1,2 < Z < 2,9 tzv šedá zóna – podnik nevytvára hodnotu pre majiteľa, ale 

nehrozí mu priamo bankrot 
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Z > 2,9   stabilný a finančne zdravý podnik, ktorý vytvára pre majitela 

hodnotu 

Model bol vytvorený pre hodnotenie finančného zdravia podnikov s ručením 

obmedzeným a ostatných spoločností, ktoré nie sú akciového typu. 

 

Index IN05 

Model z roku 2005, preto je jeden z najnovších modelov v rámci bonitných indexov. Je 

vytvorený pre českú ekonomikku a jeho vzorec pre výpočet indexu IN05 má tvar: 

IN05 = 0,13 * x1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4 + 0,09 * x5 (29) 

kde 

x1 = celkové aktíva/ cudzie zdroje 

x2 = EBIT/ nákladové úroky 

x3 = EBIT/ celkové aktíva 

x4 = Výnosy/ celkové aktíva 

Výnosy = všetky druhy tržieb + ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti + výnosové 

úroky + ostatné finančné výnosy 

x5 = obežné aktíva/ (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery) 

 

V prípade, že: 

IN05 < 0,9  podniku hrozí bankrot 

0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna, podnik netvorí hodnoty pre vlastníkov, ale nehrozí mu 

bankrot 

IN05 > 1,6 finančne zdravý podnik, stabilný, nehrozí mu bankrot 
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Tafflerov bankrotný model 

Jedná sa o doplnkový model, ktorý zahrňujú štyri zložky. Vzorec pre výpočet má tvar: 

T = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 (30) 

kde 

R1 = zisk pred zdanením/ krátkodobé záväzky 

R2 = obežné aktíva/ cuzdí kapitál 

R3 = krátkodobé záväzky/ suma aktív 

R4 = tržby celkom/ suma aktív 

 

Vypovedacia hodnota je nasledovná – v prípade, že: 

T > 0,3 malá pravdepodobnosť bankrotu 

0,3 > T > 0,2 zóna priemernosti (šedá zóna) 

T < 0,2  vysoká pravdepodobnosť bankrotu 

 

Aspekt Global Rating 

Ďalším bankrotným modelom je Aspekt Global Rating, ďalej len AGR.
37

 Pre naše 

podmienky vytvorila tento model agentúra ASPEKT Central Europe Group, a.s. 

a využíva údaje z účtovných závierok. Jeho hodnota je zostavená z 7 ukazovateľov. 

Vzorec AGR je nasledujúci: 

AGR = A + B + C + D + E + F + G            (31) 

kde 

                                                 
37

 Dostupné na WWW: http://www.finanalysis.cz/pouzite-bankrotni-modely.html 
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A = (prevádzkový výsledok hospodárenia + odpisy)/ tržby za predaj tovarov a služieb 

B = ROE = hospodársky výsledok hospodárenia za bežné obdobie/ vlastný kapitál 

C = (prevádzkový hospodársky výsledok + odpisy)/ odpisy 

D = (finančný majetok + (krátkodobé pohľadávky * 0,7))/ (krátkodobé záväzky + 

krátkodobé bankové úvery a finančné výpomoci) 

E = vlastný kapitál/ pasíva celkom 

F = (prevádzkový výsledok hospodárenia + odpisy)/ aktíva celkom 

G = tržby za predaj vlastných výrobkov a tovaru/ aktíva celkom 

 

Agentúra ASPEKT vytvorila kvalifikačnú ratingovú tabuľku, ktorá hodností spoločnosti 

podľa dosiahnutých výsledkov modelu. 

Tab. 5: Ratingové hodnotenie spoločností podľa AGR 

Interval Rating Poznámka k ratingu 

8,5 ≤ AGR AAA Optimálne hospodáriaci subjekt blížiaci sa k „ideálnemu podniku“ 

7 ≤ AGR < 8,5 AA Veľmi dobre hospodáriaci subjekt so silným finančným zdravím 

5,75 ≤ AGR < 7 A Stabilný a zdravý subjekt s minimálnými rezervami v rentabilite 

alebo likvidite 

4,75 ≤ AGR < 5,75 BBB Stabilný priemerne hospodáriaci subjekt 

4 ≤ AGR < 4,75 BB Priemerne hospodáriaci subjekt, ktorého finančné zdravie má 

pomerne jasné rezervy 

3,25 ≤ AGR < 4 B Subjekt s jasnými rezervami a problémami, ktoré je treba velmi 

dobre sledovať 

2,5 ≤ AGR < 3,25  CCC Podpriemerne hospodáriaci subjetk, ktorého rentabilita aj likvidita 

si vyžadajú ozdravenie 

1,5 ≤ AGR < 2,5 CC Nezdravo hospodáriaci subjekt s krátkodobými i dlhodobými 

problémami 

AGR < 1,5 C Subjekt na pokraji bankrotu so značnými rizikami a častými 

krízami 
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Zdroj: autor na základe dát dostupných na WWW: http://www.finanalysis.cz/pouzite-

bankrotni-modely.html 

 

Zmijewski model  

Model, ktorý predstavil Zmijewski v roku 1984 meria pákový efekt a likviditu 

spoločnosti na 40 banktorujúcich firmách a prosperujúcich firmách  v pomere 1:1. 

Presnosť modelu je 95%. 

Vzorec pre výpočet modelu je: 

Z = -4,3 – 4,5 x ROA + 5,7 x FINL – 0,004 x LIQ, (32) 

kde 

FINL = cudzí kapitál/ celkové aktíva 

LIQ = obežné aktíva/ krátkodobé záväzky 

 

V prípade, že hodnota modelu dosiahne viac ako 0,5 je podnik bankrotujúci a naopak. 

V prípade dosiahnutia hodnoty menej ako 0,5 je podnik prosperujúci, resp. 

nebankrotujúci. 
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2. Analytická časť 

Táto časť úzko nadväzuje na teoretické vymedzenie pojmov a vzorcov 

z predchádzajúcej kapitoly a postupne sa venuje praktickým výpočtom z verejne 

dostupných dát o spoločnosti a celom trhu, na ktorom spoločnosť vystupuje ako 

podnikateľský subjekt. 

 

2.1  Vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku 

Slovenský trh poskytuje možnosť vyvíjať podnikateľskú činnosť v súkromnom 

vlastníctve. Najobľúbenejšou formou je vytváranie spoločností s ručením obmedzeným 

alebo niektorý typ živností. Dynamika sa z roka na rok mení. Dôvodom môže byť 

niekoľko.  

Celkovú zmenu prostredia majú za následok dva faktory, ktoré sú: 

- zvýšenie vzniku aktívnych firiem (spoločností s ručením obmedzeným 

a akciových spoločností, 

- pokles živnostníkov 

Dôvody rastu: 

- expanzia vzniku obchodných spoločností (s.r.o. a a.s.) bola v roku 2013 

– zmena spôsobu splatenia základného imania 

Dôvody poklesu: 

- pre živnostníkov je negatívom každoročný rast minimálnych odvodov na 

poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, 

- zavedenie daňových licencií v roku 2014 
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Obrázok 3: Vzniknuté a zaniknuté firmy na Slovensku 

(Zdroj: https://finstat.sk/analyzy/statistika-poctu-vzniknutych-a-zaniknutych-firiem) 

 

2.2  O spoločnosti 

Táto časť sa zameriava vymedzením základných charakteritík o podniku, analýzou 

základných ekonomických dát, vyselektovanie relevantného trhu a získanie informácií 

o dodávateľoch a odberateľoch. Tieto údaje poskytujú základný rámec o spoločnosti, 

ktorá je predmetom rozboru a ktorej výsledkom bude stanovenie hodnoty. 

Charakteristika podniku  

- história podniku, právna forma, vlastnícka štruktúra, dáta 

z obchodného registra 

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
38

 

22.11.2006 s právnou formou Spoločnosť s ručením obmedzeným. Vlastníctvo je 

súkromné, tuzemské. Konateľom spoločnosti je osoba, ktorá je zároveň aj jediným 

                                                 
38

 Dostupné na WWW: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=86421&SID=2&P=1 



 

66 

 

spoločníkom. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 31.8.2006 na 

základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, pričom spoločnosť je právnym 

nástupcom v dôsledku zlúčenia inej spoločnosti (pre potreby tejto diplomovej práce nie 

je názov spoločnosti podstatná, preto si dovolím neuvádzať názov a ani iné konkrétne 

údaje.) Základné imanie je k dátumu účtovnej závierky za rok 2017 vo výške 

504 550,00 €. Celý vklad je k dátumu účtovnej závierky splatený. Záložné právo na 

obchodný podiel spoločníka je na základe Zmluvy o zriadení záložného práva 

k obchodnému podielu z 21.8.2009 je v prospech leasingového veriteľa. 

Má dve predajné miesta v Bratislave, prevádzka na Einsteinovej ulici a na Panónskej 

ceste, ktorá je spojená s autorizovaným servisom. Spoločnosť ponúka kompletné služby 

pre motoristov. Medzi doplnkové služby k novým i jazdeným automobilom ponúka aj 

možnosť financovania či poistenia (povinné zmluvné, tak i havaríjne poistenie) a taktiež 

aj profesionálny autorizovaný servis pre vozidlá uvedenej značky. 

Spoločnosť je druhým najväčším dealerom značky KIA na Slovensku, najväčším 

dealerom, pokiaľ neberieme v úvahu spoločnosti, ktoré sú multibrand. 

Spoločnosť je držiteľom titulu „Platinový díler.“   

 

- predmet podnikania, výrobný program, hodnotenie OKEČ 

Predmetom podnikania spoločnosti sú podľa obchodného registra
39

 spoločnosti sú 

nasledujúce činnosti: 

o  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) 

o  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) 

o  prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov 

a zariadení v rozsahu voľnej živnosti 
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 Dostupné na WWW: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=86421&SID=2&P=1 
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o  leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

o  priesku trhu a verejenej mienky 

o  organizovanie kurzov školení a seminárov v rozsahu voľnej 

živnosti 

o  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 

o  ekonomické aorganizačné poradenstvo 

o  poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej 

živnosti 

o  sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu 

v rozsahu voľnej živnosti 

o  reklamná a propagačná činnosť 

o  vedenie účtovníctva 

o  administratívne práce 

o  organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie 

obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, 

športových a spoločenských podujatí 

o  administratívne, organizačné a technické práce súvisiace 

s vyhľadávaním, triedením, a spracovaním verejne prístupných 

informácií 

o  faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 

o  inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve 

o  prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním aj iných než základných 

služieb spojených s prenájmom 

o  obstarávanie služieb spojených so správnou bytového 

a nebytového fondu 
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o  skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 

o  manipulácia s tovarom 

o  prenájom motorových vozidiel 

o  sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti 

o  diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 

Hlavným predajným programom
40

 spoločnosti je samotný predaj nových motorových 

vozidiel značky KIA, predaj jazdených vozidiel všetkých značiek a ich následný 

záručný, pozáručný (bežný, mimoriadny), garančný servis, odťahovú službu, ručné 

umývanie a čistenie exteriéru a interiéru, kompletné služby v oblasti poistenia vozidiel, 

služby spojené s registráciou vozidiel na dopravnom inšpektoráte požičovňa vozidiel, či 

iný servis, napr. po vzniku poistnej udalosti. V prípde vzniku poistnej udalosti ide 

o celkové vybavenie od obhliadky až po likvidáciu, Spoločnosť, resp. importér značky 

KIA Motors Sales Slovensko ponúka nižšie uvedený druh sortimentu: 

o  Kia Picanto 

o  Kia Rio 

o  Kia Stonic 

o  Kia Soul 

o  Kia Venga 

o  Kia Cee´d  

o  Kia Carens 

o  Kia Niro 

o  Kia Sportage 

o  Kia Sorento 

                                                 
40

 Dostupné na WWW: https://slovakiaauto.sk/kto-sme-kia -kantakt/ 



 

69 

 

o  Kia Optima 

o  Kia Stinger 

Ponuka je platná od 1.1.2018. 

Spoločnosť je zahrnutá do klasifikácie ekonomických činností. Táto klasifikácia 

kategorizuje údaje, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom zo štatistického hľadiska. 

Pre prehľadnosť a porovnanie je uvedené zahrnutie poďla SK NACE (podľa účtovnej 

závierky a štatistického úradu) CZ NACE a OKEČ. 

SK NACE 

Podľa účtovnej závierky: 

45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel 

 

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky:
41

 

45.11.0 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel 

45.20.0 Oprava a údržba motorových vozidiel 

45.32.0 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel 

 

Podľa CZ NACE môžme klasifikovať hlavné ekonomické činnosti spoločnosti do 

následujúcich tried: 

 

 

                                                 
41

Dostupné na WWW:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/S

tatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf, str. 12 - 13 
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Tab. 6: Klasifikácia CZ NACE 

CZ NACE EKONOMICKÁ ČINNOSŤ PODIEL V % 

Sekcia G, trieda 45.11 Obchod s automobilmi a inými ľahkými motorovými 

vozidlami 

50 

Sekcia G, trieda 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, okrem 

motocyklov 

40 

Sekcia G, trieda 77.11 Prenájom a leasing automobilov a iných ľahkých 

motorových vozidiel 

10 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe verejne dostupných dát Českého štatistického 

úradu 

 

Pre úplnosť taktiež prikladám klasifikáciu podľa OKEČ. 

Tab. 7: Klasifikácia OKEČ 

OKEČ EKONOMICKÁ ČINNOSŤ PODIEL V % 

50100 Predaj dvojstopovýchmotorových vozidiel 50 

50200 Údržba a opravy dvojstopových motorových vozidiel 35 

50300 Predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel 5 

71100 Prenájom automobilov 10 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe verejne dostupných dát Českého štatistického 

úradu 

 

- predajná kapacita a jej využitie
42

 

Obe predajne spĺňajú požiadavky A-čkového dealera, čím sa zaraďuje rozlohou (340 m
2 

a viac ako 400 m
2
) medzi najväčšie showroomy na Slovensku. Predajná plocha 

disponuje samostatnou miestnosťou pre odovzávanie vozidiel, ktoré je odčlenené od 

predajne. Klienti oceňujú individuálny prístup pri odovzdávaní vozidla v miestnosti, 

kde nie sú nikým a ničím rušení. 

                                                 
42

 Dostupné na WWW: https://slovakiaauto.sk/kto-sme-kia -kantakt/ 
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Ročný predaj je 500 – 600 nových vozidiel. Prevádzky ponúkajú dostatočné množstvo 

parkovacích miest, dobrú dostupnosť a možnosť návštevy autorizovaného servisu. 

Spoločnosť sídli v Bratislave, kde má vhodné podmienky pre dosahovanie svojich 

plánov a stanoveného objemu predaja a tržieb. Kúpyschopné obyvateľstvo je dostatočne 

silné, keďže Bratislava patrí medzi kapitálovo najsilnejšiu oblasť Slovenska. Preto aj 

dopyt po nových a jazdených motorových vozidlách je dostatočne vysoký. Veľký vplyv 

má na tento dopyt vývoj nezamestnanosti, ktorej pozornosť je venovaná v analýze 

SLEPT. 

 

Ekonomické dáta 

Účtovné výkazy, výročné správy a správy audítorov, ktoré boli zverejnené a voľne 

dostupné na portáli Registra účtovných závierok, ktoré je prevádzkované Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky na webovej stránke www.registeruz.sk. Odkazy na 

jedotlivé roky sú prílohou tejto práce. 

Podnikové plány sú internou záležitosťou spoločnosti a neboli poskytnuté pre tvorbu 

tejto práce. 

 

Relevantný trh 

- vymedzeni trhu, na ktorom sa podnik pohybuje, veľkosť, vývoj, 

segmentácia 

Slovenská republika je jedným z dominantných výrobcov motorových vozidiel na svete. 

