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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na finančnú analýzu významných amerických 

a európskych mediálnych spoločností. Prvá časť popisuje investovanie prostredníctvom 

fondov kvalifikovaných investorov a princíp finančnej analýzy spoločnosti. Druhá časť 

obsahuje popis navrhovaného fondu kvalifikovaných investorov a komparáciu 

vybraných spoločností. Posledná kapitola obsahuje návrh zloženia portfólia fondu.  
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Abstract  

This bachelor’s thesis is focused on financial analysis of significant american 

and european media companies. The first part describes investment by means of 

qualified investors funds and principles of corporate financial analysis. The second part 

includes the description of the proposed qualified investors fund and a comparison of 

selected companies. The last chapter contains a portfolio composition proposal of the 

fund. 
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ÚVOD 

Dnešný svet sa veľmi rýchlo mení. To so sebou prináša príležitosti, ale aj hrozby. 

V tomto kontexte považujem zo dôležité, aby si ľudia vytvárali úspory a snažili sa ich 

zhodnotiť. Aj preto som sa začal zaujímať o problematiku investovania a akciových 

investícií, čo ma priviedlo k téme tejto práce. Často opakovaná rada pre začínajúcich 

investorov je sústrediť sa na spoločnosti, ktoré poznajú, resp. ktorých podnikaniu sú 

aspoň do istej miery schopní porozumieť. Z toho dôvodu som sa rozhodol zamerať na 

mediálne spoločnosti. 

Táto práca sa venuje prípadu, keď sa investičná spoločnosť rozhodla založiť podielový 

fond kvalifikovaných investorov. Fond sa zameriava na investície do akcií svetových 

mediálnych spoločností. Cieľom tejto práce je vypracovať návrh zloženia investičného 

portfólia pre management tohto fondu. 

Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je teoretická. Na jej začiatku sú popísané 

teoreticko-správne aspekty investovania prostredníctvom fondu kvalifikovaných 

investorov. Ďalej je v nej popísaná finančná analýza spoločnosti. Obsahuje názory 

autorov na to, ktoré kritériá by mal stanoviť konzervatívny investor pre spoločnosti, 

ktorých akcie hodlá nakúpiť a aj kritériá, ktoré boli vybrané do analýzy v tejto práci. Na 

jej konci sú charakterizované bankrotné a bonitné modely. 

Druhá, analytická časť sa zaoberá prvotným výberom, hodnotením a vzájomným 

porovnaním významných mediálnych spoločností. Spoločnosti sú ďalej podrobené 

analýze Altmanovým modelom a indexom bonity. 

Tretia, návrhová časť obsahuje návrh zloženia portfólia fondu kvalifikovaných 

investorov.         
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY 

SPRACOVANIA 

V tejto kapitole bude popísaný globálny cieľ aj parciálne ciele práce a tiež metódy, 

ktoré budú využité pre ich dosiahnutie.  

Vymedzenie globálneho cieľa a parciálnych cieľov 

Globálnym cieľom tejto práce je vypracovať návrh zloženia investičného portfólia 

fondu kvalifikovaných investorov investujúceho do akcií svetových mediálnych 

spoločností. 

Na dosiahnutie tohto globálneho cieľa boli stanovené nasledovné parciálne ciele: 

 prvotný výber analyzovaných spoločností 

 analýza vybraných mediálnych spoločností 

 komparácia spoločností medzi sebou 

 verifikácia výsledkov bankrotným a bonitným modelom 

Všetky tieto stanovené parciálne ciele vedú k návrhu zloženia portfólia modelového 

fondu kvalifikovaných investorov, čo je globálnym cieľom celej práce. 

Metódy a postupy spracovania práce 

Na dosiahnutie globálneho aj parciálnych cieľov budú využité nasledovné metódy a 

postupy. 

Na dosiahnutie prvého parciálneho cieľa bude popísaný štatút fondu kvalifikovaných 

investorov, na základe ktorého bude vykonaná selekcia spoločností, ktoré budú ďalej 

analyzované.  

Na dosiahnutie druhého parciálneho cieľa bude využitá finančná analýza spoločnosti, 

konkrétne analýza pomerových ukazovateľov. 

Na dosiahnutie tretieho parciálneho cieľa bude využitá metóda váženého podielu. 

Na dosiahnutie štvrtého parciálneho cieľa bude použitý Altmanov bankrotný model a 

index bonity.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto kapitole budú charakterizované fondy kvalifikovaných investorov podľa českej 

legislatívy a popis stratégií, ktoré využívajú. Ďalej bude popísaná finančná analýza 

spoločnosti. Na jej začiatku budú prezentované názory autorov na to, ktoré kritériá by 

mal stanoviť konzervatívny investor pre spoločnosti, ktorých akcie hodlá nakúpiť. Ďalej 

budú na základe týchto autorov stanovené kritériá, podľa ktorých budú hodnotené 

spoločnosti v tejto práci. Následne budú popísané pomerové ukazovatele, ktoré na to 

budú využité. Ďalej budú charakterizované metódy medzipodnikového porovnávania 

so zameraním na metódu váženého podielu. V závere budú popísané bankrotné modely 

s dôrazom na Altmanov model a bonitné modely so zameraním na index bonity.  

2.1 Teoreticko-právne aspekty investovania prostredníctvom fondu 

kvalifikovaných investorov v súdobých podmienkach Českej 

republiky 

Zo všetkých druhov fondov kolektívneho investovania je tento druh fondov najmenej 

regulovaný. Z toho dôvodu nie je primárne určený drobným investorom, ale tzv. 

„kvalifikovaným investorom“
1
.  

Hedgeové fondy nie sú českou legislatívou upravované. Na miesto nich sa v zákonoch 

uvádzajú fondy kvalifikovaných investorov. Z toho dôvodu sa v prvej časti 

vymedzujúcej právne aspekty bude využívať pojem fond kvalifikovaných investorov. 

Druhá časť bude popisovať teoretické aspekty investovania prostredníctvom fondov 

kvalifikovaných investorov. Česká literatúra popisujúca problematiku investičných 

stratégií týchto fondov však nie je veľmi rozsiahla,  preto som v tejto časti čerpal 

zo zahraničných zdrojov a budem v nej používať pojem „hedgeové fondy“ namiesto 

„fondy kvalifikovaných investorov“. 

2.1.1 Právne aspekty fondov kvalifikovaných investorov 

V tejto časti bude popísané legislatívne vymedzenie pojmu kvalifikovaný investor, 

a tiež pravidlá pre fondový kapitál a investovanie a techniky obhospodarovania. 

                                                 
1
 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 613. ISBN 978-80-247-3671-6. 
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Kvalifikovaný investor 

Pojem „kvalifikovaný investor“ je definovaný v zákone č. 240/2013 o investičných 

spoločnostiach a investičných fondoch. Tento zákon bol novelizovaný zákonom 

č. 148/2016 Sb. Kvalifikovaným investorom môže byť iba profesionálny zákazník ako 

je definovaný v § 2 odst. 1 a 2, obhospodarovateľ alebo porovnateľná zahraničná osoba, 

penzijná spoločnosť, právnická osoba podriadená ústrednému orgánu štátnej správy
2
. 

Od 1.6.2016 kvalifikovaným investorom môže byť osoba, ktorá vydala prehlásenie 

o tom, že si je vedomá rizík spojených s investovaním do daného fondu kvalifikovaných 

investorov a jej výška splateného vkladu alebo splatenej investície do tohto fondu 

zodpovedá čiastke aspoň 125 000 € alebo 1 000 000 Kč, pokiaľ administrátor tohto 

fondu kvalifikovaných investorov, alebo ním poverená osoba písomne potvrdí, že sa 

na základe informácií získaných od investujúcej osoby dôvodne domnieva, že táto 

investícia zodpovedá finančnému zázemiu, investičným cieľom a odborným znalostiam 

a skúsenostiam v oblasti investícií investujúcej osoby
3
.  

Fondový kapitál 

Fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorov musí do 12 mesiacov odo dňa 

vzniku fondu dosiahnuť hodnotu 1 250 000 €. Ak fond viac ako 90% majetku investuje 

do cenných papierov obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, jeho 

základný kapitál musí činiť najmenej 1 000 000 €. Túto čiastku musí fond dosiahnuť 

v lehote stanovenej v štatúte fondu, resp. v spoločenskej zmluve. Pokiaľ priemerný 

kapitál za posledných šesť mesiacov nedosahuje stanovené hodnoty, musí 

obhospodarovateľ učiniť opatrenia pre dosiahnutie nápravy, alebo fond zrušiť
4
. 

Investovanie a techniky obhospodarovania 

Obhospodarovateľ fondu kvalifikovaných investorov je povinný v štatúte fondu uviesť 

nasledujúce informácie: 

                                                 
2
 ČESKO. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © Zlín: AION CS 2010-2017 [cit. 12. 12. 2017]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-240 
3
 ČESKO. Zákon č. 148/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Zákony pro lidi.cz [online]. 

© Zlín: AION CS 2010-2017 [cit. 12. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-148 
4
 ČESKO. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © Zlín: AION CS 2010-2017 [cit. 12. 12. 2017]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-240 
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 pravidlá pre skladbu portfólia, vrátane investičných limitov  

 pravidlá pre prijatie úveru 

 pravidlá pre využitie majetku na poskytnutie úveru 

 pravidlá pre uzatváranie zmlúv o predaji vecí, ktoré tento fond nemá 

vo svojom majetku, alebo ktoré má na čas prenechané 

 investičné techniky 

 pravidlá pre výpočet celkovej expozície tohto fondu 

 limity celkovej expozície
5
 

Tieto pravidlá a limity musí obhospodarovateľ aj uplatňovať. Vláda Českej republiky 

môže stanoviť kvalitatívne požiadavky na pravidlá, techniky k obhospodarovaniu 

aj limity v celkovej expozícii. Ak dôjde nezávisle na vôli obhospodarovateľa k nesúladu 

skladby portfólia s určenými pravidlami, musí obhospodarovateľ bez zbytočného 

odkladu obnoviť súlad skladby s pravidlami. Pokiaľ je obhospodarovateľ fondu 

oprávnený presiahnuť limit využitím pákového efektu, je povinný osvedčiť Českej 

národnej banke na jej žiadosť primeranosť limitov využívania pákového efektu a tiež to, 

ako zaisťuje ich dodržiavanie
6
. 