Od roku 2012 sa na našom území vyprodukuje v priebemere okolo jedného milióna 

vozidiel za rok. Najväčší podiel na tomto výsledku majú tri najsilnejšie výrobné 

podniky, ktorými sú Kia Motors Slovakia, Peugeot Citroen Slovakia a Volkswagen 

Slovakia. 
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Obrázok 4: Výroba vozidiel na Slovensku a výhľad na rok 2018 

(Zdroj: https://motofocus.sk/wp-

content/uploads/2018/01/spojena_tk_16_1_18_v04.pdf) 

 

Obrázok vypovedá o narastajúcom množstve výroby vozidiel na trhu s rozdelením na 

jednotlivé dominantné značky. Najväčšia expanizia je od roku 2012, kde hodnota 

narástla na 926 tisíc vyrobených vozidiel. Tento trend expanduje aj naďalej. V roku 

2017 bolo vyrobených viac ako 1 milión vozidiel a podobný vývoj sa očakáva aj v roku 

2018. Z tohto počtu má najväčší podiel značka Volkswagen, za ňou následuje KIA a na 

poslednom mieste je Peugeot a Citroen. 

Ďalší obrázok zobrazuje vývoj registrácií nových vozidiel na trhu SR. 
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Obrázok 5: Vývoj registrácií nových vozidiel za roky 2007 – 2017 

(Zdroj: https://motofocus.sk/wp-content/uploads/2018/01/spojena_tk_16_1_18_v04.pdf 

str. 23) 

 

„Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 

44% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35%. 

Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 

1 000 obyvateľov. V roku 2017 si prvestvo udržalo počtom 189 vozidiel.“
43

 

V roku 2016 bolo evidovaných 191 vozidiel na 1 000 obyvateľov. Ako druhí sa 

umiestnila s počtom 127 vozidiel Česká republika, európsky priemer je 37 vozidiel na 

1 000 obyvateľov. 

                                                 
43

 Dostupné na WWW: https://motofocus.sk/wp-content/uploads/2018/01/spojena_tk_16_1_18_v04.pdf 
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Podľa štatistického úradu Slovenskej republiky za nami sledované obdobie dosahoval 

trh automobilového priemyslu nasledujúce hodnoty indexu. Pričom indexy za rovnaké 

obdobie minulého roka = 100 a vyjadruje sa v stálych cenách k priemeru roka 2015. 

Tab. 8: Prehľad mesačných registrácií nových osobných vozidiel M1 za rok 2017 

Pozícia na trhu Značka Počet registrácií (ks) % podiel na trhu 

1 ŠKODA 18 907 19,68 % 

2 VOLKSWAGEN 9 066 9,44 % 

3 HYUNDAI 7 217 7,51 % 

4 KIA 6 857 7,14 % 

5 PEUGEOT 5 124 5,33 % 

6 SUZUKI 4 785 4,98 % 

7 DACIA 4 433 4,61 % 

8 OPEL 4 291 4,47 % 

9 TOYOTA 4 249 4,42 % 

10 RENAULT 4 230 4,40 % 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na https://www.zapsr.sk/wp-

content/uploads/2018/01/VEREJNE_%C5%A0tatistika-registr%C3%A1cii-vozdiel-

12.2017-.pdf, str. 1 

 

V rámci mesačných registrácií nových motorových vozidiel sa najlepšie darí koncernu 

ŠKODA a VW. Ich celkový podiel je takmer 30%-ný. Za nimi následujú značky 

Hyundai s podielom 7,51% a Kia s podielm 7,14%. Zaostává Peugeot s podielom 

5,33%. Ostatné značky majú podiel pod 5% hranicou. 

Tab. 9: Predaj a oprava motorových vozidiel (index tržieb za vlastné výkony a tovar) 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK 

NACE 

2013 2014 2015 2016 2017 

45. Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových 

vozidiel 

109,1 105,3 116,7 116,7 110,7 

45.1 predaj motorových vozidiel 109,5 107,1 124,8 124,7 107,1 
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45.2 oprava a údržba motorových vozidiel 103 99,5 97,6 99,5 128,3 

45.3 predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel 119,5 105,3 102,4 100,1 120,8 

Zdroj: http://statdat.statistics.sk/ 

 

- faktory vývoja trhu, očakávania
44

  

o  rozširovanie výroby elektormobilov a hybridných vozidiel, 

o  ¾ dodávateľov očakáva nárast tržieb, 

o  87 % dodávateľov má najväčšie obavy z nedostatku 

kvalifikovanej pracovnej sily, 

o  40 % dodávateľov očakáva v najbližších troch rokoch rast 

mzdových nákladov vo výške 10 – 20 %, 

o  8 % vysokoškolákov je pripravených na prácu, 

o  1/3 dodávateľov očakáva implementáciu Industry 4,0 do svojich 

aktivít do piatich rokov, 

o  vznik inteligentnej dopravy. 

 

Výroba a dodávatelia 

- riadenie kvality, certifikáty kvality
45

 

Spoločnosť získala v roku 2008 certifikát Systému manažérstva kvality  podľa normy 

ISO 9001:2015 a certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 

14001:2015 od renomovanej kontrolórnej a certifikačnej spoločnosti. Predmetom ich 

certifikácie je predaj automobilov, záručný a pozáručný servis. 

                                                 
44

Dostupné na WWW: https://www.pwc.com/sk/sk/odvetvia/automobilovy-priemysel/prieskum-

dodavateov-automobiloveho-priemyslu.html 

45
 Dostupné na WWW: https://slovakiaauto.sk/kto-sme-kia -kontakt/ 
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Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane životného 

prostredia vo všetkých apektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňuje 

starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky. 

V súčasnosti spoločnosť buduje integrovaný manažérsky systém s rozšírením 

o požiadavky noriem STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2 

- charakter výroby, úroveň technológie, 

- kapacity a ich využitie, 

- stav dlhodobého mejetku, investície vykonávané v minulosti a investičné 

plány do budúcnosti, obnova, modernizácia, rozšírenie, 

- atmosféra na pracovisku, nálady medzi zamestnancami, 

- fluktuácia zamestnancov, 

- produktivita práce a ich porovnanie s konkurenciou. 

 

2.3  Analýza vonkajšieho prostredia 

SLEPT analýza slúži k analýze okolného prostredia spoločnosti. SLEPT sú začiatočné 

písmená anglického označenia vonkajších faktorov: 

 

Politické faktory 

Politická situácia je tomuto priemyslu naklonená. V rámci podpory rastu hrubého 

domáceho produktu je tento druh priemyslu podporovaný rôznymi programami 

z eurofondov a projektov.  

 

Ekonomické faktory 

Efektivnosť podnikania je možné najjednoduchšie zistiť podľa dosiahnutého 

hospodárskeho výsledku. Na ten však vplýva mnoho externých a interných faktorov, 
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ktoré sa nedajú vždy ovplyvniť. Jedná sa napr. o vývoj HDP, inflácie, kurzové 

intervencie, rozhodnutia spotrebiteľov, zdaňovanie príjmov, poskytované zľavy, ceny 

materiálov, ceny na akciových trhov (napr. ropa). 

 

- Vývoj HDP 

Slovenská ekonomika dosiahla v roku 2017 nárast 3,4%. Dôvodom sú zvýšená spotreba 

domácností, miernejší nárast exportu, nárast investícií a spotreba vládnych výdajov 

naopak klesala. 

V roku 2017 bolo generovaných 26,5 % slovenského HDP priemyselnou výrobou, 

z toho 13 % je priamo automobilový priemysel. 

Podľa Inštitútu finančnej politiky MF SR prognóza na následujúce roky v oblasti by mal 

byť lepší makroekonomický vývoj z dôvodu rastúcich odvodov. „Rastúca mzdová báza 

prináša dodatočné zdroje na odvodoch a oproti septembru (2017) tak zvyšujeme odhad 

príjmov najmä pre Sociálnu poisťovňu a verejné zdravotné poistenie. Sociálne 

a zdravotné odvody rástli v poslednom štvrťroku 2017 rýchlejšie než by indikoval vývoj 

mzdovej bázy (súčin počtu registrovaných zamestnaných a objemu miezd). Dodatočné 

príjmy zo zrušenia odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľa na 

zdravotných odvodoch čiastočne koriguje výpadok z titulu oslobodenia 13. a 14. 

platu.“
46

 

Tab. 10: Vývoj HDP za obdobie 2012 -2017 v bežných cenách
47

 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP v mil € 72 703,5 74 169,9 76 087,8 78 896,4 81 154,0 84 985,2 

HDP index 102,9 102,0 102,6 103,7 102,9 104,7 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na WWW: 

http://statdat.statistics.sk/cognosext/  

                                                 
46

Inštitút finančnej politiky MF SR, str.4, dostupné na WWW: 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=44 

47
 Poznámka: indexy rovnakého obdobia predchádzajúceho roka = 100 
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Na základe tabuľky vývoja hrubého domáceho produktu slovenskej ekonomiky za 

sledované obdobie je možné vytvoriť grafické vyhodnotenie vývoja ekonomiky 

v korelácii na tržby za predaj a opravu motorových vozidiel, ktoré predstavujú v tomto 

prípade tržby za vlastné výkony a tovar. 

 Graf. 1: Vývoj indexu HDP a tržieb za opravu a predaj motorových vozidiel za 

sledované obdobie 

(Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát získaných v tejto práci) 

 

Z pohľadu na vytvorený graf je možné skonštatovať, že vývoj ekonomicky Slovenskej 

republiky je v miernom raste. Index sa pohybujem v rozmedzí od 102 v roku 2013 až do 

hodnoty 204,7 v roku 2017. V porovnaní s tržbami za predaj a opravu motorových 

vozidiel však ide o nižšie hodnoty. Je zrejmé, že predaj vozidiel a ich oprava je na trhu 

dominantným odvetvím, ktoré tiahne celú slovenskú ekonomiku k expanzii. Index 

hodnoty tržieb sa pohybujú od 105 do 116. Najvyššie hodnoty dosahuje index v roku 

2015 a 2016. V roku 2017 je mierny pokles v hodnote indexu na 110,7. V peňažnom 

vyjadrení môžme konštatovať, že tržby za opravy a predaj sa pohybujú v 74 169,9 mil. 

€ v roku 2013 až na hodnotu 84 985,2 mil. € v roku 2017, čo predstavuje nárast 

o 10 000 mil. €. 
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- Vývoj inflácie  

Inflácia v roku 2017 dosiahla na Slovensku maximum, nárast bol o 1,4 %. Dôvodom je 

rast cien plynu a potravín, pokles nezamestnanosti a zvýšenie príjmov domácností. 

Práve domácnosti zvýšili objem predaja v obchodných reťazcoch. 

Tab. 11: Vývoj inflácie za sledované obdobie v % 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na WWW: 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-

ukazovatele/aktualne-makroekonomicke-ukazovatele 

Pozn.: Hodnoty sú určené na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien 

a hodnota indexu v roku 2015 = 100. 

 

V rámci stanovenia vývoja ekonomických ukazovateľov je dôležité stanoviť 

predpokladaný vývoj hospodárstva. Obrázok znázorňuje predikciu všetkých vyššie 

spomenutých tržných ukazovateľov až do roku 2021. 

Rok Medziročná zmena indexu 

2012 3,7 

2013 1,5 

2014 -0,1 

2015 -0,3 

2016 -0,5 

2017 1,4 
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Obrázok 6.:Prognóza vývoja hlavných indikátorov slovenskej ekonomiky 

(Zdroj: Inštitút finančnej politiky MF SR, komentár 2018/3, str. 3) 

 

Technologické faktory 

Dealerská k svojej spoločnosť nepotrebuje činnosti žiadne technologické vybavenie. 

Najdôležitejšou súčasťou je informačný systém, v ktorom vedie evidenciu svojich 

produktov. Z ekonomického a štatistického hľadiska je najdôležitejším systémom 

ekonomicko – účtovný systém. Spoločnosť využíva systém Pohoda, ktorá musí spĺňať 

niektoré požiadavky. 

Pri definovaní požiadaviek na informačný systém vychádzame z predpokladu 

zachovania súčasných podmienok aj do budúcnosti. Niektoré požadované vlastnosti 

sprístupňuje aj súčasný softvér, niektoré však dostupné nie sú.  
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Dôležitým faktom je, aby informačný systém mal jednotné užívateľské rozhranie pre 

celý systém a pre všetky jeho podsystémy. Zároveň je dôležité, aby prácu v systéme 

mohlo vykonávať viac ako 15 naraz pracujúcich používateľov. Táto požiadavky je 

závislá od veľkosti obchodnej spoločnosti. S tým súvisí aj pracovať online v systéme 

a možnosť pracovať naraz vo viacerých moduloch bez potreby uzavretia niektorého 

z modulov. V rámci pracovného výkonu je taktiež dôležitá plná podpora xml formátov 

a elektronickej komunikácie. S tým súvisí aj možnosť exportu a importu súborov. 

 

Sociálne faktory 

Mzdové odmeňovanie zamestnancov je komplikovaný proces. Na Slovensku bol v roku 

2017 šiestym najlepšie plateným odvetvím s priemernou hodnotou mesačnej mzdy vo 

výške  

Tab. 12: Vývoj hrubej mzdy za obdobie 2012 - 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hospodárstvo SR v €/ rok  9 660 9 888 10 296 10 596 10 994 11 448 

Hospodárstvo SR idex 102,4 102,4 104,1 102,9 103,3 104,6 

Predaj a oprava motorových 

vozidiel v €/ rok 

9 036 9 588 9 996 10 548 11 304 11 784 

Predaj a oprava motorových 

vozidiel index 

104,0 106,1 104,3 105,5 107,2 104,2 

Analyzovaná spoločnosť v €/ rok 11 732 11 073 12 284 11 276 11 611 11 832 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na WWW: 

http://statdat.statistics.sk 

 

Tabuľka vypovedá o vývoji ročných mzdových nákladov na predaj a opravu 

motorových vozidiel v porovnaní vývojom miezd celého hospodárstva Slovenskej 

republiky. Pre komplexnejšie porovnanie je pridaná hodnota mzdových nákladov 

analyzovanej spoločnosti prepočítaná podľa priemerného počtu zamestnanov. Hodnota 

mzdových nákladov je vyjadrená v grafe č. 5: Vývoj personálnych nákladov za obdobie 
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2012 – 2017 v EUR v sledovanej spoločnosti a hodnota priemerného počtu 

zamestnancov je vymedzená v poznámkach k účtovným závierkam za sledované 

obdobie.  

 

Graf 2: Porovnanie priemerných mzdových nákladov v € 

(Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe predchádzajúcich štatistík) 

 

Vývoj všetkých ukazovateľov je expanzívny. Priemerné mzdové náklady na 1 osobu za 

predaj a opravu motorových vozidiel i náklady hosporástva Slovenskej republiky majú 

rastúce tempo. Analyzovaná spoločnosť vypláca svojim zamestnancom vyššie mzdy, 

ako je priemerná hodnota. Najvyšší rozdiel je v roku 2012, kde bolo v priemere 

uhradených 11 732 € jednému zamestnancovi, pričom priemer odvetvia je 9 036 € na 

jedného zamestnanca. Obdobný vývoj bol aj v nasledujúcich rokoch. Situácia sa 

vyrovnala v roku 2015 – 2017, kde všetky hodnoty vykazujú obdobné výsledky. 

Príčinou môže byť napr.: 

 - zvyšovanie miezd v hospodárstve, 
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 - stagnácia v mzdovom ohodnocovaní analyzovanej spoločnosti a tým nízka 

motivovanosť zamestnancov. 

Pre lepšie zhodnotenie rozdielov je nižšie vytvorený graf, ktorý zobrazuje vzťah miezd 

a tržieb získaných z predaja a opravy motorových vozidiel vyjadrené indexom 

rovnakého obdobia minulého roka = 100 (v stálych cenách z decembra 2015). Nakoľko 

vývoj tržieb za rok 2012 Štatistický úrad nezverejňuje, analýzou bude podrobené 

obdobie 2013 – 2017. 

 Graf 3: Vzťah mzdových nákladov a tržieb za predaj a opravu motorových vozidiel v 

% 

(Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe predchádzajúcich štatistík) 

 

Ako bolo spomenuté, vývoj hospodárstva a odvetvia sú za celé sledované obdobie 

expanzívne. Odvetvie predaja a opravy motorových vozidiel má vyšie tempo rastu. 

V roku 2014 a 2017 je však vidieť, že dosahujú rovnakých výsledkov. V korelácii 

s indexom tržieb vznikaj vyššie rozdiely – najmä v roku 2015 – 2017. 
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V rámci vývoja ekonomického ukazovateľa, vývoja nezamestnanosti, je možné 

konštatovať, že miera nezamestnanosti má vďaka expanzívnej politike štátu klesajúci 

trend. V rou 2012 a 2013 bola hodnota nezamestnanosti na úrovni okolo 14 %. 

Následne začala rásť zamestnanosť a ku koncu roka 2017 dosahuje nezamestnanosť na 

Slovensku hodnotu 7%, čo môžme považovať za rekordné minimá. Taktiež však 

musíme brať v úvahu skutočnosť, že sa jedná o priemernú hodnotu z celej krajiny. 

Východná a stredná časť Slovenska sa stále potýka s vyššou mierou nezamestnanosti, 

nakoľko pracovných príležitostí v týchto oblastiach nie je v takom množstve, ako by 

bolo žiadúce. Vývoj miery nezamestnanosti a vývoj personálnych nákladov spoločnosti 

zobrazujú nasledujúce grafy.  

 Graf 4: Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku za obdobie 2012 – 2017 

(Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na http://datacube.statistics.sk/) 
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Graf 5: Vývoj personálnych nákladov za obdobie 2012 – 2017 v EUR v sledovanej 

spoločnosti 

(Zdroj: vlastné zobrazenie na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie) 

 

Graf tvoria mzdové náklady, ktoré pre spoločnosť predstavujú hrubé mzdy svojich 

zamestnancov. Od roku 2012 nastal nárast priemerného počtu zamestnancov, z čoho 

vyplýva aj rast hrubých miezd a nákladov na sociálne poistenie. Jedná sa o odvody, 

ktoré je zamestnávateľ povinný platiť zo zákona za svojich zamestnancov. Sociálne 

náklady (náklady na stravné lístky, BOZP, tvorba sociálneho fondu alebo rezervy na 

odstupné) tvoria najmenšiu časť nákladov a ich hodnota na konci roka 2017 bola vo 

výške okolo 25 000 €. 

 

Legislatívne faktory 

V rámci svojej obchodnej činnosti musí splňovať zákonné požiadavky obchodného 

zákonníka, daňových zákonov (Daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových 

vozidiel), mzdových a odvodových zákonov, požiadaviek štatistického úradu 

a výkazníctva pre Intrastat. 
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V rámci špecializácie musí taktiež rešpektovať a dodržovať:  

- zákon č. 17/1992 Zb. O životnom prostredí v platnom znení
48

 

Zákon vymedzuje základné pojmy a ustanovuje zásady ochrany životného prostredia 

a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaniu stavu životného 

prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov, vychádza pritom z trvalo udržateľného 

rozvoja. 

Spoločnosť ako dealer motorových vozidiel modelov KIA musí rešpektovať emisné 

podmienky stanovené zákonom. Kladie sa dôraz na výfukové plyny, kvalitu spaľovania 

motorov, odvoz a likvidáciu použitých motorových olejov, likvidácia vrakov a pod. 

 

- požiadavky Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky
49

 

Zväz je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výzkumu, 

vývoja, výroby a predaja motorových vozidiel.  

Výrobca KIA Motors Sales Slovensko je členom tohto zväzu. Zväz spolu s členmi 

dodávateľov a výrobcov motorových vozidiel spolupracujú na zbere a spracovaní 

štatistických údajov za automobilový priemysel a príbuzné odvetvia, poskytujú 

konzultančnú a poradenskú činnosť v obore a organizujú vzdelávanie pracovníkov 

automobilového priemyslu. 

 

2.4  Analýza vnútorného prostredia 

Táto kapitola sa venuje Porterovmu modelu piatich síl a modelu McKinsey 7S. 

 

 

                                                 
48

 Dostupné na WWW: http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/pravne-predpisy/pravne-

predpisy.html 

49
 Dostupné na WWW: http://zap.ipdap.sk/kategoria/Novinky 
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2.4.1 Porterov model 5 síl 

Cieľom tejto analýzy je vytvoriť model, ktorý determinuje možnosti podniku dosiahnuť 

rentability v danom obore. Ide o 5 základných síl, ktorých váha sa líši od oboru 

a situácie na trhu. Tieto sily ovplyvňujú chod spoločnosti, konkurencieschopnosť 

a vývoj tržieb. 

 

Hrozba silnej rivality 

Odvetvie je príťažlivejšie pre vstup podniku alebo zotrvanie v ňom, keď v ňom nie je 

veľa konkurentov. Čim viac konkurentov je v odvetví, tým menší tržný podiel pripadá 

na jednotlivé podniky. Preto schopnosť odlíšiť sa, je pre podnik zásadná. Na to mu 

slúžia nástroje odbytovej politiky a to nástroje cenovej, výrobkovej, komunikačnej 

a distribučnej politiky.
50

 Ďalším problémom môžu byť vysoké fixné náklady, pretože 

podniky sa musia, z dôvodu prežitia, snažiť získať čo najväčší podiel na trhu. Vtedy 

obvykle používajú nástroje cenovej politiky a to často vedie k cenovým vojnám. Pre 

podnik je zväčša najvýhodnejšie, keď má v odvetví málo konkurentov, v najlepšom 

prípade slabších, ako je on sám a takisto dokáže odlíšiť svoj produkt. 

Spoločnosť je závislá na veľkých spoločnostiach, tzv. fleetových, ktorí na základe 

odoberajú zmluvne dohodnuté množstvo vozidiel. V rámci boja o zákazníka preto vo 

veľkoodberateľoch nie je až tak vyhrotená situácia, nakoľko zmluvy a odbyt je 

dohodnutý ešte pred uskutočnením dodávok. Boj sa odohráva o retailového zákazníka. 

Tento odbyt netvorí veľké percento, preto by sa mala v rámci analyzovanej spoločnosti 

zvýšiť marketingová činnosť práve na tohto odberateľa. Pri plánovaní rastúcej úrovne 

majetku a hospodárskych výsledkov je vhodné zamerať sa na cieľovú skupinu 

zákazníkov z rady mladých ľudí a rodín. Z toho  dôvodu je plánovaný model, ktorý 

bude poskytovať viacej pristoru a možnosť prevozu až 7 osôb pre viacčlenné rodiny. 

 

                                                 
50

 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2007, s. 324-325. 
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Hrozba nahraditeľnosti (substitúcie) výrobkov 

Substitútmi sú pre podnik produkty, ktorými môže zákazník nahradiť jeho výrobky. 

V prípade, že existujú blízke substitúty pre produkty podniku, tento podnik ich musí 

brať do úvahy. Je veľmi dôležité venovať pozornosť faktorom, ktoré môžu u zákazníka 

zvýšiť preferencie substitútov nad produktmi daného podniku a tieto faktory úspešne 

eliminovať. Významným faktorom je cena, ale môže to byť aj kvalita, design a pod. 

V otázke ceny sa podnik často orientuje výškou výrobných nákladov. Tie sa môžu 

znížiť, mimo iné spôsoby, aj zlepšením technológie výroby. 

Na základe silného tlaku konkurenčných spoločností v oblasti automobilového 

priemyslu, najmä automobilke ŠKODA a VOLKSWAGEN, kórejskej automobilky 

HYUNDAI a taktiež napr. MAZDA, musí spoločnosť klásť zvýšenú pozornosť určitým 

výrobným a odbytovým procesom. Analýza a dôkazy vychádzajú z predpokladu 

preferencie odberateľov. Na základe toho sa kladie zvýšený dôraz na vybavenosť 

vozidiel. V súčastnosti je zaznamenaný trend, kedy zákazníci dávajú prednosť lepšej 

výbave automobilov pred kvalitou použitých materiálov a technickému spracovaniu. 

 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov 

Zákazníci sú subjekty, kvôli ktorým podniky realizujú svoju produkciu. Tie preto musia 

svoju produkciu prispôsobiť práve ich požiadavkám. Pre podniky je menej atraktívne 

odvetvie, v ktorom ako dopyt figuruje veľké množstvo koncentrovaných 

a organizovaných zákazníkov, tvoriacich dopyt po homogénnych výrobkoch, pričom 

tieto výrobky tvoria podstatnú časť nákladov zákazníka. 

Najväčšou mierou predajnosti vozidiel prispievajú retailový zákazníci. Zákazníci, ktorí 

prídu do showroomu za účelom kúpy konkrétneho vozidla. Nakoľko dnešné služby sú 

spojené aj s kvalitnými internetovými doménami, klienti prídú už informovaní a majú 

predstavu, čo dokáže uspokojiť ich vlastné potreby. 
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Druhou skupinou zákazníkov sú fleetový záujemci. Títo klienti zastupujú spoločnosti, 

ktoré nakupujú do svojho vozového parku viacero vozidiel, z dôvodu uplatňovania 

odpisov do nákladov spoločnosti. Zároveň zvyšujú povedomie a prestíž pre svojich 

zamestnancov, ktorým sú vozidlá určené ako služobné vozidlá a taktiež vytvárajú 

reklamu, ktorá je takmer bezplatná. 

V rámci predaja jazdených vozidiel si klienti majú možnosť prezrieť na novo vytvorenej 

parkovacej ploche, ktorá zaručuje parkovacie miesto pre viac ako 200 vozidiel. 

Najväčšej obľube sa však teší u klientov nákup cez internetové stránky.  

Trh automobilového priemyslu je na Slovensku diverzifikovaný. Svoje dealerské siete 

tu majú takmer všetky svetové značky. Preto aj konkurencia je enormná. Dôležité je 

mať správne nastavenú cenu a marketingovú kampaň, pretože tá je rozhodujúcim 

faktorom pri voľbe klienta, konečného spotrebiteľa, o kúpe motorového vozidla danej 

značky. 

Najväčším konkurentom nami sledovanej spoločnosti je spoločnosť, ktorá je jednotkou 

na celom slovenskom trhu. Jedná sa o multibrand spoločnosť, ktorá ponúka vo svojom 

portfóliu takmer všetky značky (ŠKODA, Fiat, Volvo, Kia, Citroen, Ford, a pod.) 

určené pre strednú triedu kúpyschopného obyvateľstva. Spoločnosť pôsobí na trhu iba 

so značkou KIA. 

 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov 

Táto hrozba nastáva v prípade, keď je nízka konkurencia medzi dodávateľmi pre dané 

odvetvie. Čím viac dodávateľov môže pre podnik zaobstarávať potrebný výkon alebo 

vstup, tým nižšiu silu majú. Tak isto je preň veľmi významné budovať dobré 

dlhotrvajúce vzťahy s dodávateľmi. V hraničnej situácii nie je vylúčené integrovať 

výkony, ktoré nie je pre podnik výhodné zabezpečovať formou externých dodávok. 

Keďže naša spoločnosť patrí do skupiny dealerov spoločnosti KIA MOTORS SALES 

SLOVENSKO, je taktiež i výhradným dodávateľom tovarov. Iný dodávatelia by namali 

pripadať v úvahu. 
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2.4.2 Model 7S McKinsey 

Model 7S je určený k analýze vnútorného prostredia spoločnosti. Aspekty, ktorá 

zahrňuje, sa vzájomne podmieňujú, ovplyvňujú a rozhodujú o tom, ako sa bude plniť 

stratégia spoločnosti. 

Stratégia spoločnosti 

Z dlhodobého hľadiska spoločnosť plánuje prispôsobiť popredajné služby 

a starostlivosť o klienta, nakoľko požiadavky na predaj vozidiel sa každoročne zvyšujú. 

Preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť plánuje 

v najbližšej budúcnosti rozšíriť aktivity v servise o vlastnú klampiarsku dielňu 

a lakovňu. Ďalším investičným plánom je vybudovanie kaviarne nad showroomom, čím 

sa očakáva zvýšená kvalita a komfort pre zákazníkov. 

 

Organizačná štruktúra  

Štatutárnym orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jediným vlastníkom a zároveň aj 

riaditeľom spoločnosti. Keďže je predmetná spoločnosť malá, až stredná, z pohľadu 

personálneho obsadenia, organizačná štruktúra má taktiež jednoduchú formu. 

Spoločnosť sa člení na štyri odvetvia – nové vozidlá, jazdené vozidlá, servis a oddelenie 

back office.  
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Obrázok 7: Organizačná štruktúra zamestnancov 

(Zdroj: vlastné vyobrazenie) 

Podľa Poznámok k účtovnej závierke za rok 2017 vykazuje analyzovaná spoločnosť 

priemerný počet 43 zamestnancov. 

 

Technológie, ich úroveň a stupeň odpísania 

Čo sa týka informačných technológií, spoločnosť plne využíva služieb externého 

dodávateľa. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie bezproblémového chodu IT systémov, 

ich aktualizácia a pravidelná údržba.  

Proces v informačnom systéme sa v súčasnosti opiera o manažerský informačný systém, 

ktorý stanovuje importér spoločnosti. Ekonomický systém slúži predovšetkým na 

evidenciu obchodných kontraktov spoločnosti. Technické oddelenie, externá 

spoločnosť, má sťaženú úlohu pri analýze nových požiadaviek. Zavedenie 

komplexnejšieho systému by dávalo vedeniu spoločnosti a kompetentným osobám viac 

informácií o súčasnom stave.  

Ďalší priestor pre optimalizáciu je v časti analýzy dostupných zdrojov. V súčasnosti 

neexistuje v spoločnosti systém, ktorý by dával manažérovi okamžitú informáciu o jeho 

očakávanej kapacite a o zdrojoch pre budúce obdobie. Zoznam požadovaných dát však 
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nie je dostupný na okamžité nahliadnutie a obdobne nie sú spracované postupy dôležité 

na systematické rozhodovanie. Zavedenie systému, ktorý by podporoval automatické 

spracovávanie dát, by mohlo priniesť spoločnosti relevantné podklady pre rozhodnutie 

o realizácii zákaziek na základe expertných dát a nie na základe dojmov a skladania dát 

z rôznych systémov. 

 

Štýl riadenia 

V spoločnosti vládne demokratický štýl riadenia. Vzťahy medzi nadriadenými a 

podriadenými sú vymedzené. Napriek tomu tu však zostáva priestor na vyjadrovanie 

názorov podriadených, ich nápadov a postupov, ktoré by mohli viesť k splneniu 

stanovených cieľov efektívnejšie, ako bolo navrhnuté. 

 

Spolupracovníci 

Každé zo štyroch oddelení viacmenej spolupracuje oddelene. To podporuje efektivitu 

pracovných činností, pretože vo väčšine prípadov nedochádza k prelínaniu pracovných 

postupov a činností.  

V podniku prevláda silná dôvera a loajalita. 

 

Zdielané hodnoty 

Cieľom všetkých zamestnancov je dosiahnuť vopred stanovený podnikateľský plán, 

ktorý bol vždy začiatkom roka predložený a schválený. Na základe dosahovaných 

výsledkov sú zamestnanci odmeňovaní, čo je dôležitým motivačným faktorom. Na 

druhej strane musí byť venovaná zvýšená pozornosť, aby bol tento plán dosiahnuteľný. 

Nie je cieľom demotivovať zamestnancov už na začiatku, ale stanoviť také hodnoty, aby 

boli zaujímavé pre obe strany, pre zamestnávateľa i pre zamestncov. 
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Schopnosti 

Každá pracovná pozícia je špecifická, preto aj pre každú pozíciu sú vyžadované iné 

schopnosti. Oddelenie nových a jazdených vozidiel kladie dôraz na schopnosti 

zamestnancov najmä v oblasti predaja. Preto sú zo strany spoločnosti venované 

prostriedky na školenia zamerané na zvyšovanie obchodných zručností a komunikáciu 

s klientelou. Servisné oddelenie vyžaduje zručnosti v diagnostike problémov a samotnej 

oprave vozidla. Ide teda o manuálne zručnosti. Ekonomické oddelenie vyžaduje znalosti 

v oblasti účtovníctva, daní, administratívy, mzdovej agendy, personalistiky, controllingu 

a tvorbe manažerských reportov. 