2.1.2 Teoretické aspekty investovania prostredníctvom hedgeových fondov 

V tejto časti je použitý Klasifikačný systém stratégií hedgeových fondov Hedge Fund 

Research
7
.  

1. Equity Hedge 

Manažéri vstupujú do dlhých a krátkych pozícií u akcií či akciových derivátov 

a využívajú širokú škálu techník na dosiahnutie investičného rozhodnutia. Môže ísť 

o fundamentálnu analýzu, pri ktorej manažéri vyhľadávajú podhodnotené spoločnosti, 

stratégie založené na krátkych pozíciách, ktoré sa snažia naopak nájsť nadhodnotené 

akcie, či rastové stratégie, ktorých cieľom je identifikovať spoločnosti s potenciálom 

                                                 
5
 ČESKO. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © Zlín: AION CS 2010-2017 [cit. 12. 12. 2017]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-240 
6
 Tamtiež ako ref. č. 5  

7
 HFR Hedge Fund Strategy Classification System. Hedge Fund Research [online]. Chicago: Hedge Fund 

Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-

strategy-classification-system 
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rásť rýchlejšie než trh.  Portfólia môžu byť široko diverzifikované alebo úzko zamerané 

na konkrétne sektory, ďalej sa môžu líšiť z hľadiska úrovne čistej expozície, použitého 

pákového efektu, doby držby a pod. Obvykle držia manažéri aspoň 50% portfólia 

v akciách či akciových derivátoch (môže to byť aj 100%)
8
. 

2. Event Driven 

Manažéri fondov využívajú príležitosti vyvolané udalosťami, ako sú fúzie, akvizície, 

reštrukturalizácie, tendry, finančné problémy, spätné odkupovania akcií, emisie cenných 

papierov či iné úpravy kapitálovej štruktúry spoločností. Pri rozhodovaní, či využiť 

takúto príležitosť  musia manažéri fondov zvažovať citlivosť akciového trhu, úverové 

možnosti aj vývoj spoločnosti. Manažéri môžu využívať vyššie spomenuté udalosti 

na získanie pozície dostatočne silnej na to, aby mohli ovplyvniť firemnú politiku, 

prípadne strategické smerovanie firmy
9
.   

3. Macro 

Manažéri využívajú ekonomické faktory a ich vplyv na trhy na vývoj ich stratégie.  Táto 

stratégia nie je založená na porovnávaní CP, ale na budúcom vývoji základných 

makroekonomických faktorov
10

. 

4. Relative Value 

Investiční manažéri vyhľadávajú nezrovnalosti v oceňovaní cenných papierov 

na základe ich porovnávania. Manažéri využívajú rôzne fundamentálne aj kvantitatívne 

techniky. Ich investičný zámer je pomerne široký, pretože môžu investovať do akcií, 

dlhopisov, derivátov a iných druhov cenných papierov
11

.  

 

 

                                                 
8
 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Equity Hedge. Hedge Fund Research [online]. Chicago: Hedge 

Fund Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-

strategy-definitions-equity-hedge 
9
 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Event Driven. Hedge Fund Research [online]. Chicago: Hedge 

Fund Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-

strategy-definitions-event-driven 
10

 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Macro. Hedge Fund Research [online]. Chicago: Hedge Fund 

Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-

strategy-definitions-macro 
11

 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Relative Value. Hedge Fund Research [online]. Chicago: 

Hedge Fund Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-

hedge-fund-strategy-definitions-relative-value 
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5. Hedgeové fondy hedgeových fondov 

Táto stratégia umožňuje diverzifikovať riziko s cieľom významne znížiť volatilitu. 

Manažér fondu má možnosť vybrať si, do akých fondov bude investovať. Môže 

investovať do rôznych fondov s rovnakou stratégiou alebo do rôznych fondov s rôznymi 

stratégiami. Výhoda tejto stratégie je možnosť investora diverzifikovať medzi rôznymi 

manažérmi a stratégiami s menším kapitálom než by vyžadovali investície do každého 

z týchto fondov samostatne
12

.     

6. Risk Parity 

Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť určitú cielenú úroveň rizika portfólia.  Stratégia Risk 

Parity je v rozpore s tradičným spôsobom skladania portfólia, ktorý je založený 

na držaní určitého percenta aktív v jednotlivých triedach aktív, napr. 60% v akciách, 

40% v dlhopisoch. Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť rovnakú návratnosť s menšou 

volatilitou a rizikom, prípadne lepšiu návratnosť s rovnakou volatilitou a rizikom oproti 

tradičným stratégiám
13

.  

Fond uvádzaný v tejto bakalárskej práci využíva Equity Hedge stratégiu. Spoločnosti sú 

do jeho portfólia vyberané na základe fundamentálnej analýzy, ktorej sa z toho dôvodu 

bude venovať ďalšia časť práce.   

2.2 Finančná analýza spoločnosti 

Existuje veľké množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu akcie a je takmer nemožné 

ich všetky predvídať. Fundamentálnu analýzu možno chápať ako najkomplexnejší druh 

akciovej analýzy. Možno ju rozdeliť na tri etapy: makroekonomická (globálna) analýza, 

odborová (odvetvová) analýza a analýza jednotlivých akciových spoločností a ich 

akcií
14

. Finančná analýza spoločnosti umožňuje vykonať jej diagnostiku. S využitím 

účtovných výkazov ale aj ďalších interných a externých zdrojov umožňuje stanoviť 

finančné zdravie spoločnosti, jej silné a slabé stránky
15

. Existuje veľké množstvo metód, 

                                                 
12

 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Fund of Funds. Hedge Fund Research [online]. Chicago: 

Hedge Fund Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-

hedge-fund-strategy-definitions-fund-of-funds 
13

 HFR Hedge Fund Strategy Definitions - Risk Parity. Hedge Fund Research [online]. Chicago: Hedge 

Fund Research, 2017 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-

strategy-definitions-risk-parity 
14

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 239. ISBN 978-80-247-3671-6. 
15

 Tamtiež ako ref. č. 14, s. 267.  
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ktorými môže analytik analyzovať spoločnosť. Na určenie vnútornej hodnoty sú 

primárne využívané tieto: horizontálna analýza, vertikálna analýza, analýza pomerových 

ukazovateľov, bonitné modely, bankrotové modely a modely medzipodnikového 

porovnávania
16

. Okrem týchto metód sa na určenie vnútornej hodnoty akcie používajú 

aj dividendové modely, napr. oceňovací model pre jedno obdobie, všeobecný 

dividendový oceňovací model či Gordonov rastový model
17

.  

2.2.1 Výber kritérií pre finančnú analýzu spoločnosti 

Benjamin Graham stanovil kritériá, ktoré by mala  spoločnosť spĺňať, aby ju mohol 

konzervatívny investor zaradiť do svojho portfólia. Pri priemyselných spoločnostiach 

musí akciový kapitál (v účtovnej hodnote) predstavovať minimálne 50% celkových 

pasív. Pri železničných spoločnostiach a spoločnostiach verejných služieb by mal tento 

pomer činiť aspoň 30%. Spoločnosť musí byť zároveň dostatočne veľká 

a konzervatívna. V súčasnosti sa spoločnosť považuje za „veľkú“, pokiaľ jej tržná 

kapitalizácia činí aspoň 10 miliárd dolárov
18

. Posledným kritériom je, aby mala 

spoločnosť dostatočne dlhú históriu vyplácania dividend, pri čom Graham považoval 

za dlhú históriu aspoň dvadsať rokov
19

.  

Zároveň by si mal investor stanoviť limitnú cenu, za ktorú je ochotný akciu kúpiť. 

Tento limit by mal byť na úrovni 25násobku priemerného zisku na akciu za posledných 

7 rokov. Súčasne by ale nemal byť vyšší ako 20násobok zisku na akciu vygenerovaného 

za posledný rok
20

. Český investor Daniel Gladiš určil šesť kritérií, ktoré by mala spĺňať 

spoločnosť, ktorá má potenciál byť dobrou investíciou. Ako sám píše, ide približne o tie 

ukazovatele, ktoré stanovil Benjamin Graham
21

. Hoci názory týchto autorov sú 

podobné, sú spomenutí obaja autori, pretože prvé vydanie Inteligentného investora 

vyšlo už v tridsiatych rokoch 20. storočia, kým kniha Naučte se investovat od Daniela 

Gladiša je podstatne aktuálnejšia.  

                                                 
16

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 269. ISBN 978-80-247-3671-6. 
17

 MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. Boston: 

Pearson/Addison Wesley, 2006, s. 152-153. ISBN 0-321-28726-6. 
18 GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. Inteligentní investor. Praha: Grada, 2007, s. 118. ISBN 978-80-

247-1792-0. 
19 Tamtiež ako ref. č. 18, s. 112.  
20

 Tamtiež ako ref. č. 18, s. 113.  
21

 GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada, 2005, s. 79. ISBN 80-247-1205-9. 
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Prvé kritérium: P/E (price to earning ratio) má byť menšie než 15
22

.  

V menovateli tohto ukazovateľa sa uvádza čistý zisk za posledný rok. Tento údaj však 

nemusí byť dostatočne reprezentatívny, pretože firmy do jeho výpočtu započítavajú 

aj mimoriadne položky a operácie, nehovoriac o tom, že spoločnosti môžu s výškou 

svojho zisku manipulovať. Tento nedostatok možno vyriešiť tak, že namiesto zisku 

posledného roku vložíme do menovateľa priemerný zisk za posledné 3 roky
23

.  

Druhé kritérium: P/B (price to book ratio) môže dosahovať najviac hodnotu 1,5. 

Gladiš však poukazuje na to, že nižší P/B môže vykompenzovať vyšší P/E a naopak. 

Preto môžeme alternatívne prvé a druhé kritérium zlúčiť do jedného. Potom môžeme 

požadovať, aby súčin P/E a P/B dosahoval najviac 22,5
24

.   

Tretie kritérium: Firma musí mať neprerušenú históriu vyplácania dividend najmenej 

posledných 10 rokov
25

. 