 

2.5  SWOT analýza 

Analýza silných a slabých miest je jeden z najdôležitejších nástrojov strategického 

plánovania. Jedná sa o internú analýzu, na základe ktorej môže analytik, resp. osoba 

poverená vykonaním prieskumu zistiť vcelku jednoduchu a rýchle, akú mienku majú 

jednotliví zamestnanci a vedúci pracovníci na spoločnosť, ktorú práve zastupujú a sú 

v nej zamestnaní. Cieľom je zistenie a vyselektovanie najzávažnejších problémov, ktoré 

sa vyskytujú v rámci pracovného procesu. 

Cieľom SWOT analýzy je odpovedieť na otázky: 

- máme silné stránky, aby sme využili príležitosti? (SO stratégia) 

- ktoré príležitosti premeškáme kvôli našim slabým stránkam? (WO stratégia) 

- máme silné stránky, aby sme si poradili s rizikom? (ST stratégia) 

- akým rizikám sme vystavení vplyvom našich slabých stránok? (WT stratégia) 

V tabuľke nižšie uvádzam šablónu pre hodnotenie slabých a silných stránok 

spoločnosti, ktoré sú vo všeobecnosti považované za oblasti s častými slabými 

miestami. Overované kritéria sú z oblasti: 

- vedenie podniku 

- financie 

- marketing a odbyt 
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- výroba a služby 

- materiálové hospodárstvo 

- organizácia (všeobecne) 

- informačná sústava 

- personalistika 

- výzkum a vývoj 

Hodnotenie by malo byť spoločnosťou zostavované minimálne raz ročne formou 

dotazníku, ktorý by mohol oddeleniu managementu a controllingu výrazne pomôcť 

s odhaľovaním slabých stránok spoločnosti. Dotazník je súčasťou Prílohy č. 1 tejto 

práce. 

Na základe SWOT analýzy spoločnosti môžeme stanoviť nasledujúce výsledky: 

Tab. 13: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 

- zázemie stabilnej spoločnosti KIA 

-  image a značka spoločnosti 

- dve prevádzky v Bratislave 

- druhý najväčší podiel v predajnosti 

vozidiel KIA na slovenskom trhu 

automobilového priemyslu 

- špecializácia na jednu značku 

- autorizovaná spoločnosť  

- finančná stabilita 

- loajalita a spokojnosť zamestnancov 

- fungujúca kontrólna činnosť v podniku 

- dobre nastavené zásobovacie procesy 

- auditovaná spoločnosť 

- prísna kontrola ISO noriem, BOZP, 

odpadového hospodárstva 

- pravidelná kontrola akosti zo strany 

importéra 

- pravidelná kontrola spokojnosti 

zákazníkov a náprava v prípade 

SLABÉ STRÁNKY 

- minimálna reklamná činnosť 

- nízka kvalita oddelenia controllingu 

- mzdové ohodnotenie zamestnancov 

- nízka vybavenosť zamestnancov 

pracovnými prostriedkami, amortizácia 

pracovných potrieb 

- zvyšujúca sa fluktuácia zamestnancov 

- nízka kvalitatívna úroveň zamestnancov 

- technologická zastaralosť 
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neuspokojivých výsledkov 

PRÍLEŽITOSTI 

- možnosť zvýšenia vzdelávania 

zamestnancov, večerné školy a školenia 

- pravidelný vývoj nových modelov 

vozidiel 

- prijateľná cena modelov, ktoré sú určené 

najmä strednej triede obyvateľstva 

- možnosť využitia externých finančných 

prostriedkov z finančných inštitúcií, 

možnosť financovania a úverovania 

produktov za zvýhodnené podmienky 

oproti podmienkam iných finančných 

inštitúcií 

- pravidelné investície do podpory predaja 

a softwarového vybavenia 

- vytvorenie vlastného právného oddelenia 

a tým zníženie nákladov na právne služby 

- zvýšenie marketingovej aktivity, väčšie 

využitie televíznej reklamy, rozhlasu, 

regionálnej tlače, inzertných novín, 

internetu, bilboardov, výstav, direkt 

marketing a pod. 

- ponuka nadštandardných zliav oproti 

konkurencii 

- využitie nových alternatívnych zdrojov, 

výroba a ponuka elektromobilov, resp. 

hybridných modelov 

- vytvorenie e-shopu 

- poskytovanie jedinečných služieb 

HROZBY 

- silná konkurencia, mnoho dealerov 

všetkých značiek na trhu 

- cenový boj 

- znižujúci sa záujem zo strany konzumnej 

spoločnosti 

- nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 

- finančne náročné odvetvie 

- zmena preferencií spotrebiteľov 

- daňová politika štátu 

- výrazná zmena cien pohonných hmôt 

a s tým súviaci pokles predajnosti 

- vysoká zadĺženosť spoločnosti, klesajúca 

kúpna sila 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe vytvoreného dotazníka 

 

2.6  Analýza spoločnosti podľa účtovných výkazov 

Táto časť zahrňujem analýzu pomerových ukazovateľov, analýzu extenzívnych 

ukazovateľov, analýzu bonitných a bankrotných modelov a analýzu fondov finančných 

prostriedkov. 
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Analýza pomerových ukazovateľov 

Ukazovateľe rozdelujeme do niekoľkých skupín: 

 

Ukazovatele rentability 

Najčastejším spôsobom hodnotenia činností podniku je analýza rentability. Porovnávajú 

výsledok hospodárenia s jednotlivými časťami rozvahy, ktoré boli použité k dosiahnutiu 

stanoveného výsledku. 

Tab. 14: Analýza rentability za obdobie 2012 - 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROI 4,01% 3,08% 3,00% 3,60% 4,16% 2,73% 

ROA 0,40% 0,20% 0,55% 1,13% 1,72% 0,83% 

ROE 5,17% 2,27% 8,93% 15,34% 19,85% 8,47% 

ROS 0,25% 0,09% 0,29% 0,63% 0,88% 0,38% 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

ROI, alebo rentabilita vloženého kapitálu, je spolu s rentabilitou tržieb najstabilnejší. 

Hodnoty ROI sa za sledované obdobie pohybujú v rozmedzí medzi 2,73 % v roku 2017 

a 4,16 % v roku 2016.  

Výnosnosť celkového kapitálu ROA je základným parametrom pre posúdenie 

efektívnosti. Meria zisk vzhľadom k celkovému kapitálu, čo je rozdiel od ukazovateľa 

ROE, pretože ROA dáva do pomeru čistý zisk s celkovými aktívami investovanými do 

podnikania bez ohľadu na to, z akých zdrojov boli financované (vlastné, cudzie, 

krátkodobé, dlhodobé). 

ROA vyjadruje, koľko € tržieb generovala spoločnosť na každé investované € do 

majetku, aktív spoločnosti. Z každých investovaných 100 € spoločnosť v roku 2016 

získala 172 €, v roku 2015 získala 113 €. Toto obdobie dosahuje nadpriemerné 

zhodnotenie, čomu zodpovedá aj výsledok hospodárenia uvedený v účtovných 

závierkách spoločnosti. 
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Ukazovateľ ROE vyjadruje mieru zisku, ktorá pripadá na jednotku investovaného 

vlastného kapitálu, resp. vyjadruje percento výnosu z investovaného kapitálu. Z tabuľky 

je zrejmé, že najlepšieho zhodnotenia kapitálu dosahuje spoločnosť v roku 2016, kde 

dosiahla zhodnotenie vo výške 19,85 %. Predchádzajúci rok 15,34 %. Najnižšie 

zhodnotenie dosahuje spoločnosť v roku 2013. 

Ukazovateľ ROE sa porovnáva s úrokom, ktorý by investor získal pri investovaní 

kapitálu do banky alebo do iných, menej rizikových aktív. 

Tab. 15: Vývoj úrokovej miery v % 

Rok/  

druh 

úveru 

Úvery do 1 milióna EUR Úvery nad 1 milión EUR 

sazdba do 1 

roka 

od 1 roka do 5 

rokov 

nad 5 

rokov 

sadzba do 1 

roka 

od 1 roka do 5 

rokov 

nad 5 

rokov 

2012 3,70 3,70 3,98 2,47 3,45 - 

2013 3,71 3,71 3,63 1,84 5,40 - 

2014 3,23 3,23 4,72 1,84 2,11 2,01 

2015 3,00 3,00 4,54 2,23 2,13 2,30 

2016 2,68 2,68 5,00 1,78 2,24 1,64 

2017 2,89 2,60 5,03 1,87 1,61 1,32 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na WWW: 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-

ukazovatele/aktualne-makroekonomicke-ukazovatele 

 

ROS vyjadruje mieru zisku pripadajúcu na euro tržieb. Z tohto hľadiska bol najsilnejším 

obdobím rok 2015- 2016, kde dosahoval ukazovateľ hodnoty 0,63 % a 0,88 %. 

V porovnaní s ostatnými rokmi je tento zisk nadpriemerný, napr. v roku 2013 dosahoval 

ukazovateľ rentability tržieb iba 0,09 %. 
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Ukazovatele aktivity 

Aktivita vyjadruje, ako úspešne podnik využíva majetok k dosahovaní požadovaného 

efektu z podnikania. 

Tab. 16: Analýza aktivity za obdobie 2012 – 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktív 1,62 2,25 1,91 1,79 1,96 2,22 

Obrat stálych aktív 2,68 3,50 2,74 3,04 3,54 3,47 

Doba obratu zásob 60,12 29,39 31,91 59,74 52,42 31,65 

Doba obratu krátkodobých pohľadávok z 

obchodného styku 2,09 4,35 13,28 17,56 17,76 10,72 

Doba obratu krátkodobých záväzkov z 

obchodného styku 64,72 36,30 47,83 60,07 21,20 19,10 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

Obrat celkových aktív (majetku) udáva počet obrátok za časový interval 1 rok. Udáva, 

koľkokrát sa aktíva obrátia a vypovedá o efektívnosti využívania aktív v podniku. 

Priebeh sledovaného obdobia má expanzívny trend, čo je pozitívne pre vývoj 

spoločnosti. Optimálne hodnoty by mal podnik dosahovať v rozmedzí 1,6 – 3 krát, čo je 

splnené za obdobie 2012 – 2017. 

Obrat stálych aktív je obdobným ukazovateľom aktivity. Stále aktíva sa nachádzajú 

v intervale obratu medzi 2,7 – 3,5 krát za 1 rok. 

Doba obratu zásob udáva, koľko dní trvá jedna obrátka zásob. Cieľom spoločnosti by 

malo byť minimalizácia počtu dní jednej obrátky. Extrémne hodnoty boli v roku 2012, 

kde doba medzi naskladnením a vyskladnením bola 60,12 dní a vroku 2015, kde táto 

hodnota dosiahla 59,74 dní. V roku 2017 je vidieť snahu o pokles a stabilizáciu 

skladových zásob, aby nevznikali zbytočné dlhodobé zásoby, ktoré môžu byť 

v neskoršom období problémom pri predaji, pretože sa bude jednať o ležiaky na sklade. 

Doba obratu krátkodobých pohľadávok vypovedá o správnom nastavení dátumov 

splatnosti pri vydaných faktúrach za poskytované služby a predávaný tovar. Pri predaji 



 

99 

 

vozidiel existuje pravidlo, že vozidlo nie je možné odovzdať konečnému užívateľovi, 

dokiaľ nie je uhradená celková výška pohľadávky. Fakturácia za poskytované služby 

a réžijné fakturácie majú automaticky nastavenú splatnosť faktúr na 14 dní od dátumu 

dodania služby. Uvedené hodnoty splatnosti krátkodobých pohľadávok sú za celé 

sledované obdobie v optimálnych hodnotách. 

V rámci obratu záväzkov je možné vidieť výrazný pokles za posledné dva roky. Úhrady 

záväzkov sú 19 až 20 dní po dátume dodania, čo je optimálna platobná morálka. 

Platobná neschopnosťspoločnosti bola najvyššia v roku 2012, čo bolo takmer 65 dní 

a 60 dní v roku 2015. 

 

Ukazovatele likvidity 

Likvidita definuje všetky potencionálne likvidné prostriedky, ktoré má spoločnosť 

k dispozícii na úhradu splatných záväzkov. Okamžitá likvidita by mala byť v rozmedzí 

0,2 – 0,5. Najvyšší výkyv, nedostatok finančných prostriedkov v hotovostnej forme bol 

v roku 2014 a 2015, kde likvidita dosahuje hodnoty 0,15 a 0,05. V rámci pohotovej 

likvidity je nie je podnik dlhodobo schopný hradiť splatné dlhy hotovostnými 

prostriedkami alebo peniazmi viazanými v krátkodobých pohľadávkach. Celková 

likvidita by sa mala maximalizovať, čo je úspešne dosiahnuté až v rokoch 2016 a 2017, 

kde podnik s dostatočnou rezervou kryje svoje splatné záväzky. Hodnota by mala byť 

vždy vyššia ako 1.  

Tab. 17: Analýza likvidity za obdobie 2012 – 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 0,33 0,48 0,15 0,05 0,21 0,22 

Pohotová likvidita 0,41 0,75 0,50 0,35 1,34 1,37 

Celková likvidita 1,34 1,56 1,16 1,34 3,81 3,03 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 
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Ukazovatele zadĺženosti 

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti vypovedá o rozsahu využívania dlhov na financovanie 

podniku. Zadĺženosť by nemala byť viac ako 70%. Tabuľka zobrazuje klesajúci trend za 

posledné roky. Zvýšený rast hospodráskeho výsledku môže byť taktiež podporovaný 

zvýšenou dlhovou politikou v rokoch 2012 - 2015, kde bolo investované do majetku 

podniku s cieľom vytvoriť optimálne podnikateľské prostredie. Taktiež zvýšenie 

úverového zaťaženia prispelo k vysokým hodnotám. Podnik sa týmto zaraďuje v oblasti 

zadĺženosti do vysokej, resp. rizikovej zadĺženosti. 

Koeficient samofinancovania vyjadruje pomer vlastného kapitálu na celkových 

aktívach. Vyjadruje, aká časť kapitálu je financovaná pomocou vkladu štatutárov. 

Hodnoty vychádzajúce na sledovanú spoločnosť dosahujú minimálne hodnoty, z čoho 

vyplýva, že väčšina kapitálu v podniku je cudzieho charakteru a podniku za ne vznikajú 

náklady na úrokoch. 

Doba splácania dlhu má klesajúci trend. Aktuálný stav splatenia dlhu je takmer 10 

rokov. 

Úrokové krytie by malo dosahovať hodnotu 3 - 6 krát a vyjadruje koľkokrát prevyšuje 

zisk na cudzí kapitál. Tento ukazovateľ je za sledované obdobie konštantný. V priemere 

zisk prevyšuje náklady na cudzí kapitál 2 krát. 

Tab. 18: Analýza zadĺženosti za obdobie 2012 – 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti 91,12% 83,43% 91,12% 92,63% 64,76% 61,64% 

Koeficient samofinancovania 7,80% 8,90% 6,20% 7,37% 8,66% 9,85% 

Doba splácania dlhu 8,45 5,90 16,89 53,85 11,35 9,58 

Úrokové krytie 1,29 1,30 1,43 1,95 2,41 1,94 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

 

 



 

101 

 

Analýza extenzívnych ukazovateľov 

Patria medzi najzákladnejšie ukazovateľe a členia sa na horizontálnu a vertikálnu 

analýzu spoločnosti. 

 

Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza hodnotí vývoj dvoch po sebe nasledujúcich období na strane 

aktív, pasív a výsledovky. Dlhodobé položky majetku by mali mať klesajúcu tendenciu, 

za inak nezmenených podmienok. Túto tendenciu je možné vyjadriť v hodnote 

nehmotné majektu, kde v rokku 2015 bol obstarný majetok a ďalšie roky je odpisovaný. 

V rámci hmotného majetku dochádza k takmer každodenným zmenám preto aj hodnoty 

tejto analýzy sú kolísavé. Najväčší pokles dochádza v roku 2015, kde sa ponížil stav 

majetku o 16,04%, v absolútnom vyjadrení o 675 971 €. Obežný majetok mal klesajúcu 

tendenciu v rozmedzí rokov 2013 – 2014 a v roku 2017 v priemere o 20%.  