Štvrté kritérium: Týmto kritériom sa vylúčia spoločnosti, ktoré nie sú finančne zdravé. 

Na určenie finančného zdravia spoločnosti Gladiš využíva ukazovatele zadlženosti 

a likvidity. Bežná likvidita (current ratio) musí byť najmenej 2. To znamená, že obežné 

aktíva musia byť aspoň dvakrát vyššie ako krátkodobé záväzky. Zadlženosť je meraná 

ukazovateľom  zadlženosti vlastného kapitálu  (debt equity ratio).  U finančne zdravej 

spoločnosti nesmie tento ukazovateľ presiahnuť hodnotu 0,6. Výnimku tvoria 

výrobcovia elektriny, dodávatelia plynu a vody, u ktorých akceptuje debt equity ratio 

až do hodnoty 1
26

. 

Piate kritérium: Spoločnosť vhodná pre investíciu musí mať stabilné a rastúce zisky. 

Zisky firmy sú stabilné, ak je spoločnosť za posledných päť (ale ešte lepšie desať) rokov 

zisková. Súčasne by zisky za túto dobu mali rásť priemerne o 4% ročne
27

. 

Šieste kritérium: Spoločnosť by mala byť dostatočne veľká. Gladiš odporúča, aby 

tržná kapitalizácia nebola menšia než 500 miliónov dolárov
28

. 

                                                 
22

 GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada, 2005, s. 79. ISBN 80-247-1205-9. 
23

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 81. 
24

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 82-83. 
25

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 83.  
26

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 85.  
27

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 86.  
28

 Tamtiež ako ref. č. 22, s. 86-87.  
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Obaja autori sa zhodujú na tom, že konzervatívny investor by nemal investovať 

do spoločností, ktoré nie sú dostatočne veľké. Kohout uvádza, že portfólia fondov 

investujúcich do „malých akcií“ sú považované za agresívne, kým konzervatívne 

investície sa týkajú iba veľkých akciových spoločností veľkých kapitálových trhov 

vyspelých krajín
29

. Z toho dôvodu je základným kritériom pri prvotnom výbere 

spoločností práve veľkosť spoločností. 

V tretej kapitole budú spoločnosti hodnotené v nasledujúcich kategóriách: 

Finančné zdravie spoločnosti.  

Na určenie finančného zdravia budú využité 2 ukazovatele: bežná likvidita a celková 

zadlženosť. Celková zadlženosť bude sledovaná v období posledných piatich rokov, aby 

sme zistili trend jej vývoja.  

Schopnosť spoločnosti dosahovať stabilné a rastúce tržby a zisky a vyplácať ich vo 

forme dividend.  

Pre zistenie schopnosti spoločnosti dosahovať stabilné tržby a zisky bude sledovaný 

vývoj tržieb a zisku pripadajúceho na bežných akcionárov za posledných 5 rokov. Tým 

sa overí jeho stabilita a priemerný rast.  

Takisto bude sledovaný vývoj čistého zisku a dividendy pripadajúcich na bežných 

akcionárov a ich rast. Tieto hodnoty budú sledované v časovom horizonte až desiatich 

rokov. Pri komparácii spoločností budú použité ako ukazovatele rentabilita celkových 

aktív a rentabilita vlastného kapitálu. 

Ocenenie spoločnosti trhom. 

V tejto kategórii budú používané ukazovatele P/E a P/B.  

V práci sú analyzované spoločnosti, ktoré zverejňujú svoje účtovné závierky v rôznych 

menách (americký dolár, britská libra, euro). Z toho dôvodu budú pri analýze využívané 

pomerové ukazovatele, aby boli výsledky vzájomne porovnateľné. 

2.2.2 Popis vybraných pomerových ukazovateľov 

 Ukazovateľ celkovej zadlženosti 

Tento ukazovateľ vyjadruje podiel cudzích zdrojov na celkovom kapitáli spoločnosti. 

Ak sa zadlženosť spoločnosti nachádza medzi 0,30 až 0,50, možno ju považovať 

                                                 
29

 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: Grada, 2013. s. 132. ISBN 978-80-247-

5064-4. 
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za priemernú. Pokiaľ sa podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále nachádza 

v rozmedzí 0,50 až 0,70, predstavuje to vyšší stupeň zadlženosti. Zadlženosť nad 0,70 je 

označovaná za rizikovú
30

.  

Celková zadlženosť = 
Cudzie zdroje

Celkové aktíva
  

Vzorec 1: Celková zadlženosť
31

 

 Ukazovateľ bežnej (celkovej) likvidity 

Ukazovateľ bežnej likvidity (current ratio) ukazuje, koľkokrát sú väčšie obežné aktíva 

ako krátkodobé záväzky. Inými slovami, koľkokrát by spoločnosť dokázala splatiť svoje 

krátkodobé záväzky, keby speňažila svoj krátkodobý majetok. Odporúčané hodnoty 

tohto ukazovateľa sa pohybujú medzi 1,5 a 2,5
32

.  

Bežná likvidita = 
Obežné aktíva

Krátkodobé záväzky
 

Vzorec 2: Bežná likvidita
33

 

 Ukazovateľ dividendy na akciu (DPS - dividend per share) 

Týmto spôsobom možno vypočítať výšku dividendy pripadajúcu na 1 kmeňovú akciu
34

.  

 DPS = 
Úhrn dividend pripadajúcich na kmeňové akcie 

Počet kmeňových akcií
 

Vzorec 3: Ukazovateľ dividendy na akciu
35

  

 Ukazovateľ rentability celkových aktív (ROA – return on total assets) 

Týmto ukazovateľom možno vypočítať výnosnosť celkových aktív. Inými slovami, 

koľko zisku je spoločnosť schopná vytvoriť využitím svojich aktív, alebo koľko 

peňažných jednotiek zisku pripadá na jednu peňažnú jednotku celkových aktív. Z toho 

                                                 
30

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 273. ISBN 978-80-247-3671-6.   
31

 Tamtiež ako ref. č. 30, s. 273.     
32

 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční 

analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 94. ISBN 978-80-271-0563-2. 
33

 Tamtiež ako ref. č. 32, s. 94.    
34

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 279. ISBN 978-80-247-3671-6.     
35

 Tamtiež ako ref. č. 34, s. 279.  
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dôvodu sú pre investorov zaujímavejšie spoločnosti, ktorých ROA je vyššia. V čitateli 

vzorca môže byť namiesto EAT použitý EBIT
36

. 

ROA = 
EAT

Celkové aktíva 
 

Vzorec 5: Ukazovateľ rentability celkových aktív
37

 

Prvá verzia vzorca, v ktorej sa využíva zisk po zdanení, využívajú portfólioví investori. 

Vďaka tomu môžu porovnávať aj spoločnosti, ktoré sídlia v rôznych krajinách s rôznym 

daňovým zaťažením, pretože počítajú až s čistým ziskom. Druhá verzia je využívaná 

na hodnotenie kvality managementu spoločnosti a má význam pre investorov, ktorí 

uvažujú o prevzatí spoločnosti
38

. 

 Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE – return on equity) 

Tento ukazovateľ predstavuje výnosnosť vlastného kapitálu vloženého do spoločnosti. 

Vyjadruje teda percentuálne zhodnotenie vkladu vlastníkov. Z pohľadu investora je 

žiaduce, aby sa jeho kapitál zhodnotil lepšie ako na trhu s bezrizikovou úrokovou 

sadzbou. Z toho vyplýva, že ROE by mala byť vyššia ako úroková miera bezrizikových 

cenných papierov
39

. 

ROE = 
EAT

Vlastný kapitál
 

Vzorec 6: Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu
40

 

 Ukazovateľ „Price / earnings ratio“ (P/E) 

Jeden z najdôležitejších a najsledovanejších ukazovateľov, ktorý vyjadruje, koľko 

peňažných jednotiek sú akcionári ochotní zaplatiť za jednu peňažnú jednotku zisku. 

Akcie, ktoré majú P/E nižší, sú pre investorov lacnejšie
41

. Pre výber kvalitnej akcie 

                                                 
36

 KOTULIČ, Rastislav, Peter KIRÁLY a Miroslava RAJČÁNIOVÁ. Finančná analýza podniku. 

Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 69 ISBN 978-80-8078-342-6.  
37

 Tamtiež ako ref. č. 36, s. 68. 
38

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 272. ISBN 978-80-247-3671-6.     
39

 KOTULIČ, Rastislav, Peter KIRÁLY a Miroslava RAJČÁNIOVÁ. Finančná analýza podniku. 

Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 68. ISBN 978-80-8078-342-6. 
40

 Tamtiež ako ref. č. 39, s. 68.  
41

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 

2015, s. 69. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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vo vyspelých trhových ekonomikách platí, že P/E by malo byť nižšie ako 18, ideálne 

menšie ako 12
42

. 

P/E = 
Tržná cena akcie

EPS
 

Vzorec 7: Ukazovateľ "Price / earnings ratio"
43

 

 Účtovná hodnota akcie (BV - book value) 

Účtovná hodnota akcie sa vypočíta ako podiel vlastného kapitálu a počtu kmeňových 

akcií. Pri výpočte tohto ukazovateľa sa využívajú výsledky z konca účtovného obdobia. 

Tento ukazovateľ je zároveň údaj potrebný pre výpočet nasledujúceho ukazovateľa
44

. 

BV = 
Vlastný kapitál 

Počet kmeňových akcií
 

Vzorec 8: Účtovná hodnota akcie
45

 

 Pomer tržnej ceny a účtovnej hodnoty akcie 

Tento ukazovateľ (ktorý sa označuje ako M/V alebo P/B) vypovedá o tom, koľkokrát je 

aktuálny kurz vyšší než účtovná hodnota akcie. Jeho hodnota by mala byť nižšia ako 4, 

ideálne nižšia ako 2
46

.   

P/B = 
Tržná cena akcie

BV
 

Vzorec 9: Pomer tržnej ceny a účtovnej hodnoty akcie
47

 

2.2.3 Metódy medzipodnikového porovnávania 

Ako je zjavné z predchádzajúcej časti, pri analýze bude použitých viacero pomerových 

ukazovateľov. To vedie k problému multikriteriálneho rozhodovania. To znamená, že 

na základe jednotlivých ukazovateľov sa ako najlepšie môžu javiť rôzne spoločnosti. 

Cieľom je však nájsť tú všeobecne najlepšiu spoločnosť.  

                                                 
42

 KOTULIČ, Rastislav, Peter KIRÁLY a Miroslava RAJČÁNIOVÁ. Finančná analýza podniku. 

Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 72. ISBN 978-80-8078-342-6. 
43

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 

2015, s. 69. ISBN 978-80-247-5534-2. 
44

 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 281. ISBN 978-80-247-3671-6. 
45

 Tamtiež ako ref. č. 44, s. 281. 
46

 KOTULIČ, Rastislav, Peter KIRÁLY a Miroslava RAJČÁNIOVÁ. Finančná analýza podniku. 

Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 72. ISBN 978-80-8078-342-6. 
47

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 

2015, s. 69. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Na vyriešenie tohto problému je možné využiť komparatívne-analytické alebo 

matematicko-štatistické metódy
48

. Pre túto prácu sú dôležité matematicko-štatistické. 

Príkladom matematicko-štatistických metód sú napr. metóda jednoduchého (resp. 

váženého) súčtu poradí, metóda jednoduchého (váženého) podielu, bodovacia metóda či 

metóda normovanej premennej
49

. Všetky tieto metódy stoja na „matici“ analyzovaných 

objektov a ich ukazovateľov. Pri jej vytváraní je dôležité dbať na to, aby boli 

spoločnosti vzájomne porovnateľné. Zároveň musia byť vhodne vybrané finančné 

ukazovatele. Týmto ukazovateľom je následne potrebné priradiť ich váhy, ktoré 

vyjadrujú ich dôležitosť. Pri určení charakteru vybraných ukazovateľov platí, že ak je 

požadované, aby bol ukazovateľ čo najvyšší, pridelí sa mu charakter [+1]. Ak je 

požadované, aby bol ukazovateľ čo najnižší, pridelí sa mu charakter [-1]
 50

.  

Matica by mala mať nakoniec takúto podobu: 

Tabuľka č. 1:  Základná matica matematicko-analytických metód
51

  

 

SPOLOČNOSŤ 

KRITÉRIUM                               

(ZVOLENÉ UKAZOVATELE) 

𝑋1 𝑋2 ... 𝑋𝑗 ... 𝑋𝑚 

1 𝑋11 𝑋21 ... 𝑋1𝑗 ... 𝑋1𝑚 

2 𝑋21 𝑋22 ... 𝑋2𝑗 ... 𝑋2𝑚 

... ... ... ... ... ... ... 

i 𝑋𝑖1 𝑋𝑖2 ... 𝑋𝑖𝑗 ... 𝑋𝑖𝑚 

... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑋𝑛1 𝑋𝑛2 ... 𝑋𝑛𝑗 ... 𝑋𝑛𝑚 

Váhy ukazovateľov 𝑝1 𝑝2 ... 𝑝𝑗 ... 𝑝𝑚 

Charakter 

ukazovateľov 

[+1] [-1] ... [-1] ... [+1] 
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V tejto práci sa využíva metóda váženého podielu, ktorá je z toho dôvodu popísaná 

ďalej. 

Metóda váženého podielu 

Pri tejto metóde sa pre každý ukazovateľ vypočíta jeho aritmetický priemer z hodnôt 

všetkých spoločností. Týmto priemerom sa následne podelí každá hodnota ukazovateľa 

v príslušnom stĺpci matice. Výpočet sa líši podľa charakteru ukazovateľa. Pri 

ukazovateli s charakterom [+1] sa ukazovateľ počíta ako kij= 
xij

xpj
. Ak je charakter 

záporný, teda [-1], tak sa zlomok obracia, teda kij= 
xpj

xij
. 

xij značí hodnotu ukazovateľa u i-tej spoločnosti a xpj označuje priemernú hodnotu. 

Súčtom takto vypočítaných ukazovateľov násobených ich váhou sa získa integrálny 

ukazovateľ 𝑑𝑖𝑣
52. Vo vzorci p

j
 označuje váhu j-tého ukazovateľa.  

div
= 

∑ kij*pj
m
j=1

∑ pj
m
j=1

 

Vzorec 10:integrálny ukazovateľ vypočítaný metódou váženého podielu
53

 

2.2.4 Bankrotné modely 

Cieľom bankrotných modelov je upozorniť na bankrot hroziaci v blízkej budúcnosti. Ich 

podstata spočíva v tom, že náznaky bankrotu možno odhaliť už niekoľko rokov pred 

úpadkom vo vývoji hodnôt niektorých finančných ukazovateľov. Pri bankrotných 

modeloch sa vytvára súhrnný koeficient. V tomto koeficiente sú vyjadrené vybrané 

pomerové ukazovatele, pri čom je im pridelená určitá váha. Jeho hodnota určuje úroveň 

ohrozenia spoločnosti bankrotom. Medzi bankrotné modely patria napr. Altmanov 

model, indexy IN alebo Tafflerov model
54

.  Profesor Altman stanovil dve podoby 

rovnice Z-score. Jedna z nich je pre spoločnosti s akciami verejne obchodovateľnými na 

burze a druhá pre ostatné spoločnosti
55

. Keďže spoločnosti analyzované v tejto práci sú 
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obchodované na burze, bude v nej využitý Altmanov model pre spoločnosti s verejne 

obchodovateľnými akciami.     

Altmanov model 

Ide o najpoužívanejší bankrotný model. Rovnica pre jeho výpočet je: 

Z-score = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 𝑋5 

Vzorec 11: Altmanov bankrotný model
56

 

Premenné v ňom označujú: 

 𝑋1= čistý pracovný kapitál / celkové aktíva  

 𝑋2= zisk po zdaní (EAT) / celkové aktíva 

 𝑋3= zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) / celkové aktíva 

 𝑋4 = tržná hodnota vlastného kapitálu / cudzie zdroje 

 𝑋5 = tržby / celkové aktíva
57

 

Čistý pracovný kapitál je v práci počítaný ako obežné aktíva mínus krátkodobé záväzky. 

Výsledky možno interpretovať nasledovne. Ak je Z-score vyššie ako 2,99, finančná 

situácia spoločnosti je uspokojivá. Ak je Z-score medzi 2,99 a 1,81, spoločnosť je 

v „šedej zóne“ a nemožno štatisticky predpovedať vývoj jej finančnej situácie. Ak je      

Z-score nižšie ako 1,81, signalizuje to finančné problémy a je potrebné byť pripravený 

na možný bankrot spoločnosti
58

.  

2.2.5 Bonitné modely 

Bonitné modely predstavujú ďalšiu z metód finančnej analýzy spoločnosti. Pri ich 

výpočte je vytvorený jeden syntetický ukazovateľ. Ten vzniká z niekoľkých málo 

ukazovateľov. Syntetický ukazovateľ potom nahrádza jednotlivé finančné ukazovatele 

s rôznymi vypovedacími schopnosťami a snaží sa vyjadriť finančnú situáciu 
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spoločnosti
59

. Existuje viacero bonitných modelov, napr. rýchly test „quick test“ či 

index bonity. V tejto práci bude využitý index bonity.  

Index bonity 

Tento model je niekedy nazývaný aj „indikátor bonity“ (IB). Na výpočet tohto indexu je 

využívaných týchto šesť pomerových ukazovateľov
60

. 

𝑋1 = cash flow / cudzie zdroje 

𝑋2 = celkové aktíva / cudzie zdroje 

𝑋3 = zisk pred zdanením / celkové aktíva 

𝑋4 = zisk pred zdanením / celkové výkony 

𝑋5 = zásoby / celkové výkony 

𝑋6 = celkové výkony / celkové aktíva
61

 

Vstupné údaje pomerových ukazovateľov sa jednoznačne neviažu na konkrétne položky 

výkazov (napr. celkový výkony môžu byť interpretované ako celkové výnosy alebo 

celkové tržby)
62

. V tejto práci bude položka „celkové výkony“ chápaná ako „Total 

Revenues“. Rovnako cash flow v prvom ukazovateli môže byť chápané rôzne. 

V niektorých prípadoch môže byť užívané prevádzkové cash flow, inde celkové cash 

flow
63

. V tejto práci bude využívané celkové cash flow prevzaté z výkazov cash flow.  

Hodnota indexu sa vypočíta z nasledujúcej rovnice:  

IB = 1,5𝑋1 + 0,08𝑋2 + 10𝑋3 + 5𝑋4 + 0,3𝑋5 + 0,1𝑋6  

Vzorec 11: Index bonity
64

 

Výsledky IB možno interpretovať nasledovne: 

(-3; -2) ... extrémne zlá 

(-2; -1) ... veľmi zlá 

(-1; 0) ... zlá 

                                                 
59

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011, s. 81. ISBN 978-80-

251-3386-6. 
60

 Tamtiež ako ref. č. 59, s. 109.  
61

 Tamtiež ako ref. č. 59, s. 109.  
62

 KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 

Praha: C.H. Beck, 2015, s. 243. ISBN 978-80-7400-538-1. 
63

 Tamtiež ako ref. č. 62, s. 244.  
64

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011, s. 109. ISBN 978-80-

251-3386-6. 



27 

 

 

(0; 1) ... určité problémy 

(1; 2) ... dobrá 

(2; 3) ... veľmi dobrá 

(3; viac) ... extrémne dobrá finančná situácia
65

 

Platí, že čím vyššie skóre spoločnosť prostredníctvom IB dosiahne, tým možno jej 

finančne-ekonomickú situáciu hodnotiť lepšie
66

. 

V prvej časti tejto kapitoly boli definované fondy kvalifikovaných investorov. 

Nasledovala právna úprava týchto fondov, legislatívne vymedzenie kvalifikovaného 

investora, fondového kapitálu a techniky obhospodarovania týchto fondov. Ďalej v nej 

boli klasifikované stratégie hedgeových fondov. Modelový fond v tejto práci využíva 

equity hedge stratégiu. Druhá časť kapitoly sa týkala finančnej analýzy spoločnosti. 