Najvýraznejšej relatívnej zmeny dosiahli v roku 2017 ostatné pohľadávky z obchodného 

styku. Zo sumy 650 € vzrástli na 180 000 €, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 

27 592,31 % nárast. Hodnotu 180 000 € však na základe dostupných informácií nie je 

možné vysvetliť. Pozitívnou informáciou pre management spoločnosti je pokles 

krátkodobých pohľadávok o 34,25% v roku 2017. 

Na strane pasív je najvýraznejšou zmenou zmena bežných bankových úverov v roku 

2016. Hodnota úverov vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 150 55% 

o 624 941 €. Následne by mal mať tento údaj klesajúci trend, keďže musí dochdzať 

k pravidelným splátkam úveru v podobe istiny a úrokov. Hodnoty vlastného imania 

ovplyvňujú najväčšou mierou hospodárske výsledky minulých období. Dlhodobé 

záväzky majú klesajúci trend, krátkodobé záväzky kolísajú podľa platobnej schopnosti 

spoločnosti.  

Výsledovka je výkazom nákladov a výnosov. Práve tieto dve položky by mali 

korešpondovať, pretože zvyšujúce tržby majú za následok aj zvyšujúce náklady. 

Samozrejme za predpokladu, že neprišlo k významným okolnostiam, ktoré by podnik 

mohli ovplyvniť na jednej či druhej strane. Z toho vyplýva, že tržby z predaja tovaru 
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a náklady na predaný tovar sú viacmenej identické. Najväčšej zmeny bolo dosiahnuté 

v roku 2016, kde bol nárast výnosov o 29,58% a nárast nákladov o 31,53%. Tržby za 

predané služby tento trend nevykazujú. Napr. v roku 2014 bola hodnota výnosov za 

služby vo výške 12,31%, náklady predstavovali -0,77%, tzn. dochádzalo k úsporám 

nákladov na strane výrobných vstupov, obdobne boli aj roku 2015 a 2016. V roku 2015 

dokonca dosiahli výnosy 91,36% nárastu oproti roku 2014 a náklady vzrástli o 22,69%. 

Mzdové náklady majú rastúci trend za celé sledované obdobie. Spoločnosť dosiahla 

najväčšieho zisku v podobe hospodárskeho výslekdu v roku 2015 a 2016, kde bolo 

zhodnotenie o 19,33%, resp. o 22,61% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.  

 

Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza spoločnosti je rozdelená podľa rozvahy na analýzu aktív a pasív. 

Dlhodobá časť aktív je v podstate so 100 % podielom priradená k hmotnému majetku. 

Až v roku 2015 je nakúpený nehmotný majetok, konkrétne software, v cene 8 824 €. 

Tento majetok je každoročne odpisovaný, preto v nasledujúcich rokoch hodnota 

nehmotného majetku klesá, z podielu 0,25 % v roku 2015 na hodnotu 0,13% v roku 

2017. Finančný majetok podnik neeviduje. Celkový podiel dlhodobej časti majetku 

predstavuje okolo 2/3 celkového majetku spoločnosti. Konkrétne, najnižšiu hodnotu 

dosahuje dlhodobý majetok na celkových aktívach v roku 2016 vo výške 55,36%, 

najvyššiu v roku 2014 vo výške 69,69%. 

Zostávajúca 1/3 majetku je priradená k obežným aktívam. Hodnoty sa pohybujú 

v rozmedzí od 29,11 % v roku 2014 do 43,40% v roku 2016. Z obežných aktív 

vytvárajú najväčšiu hodnotu zásoby. Tie predstavujú jednak zásoby náhradných dielov, 

ktoré sú súčasťou servisného oddelenia ale najmä zásoby nových a jazdených vozidiel. 

Najnižšia hodnota skladu je podľa účtovných závierok a analýzy spoločnosti v roku 

2017, kde tvorili zásoby iba 54,79 % z obežných aktív. V roku 2015 bol stav zásob vo 

výške 73,94% z obežných aktív. Druhou zložkou obežných aktív sú krátkodobé 

pohľadávky, ktoré tvoria hodnoty od 2,42 % v orku 2012 až do 23,87% v roku 2014. 

Aktuálny stav ku koncu roka 2017 je 15,56% z obežných aktív. Minimálne podiely na 
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aktívach tvoria dlhodobé pohľadávky a krátkodobý finančný majetok nie je vôbec 

vytváraný. 

Strana pasív je členená na vlastný kapitál a cudzie zdroje. Vlastný kapitál je najväčšou 

mierou tvorený základným kapitálom a jeho podiel na pasívach je 6 – 9%. Aktuálny 

stav tejto zložky je 9,85% z pasív spoločnosti. Minimálne podiely vytvárajú kapitálové 

fondy, rezervné fondy a fondy zo zisku. Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia je tvorený v priemere asi 10% zastúpení z podielu vlastného kapitálu. 

Najvyššiu hodnotu dosiahol hospodársky výsledok v roku 2016, kde bol vo výške 

19,85%, naproti tomu v roku 2013 iba 2,27%. 

Cudzie zdroje tvoria viac ako 90%-ný podiel na pasívach spoločnosti. Zaujímavé 

hodnoty dosahuje položka dlhodobých záväzkov, kde z hodnoty 31,19% v roku 2012 

postupne podnik znižoval až na 2,37% v roku 2017. Taktiež krátkodobé záväzky majú 

klesajúcu tendenciu. Z toho vyplýva, že podnik sa snaží v rámci svojich možností 

uhradzať svoje záväzky včas. V roku 2012 bola hodnota 31,25% z podilu na cudzích 

zdrojoch a aktuálny stav je 12,89%. Opačný trend má však zadĺženosť podniku. 

Hodnota bankových úverov a výpomocí rapídne vzrástla, z hodnoty 37,18% v roku 

2012 na 76,72% z podielu cudzích zdrojov v roku 2016. Aktuálna hodnota je 84,17%. 

Podľa poznámok k účtovnej závierke bol úver načerpaný v roku 2016. 

 

Analýza fondov finančných prostriedkov 

Fondy finančných prostriedkov sa rozlišujú na čistý pracovný kapitál a čisté pohotové 

prostriedky. Čistý pracovný kapitál vyjadruje v manažérskom prístupe hodnotu, ktorá je 

vyvodená z rozdielu hodnôt obežných aktív a krátkodobého cudzieho kapitálu. Vytvára 

tým voľný finančný fond. Najväčší fond dosiahol podnik v roku 2016, kde hodnota 

vystúpala a 2 043 160 €. V roku 2017 bola hodnota 1 442 853 €, ostatné roky sú 

výrazne pod hodnotou milión €.  

Investičný prístup vyjadruje, akú časť dlhodobého majetku je možné použiť na úharadu 

obežných aktív. Je vyjadrením rozdielu medzi dlhodobými pasívami a dlhodobého 
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majetku. V tomto prípade je hodnota majetku väčšia ako dlhodobé pasíva a teda aj 

hodnota vyšla záporná za celé sledované obdobie. 

Tab. 19: Analýza čistého pracovného kapitálu za obdobie 2012 – 2017  

Ukazovateľ/ rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

manžérsky prístup 613 907 717 165 246 401 612 592 2 043 160 1 442 853 

investičný prístup -1 955 009 -1 567 119 -2 170 231 -1 691 076 -1 236 039 -2 048 790 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

Čisté pohotové prostriedky 

Výpočet čistých pohotových prostriedkov vychádza z predpokladu vyjadrenia záväzkov 

po splatnosti, ktoré sú súčasťou poznámok k účtovným závierkam. Ich hodnota je 

vyjadrená nižšie. Čisté pohotové prostriedky sa skladajú zo súčtu pokladničnej 

hotovosti a stavu na bankovom účte a odrátavajú sa práve záväzky po splatnosti. 

Tab. 20: Analýza čistých pohotových prostriedkov za obdobie 2012 – 2017 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Čisté pohotové prostriedky 495 363 396 189 -26 293 70 615 261 071 295 136 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

kde 

Tab. 21: Záväzky po splatnosti za obdobie 2012 -2017 

Záväzky po splatnosti/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hodnota 189 244 408 228 352 393 32 805 103 072 99 091 

Zdroj: poznámky k účtovným závierkám za jednotlivé sledované obdobie 

 

Na základe tabuliek je možné konštatovať, že iba v roku 2014 dosiahol podnik zápornú 

hodnotu, a to – 26 293 €. Pravdepodobne išlo o druhotnú platnobnú neschopnosť. 

Hodnota krátkodobých pohľadávok vzrástla v roku 2014 na hodnotu 420 073 € (pre 
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porovnanie, v roku 2013 bola hodnota 152 606 €). Obdobne aj v roku 2015 boli 

pohľadávky vo výške 518 986 €, podnik sa však dostal do kladných hodnôt v oblasti 

pohotových prostriedkov. V ostatných rokoch je však podnik stabilizovaný a dosahuje 

výrazný prebytok pohotových prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici. 

 

Bonitné a bankrotné modely 

Kapitola sa venuje numerickému vyjadreniu modelov Z-score, IN05, Tafflerovho 

bankrotného modelu, Aspekt Global Rating a Zmijewski modelu. 

 

Z-score 

Z výpočtu Z-score vyplýva, že podnik vytvára hodnoty pre majiteľa a nehrozí mu 

priamo bankrot, to znamená, že sa nachádza v tzv. šedej zóne. Hodnoty sú v rozmedzí 

od 1,87 v roku 2012 a 2,55 v roku 2017, kde bol podnik najsilnejší a najstabilnejší. 

Tab. 22: Výpočet Z-score ukazovateľa 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

x1 0,0967 0,125989 0,040754 0,101902 0,320152 0,2354 

x2 -0,00362 -0,00224 -0,02468 -0,01379 0,003664 0,011263 

x3 0,040071 0,030785 0,029998 0,036003 0,041581 0,027336 

x4 0,127548 0,145146 0,12627 0,133027 0,148125 0,164591 

x5 1,624966 2,24909 1,910257 1,794939 1,959866 2,221668 

Z-score 1,87 2,49 2,06 2,02 2,38 2,55 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

IN05 

Výpočet IN05 nie je taký jednoznačný ako predchádzajúci model. IN05 dosahuje 

hodnoty, ktoré vyjadrujú bankrot pre spoločnosť. Výsledok menší ako 0,9 zahŕňa 

podnik do skupiny ohrozených podnikov bankrotom. Za rok 2016 a 2017 sa však 
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podnik nachádza v šedej zóne, kde by mal byť predpoklad aj zotrvania v nasledujúcich 

rokoch. 

Tab. 23: Výpočet ukazovateľa IN05 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

x1 1,60357 1,844188 1,728267 1,618994 1,808084 1,680725 

x2 1,288117 1,295141 1,426334 1,945309 2,413203 1,940945 

x3 0,040071 0,030785 0,029998 0,036003 0,041581 0,027336 

x4 1,622211 2,246228 1,908783 1,788832 1,959067 2,220145 

x5 0,620589 0,649575 0,507242 0,647062 0,790726 0,596063 

IN05 0,82 0,94 0,85 0,87 0,98 0,92 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

Tafflerov bankrotný model 

Tafflerov model má najnižšiu vypovedaciu a rozlišovaciu schopnosť.  

Tab. 24: Výpočet Tafflerovho modelu 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

R1 0,02581 0,0199 0,03116 0,05323 0,19437 0,0991 

R2 0,42011 0,41574 0,31717 0,42591 0,66427 0,56506 

R3 0,28812 0,22365 0,2503 0,29541 0,11384 0,11623 

R4 1,62497 2,24909 1,91026 1,79494 1,95987 2,22167 

T 0,38 0,46 0,41 0,42 0,52 0,50 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

Aj napriek nízkej rozlišovacej schopnosti je dosiahnuté pozitívnych výsledkov. Za celé 

sledované obdobie je výsledkom modelu hodnota vyššia ako 0,3, čo vyjadruje, že 

podnik by nemal byť ohrozený bankrotom, resp. existuje iba malá pravdepodobnosť 

bankrotu. 
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Aspekt Globak Rating  

Výsledok hodnotenia spoločnosti metódou Aspekt Global Rating dosiahol nie 

pozitívneho výsledku. Analyzovaná spoločnosť sa dostala do ratingu CCC, ktoré 

vyjadruje, že podnik je priemerne hospodáriaci subjekt a vyžaduje si ozdravenie, 

pretože je možné očakávať v blízkej budúcnosti vznik dlhodobých i krátkodobých 

problémov. Výnimku tvorí rok 2016, kde podnik dosiahol hodnotu ratingu 3,74 a rok 

2012 s hodnotou 3,46. Tieto výsledky posúvajú spoločnosť do ratingovej skupiny B, 

ktorá síce naznačuje isté problémy spoločnosti a upozorňuje tak manžérov o zvýšenú 

pozornosť pri hodnotení hospodárnosti a efektivity. 

Tab. 25: Výpočet ratingu AGR 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 0,04777 0,03878 0,04698 0,06622 0,04372 0,03739 

B 0,05165 0,02270 0,08933 0,15341 0,19852 0,08471 

C 2,27504 1,81012 1,59521 1,68025 2,38249 1,64397 

D 0,0105 0,03487 0,08476 0,09842 0,1216 0,07745 

E 0,07795 0,08896 0,06201 0,07367 0,08659 0,09850 

F 0,07150 0,06879 0,08040 0,08893 0,07166 0,06979 

G 0,92398 0,90706 0,90055 0,76531 0,84019 0,84903 

AGR 3,46 2,97 2,86 2,93 3,74 2,86 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

Zmijewski model 

Posledným použitým bankrotným modelom pri analýze spoločnosti je Zmijewskeho 

model. Model rozdeľuje spoločnosti do skupiny bankrotujúcich a nebankrotujúcich, 

pričom deliaca hranica tvorí hodnotu 0,5. Pri dosiahnutých výpočtoch z tabuľky je 

možné konštatovať, že podnik sa v súčasnej dobe nachádza v skupine nebankrotujúcich 

spoločností. Za posledné dva roky, 2016 a 2017, dosahuje hodnoty – 2,22 a -2,47, čo je 

výrazne nad hranicou. Problémy je však možné spatriť v roku 2014 a 2016, kde bola 

hodnota modelu iba -0,38 a -0,46, ale i tak patrila spoločnosť do skupiny 

nebankrotujúcich spoločností. 
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Tab. 26: Výpočet Zmijewski modelu 

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 0,00403 0,00202 0,00554 0,01130 0,01719 0,00834 

FINL 0,62699 0,59586 0,69333 0,68330 0,38129 0,32937 

LIQ 1,33562 1,56333 1,16282 1,34495 3,81234 3,02529 

Zmijewski model -0,75 -0,92 -0,38 -0,46 -2,22 -2,47 

Zdroj: vlastný výpočet na základe zverejnených účtovných závierok za sledované 

obdobie 

 

2.7  Zhrnutie analytickej časti 

Táto časť práce vytvorila v podkapitolách základ pre hodnotenie spoločnosti. Prvotným 

výzkumom bol vymedzený vývoj slovenskej ekonomiky a faktory, ktoré majú na vplyv 

na zmenu podnikateľského prostredia. Následne je predstavená spoločnosť, ktorá je 

podrobená podrobnému výzkumu – história spoločnosti, vlastnícka štruktúra, údaje 

z obchodného registra, predmet podnikania a ponuka modelov vozidiel značky KIA. 

Vývoj trhu zameriavajúci sa na výrobu vozidiel na Slovensku zobrazuje expanzívny 

trend, kde sa v roku 2015 a 2016 a 2017 vyprodukovalo viac ako jeden milión vozidiel. 

Z toho približne 1/3 produkcie dosahuje značka KIA. Najväčším producentom je však 

Volkswagens Slovakia. V rámci registrácií nových vozidiel patrí dominancia značke 

ŠKODA AUTO s takmer 20%-ným podielom na trhu. KIA má viac ako 7%-ný podiel, 

čo ju posúva na 4. pozíciu. 