Boli v nej uvedené kritériá, ktoré stanovili Benjamin Graham a Daniel Gladiš, a ktoré 

by mali spĺňať spoločnosti, ktoré hodlá konzervatívny investor zaradiť do svojho 

portfólia. Na základe nich boli určené kritériá, podľa ktorých budú hodnotené 

spoločnosti v tejto práci. Nasledoval popis vybraných pomerových ukazovateľov 

a metód medzipodnikového porovnávania. V závere kapitoly boli charakterizované 

bankrotné a bonitné modely.  
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto kapitola pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti je popísaný 

modelový fond kvalifikovaných investorov a dôležité náležitosti jeho štatútu. Druhá 

časť obsahuje prvotný výber analyzovaných spoločností podľa kritérií stanovených 

v štatúte fondu. V tretej časti sú analyzované tie spoločnosti, ktoré prešli prvotným 

výberom. Vo štvrtej časti sú spoločnosti porovnané medzi sebou metódou váženého 

podielu. Výsledky sú v piatej časti verifikované Altmanovým bankrotným modelom a 

indexom bonity.   

3.1 Charakteristika modelového fondu kvalifikovaných investorov 

Pre túto bakalársku prácu bol vytvorený vzorový fond kvalifikovaných investorov 

zameraný na akcie svetových mediálnych spoločností. V tejto kapitole bude popísaný 

jeho štatút a základné informácie o fonde, ktoré sú relevantné pre potreby tejto práce.  

3.1.1 Štatút fondu 

Názov fondu: West Media Fund uzavretý podielový fond 

Skrátený názov fondu: WMF 

Doba, na ktorú je fond vytvorený alebo založený: Fond je zriadený na dobu určitú, a 

to na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa fond premení na otvorený podielový 

fond. 

Investičný cieľ fondu: Cieľom investičnej politiky fondu je zhodnotenie aktív hlavne 

prostredníctvom investícií do akcií mediálnych spoločností. 

Finančné aktíva, do ktorých fond investuje: Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré 

podnikajú v oblasti poskytovania káblovej, satelitnej a streamovacej televízie a 

internetu, filmovej, seriálovej, televíznej a hudobnej produkcie, vydávania kníh, e-kníh, 

novín a časopisov a ďalších činností. Ide o fond s aktívnou správou, ktorý nekopíruje 

žiaden index. Fond sa zameriava na akcie amerických a európskych verejne 

obchodovateľných spoločností, ktoré sú dostatočne významné a majú minimálne 

desaťročnú neprerušenú históriu vyplácania dividend. Fond sa zameriava na dlhodobé 

investície.  
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Výber akcií do portfólia fondu: Spoločnosti sú do portfólia fondu vyberané na základe 

fundamentálnej analýzy, ktorej výsledky sú verifikované bankrotným a bonitným 

modelom.  

Referenčná mena: Referenčnou menou je CZK.  

Investičné limity: Fond nemôže investovať viac ako 50% majetku fondu do jednej 

právnickej osoby. 

3.2 Prvotný výber analyzovaných spoločností 

Do analýzy boli vybrané 4 najväčšie americké a 4 najväčšie európske mediálne 

spoločnosti podľa obratu, ktoré spĺňali nasledujúce kritériá.  

Prvým kritériom bolo, aby išlo o spoločnosti pôsobiace v oblasti, na ktoré sa fond 

zameriava. Ide o spoločnosti orientujúce sa na poskytovanie káblovej, satelitnej a 

streamovacej televízie a internetu, filmovú, seriálovú, televíznu a hudobnú produkciu, 

vydavateľstvá kníh, e-kníh, novín a časopisov a ďalšie činnosti. V súčasnosti sa medzi 

mediálne spoločnosti zahrňujú aj také spoločnosti, ktoré sa týmto činnostiam primárne 

nevenujú. Príkladom môžu byť spoločnosti Alphabet či Facebook. Tieto spoločnosti sú 

považované za mediálne, pretože prevažná časť ich tržieb pochádza z poskytovania 

online reklamy
67

. Technologické spoločnosti pôsobiace v oblasti marketingu či iných 

segmentoch zaraďovaných do oblasti médií nespĺňajúce zameranie fondu nebudú v tejto 

práci hodnotené. Ďalšou podmienkou bolo, aby mali hodnotené spoločnosti aspoň 

desaťročnú neprerušenú históriu vyplácania dividend. Toto kritérium vylúčilo napríklad 

spoločnosť Charter Communications. Odhliadnuc od týchto spoločností sú najväčšími 

americkými spoločnosťami podľa obratu: The Walt Disney Comany, Time Warner Inc., 

21st Century Fox a CBS Corporation
68

.  

Najväčšími európskymi verejne obchodovateľnými mediálnymi spoločnosťami sú 

spoločnosti Sky, Vivendi, RELX, Lagardere, Wolters Kluwer a ProSiebenSat.1
69

. 
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RELX Group je celosvetový poskytovateľ odborných informácií a analýz. Vlastní aj 

odborné vydavateľstvo Elsevier
70

. Produktmi spoločnosti sú aj tlačené a elektronické 

odborné publikácie a periodiká. To je dôvod, prečo je radená medzi mediálne 

spoločnosti. Jej zameranie sa však nezhoduje so zameraním fondu a jej podnikanie je 

natoľko odlišné od ostatných vybraných spoločností, že v tejto práci hodnotená nebude. 

Podobne je na tom spoločnosť Wolters Kluwer – globálny poskytovateľ softwaru 

a informácií, ktorý vydáva odborné publikácie z oblasti ekonómie, práva či 

zdravotníctva
71

. Aj zameranie tejto spoločnosti je odlišné od zamerania fondu. Preto ani 

ona nebude v tejto práci hodnotená. V tejto práci sa teda bude pracovať 

so spoločnosťami Sky, Vivendi, Lagardere a ProSiebenSat.1.        

3.3 Analýza vybraných mediálnych spoločností 

V tejto kapitole budú popísané základné informácie o analyzovaných spoločnostiach a 

následne budú podrobené fundamentálnej analýze prostredníctvom zvolených 

ukazovateľov. 

3.3.1 The Walt Disney Company 

Disney delí svoje podnikanie do štyroch segmentov: mediálne siete; parky a rezorty; 

štúdiová zábava; a spotrebiteľské produkty a interaktívne médiá.  

 Segment mediálnych sietí zahŕňa televízne siete, televíznu produkciu a 

distribúciu, domáce televízne stanice a rádiové siete a stanice. Do divízie 

televíznej produkcie patria stanice ABC, Disney Channels či ESPN.  

 Do segmentu parkov a rezortov patria okrem hotelov aj tematické parky, tzv. 

Disneylandy a Disney Worldy.  

 Segment štúdiovej zábavy produkuje hrané a animované filmy, hudobné 

nahrávky aj divadelné hry. Spoločnosť vlastní viacero filmových štúdií, napr. 

Walt Disney Studios, Marvel, Lucasfilm či Pixar. Walt Disney Pictures patrí do 

„Veľkej šestky“ najväčších amerických filmových štúdií, medzi ktorými je v 
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súčasnosti s tržbami 2,4 miliardy dolárov a podielom 21,8% aj absolútnym 

lídrom.  

 Do segmentu spotrebiteľských produktov a interaktívnych médií patrí predaj 

kníh, hračiek, odevov či aplikácií
72

. 

Akcie spoločnosti Disney patria medzi tradičné akcie obchodované na New York Stock 

Exchange. O ich význame svedčí aj fakt, že Disney je od roku 1991 jednou z tridsiatich 

„blue chips“ tvoriacich Dow Jones Industrial Average. Ak v práci nie je uvedené inak, 

všetky údaje a informácie využité na analýzu spoločnosti pochádzajú z jej výročných 

správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej stránke thewaltdisneycompany.com. 

Analýza finančného zdravia 

V súčasnosti dosahuje celková zadlženosť hodnotu 53,02%. Hoci možno v poslednom 

období badať nárast zadlženosti (viď nasledujúci graf), spoločnosť sa snaží udržovať 

úroveň zadlženosti v okolí 50%. Možno konštatovať, že zadlženosť je primeraná. 

V posledných rokoch zároveň možno sledovať nepretržitý pokles bežnej likvidity. 

V roku 2013 obežné aktíva vo výške 14,1 miliardy dolárov prevyšovali krátkodobé 

záväzky vo výške 11,7 miliardy dolárov. To predstavovalo bežnú likviditu na úrovni 

1,21. Za posledných päť rokov obežné aktíva rástli, no krátkodobé záväzky rástli 

rýchlejšie. V roku 2017 už obežné aktíva činili 15,9 miliardy, no krátkodobé záväzky 

19,6 miliardy dolárov. Bežná likvidita je teda na úrovni 0,81 a nedosahuje odporúčané 

hodnoty.  

 

Graf č. 1: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti Disney
73
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Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk, ktorý rástol stabilným tempom od roku 2013 do 

roku 2016. V tomto období nepretržite rástli aj celkové tržby. Zmena nastala v roku 

2017, keď tržby klesli o pol miliardy dolárov (1%), čo sa prejavilo aj v medziročnom 

poklese zisku o 4%. Tento pokles bol spôsobený nižším príjmom v segmentoch 

mediálnych sietí, štúdiovej zábavy a tiež v segmente spotrebiteľských produktov a 

interaktívnych médií. Druhým významným faktorom bol nárast nákladových úrokov.  

 

 

Graf č. 2: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov Disney v miliardách dolárov
74

  

 

Pokles celkového čistého zisku pripadajúceho na bežných akcionárov sa čiastočne 

prejavil aj v zisku pripadajúcom na akciu (EPS), ktorý klesol z 5,76 dolára na 5,73 

dolára. Bol to prvý pokles EPS od roku 2009 (viď graf č. 3). Pokles bol čiastočne 

kompenzovaný znížením priemerného počtu akcií vďaka Disneyho programu spätného 

odkupovania akcií či vyššími výnosmi v segmente parkov a rezortov. Spoločnosť má 

dlhú históriu vyplácania časti zisku vo forme dividend. Ročná výška dividend za 

posledných desať rokov nepretržite rástla. V tomto období zároveň postupne, hoci nie 

nepretržite, rástol aj výplatný dividendový pomer, ktorý sa za posledných päť rokov 
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pohyboval zhruba medzi 25 až 29% a v roku 2017 činil 28,27%. Dividenda v tom roku 

činila 1,62 dolára na akciu. 

 

Graf č. 3: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu Disney v dolároch
75

 

 

 

Analýza rentability 

V posledných piatich rokoch mala rentabilita celkových aktív aj rentabilita vlastného 

kapitálu rastúci trend. Jediný pokles nastal v ukazovateli rentability celkových aktív 

v roku 2017. Bol spôsobený poklesom čistého zisku pripadajúceho na akcionárov v tom 

roku. Dôvodom, prečo sa nižší zisk neodrazil aj v rentabilite vlastného kapitálu je 

pokles objemu vlastného kapitálu. Ten v období 2013 až 2015 vzrástol zo 48,1 miliardy 

na 48,6 miliardy, no potom nastal pokles v roku 2016 na 47,3 miliardy a dokonca na 45 

miliárd v roku 2017. Možno konštatovať, že spoločnosť dosahuje solídne hodnoty 

týchto ukazovateľov.  

 

Graf č. 4: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu Disney
76 

                                                 
75

 Vlastné spracovanie podľa výročných správ 
76

 Vlastné spracovanie podľa výročných správ 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DPS

EPS

7,55% 
8,91% 9,51% 10,20% 

9,37% 

12,74% 
15,57% 

17,23% 
19,84% 19,95% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2013 2014 2015 2016 2017

ROA ROE



34 

 

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj kurzu akcií spoločnosti Disney za posledných 10 

rokov. V tabuľke pod ním je možné vidieť hodnoty ukazovateľov P/E a P/B za 

posledných päť rokov. Svoje historické maximá spoločnosť dosiahla v roku 2015. To sa 

prejavilo aj na ukazovateľoch P/E a P/B. Ako je vidieť, v tom roku sa akcie obchodovali 

za 23,3-násobok jej zisku a viac než štvornásobok jej účtovné hodnoty. V ďalšom roku 

síce nastal mierny pokles, no v roku 2017 ceny akcií a aj P/E a P/B opäť stúpli. Možno 

konštatovať, že napriek miernemu poklesu ich cien, trh oceňuje akcie Disney pomerne 

vysoko.   

 

Graf č. 5: Vývoj kurzu akcie Disney za posledných 10 rokov v dolároch
77

 

 

Tabuľka č. 2: Pomery P/E a P/B spoločnosti The Walt Disney Company
78
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3.3.2 Time Warner 

Time Warner vznikol v roku 1990 fúziou spoločností Time Inc. a Warner 

Communications. Tri hlavné divízie sú Turner, Home Box Office Inc. (HBO) a Warner 

Bros. Entertainment
79

. 

 Divízia Turner sa zaoberá káblovými sieťami a digitálnymi médiami. Do jej 

portfólia patria napr. CNN (televízna sieť poskytujúca spravodajstvo), Adult 

Swim (najsledovanejšia televízna sieť vo vekovej kategórii 18-49 v USA, 

poskytujúca animované aj hrané programy pre mladých dospelých), Boomerang, 

iStreamPlanet, Turner Sports a iné.     

 HBO sa venuje poskytovaniu prémiovej platenej televízie a takisto videí 

prostredníctvom internetu. Ide o najúspešnejšieho poskytovateľa platenej 

televízie na svete. Delí sa na dve hlavné divízie: HBO a Cinemax. Okrem 

poskytovania televízie do jej portfólia patrí aj produkcia vlastných programov. 

 filmové štúdio Warner Bros. Pictures sa zaoberá produkciou televíznych 

programov a celovečerných filmov a tiež produkciou a distribúciou video hier
80

.  

Ak v práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu 

spoločnosti pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej 

stránke timewarner.com. 

Analýza finančného zdravia 

Od roku 2013 do roku 2016 zadlženosť spoločnosti narástla z 56% na 63%. Ide 

o pomerne vysokú mieru zadlženosti. Z toho dôvodu bol jej pokles v roku 2017 

pozitívny. Na konci roku 2017 činila zadlženosť 59%. Stále ide o pomerne vysokú 

zadlženosť, no dôležitý bude jej ďalší vývoj. Bežná likvidita sa od roku 2013 do roku 

2015 pohybovala na úrovni 1,50, no v ďalších rokoch postupne klesala. V roku 2016 

činila 1,39 a v roku 2017 už len 1,08.   
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Graf č. 6: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti Time Warner
81

 

Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Medzi rokmi 2013 a 2016 čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov narástol z 3,69 

miliardy dolárov na 3,93 miliardy. Hoci v tomto období zisk každoročne rástol, išlo iba 

o priemerný ročný rast 2,07%. Podobne ako pri zadlženosti bol rok 2017 pre Time 

Warner zlepšením. V tomto roku dosiahol čistý zisk hodnotu 5,25 miliardy dolárov. 

Dôvodom bol nárast tržieb, ktoré v roku 2017 narástli o dve miliardy. 

 

Graf č. 7: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov Time Warner v mld. dolárov
82

 

Zisk pripadajúci na akciu dosiahol z období posledných piatich rokoch výraznejší nárast 

než celkový čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov vplyvom postupnému 
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znižovaniu počtu kmeňových akcií. V posledných rokoch sa výplatný pomer udržiava 

v rozmedzí 27 až 33%.  

 

Graf č. 8: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu Time Warner v dolároch
83

 

 

Analýza rentability 

Vývoj rentability celkových aktív v posledných rokoch nesledoval vývoj zisku. Je to tak 

preto, že zmeny v zisku boli medzi rokmi 2013 a 2016 nepatrné. Výrazný pokles 

celkových aktív v roku 2014 zo 67,99 na 63,26 miliárd sa zobrazil v náraste rentability 

celkových aktív. V roku 2015 aktíva narástli na 63,85 miliárd a ROA klesla na 6%.  

Podobne aj v roku 2016 bola ovplyvnená vývojom celkových aktív. Až výrazný nárast 

zisku roku 2017 sa pričinil o nárast rentability celkových aktív na 7,58%. Aj vývoj 

rentability vlastného kapitálu bol v období 2013-2016 viac ovplyvnený menovateľom. 

V roku 2017 však ROE narástla z hodnoty 16,13% na 18,49% napriek nárastu vlastného 

kapitálu o štyri miliardy dolárov.      
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Graf č. 9: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu Time Warner
84

 

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú hodnoty ukazovateľov P/E a P/B za posledných 

päť rokov. Vďaka nárastu zisku v roku 2017 sa P/E medziročne znížilo zhruba 

o štvrtinu a v súčasnosti sa akcia pohybuje za zhruba 14-násobok jej zisku. Medziročne 

vzrástla aj účtovná hodnota akcie, a akcie sa v súčasnosti predávajú zhruba za jej      

2,6-násobok. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj kurzu akcie za posledných desať rokov. 

V danom období je dobre viditeľný býčí trend s výrazným prepadom v roku 2015. 

Nasledoval však ďalší rast a v roku 2018 sa kurz akcie pohyboval pod 100 dolármi.  

Tabuľka č. 3: Pomery P/E a P/B spoločnosti Time Warner
85
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Graf č. 10: Vývoj kurzu akcie Time Warner za posledných 10 rokov v dolároch86 

 

3.3.3 21st Century Fox 

21st Century Fox je americká mediálna spoločnosť podnikajúca v týchto segmentoch: 

poskytovanie káblovej televízie, filmová produkcia, televízna produkcia a priame 

vysielanie a satelitná televízia.  

 V oblasti poskytovania káblovej televízie pôsobia spoločnosti Fox Networks 

Group, Big Ten Networks, FOX Business Network, Fox News Channel, 

National Geographic či Star India a iné. 

 V oblasti filmovej produkcie sú to Twentieth Century Fox Film, Fox 2000, Fox 

Animation & Blue Sky Studios, Fox Home Entertainment a ďalšie.  

 Oblasť televíznej produkcie zastrešujú Fox Broadcasting Company, FOX Sports, 

FOX Television Stations Group a MyNetworkTV.  

 21st Century Fox vlastní podiel v britskej spoločnosti Sky, ktorá zabezpečuje 

poskytovanie priameho vysielania a satelitnej televízie v Európe
87

.      
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Ak v práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu 

spoločnosti pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej 

stránke 21cf.com. 

Analýza finančného zdravia 

Celková zadlženosť spoločnosti v rokoch 2013 až 2016 postupne rástla od vyše 60% na 

takmer 70%. Pozitívnou správou je jej pokles v roku 2017. Bežná likvidita sa 

v posledných troch rokoch pohybuje medzi hodnotami 2 až 2,5. V roku 2017 pri tom 

dosiahla hodnotu 2,25. Možno konštatovať, že likvidita sa pohybuje v doporučených 

medziach.  

 

Graf č. 11: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti 21st Century Fox
88

 

Analýza tržieb, ziskov a dividend  

Najvyššie tržby dosiahol Fox v roku 2014. V novembri toho roku spoločnosť predala 

svoju divíziu DBS. Tento predaj pozitívne ovplyvnil úroveň tržieb nie len v roku 2014, 

ale v menšej miere aj v roku 2015. V roku 2015 tržby klesli o 9% oproti roku 2014. 

Odhliadnuc od príjmu z predaja DBS, tržby v roku 2015 narástli oproti roku 2014 o 3%. 

Medziročný pokles tržieb v roku 2016 bol spôsobený tým, že v roku 2015 boli ešte 

tržby navýšené príjmami z predaja DBS.  Ak by sme sledovali vývoj tržieb očistený od 

vplyv DBS, tak v roku 2016 narástli o 1% . V roku 2017 tržby narástli o 4%. Oba tieto 

nárasty boli spôsobené vyššími inkasovanými poplatkami a vyššími výnosmi z reklamy. 