Z makroekonomických ukazovateľov je analyzovaný vývoj HDP, inflácia, mzdové 

ohodnocovanie zamestnancov v obore a miera nezamestnanosti. HDP má rastúci trend, 

v roku 2012 dosiahol hodnotu 72 703,5 mil. € a každý rok expandoval až na hodnotu 

84 985,2 mil. € v roku 2017. Inflácia dosiahla v roku 2017 rast medziročnej zmeny 

indexu o 1,4%. Príčinou boli rast cien potravín a plynu, pokles nezamestnanosti 

a zvýšenie príjmu domácností, ktorých výdaje boli smerované do obchodných reťazcov. 

Taktiež mzdové ohodnocovanie zamestnancov má rastúci trend. Môžme konštatovať, že 

hrubá mzda analyzovanej spoločnsoti bolo približne rovnaká ako priemerná hrubá mzda 
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hospodárstva Slovenskej republiky. Nezamestnanosť klesala. V roku 2013 bola 

nezamestnanosť viac ako 14%, v roku 2017 iba 7%. 

Pri analýze účtovných výkazov sa zameriavame na pomerové ukavateľe. Ukazovateľ 

rentability vloženého kapitálu ani výnosnosť celkového kapitálu nedosahujú ani 

v jednom roku optimálne výsledky. ROI sa pohybuje v priemere okolo 3,5%, pričom 

optimálna hodnota je viac ako 12%. ROA dosahuje okolo 1%, čo taktiež nie je 

pozitívne, pretože stabilný podnik by mal dosahovať hodnotu viac ako 10%. 

Ukazovatele aktivity, najmä obrat celkových aktív dosahujú uspokojivé výsledky. 

Najväčšie výkyvy boli namerané v hodnotá doby obratu krátkodobých záväzkov, kde 

v období od 2012 – 2015 bola doba od 36 do 64 dní. V roku 2017 táto hodnota poklesla 

na 19 dní. Ukazovateľ celkovej zadĺženosti je vysoký a dosahuje 62% v roku 2017. 

V predchádzajúcich rokoch bol rizikový stav, takmer 90%. 

Bonitné a bankrotné modely rozlišujú podniky na bankrotujúce a prosperujúce. V práci 

je použitých niekoľko modelov. Podľa indexu dôveryhodnosti Z-score je v každom roku 

v šedej zóne, kde nevytvára hodnotu pre majiteľa, ale nehrozí mu bankrot. Index IN05 

je viac kritický. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0,8 do 0,9, čo je tesná hranica 

medzi podnikmi, ktoré sú zaradené do bankrotujúcich a šedou zónou. Podľa Tafflerovho 

modelu podniku nehrozí bankrot, resp. pravdepodobnosť bankrotu je nízka. Aspekt 

Global Rating radí analyzovanú spoločnosť do hodnoty CCC v roku 2017 čo je mierne 

pohoršenie oproti roku 2016, kde bol zaradený do ratingovej skupiny B. CCC stanovuje, 

že podnik je podpriemerne hospodáriaci subjekt, ktorého rentabilita a likvidita si 

vyžadujú ozdravenie. Model Zmijewskeho nie je tak kritický a zaraďuje spoločnosť 

medzi podniky, ktoré sú prosperujúce. Hodnoty dosahovali za celé sledované obdobie 

záporné hodnoty, teda hodnoty pod 0,5. 

Analýza spoločnosti je zhrnutá v SWOT analýze, kde sú vyselektované silné a slabé 

stránky podniku a príležitosti a hrozby, ktorým by sa mal v nasledujúcom období 

podnik venovať aby získal lepšiu pozíciu na trhu, prípadne zlepšil výsledky finančnej 

analýzy, ktoré nie sú uspokojivé ex post za sledované obdobie 2012 – 2017. 
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3. Stanovenie hodnoty podniku 

Oceňovanie podniku má osvojený postup, ktorý je nutné striktne dodržiavať. 

Samotnému výpočtu hodnoty predchádzajú následujúce kroky: 

- prognóza účtovných hodnôt 

- pomocné výpočty 

o  pre EVA – výpočet čistých operačných aktív NOA, čistého 

operačného zisku po zdanení NOPAT a priemerných nákladov na 

vlastný a cudzí kapitál WACC 

o  pre DCF – výpočet čistého operačného zisku po zdanení NOPAT 

- výpočet ekonomickej pridanej hodnoty EVA 

- výpočet diskontovaného CF 

 

3.1  Prognóza účtovných hodnôt 

Prognóza hospodárskych výsledkov spoločnosti zahrňuje plán aktív, plán pasív, plán 

nákladov a výnosov a CF. 

Plán aktív 

Spoločnosť na strane aktív očakáva nasledujúce zmeny v priebehu obdobia 2018 – 

2022: 

- v roku 2019 bude účtovne odpísaný sotware 

- neplánuje nákup alebo predaj pozemkov 

- do budovy bude investovaných v roku 2018 asi 200 000 €. Podľa 

poznámok k účtovnej závierke spoločnosti bude spoločnosť rozširovať 

svoje servisné priestory, vybuduje novú dielňu a umývareň vozidiel 
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- v oblasti obstarávania samostatných hnuteľných vecí očakáva nárast o 5 

% ročne 

- ostatný dlhodobý majetok bude navýšený v roku 2018 z dôvodu 

technického vybavenie už spomínaného rozšírenia prevádzky, napr. PC, 

zdviháky, servisné vybavenie a pod. V ďalších rokoch sa očakáva pokles 

týchto hodnôt z dôvodu odpisovania tohto majetku 

- tovar predstavuje sklad nových a jazdených vozidiel. Jazdené vozidlá sa 

vyvíjajú viac menej konštantne. V prípade nových vozidiel je očakávaný 

ročný nárast 3 -5 %. Tento nárast je spôsobený tlakom zo strany 

importéra 

- pohľadávky vo výške 180 000 € vznikla iba v roku 2017, podľa 

dostupných informácií by mala byť ročná splátka okolo 15 000 €. 

Neočakáva sa navýšenie tejto pohľadávky 

- spoločník už k dátumu vypracovania tejto práce uhradil svoj splatný 

záväzok 

- na finančných účtoch sa očakáva zníženie stavu v roku 2018, 2019 

a 2020 z dôvodu rozširovania prevádzky. Nasledujúce roky by malo 

prísť k stabilizácii a hodnoty by sa mali pohybovať okolo 400 000 € 

Tab. 27: Aktíva spoločnosti k 31.12.2017 a plán na obdobie 2018 – 2022 (v €) 

AKTIVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

AKTÍVA 

CELKOM 6 129 370  6 260 070  6 313 782  6 320 195  6 529 685  6 542 683  

NEOBEŽNÝ 

MAJETOK 3 927 562  4 179 076  4 219 640  4 262 891  4 309 866  4 359 290  

Dlhodobý 

nehmotný majetok 5 108  3 250  1 392  0  0  0  

Softvér 5 108  3 250  1 392  0  0  0  

Dlhodobý hmotný 

majetok 3 922 454  4 175 826  4 218 248  4 262 891  4 309 866  4 359 290  

Pozemky 2 024 815  2 024 815  2 024 815  2 024 815  2 024 815  2 024 815  

Stavby 955 325  1 146 390  1 146 390  1 146 390  1 146 390  1 146 390  

Samostatné 

hnuteľné veci 846 132  888 439  932 861  979 504  1 028 479  1 079 903  

Ostatný dlhodobý 

hmotný majetok 96 182  116 182  114 182  112 182  110 182  108 182  
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Dlhodobý 

finančný majetok 0  0  0  0  0  0  

Ostatný DFM 0  0  0  0  0  0  

OBĚŽNÝ 

MAJETOK 2 155 272  2 020 994  2 034 142  1 997 304  2 159 819  2 123 393  

Zásoby 1 180 952  1 216 677  1 253 153  1 290 724  1 329 422  1 369 280  

Materiál 489  800  800  800  800  800  

Nedokončená 

výroba 0  0  0  0  0  0  

Tovar 1 180 463  1 215 877  1 252 353  1 289 924  1 328 622  1 368 480  

Dlhodobé 

pohľadávky 180 000  165 000  150 000  135 000  120 000  105 000  

Pohľadávky z 

obchodného styku 180 000  165 000  150 000  135 000  120 000  105 000  

Odložená daňová 

pohľadávka 0  0  0  0  0  0  

Krátkodobé 

pohľadávky 400 092  321 473  301 473  281 473  261 473  241 473  

Pohľadávky z 

obchodného styku 336 473  316 473  296 473  276 473  256 473  236 473  

Pohľadávky voči 

spoločníkom 44 940  0  0  0  0  0  

Daňové 

pohľadávky 14 306  0  0  0  0  0  

Iné pohľadávky 4 373  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  

Finančné účty 394 228  317 844  329 516  290 107  448 924  407 640  

Peniaze a účty v 

bankách 394 228  317 844  329 516  290 107  448 924  407 640  

ČASOVÉ 

ROZLÍŠENIE 46 536  60 000  60 000  60 000  60 000  60 000  

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe účtovných závierok a poznámok k účtovným 

závierkam 

 

Plán pasív 

Na strane pasív sa očakávajú tieto zmeny za obdobie 2018 – 2022: 

- na strane vlastné imania by mali všetky položky zostať nezmenené. 

Jediná zmena sa očakáva v položke Výsledok hospodárenia. Nakoľko 

bol stanovený na strane aktív nárast skladu nových vozidiel o 3 %, 

spoločnosť očakáva, že bude nárast hospodárskeho výsledku najmenej 

o 5 %. 
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- záväzky z obchodného styku porastú v roku 2018 z dôvodu investície 

200 000 € + 20 000 €, následne sa však od roku 2019 očakáva ich pokles 

- záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia budú rásť asi o 5 

%, táto suma vyjadruje približne medziročný nárast miezd v spoločnosti. 

- daňové záväzky, záväzky najmä z priznaní k dani z pridanej hodnoty nie 

je možné presne určiť, preto bola zvolená priemerná suma 30 000 € 

- sociálny fond by mál podľa predchádzajúcich, už ukončených, období 

rásť v priemere o 1 000 € ročne 

- dlhodobé bankové úvery by mali klesať o 120 000 € ročne, bežné 

bankové úvery o 5 000 € ročne 

- čo sa týka krátkodobých finančných výpomocí, očakáva sa navýšenie. 

Podľa poznámok k účtovnej závierke sa tento riadok rozvahy viaže na 

leasingové spoločnosti, ktoré poskytujú financovanie skladových zásob. 

Keďže očakávame nárast skladu, mali by sa navyšovať aj finančné 

výpomoci 

Tab. 28: Pasíva spoločnosti k 31.12.2017 a plán na obdobie 2018 – 2022 (v €) 

PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PASÍVA 

CELKOM 6 129 370  6 260 070  6 313 782  6 320 195  6 529 685  6 542 683  

VLASTNÉ 

IMANIE 603 738  603 251  605 936  608 756  611 716  614 824  

Základný kapitál 504 550  504 550  504 550  504 550  504 550  504 550  

Kapitálové fondy 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  

Zákonný 

rezervný fond 25 150  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

Nerozdelený zisk 

minulých období 17 894  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

VH bežného 

roku (po 

zdanení) 51 144  53 701  56 386  59 206  62 166  65 274  

CUDZIE 

ZDROJE 5 525 632  5 656 819  5 707 846  5 711 439  5 917 969  5 927 859  

Rezervy 

(krátkodobé) 31 013  25 000  25 000  25 000  25 000  25 000  

Vydané dlhopisy 0  0  0  0  0  0  

Krátkodobé 

záväzky 712 418  946 238  796 975  697 835  698 821  699 936  
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Ostatné záväzky 

z obch. styku 472 835  700 000  550 000  450 000  450 000  450 000  

Záväzky voči 

spoločníkom 621  0  0  0  0  0  

Záväzky voči 

zamestnancom 30 992  32 542  34 169  35 877  37 671  39 555  

Záväzky zo 

sociálneho 

poistenia 19 631  18 696  17 806  16 958  16 150  15 381  

Daňové záväzky 22 437  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  

Iné záväzky 165 902  165 000  165 000  165 000  165 000  165 000  

Dlhodobé 

záväzky 131 027  146 826  164 116  183 849  206 393  232 168  

Ostatné dlhodobé 

záväzky 94 434  108 599  124 889  143 622  165 166  189 941  

Záväzky zo 

sociálneho fondu 227  1 227  2 227  3 227  4 227  5 227  

Odložený 

daňový záväzok 36 366  37 000  37 000  37 000  37 000  37 000  

Bankové úvery 

dlhodobé 1 747 745  1 735 745  1 723 745  1 711 745  1 699 745  1 687 745  

Bežné bankové 

úvery 1 108 010  1 103 010  1 098 010  1 093 010  1 088 010  1 083 010  

Krátkodobé 

finančné 

výpomoci 1 795 419  1 700 000  1 900 000  2 000 000  2 200 000  2 200 000  

ČASOVÉ 

ROZLÍŠENIE 0  0  0  0  0  0  

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe účtovných závierok a poznámok k účtovným 

závierkam 

 

Plán nákladov a výnosov 

Výsledovka nákladov a výnosov vo svojej podstate zhrňuje už vyššie povedané, a to: 

- keďže sa očakáva vyšší predaj tovarov a služieb, očakávame taktiež aj 

rast výkonov v spoločnosti (tržieb) a aj výkonovej spotreby (nákladov). 

Očakávania sú v rozmedzí medzi 3 – 5 % 

- s vyššou produktivitou práce a aj záväzkov voči zamestnancom sa 

očakáva zvyýšenie mzdových nákladov. Keďže sme záväzky voči 

zamestnancom zvýšli o 5 %, očakávame aj rast nákladov o minimálne 4 

% 
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- nákladové úroky majú rastúci trend v závislosti od zvyšujúceho sa 

úverového zaťaženia spoločnosti 

- hospodársky výsledok je potom možné plánovať na 70 000 – 90 000 € 

ročne počas sledovaného obdobia, za inak nezmenených podmienok 

Tab. 29: Výsledovka spoločnosti k 31.12.2017 a plán na obdobie 2018 – 2022 (v €) 

Výsledovka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Daň zo zisku: 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

Výkony 13 617 425  14 025 948  14 446 726  14 880 128  15 326 532  15 786 328  

Výkonová 

spotreba 13 449 871  13 853 367  14 241 261  14 668 499  15 108 554  15 561 811  

Osobné 

náklady 508 795  529 147  550 313  572 325  595 218  619 027  

Zmena 

nákladových 

rezerv 0  0  0  0  0  0  

Odpisy 260 191  300 000  300 000  280 000  290 000  290 000  

Prevádzkový 

výsledok 

hospodárenia 167 554  172 581  205 465  211 629  217 978  224 517  

Výnosy z 

finančného 

majetku 1 478  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  

Nákladové 

úroky 86 326  100 000  100 000  120 000  120 000  130 000  

Kurzové ztraty 14  0  0  0  0  0  

Ostatné 

náklady na 

finančnú 

činnosť 12 094  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  

Finančný 

výsledok 

hospodárenia -96 956  -109 000  -109 000  -129 000  -129 000  -139 000  

VH za bežnú 

činnosť pred 

zdanením 70 598  63 581  96 465  82 629  88 978  85 517  

Daň (splatná + 

odložená) 19 454  13 352  20 258  17 352  18 685  17 959  

VH po 

zdanení 51 144  50 229  76 207  65 277  70 292  67 558  

Dividendy 

(návrh) 0  0  0  0  0  0  

Prídel do 

nerozdeleného 

zisku 51 144  50 229  76 207  65 277  70 292  67 558  

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe účtovných závierok a poznámok k účtovným 

závierkam 
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Plán CF 

CF predstavujú peniaze v hotovosti, stav na bankových účtoch a ostatné, vysoko 

likvidné aktíva, ktoré spoločnosť vlastní. Tabuľka zobrazuje plán CF. Či sa však bude 

jednať o prevádzkovo nutné finančné prostriedky alebo ich zahrnieme do nadbytočných, 

bude predmetom ďalšej kapitoly, kde sa budeme venovať samotnému oceňovaniu 

podniku ako celku. 