Napriek tomu výnosy z obsahu (t.j. filmy, seriály, televízna produkcia) v týchto rokoch 

klesli. Vývoj čistého zisku pripadajúceho na bežných akcionárov nemá v posledných 
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rokoch jasný trend. Predaj DBS výrazne znížil prevádzkové náklady v roku 2015, čo 

spôsobilo, že v tomto roku dosiahol čistý zisk pripadajúci na akcionárov svoje 

maximum v sledovanom období (8,31 miliardy dolárov). V rokoch 2016 a 2017 však už 

neprekročil hranicu 3 miliárd. 

 

Graf č. 12: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov 21st Century Fox v mld. dolárov
89

 

Nerovnomerný vývoj celkového zisku sa prejavil aj v nerovnomernom vývoji 

ukazovateľa EPS. Naopak, výška dividendy pripadajúcej na akciu má veľmi pravidelný 

rast. V posledných piatich rokoch vzrástol z 0,17 dolára v roku 2013 na 0,36 dolára 

v roku 2017.     

 

Graf č. 13: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu 21st Century Fox v dolároch
90
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Analýza rentability 

ROA a ROE v podstate kopírujú vývoj zisku. Svoje maximum dosiahli v roku 2015, 

keď rentabilita celkových aktív dosiahla úroveň 16,6%. Rentabilita vlastného kapitálu 

dosiahla dokonca 45,67%. V nasledujúcich rokoch ROA aj ROE klesali vplyvom 

klesajúceho zisku.  

 

Graf č. 14: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu 21st Century Fox
91

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

Od roku 2015 vplyvom poklesu zisku pomer P/E rástol. Vďaka nárastu ceny koncom 

roku 2017 narástol pomer P/E až na hodnotu 23,04 a P/B na hodnotu 4,02. Nasledujúci 

graf zobrazuje vývoj ceny akcie v posledných desiatich rokoch. Od roku 2009 do roku 

2014 je dobre viditeľný rastúci trend. Svoje maximu dosiahol kurz na konci roku 2014. 

V ďalších troch rokoch sa cena zase prepadla a k jej výraznému nárastu došlo 

v posledných mesiacoch roku 2017.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
90

 Vlastné spracovanie podľa výročných správ 
91

 Vlastné spracovanie podľa výročných správ 

13,93% 

8,24% 

16,60% 

5,72% 5,82% 

35,26% 

21,60% 

45,67% 

18,51% 17,43% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2013 2014 2015 2016 2017

ROA ROE



43 

 

 

Tabuľka č. 4: Pomery P/E a P/B spoločnosti 21st Century Fox
92 

 

Graf č. 15: Vývoj kurzu akcie 21st Century Fox za posledných 10 rokov v dolároch93 

 

3.3.4 CBS Corporation 

CBS Corporation je masmediálnou spoločnosťou, ktorej činnosť sa podľa výročnej 

správy delí do týchto segmentov: 

 zábava: tento segment sa skladá z oddelení televíznej siete CBS, CBS Television 

Studios, CBS Studios International, CBS Television Distribution, Network Ten, 

CBS Interactive, CBS Films a digitálne streamovacie služby spoločnosti CBS 

All Access a CBSN 

 káblové siete: segment káblových sietí sa skladá zo Showtime Networks, ktorá 

prevádzkuje prémiové predplatné programy, CBS Sports Network, káblovej 
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siete zameranej na vysokoškolskú atletiku a iné športy a siete Smithsonian 

Networks 

 publikovanie: tento segment tvorí spoločnosť Simon & Schuster, ktorá publikuje 

a distribuuje knihy 

 lokálne médiá: tento segment sa skladá z 29 lokálnych televíznych staníc CBS a 

CBS Local Digital Media, ktorá prevádzkuje lokálne webové stránky vrátane 

obsahu z televíznych staníc
94

  

Ak v práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu 

spoločnosti pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej 

stránke cbscorporation.com. 

Analýza finančného zdravia 

Z analyzovaných spoločností žiadna nedosiahla v posledných piatich rokoch taký 

nepriaznivý vývoj zadlženosti. V tomto období narástla zadlženosť zo 62,23% na 

90,51%. S takou úrovňou zadlženosti je najzadlženejšou zo všetkých spoločností 

analyzovaných v tejto práci. Keďže prevažnú väčšinu dlhov spoločnosti tvoria dlhodobé 

záväzky, úroveň bežnej likvidity dosahuje pomerne slušné hodnoty. Najnižšiu úroveň 

dosiahla v roku 2013, keď dosahovala 1,28. V nasledujúcich troch rokoch stúpala až na 

hodnotu 1,64 a v roku 2017 mierne poklesla na hodnotu 1,58. 

 

Graf č. 16: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti CBS
95
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Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Úroveň tržieb bola v sledovanom období pomerne stabilná. V roku 2014 medziročne 

poklesli, no v nasledujúcom období postupne rástli. Rast tržieb bol spôsobený rastom 

predplatného a pridružených poplatkov. Čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov 

dosiahol svoje maximum v roku 2014 na úrovni takmer troch miliárd dolárov a v 

nasledujúcich rokoch klesal napriek rastu tržieb. Príčinou boli vyššie náklady na 

reštrukturalizačné činnosti, ale aj rast tržieb s vyššou ziskovou maržou.    

 

Graf č. 17: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov CBS v miliardách dolárov
96

 

V nasledujúcom grafe je zobrazený zisk pripadajúci na akciu a dividenda pripadajúca na 

akciu za posledných deväť rokov. Rok 2008 v grafe nie je zaradený, pretože v tom roku 

spoločnosť vykázala stratu na akciu vyše sedemnásť dolárov. To by veľmi skreslilo 

graf. Podobne ako u spoločnosti Fox je vývoj EPS omnoho nerovnomernejší ako vývoj 

DPS. Najvyšší zisk na akciu dosiahlo CBS v roku 2014 vo výške 5,38 dolára. Odvtedy 

EPS klesla na hodnotu 0,89. Dividenda pripadajúca na akciu postupne v rovnakom 

období rástla na hodnotu 0,72 dolára.     
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Graf č. 18: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu CBS v dolároch
97

 

Analýze rentability 

Rentabilita celkových aktív v sledovanom období kopírovala vývoj čistého zisku. 

Rentabilita vlastného kapitálu bola ovplyvnená poklesom vlastného kapitálu. Vďaka 

tomu, že bol postupne nahradzovaný cudzím kapitálom, dosahuje ROE stále veľmi 

vysokých hodnôt. Je to však následok nahradzovania vlastného kapitálu cudzími 

zdrojmi, a nie schopnosti spoločnosti dosahovať vysoké zisky.  

 

Graf č. 19: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu CBS
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Ocenenie spoločnosti trhom 

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj ceny akcií v posledných desiatich rokoch. 

Tabuľka pod ním obsahuje vývoj pomerov P/E a P/B za posledných päť rokov. Pomer 

P/E v posledných troch rokoch rástol vďaka postupnému poklesu zisku. Výsledná 

hodnota 56,99 indikuje mimoriadne nadhodnotenú akciu v porovnaní s jej ziskom. 

Podobne negatívny vývoj má aj P/B, ktorý rástol vďaka tomu, že spoločnosť postupne 

znižovala svoj vlastný kapitál.   

 

Graf č. 20: Vývoj kurzu akcie CBS za posledných 10 rokov v dolároch99 

 

Tabuľka č. 5: Pomery P/E a P/B spoločnosti CBS Corporation
100

 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

P/E 19,23 9,58 13,95 21,22 56,99 

P/B 3,63 4,07 3,54 7,25 10,29 

 

                                                 
99

 CBS (CBS). Macrotrends [online]. Seattle: Macrotrends, 2018 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 

http://www.macrotrends.net/stocks/charts/CBS/prices/cbs-corp-stock-price-history 
100
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3.3.5 Sky  

Sky je spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve ponúkajúca satelitné vysielanie, 

pripojenie k internetu a telefónu. Spoločnosť má 22,5 milióna zákazníkov v piatich 

európskych krajinách: Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku, Rakúsku a Taliansku
101

. 

V roku 1990 fúziou spoločností SkyTV a British Satellite Broadcasting vznikla britská 

spoločnosť BSkyB. V roku 2014 vykonala BSkyB akvizíciu spoločností Sky 

Deutschland a Sky Italia, a zmenila svoj názov na Sky plc
102

. Ak v práci nie je uvedené 

inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu spoločnosti pochádzajú z jej 

výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej stránke skygroup.sky. 

Analýza finančného zdravia 

V sledovanom období zadlženosť postupne klesla takmer o päť percentných bodov. 

Vzhľadom k úrovni zadlženosti je to mimoriadne pozitívny trend. Bohužiaľ pokles je 

stále nedostatočný, pretože na konci roku 2017 zadlženosť stále dosahovala úroveň  

vyše 79%, čo je riziková úroveň. Likvidita spoločnosti sa v rokoch 2013 až 2016 

pohybovala tesne nad hodnotou 1, teda obežné aktíva boli o niečo vyššie než 

krátkodobé záväzky. V roku 2017 poklesla na úroveň 0,96. 

 

Graf č. 21: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti Sky
103
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 SKY. Annual Report 2017 [online]. Isleworth, 2017 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://www.skygroup.sky/corporate/articles/annual-report-2017 
102

 British Sky Broadcasting Group plc History. FundingUniverse [online]. South Jordan: 

FundingUniverse [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: http://www.fundinguniverse.com/company-

histories/british-sky-broadcasting-group-plc-history/ 
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Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Napriek nepretržitému rastu tržieb v posledných piatich rokoch, vývoj čistého zisku 

pripadajúceho na bežných akcionárov nemá jasný trend. Rok 2015 bol z pohľadu zisku 

mimoriadny, pretože v tom roku dosiahol takmer 2 miliardy (1 957 miliónov) libier. V 

roku 2016 zisk spadol na 666 miliónov a v minulom roku zaznamenal opäť mierny 

nárast na 695 miliónov libier. Je teda vidieť, že nárast tržieb nevyvoláva dostatočný 

nárast zisku. V roku 2017 tržby narástli o miliardu libier, no prevádzkový zisk klesol o 

6% vplyvom vyšších nákladov v Premier League a investíciám do Sky Mobile. 