Tab. 30: CF spoločnosti k 31.12.2017 a plán na obdobie 2018 – 2022 (v €) 

CF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Stav na začiatku obdobia 364 143   394 227  317 844  329 516  290 107  448 924  

Stav na konci obdobia 394 227  317 844  329 516  290 107  448 924  407 640  

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe účtovných závierok a poznámok k účtovným 

závierkam 

 

3.2 Pomocné výpočty určené pre stanovenie hodnoty podniku 

Táto kapitola zahŕňa výpočty potrebné pre výpočet samotnej hodnoty podniku pomocou 

EVA a DCF. Jedná sa o výpočet NOPAT, WACC, NOA, vymedzenie celkového 

kapitálu a jeho rozdelenie na vlastný a cudzí kapitál. 

 

NOPAT 

Čistý operačný zisk po dani je medzivýpočet, ktorý využíva pri výpočte metóda 

diskontovaného CF, ale i ekonomická pridaná hodnota. Pre potreby ocenenia nami 

sledovanej spoločnosti je čistý operačný zisk pred daňou totožný s prevádzkovým 

hospodárskym výsledkom, ktorý sme prognózovali. Dôvodom je, že spoločnosť nemá 

odpisy z leasingového majetku, ani sme nenaplánovali marketingové výdaje, ktoré sú 

časovo rozlíšitelné. Z tohto dôvodu je aj hodnota NOPAT totožná z hodnotou 

prevádzkového hospodárskeho výsledku po zdanení. 
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Tab. 31: Výpočet NOPAT (v €) 

NOPAT 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.fáze 

Prevádzkový výsledok 

hospodárenia z výsledovky 

  172 581  205 465  211 629  217 978  224 517  224 517  

NOPBT (čistý operační zisk 

před daní) 

  172 581  205 465  211 629  217 978  224 517  224 517  

Daň 21% 36 242  43 148  44 442  45 775  47 149  47 149  

NOPAT (čistý operačný zisk 

po dani) 

  136 339  162 317  167 187  172 202  177 368  177 368  

Zdroj: vlastný výpočet  

 

WACC – náklady  

V prípade nákladov na cudzí kapitál podnik stanovuje úrokovú sadzbu na základe 

zmluvne dohodnutých podmienok. Pre potreby tejto práce využijeme prehľad 

úrokových sadzieb dlhodobých vládnych dlhopisov, ktoré udáva Národná banka 

Slovenska. Pre potreby stanovenia hodnoty podniku sa z následujúcej tabuľky urobí 

vážený aritmetický priemer, ktorý bude použitý pri ďalšom výpočte. Hodnota je 

stanovená na úvery pre nefinančné spoločnosti. 

Tab. 32: Prehľad o denných výnosoch do splatnosti za 10-ročný vládny dlhopis – 

benchmark; (v %) 

Rok/  

druh 

úveru 

Úvery do 1 milióna EUR podľa 

začiatočnej doby fixácie 

Úvery nad 1 milión EUR podľa 

začiatočnej doby fixácie 

sadzba do 1 

roka 

od 1 roka do 5 

rokov 

nad 5 

rokov 

sadzba do 1 

roka 

od 1 roka do 5 

rokov 

nad 5 

rokov 

2012 3,68 3,98 4,20 2,57 3,45 - 

2013 3,70 3,63 3,90 2,28 5,40 - 

2014 3,20 4,72 3,37 2,02 2,11 2,01 

2015 3,00 4,54 2,36 2,53 2,13 2,30 

2016 2,68 5,00 2,21 1,71 2,24 1,64 

2017 2,60 5,03 3,84 1,88 1,61 1,32 
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Priemer 3,40 4,86 3,23 2,00 3,38 2,80 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na: 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/dlhodobe-

urokove-sadzby 

 

Pre potreby zistenia nákladov na vlastných kapitál je potrebné zistiť bezrizikovú 

úrokovú mieru, tržné riziko a očakávaný výnos trhu. Pre bezrizikovú úrokovú mieru sa 

využívá výnos z bezrizikových aktív. Pre stanovenie bezrizikovej výnosovej miery zo 

štátnych dlhopisov so splatnosťou do 10 rokov zvlíme priemer sledovaného obdobia 

finančnej analýzy, tj. 2012 – 2017 

Tab. 33: Výnos zo štátnych dlhopisov (v %) 

Rok/ splatnosť Splatnosť: 1 rok Splatnosť: 5 rokov Splatnosť: 10 rokov 

2012 -0,04 0,61 1,77 

2013 0,11 0,97 2,13 

2014 -0,07 0,15 0,76 

2015 -0,36 -0,02 0,71 

2016 -0,80 -0,40 0,35 

2017 -0,80 -0,27 0,42 

    Priemer -0,33 0,17 1,02 

Zdroj: vlastné spracovanie a základe dát dostupných na : 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

Ďalším ukazovateľom pre výpočet priemerných nákladov kapitálu je výnosnosť trhu. 

Slovenská ekonomicka dosahovala úrovne medzi 1,5 – 4,0 % za obdobie 2013 – 2017. 

Z toho priemerné tempo rastu je 2,6 %.  
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Obrázok 8: Výnosnosť trhu, medziročné tempo rastu HPD 

(Zdroj: https://vizualizacia.statistics.sk/grafy/sk/graph01.html) 

 

Koeficient beta porovnáva volatilitu trhu s odvetvím. Pre potreby tejto práce sú zvolené 

údaje k začiatku roku 2018 a beta koeficient je vypočítaný na základe vývoja pre 

americký trh automobilového priemyslu. 

Tab. 34: Vývoj Beta koeficientu 

Názov priemyslu Počet firiem Beta D/E Ratio 

Efektívna 

daňová sadzba Nezadlžená beta 

Auto & Truck 18 1,20 148,09% 8,15% 0,56 

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe dát dostupných na: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

Na základe vyššie uvedný dát je možné určiť náklady na vlastný kapitál. 

Tab. 35: Stanovenie nákladov na vlastný kapitál a sumarizácia vstupných dát 

Vstupný údaj Hodnota 

Bezriziková úroková miera Rf 1,02 % 

Výnosnosť trhu Rm 2,60 % 
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Tržné, systematické riziko βi 1,20 % 

Výpočet nákladov na vlastný kapitál podľa vzorca: Re = rf + βi * (rm - rf) 1,04 % 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Posledným vstupným údajom pre stanovenie WACC je určenie štruktúry kapitálu 

podniku. Podstatou je rozšlenenie položiek rozvahy na stanovenie percentuálneho 

pomeru vlastných a cudzích zdrojov na celkovej hodnote. 

Tab. 36: Určenie štruktúry kapitálu a výpočet priemerných nákladov na kapitál 

Rok/ položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

VLASTNÝ KAPITÁL 

Základné imanie 504 550 504 550 504 550 504 550 504 550 504 550 

Tržná hodnota 

vlast. Kapitálu 504 550 504 550 504 550 504 550 504 550 504 550 

Náklady 

vlastného 

kapitálu 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 

CUDZÍ KAPITÁL 

Dlhopisy                                    0 0 0 0 0 0 

Bankovné úvery 

dlhodobé 1 735 745 1 723 745 1 711 745 1 699 745 1 687 745 1 687 745 

Bežné bankovné 

úvery 1 103 010 1 098 010 1 093 010 1 088 010 1 083 010 1 083 010 

Krátkodobé 

finančné 

výpomoci 1 700 000 1 900 000 2 000 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

Záväzky z 

leasingu                      0 0 0 0 0 0 

Cudzí kapitál 

celkom          4 538 755 4 721 755 4 804 755 4 987 755 4 970 755 4 970 755 

PODIEL ZLOŽIEK CUDZIEHO KAPITÁLU 

Dlhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bankovné úvery 

dlhodobé 38,2% 36,5% 35,6% 34,1% 34,0% 34,0% 

Bežné bankovné 

úvery 24,3% 23,3% 22,7% 21,8% 21,8% 21,8% 

Krátkodobé 

finančné 

výpomoce 37,5% 40,2% 41,6% 44,1% 44,3% 44,3% 

Leasing 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

NOMINÁLNA VÝŠKA ÚROKOV 

Dlhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bankovné úvery 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 
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Leasing 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ÚROKY PO DANI 

Dlhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bankové úvery 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Leasing 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Priemerné 

náklady 

cudzieho 

kapitálu po 

dani 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU 

Tržná hodnota 

kapitálu celkom 5 043 305 5 226 305 5 309 305 5 492 305 5 475 305 5 475 305 

Podiel cudzieho 

kapitálu 90,0% 90,3% 90,5% 90,8% 90,8% 90,8% 

Podiel vlastného 

kapitálu 10,0% 9,7% 9,5% 9,2% 9,2% 9,2% 

WACC 

WACC 0,85% 0,90% 0,93% 0,98% 0,98% 0,98% 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Čisté operačné aktíva NOA 

Pri výpočte čistých operačných aktív vychádzame prednostne z analýzy likvidity 

spoločnosti, ktorá bola predmeto predchádzajúcich výpočtov. Pre plánované obdobie 

zvolíme priemer už nami sledovaného obdobia. Priemer za obdobie rokov 2012 – 2017 

je 0,24. 

Tab. 37: Výpočet priemeru okamžitej likvidity za sledované obdobie 

Rok/ položka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 0,33 0,48 0,15 0,05 0,21 0,22 

Priemer za sledované obdobie 0,24 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Pre ďalší postup je dôležité upraviť položky rozvahy (aktíva a pasíva) o položky, ktoré 

nie sú účtovne vykazované. V prípade nami oceňovanej spoločnosti je v prípade aktív 

suma účtovného dlhodobého majetku upravená o čistý pracovný kapitál, ktorého 
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hodnoty sú rozdielom obežného majetku a krátkodobých záväzkov z účtovnej závierky 

spoločnosti. 

Tab. 38: Aktíva upravené o položky nevykazované v účtovníctve (v €) 

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dlhodobý majetok účtovný 3 927 562 4 179 076 4 219 640 4 262 891 4 309 866 4 359 290 

Leasing - auta 0 0 0 0 0 0 

Pracovný kapitál 1 442 854 1 074 756 1 237 167 1 299 469 1 460 998 1 423 457 

Z toho peniaze: 394 228 317 844 329 516 290 107 448 924 407 640 

Celkom 5 370 416 5 253 832 5 456 807 5 562 360 5 770 864 5 782 747 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Na strane pasív vychádzame z rozvahy spoločnosti, pretože vlastné imanie a rezervy sú 

nemenné a pre pomocné výpočty oceňovania sa používajú účtovné hodnoty. Úročený 

cudzí kapitál tvoria v tomto prípade cudzí kapitál v podobe dlhodobých bankových 

úverov, bežných bankových úverov a krátkodobých finančných výpomocí. Ekvivalenty 

vlastného imania zahrňujú zmeny a opravy na strane pasív, aby bola zachovaná 

základná rovnosť A = P, z ktorej vyplýva, že každá zmena (či už kladná alebo záporná) 

na strane aktív má bezpodmienečný vplyv na stranu pasív. 

Tab. 39: Pasíva upravené o položky nevykazované v účtovníctve (v €) 

PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vlastné imanie 

účtovné 
603 738 603 251 605 936 608 756 611 716 614 824 

Rezervy 31 013 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Ekvivalenty VI 84 491 86 826 104 116 123 849 146 393 172 168 

Úročený cudzí kapitál  

z účtovnej rozvahy 
4 651 174 4 538 755 4 721 755 4 804 755 4 987 755 4 970 755 

Celkom 5 370 416 5 253 832 5 456 807 5 562 360 5 770 864 5 782 747 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Krokom, ktorý následuje po úprave aktív a pasív z rozvahy je výpočet prevádzkovo 

nepotrebného majetku. Majetkom sa v tomto prípade rozumie stav peňažných 

prostriedkov, ktoré na základe stanovenej hodnoty okamžitej likvidity a stavu 
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krátkodobých záväzkov vymedzujú prevádzkovo potrebné a nepotrebné peňažné 

prostriedky. 

Tab. 40: Výpočet kapitálu investovaného do prevádzkovo nepotrebného majetku, tzv. 

neoperačné aktíva (v €) 

Rok/ položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Prevádzkovo potrebná výška 

peňažných prostriedkov 170 980 227 097 191 274 167 480 167 717 167 985 

Nadbytočná výška peňažných 

prostriedkov 223 248 90 747 138 242 122 626 281 207 239 655 

Ostatný majetok nepotrebný k 

prevádzke 46 536 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Celkový prevádzkovo 

nepotrebný majetok 269 784 150 747 198 242 182 626 341 207 299 655 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Rozdiel koncového stavu upraveného o neúčtovne evidované položky a celkového 

prevádzkovo nepotrebného majetku tvorí čisté operačné aktíva NOA, ktoré sú jedný 

z vstupných dát pri stanovení ekonomickej pridanej hodnoty oceňovanej spoločnosti. 

Tab. 41: Výpočet NOA (v €) 

Rok/ položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

NOA (čisté operačné 

aktíva) 5 100 632 5 103 085 5 258 565 5 379 733 5 429 657 5 483 092 

Zdroj: vlastný výpočet 

 

3.3  Ocenenie pomocou EVA 

Ekonomická pridaná hodnota využíva dvojfázový výpočet. Pri výpočte vychádzame 

z už nami vymedzených pomocných výpočtov NOPAT, WACC a NOA. EVA za nami 

sledované dohadované obdobie 2018 – 2023 je výsledkom rozdielu medzi NOPAT 

a nákladov investovaného kapitálu. 
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Tab. 42: Ročná ekonomická pridaná hodnota EVA (v €) 

Rok/ položka 

1. fáza 2. fáza 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

NOPATt 136 339  162 317  167 187  172 203  177 368  177 368  

Náklady investovaného 

kapitálu  

(WACCt*NOAt-1) 43 333  46 156  49 009  52 801  53 457  53 983  

EVA 93 006  116 162  118 178  119 401  123 912  123 386  

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Druhým krokom k dosiahnutiu súčasnej hodnoty podniku a potom aj celkovej hodnoty 

je výpočet odúročiteľa. Podstata odúročiteľa vychádza z priemerných nákladov na 

kapitál. Za rok 2018 vychádza výpočet zo vzorca  

1/(1 + WACC za rok 2018) 

 ďalšie obdobia 2019 - 2023 z  

odúročiteľ z predchádzajúceho obdobia/ ( 1 + WACC za sledované obdobie) 

Súčasná hodnota EVA je potom výsledkom násobku EVA získaného na základe vzorca 

NOPAT – (WACC * NOA) a odúročiteľa. Súčasná hodnota podniku je 554 858 € (táto 

hodnota tvorí súčet ročných súčasných hodnôt EVA). 

Druhá fáza vychádza z pokračujúcej hodnoty. Pokračujúca hodnota za rok 2023 je 

výsledkom pomeru EVA a WACC za predmetný rok. Hodnota WACC je 0,98453. 

Súčasná hodnota pokračujúcej hodnoty je násobok odúročiteľa za rok 2022 

a pokračujúcej hodnoty 12 532 434 €. Následuje výpočet výnosovej hodnoty brutto, kde 

MVA prirátame k čistým operačným aktívam za rok 2017. Po odrátaní úročeného 

cudzieho kapitálu k dátumu ocenenia vychádza výsledná výnosováho hodnota vlastného 

kapitálu spoločnosti. 

Spoločnosť má teda podľa výnosovej metódy ekonomickej pridanej hodnoty (entity) 

hodnotu 13 239 456 €.  
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Tab. 43: Ocenenie podniku na základe ekonomickej pridanej hodnoty (v €) 

Rok/ položka 

1. fáza 2. fáza 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EVA 93 006  116 162  118 178  119 401  123 912  123 386  

WACC 0,85% 0,90% 0,93% 0,98% 0,98% 0,98% 

Odúročiteľ  0,9916  0,9827  0,9736  0,9642  0,9548  

 Súčasná hodnota ročných 

EVA 92 222  114 151  115 059  115 121  118 305  

 

       
Pokračujúca hodnota 12 532 434  

     Súčasná hodnota 

pokračujúcej hodnoty 11 965 355  

     
Súčasná hodnota 1 fáze 554 858  

     Metóda pridaná trhom 

MVA 12 520 214  

     NOA k dátumu ocenenia 

2017 5 100 632  

     
Výnosová hodnota brutto 17 620 846  

     Úročený cudzí kapitál 

celkom k dátumu ocenenia 4 651 174  

     
Výnosová hodnota netto 12 969 672  

     Neoperačný majetok k 

dátumu ocenenia 269 784  

     Výsledná výnosová 

hodnota vlastného 

kapitálu 13 239 456  

     Zdroj: vlastný výpočet  

 

3.4  Ocenenie pomocou DCF 

Obdobne ako ekonomická pridaná hodnota vychádza aj metóda diskontovaného CF 

z dvoch fáz výpočtu. DCF neberie v úvahu pri výpočte voľných peňažných tokov 

náklady investovaného kapitálu, ale čisté investície, ktoré sú rozdielom vždy dvoch po 

sebe nasledujúcich období. Voľný peňažný tok do firmy zistený metódou entity 

vychádza z rozdielu hodnoty NOPAT (ktorý bol použitý ja pri metóda EVA) a netto 

investícií. 
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Tab. 44: Voľne peňažné toky FCFF (v €) 

Rok/ položka 

1. fáza     2. fáza 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

NOPAT 136 339  162 317  167 187  172 203  177 368  177 368  

Investície netto -2 453  -155 480  -121 168  -49 924  -53 435  0  

FCFF 133 886  6 837  46 019  122 279  123 934  177 368  

Zdroj: vlastný výpočet 

 

Výpočet súčasnej hodnoty FCFF je bez rozdielu totožný ako výpočet súčasnej hodnoty 

EVA. Vychádza sa z výpočtu WACC a následne aj odúročiteľa, kde pre každý rok platí 

iná diskontná miera. Výsledkom je súčasná ručná hodnota FCFF. Súčet tvorí súčasnú 

hodnotu 1 fáze,ktorá v našom prípade dosahuje hodnoty 420 503 € podľa výpočtu DCF 

(entity). 

V druhej fáze sa vychádza taktiež rovnako pre výpočet pokračujúcej hodnoty, súčasnej 

hodnoty pokračujúcej hodnoty a súčasnej hodnoty prvej fáze. Výnosová hodnota brutto 

je 17 620 846 €. Po odpočte úročeného cudzieho kapitálu k dátumu ocenenia roku 2017 

a neoperačného majetku taktiež k dátumu ocenenia dosiahneme výslednú výnosovú 

hodnotu vlastného kapitálu podľa metódy DCF (entity). V našom prípade sme dosiahli 

hodnotu podniku 13 239 456 €. 

Tab. 45: Ocenenie podniku na základe diskontovaného cash flow (v €) 

Rok/ ukazovateľ 

1. fáza     2. fáza 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCFF 133 886  6 837  46 019  122 279  123 934  177 368  

WACC 0,85% 0,90% 0,93% 0,98% 0,98% 0,98% 

Odúročiteľ 0,9916  0,9827  0,9736  0,9642  0,9548  

 
Súčasná hodnota FCFF 132 758  6 719  44 804  117 895  118 326  

 

       
Pokračujúca hodnota 18 015 526  

     Súčasná hodnota pokračujúcej 

hodnoty 17 200 343  

     
Súčasná hodnota 1 fáze 420 503  

     
Výnosová hodnota brutto 17 620 846  

     Úročený cudzí kapitál celkom k 

dátumu ocenenia 4 651 174  
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Výnosová hodnota netto 12 969 672  

     Neoperačný majetok k dátumu 

ocenenia 269 784  

     Výsledná výnosová hodnota 

vlastného kapitálu 13 239 456  

     Zdroj: Vlastný výpočet 

 

3.5  Zhrnutie výsledkov oceňovania 

Dôležitým krokom je správne a čo najreálnejšie stanovenie plánu rozvahy, výsledovky 

a CF. Pre potreby oceňovania je vhodné stanoviť obdobie na 5 a viac rokov. Nami 

sledované obdobie je 2018 – 2022.  

Predpokladom je nemenná sadzba dane z príjmu právnických osôb vo výške 21%. Pri 

výpočte WACC sa náklady na vlastný kapitál v práci stanovili na základe výnosov zo 

štátnych dlhopisov vo výške 1,02%, Beta koeficient v hodnote 1,2%. Táto hodnota je 

získaná na základe vývoja pre americký trh automobilového priemyslu, nakoľko tento 

údaj nie je dostupný v našich podmienkach. 

Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty je založený na stanovení hodnoty NOPAT 

a nákladov investovaného kapitálu. Výnosová hodnota brutto je stanovená na hodnotu 

17 620 846 €. Po odpočte úročeného kapitálu a neoperačného majetku k dátumu 

ocenenia dostávame výslednú výnosovú hodnotu vlastného kapitálu získaného podľa 

metódy EVA je vo výške 13 239 456 €. 

Diskontované cash flow má podobný postup. Výnosová hodnota brutto je 17 620 846 €. 

Po odpočte úročeného cudzieho kapitálu k dátumu ocenenia a neoperačného majetku je 

výsledná výnosová hodnota podľa DCF taktiež v hodnote 13 239 456 €. 
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4. Diskusia k dosiahnutým výsledkom 

Hodnota podniku je podľa metódy diskontovaného CF a ekonomickej pridanej hodnoty 

stanovená na 13 239 456 €. Obe metódy využívajú úpravu účtovných závierok a plánu 

o ďalšie činnosti tak, aby bol vytvorený reálny obraz skutočnosti a aby výsledok 

vytváral hodnotu aj pre nefinančné hodnoty, ktoré sa v podniku vyskytujú. 

V porovnaní na skutočnosť a na presnejšie určenie hodnoty podniku vzniká niekoľko 

možných odchýlok, ktoré môžu výsledok skreslovať. Jedná sa predovšetkým o: 

- metódy DCF a EVA využívajú pre stanovenie hodnoty predikciu 

budúceho vývoja. Ideálným obdobím je stanovenie vhodného obdobia na 

3 – 5 rokov. V práci je vytvorená prognóza vývoja na rok 2018 – 2022. 

Plány do budúcnosti a predikcia budúceho vývoja nie je však presná, 

nakoľko samotný trh je turbulentný a ťažko odhadnuteľný, 

- nie sú verejne dostupné bližšie informácie k plánovaným zmenám na 

strane aktív a pasív, 

- je vhodné použiť viacero metód oceňovania, čo vytvára predpoklad 

spätnej kontroly a správnosti dosiahnutých výsledkov, 

- výpočet diskontovaného CF má pri svojej aplikácii zahrnuté 

predpoklady, ktorými sú: 

o  existuje efektívnosť trhu, 

o  strana pasív je tvorená iba vlastným imaním a dlhom, 

o  existuje iba daň z príjmov, 

o  CF je perpetuita, 

o  trvalé investície do odpisov, 

- pri výpočte DCF nie sú brané v úvahu náklady investovaného kapitálu, 

ale čisté investície. Čisté investície tvoria rozdiel čistých opračných aktív 

NOA dvoch za sebou idúcich období, 
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- pre výpočet čistého operačného zisku po zdanení NOPAT je použitý 

prevádzkový hospodársky výsledok z tohodôvodu, že sa neuvažuje pri 

výpočtoch s hodnotou odpisov z leasingového majetku a ani sme 

neplánovali marketingové výdaje. Práve tieto odpočty, ktoré nie su 

realizované, môžu mať vplyv na dielčí výsledok, výslednú hodnotu 

NOPAT a samozrejme aj na finálnu hodnotu DCF a EVA, pretože tvorí 

spoločný základ pre obe metódy, 

- pri výpočte NOA sa upravujú aktíva a pasíva, ktoré nie sú evidované 

v účtovníctve. Hodnota aktív sa zvyšuje o čistý pracovný kapitál. Pasíva 

využívajú takzvanú položku Ekvivalenty vlastného imania, ktoré 

vyrovnávajú hodnotu aktív a pasív a davajú ich tak do rovnosti, aby bola 

zachovaná rovnosť podľa zákona o účtovníctve, 

- určenie nákladov na cudzí kapitál pri výpočte WACC sa určuje ako 

aritmetický priemer, nakoľko prístup k úverovým zmluvám nie je 

možný. Výpočet využíva úrokovú sadzbu z cudzích zdrojov. Keďže je 

táto hodnota internou záležitosťou spoločnosti, pre ptreby práce 

a výpočtov ukazovateľov pre stanovenie hodnoty podniku je využitý 

zdroj Národnej banky Slovenska. Tento zdroj uvádza úrokové sadzby 

dlhodobých vládnych dlhopisov (10 ročných) do splatnosti. 

Predpokladám, že hodnoty od 2,00% až do 4,86%, ktoré sme dosiahli, sú 

podhodnotené. 

- pri tom istom výpočte je potrebné použiť bezrizikovú úrokovú mieru, 

Hodnotu udávajú štátne pokladničné poukážky, ktoré predstavujú 

bezrizikové a jedny z najlikvidnejších aktív. Priemer za nami sledované 

obdobie pre dlhopisy so splatnosťou do 10 rokov je 1,02%. 

- Beta koeficient v hodnote 1,2 je stanovený pre vývoj amerického trhu 

automobilového priemyslu a nezahrňuje tak vývoj slovenskej 

ekonomiky. Pre slovenský trh nie je hodnota Beta koeficientu dostupná. 

- predpokladom pre výpočet WACC je nemenná sadzba dane 
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- pri výpočte WACC je rizikové pre analyzovaný podnik, ak podiel 

cudzieho kapitálu je na úrovní 90%, čo predstavuje vysokú zadĺženosť 

podniku, 

- spoločnosť eviduje vysoký stav pokladnice, ktorý ovplyvňuje výpočet 

kapitálu investovaného do nepotrebného majetku a vytvára tak vysoký 

stav peňažných prostriedkov, ktoré nie sú potrebné pre chod spoločnosti. 
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Záver 

Práca na tému „Stanovenie hodnoty podniku“ je rozčlenená na 3 úrovne. Prvá časť je 

venovaná objasneniu teoretických východísk, kde sú vysvetlené základné pojmy 

a postupy, ktoré sa v práci nachádzajú. Konkrétne sa jedná o vysvetlenie pojmov ako je 

podnik a jeho hodnota, vysvetlenie legislatívy, ktorá je úzko prepojená s oceňovaním 

kapitálu v účtovných jednotkách, strategická a finančná analýza a taktiež výnosové 

metódy stanovenia hodnoty podniku. 

Druhá časť je venovaná predstaveniu spoločnosti, ktorá je predmetom podrobného 

skúmania, konkrétne na: 

- trh, v ktorom sa spoločnosť nachádza, 

- predmet podnikania, 

- klasifikácia spoločnosti podľa OKEČ, 

- zákazníkov spoločnosti, 

- technológie a predajné kapacity, 

- swot analýzu, 

- strategické ciele podniku, očakávania, 

- štruktúru pracovníkov a personálne náklady, 

- makroekonomické dáta – vývoj na trhu práce, HDP a inflácia na 

slovenskom trhu, 

- na záver samotná analýza podĺa účtovných výkazov 

Na základe verejne dostupných informácií, ktoré zverejňuje účtovná jednotka sme 

v tejto práci podrobne rozdrobili výkazy spoločnosti, aby sme vytvorili analýzu 

spoločnosti, stanovili záver, či je podnik finančne zdravý a stabilný.  

Východiskom pre stanovenie hodnoty je vytvorenie finančného plánu rozvahy, 

výsledovky a cash flow. Finančný plán zahrňuje všetky dostupné informácie, ktoré boli 

zverejnené najmä v poznámkach k účtovným závierkám alebo na webovej stránke 
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spoločnosti. Údaje, ktoré neboli dostupné boli plánované ako priemerná hodnota za 

obdobie rokov 2012 -2017. Finančný plán bol na základe týchto výsledkov vytvorený 

na obdobie 2018 – 2022. 

V neposlednom rade bolo predmetom tejto analýzy stanovenie hodnoty podniku ako 

celku pomocou dvoch základných výnosových metód, a to výpočtom pomocou metódy 

diskontovaného cash flow a taktiež aj ekonomickej pridanej hodnoty. Hodnota podniku, 

ktorá je stanovená na základe metódy ekonomickej pridanej hodnoty, resp. metódy 

voľného cash flow musí bezpodmienečne dosahovať rovnaké výsledky ako metóda 

diskontovaného cash flow.  

Stanoveniu výslednej hodnoty predchádzal v oboch prípadoch výpočet úročeného 

cudzieho kapitálu k dátumu ocenenia, tj k roku 2017. Hodnota kapitálu je 4 651 174 €. 

Druhý dôležitý faktor výpočet neoperačného majetku k dátumu ocenenia, ktorá je 

269 784 €. Výslednou hodnotu vlastného kapitálu je v oboch prípadoch 13 239 456 €. 

Zhoda oboch metód vyjadruje spoľahlivosť dosiahnutého výsledku ohodnotenia. Z toho 

vyplýva, že tento výsledok je relevantný v prípade rozhodovania vedenia spoločnosti 

v prípade uvažovania o prípadnom predaji podniku. 

Týmto boli dosiahnuté všetky ciele, ktoré boli stanovené v úvodnej časti práce. 
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Prílohy 

Príloha č. 1: Dotazník pre zamestnancov spoločnosti 

Kritéria Hodnotenie 

silné priemerné slabé 

Vedenie podniku 

štýl riadenia    

stanovenie cieľov    

rozhodovacie procesy    

sociálne vzťahy    

vôľa k úspechu    

dynamika riadenia    

tržná orientácia    

podnikové klíma    

spolupráca    

delegovanie pravomocí    

motivácia pracovníkov    

plánovanie    

kontrola nákladov    

regulácia procesov (oparatívne riadenie)    

Financie 

finančná sila    

kontrola likvidity    

vývoj zisku    

investičné prepočty    

investičné plánovanie    

finančné plánovanie    

Marketing a odbyt 

vývoj obratu    

skladba sortimentu    
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image spoločnosti    

obchodné metódy    

rast trhu    

tržný podiel    

štruktúra zákazníkov    

servis pre zákazníkov    

marketingová koncepcia    

reklama    

podpora predaja    

plánovanie obchodných ciest    

ponukové systémy    

marketingový mix    

predajné ceny    

organizácia odbytu    

spracovanie zákaziek    

reklamácie    

sledovanie ponúk    

externí spolupracovníci    

výskyt konjuktury    

výrobková substitúcia    

vplyv na životné prostredie    

závislosť na veľkých zákazníkoch    

predajné podmienky    

odbytové cesty    

plánovanie odbytu    

situácia na trhu    

marketingová stratégia    

dodržovanie dodacích podmienok    

Výroba 

výrobné zariadenia    



 

146 

 

výrobné postupy    

technológia    

kvalita     

flexibilita    

produktivita    

využitie kapacít    

priebeh procesov    

kontrola nákladov výroby    

dodržovanie termínov    

dodávková pohotovosť    

optimálna veľkosť sérií    

Materiálové hospodárstvo 

optimalizácia nákupu    

nákupné zdroje    

závislosťna dodávateľoch    

kontrola kvality    

skladovanie    

ukazovatele stavu skladu    

výber dodávateľov    

sledovanie objednávok    

vstupná kontrola    

zaitenosť dodávok    

riadenie stavu zásob    

logistika    

optimálné objednávkové množstvo    

Organizácia 

nasadenie výpočtovej techniky    

štruktúra podniku    

manažerské informačné systémy    

organizácia procesov    
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organizácia výstavby    

koordinácia    

Informačná sústava 

sledovanie nákladov    

priradovanie nákladov    

plánovanie nákladov    

plánovanie obratu    

plánovanie zisku    

nákladové druhy    

nákladové strediská    

predbežná kalkulácia    

výsledková kalkulácia    

plánovacie prepočty    

výpočet príspevku na úhradu    

kontrólny systém    

Personalistika 

odborná kvalifikácia    

dosiahnuté vzdelanie a ďalšie vzdelávanie    

výchova nových vedúcich pracovníkov    

vzdelávacie metódy    

Výzkum a vývoj 

schopnosť k významnej práci    

know-how    

procesy    

inovačná schopnosť    

tvorivý potenciál    

vývojový potenciál    

plánovanie výzkumu a vývoja    

Zdroj: vlastné vyobrazenie na základe Prof. Dr. Vollmuth J, Hilmar. Nástroje 

controlling od A do Z. 2004, s. 303 - 306. 