 

Graf č. 22: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov Sky v miliónoch libier
104

 

Keďže v počte akcií nenastali v sledovanom období významné zmeny, vývoj čistého 

zisku pripadajúceho na akciu v podstate kopíruje vývoj celkového čistého zisku. Ako je 

badateľné z nasledujúceho grafu, spoločnosť neudržuje stabilný výplatný pomer.  

 

Graf č. 23: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu Sky v librách
105
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Analýza rentability 

Z nasledujúceho grafu je dobre viditeľný klesajúci trend rentability celkových aktív aj 

vlastného kapitálu.  Dôvodom je na  jednej strane medziročný pokles zisku v rokoch 

2014 a 2016. Na druhej strany výrazný nárast celkových aktív aj vlastného kapitálu. 

Dokonca ani rok 2015, keď spoločnosť dosiahla svoj rekordný zisk 1,96 miliardy 

nepriniesol nárast rentability. Dôvodom je, že v danom roku narástli celkové aktíva zo 

6,45 miliardy na 15,36 miliardy libier a vlastný kapitál z 1,07 miliardy na 3,22 miliardy 

libier. V závere možno konštatovať, že ani výrazný rast kapitálu nedokázal priniesť 

uspokojivý rast zisku.   

 

Graf č. 24: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu Sky
106

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

V nasledujúcom grafe možno vidieť, že aj hodnota akcií spoločnosti Sky zaznamenala 

v poslednej dekáde významný nárast. Tabuľka obsahuje pomery P/E a P/B. Pomer P/E 

dosiahol svoje minimum v roku 2015 vplyvom mimoriadneho zisku. V rokoch 2013 

a 2014 bol vlastný kapitál pomerne nízky, čo malo za následok vysokú hodnotu P/B. 

V nasledujúcom roku P/B kleslo vďaka rastúcemu vlastnému kapitálu, a tým aj rastúcej 

účtovnej hodnote akcie. 
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Tabuľka č. 6: Pomery P/E a P/B spoločnosti Sky
107

 

 

  

  

 

 

 

Graf č. 25: Vývoj kurzu akcie Sky za posledných 10 rokov v penciach
108

 

 

3.3.6 Vivendi 

Vivendi je francúzska skupina pôsobiaca v oblasti médií a komunikácie. Spoločnosť sa 

angažuje v celom mediálnom hodnotovom reťazci: od objavovanie talentov, cez tvorbu, 

produkciu a distribúciu obsahu. Universal Music Group sa angažuje v nahrávaní, 

publikovaní a distribúcii hudby. Canal+ Group sa angažuje v platenej televízii vo 

Francúzsku, ale aj Afrike, Poľsku či Vietname. Jej dcérska spoločnosť Studiocanal je 

významným európskym hráčom v produkcii, predaji a distribúcii filmov a seriálov. 

Havas Group je jednou zo svetovo najväčších komunikačných skupín. Zaoberá sa 

kreativitou, mediálnymi expertízami a zdravotnou starostlivosťou a wellnessom. 

Gameloft je celosvetový líder vo videohrách. S 300 miliónmi užívateľov každý mesiac 

je Dailymotion jednou z najväčších platforiem na zdieľanie a distribúciu videí
109

. Ak v 

práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu spoločnosti 
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 Sky PLC. MarketWatch [online]. San Francisco: MarketWatch, 2018 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/sky/charts?countrycode=uk 
109

 Vivendi in brief. Vivendi [online]. Paris: Vivendi [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: 

https://www.vivendi.com/en/vivendi-en/vivendi-in-brief-2/ 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

P/E 13,21 16,32 8,96 21,73 24,46 

P/B 12,77 13,17 5,44 4,21 4,42 
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pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej stránke 

vivendi.com. 

Analýza finančného zdravia 

Zadlženosť spoločnosti sa v sledovanom období pohybovala na veľmi uspokojivých 

úrovniach. S výnimkou roku 2013 sa zadlženosť pohybovala pod úrovňou 50%. 

Najbližšie sa k nim priblížila na konci roku 2017, preto bude dôležité sledovať jej 

nasledujúci vývoj. Bežná likvidita sa v sledovanom období pohybovala v úrovni 

doporučených hodnôt, keď v roku 2014 dosahovala hodnotu 2,25 a v roku 2015 úroveň 

1,51. V roku 2016 však klesla na 1,28 a v roku 2017 na 0,92. Vývoj likvidity je tiež 

negatívny.   

 

Graf č. 26: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti Vivendi
110

 

Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Tržby spoločnosti zaznamenali pokles v roku 2014, no odvtedy rastú. Spoločnosť nie je 

schopná premietnuť rast tržieb do vyššieho zisku. Čistý zisk spoločnosti Vivendi od 

roku 2014 nepretržite klesá. V roku 2014 spoločnosť predala niekoľko svojich podielov, 

čo sa prejavilo v jej mimoriadnom zisku. Ďalšie predaje nasledovali aj v rokoch 2015 a 

2016. Dôvodom, prečo sa 15%-ný nárast tržieb roku 2017 nepremietol do vyššieho 

zisku bolo, že v roku 2016 zisk zahŕňal aj takmer polmiliardový výnos z predaja podielu 

v Activision Blizzard.   
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Graf č. 27: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov Vivendi v miliardách eur
111

 

Ukazovateľ EPS - zisk na akciu kopíruje tento vývoj. Svoje maximum dosiahol v roku 

2014 s hodnotou 3,52 eura na akciu a odvtedy klesá až na 0,98 eura na akciu za rok 

2017. V posledných desiatich rokoch sa spoločnosť snažila udržať konštantnú výšku 

dividendy po určité obdobie. Od roku 2008 do roku 2010 vyplácala každoročne 1,4 eura 

na akciu. Od roku 2011 do roku 2015 to bolo 1 euro na akciu. Súhrnná výška dividend 

vzťahujúcich sa k roku 2016 činila 3 € na akciu, čo je viac, než činil čistý zisk 

pripadajúci na akciu za dané obdobie. Spoločnosť vyplatila v roku 2017 dividendu vo 

výške 0,40 € na akciu a dozorná rada schválila návrh správnej rady vyplatiť v roku 2018 

dividendu vo výške 0,45 €, ktorá by sa vzťahovala k fiškálnemu roku 2017.    

 

Graf č. 28: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu Vivendi v eurách
112
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Analýza rentability 

Rentabilita vlastného kapitálu aj rentabilita celkových aktív sledovali vývoj čistého 

zisku. V roku 2014 obe rentability dosiahli svoje maximá vplyvom mimoriadneho 

čistého zisku. V roku 2015 sa zisk prepadol tesne pod úroveň z roku 2013 a ROA aj 

ROE sledovali jeho vývoj. Ďalší pokles zisku sa prejavil aj v rokoch 2016 a 2017. 

Rentabilita vlastného kapitálu síce v roku 2017 nepatrne narástla, no dôvodom tohto 

nárastu je pokles vlastného kapitálu. Keďže však nižší vlastný kapitál bol nahradený 

vyšším cudzím kapitálom (čo sa prejavilo vyššou zadlženosťou), ani tento mierny nárast 

ROE nie je pozitívnou správou.   

 

Graf č. 29: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu Vivendi
113

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj kurzu akcie spoločnosti Vivendi. V tabuľke pod ním 

vidieť vývoj ukazovateľov P/E a P/B. Za najnižší násobok zisku sa akcie obchodovali 

v roku 2014, dôvodom bol vysoký zisk toho roku, ktorý predstavoval 3,52 € na akciu. 

V roku 2015 EPS klesol na 1,42 €, čo bola úroveň podobná roku 2013. Tento pokles sa 

prejavil v náraste ukazovateľa P/E.  Pokles zisku v rokoch 2016 a 2017 spôsobil nárast 

P/E až na hodnotu 22,94. V poslednom roku narástla aj hodnota P/B na 1,58, ide stále 

o pomerne nízku hodnotu. 
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Graf č. 30: Vývoj kurzu akcie Vivendi za posledných 10 rokov v eurách
114

 

 

Tabuľka č. 7: Pomery P/E a P/B spoločnosti Vivendi
115

 

 

 

3.3.7 Lagardère 

Skupina Lagardère je popredným svetovým hráčom v oblasti vydávania, produkcie, 

vysielania a distribúcie. Je zložená zo štyroch obchodných divízií: 

 knihy a e-knihy:  Lagardère Publishing 

 potreby na cestovanie, duty free a stravovacie služby: Lagardère Travel Retail 

 sponzoring, poradenstvo, športové udalosti, športovci, štadióny, výstavy, umelci: 

Lagardère Sports and Entertainment   

 tlač, audiovizuálna (rádiová a televízna) produkcia, sprostredkovanie predaja 

digitálnych a reklamných produktov: Lagardère Active
116

 

Lagardère Actice vydáva 13 novín a časopisov vo Francúzsku (napr. Paris Match, Le 

Journal du Dimanche či ELLE) a ďalších 80 po celom svete. Do jej portfólia ďalej patrí 

26 rádio staníc po celom svete (vo Francúzsku je to napr. Europe 1), 17 televíznych 

kanálov a najvýznamnejšia audiovizuálna produkčná spoločnosť vo Francúzsku a 

                                                 
114

 Vivendi. MarketWatch [online]. San Francisco: MarketWatch, 2018 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/viv/charts?countrycode=fr 
115
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 About Lagardere: Profile. Lagardere [online]. Paris: Lagardere [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: 

http://www.lagardere.com/group/profile-600452.html 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

P/E 13,05 5,89 13,76 18,11 22,94 

P/B 1,35 1,22 1,26 1,16 1,58 
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Španielsku
117

. Francúzska Lagardère Actice vlastní aj mediálnu skupinu Lagardère 

Actice ČR, ktorá prevádzkuje 5 českých staníc (Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, 

Dance Radio a ZET) a jednu slovenskú (Európa 2) a tiež média zastupiteľstvo Regie 

Radio Music
118

. Ak v práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na 

analýzu spoločnosti pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej 

oficiálnej stránke lagardere.com. 

Analýza finančného zdravia 

Celková zadlženosť sa od roku 2014 pohybuje okolo 73%. Jej vývoj nemá jasný trend. 

Celková likvidita zaznamenávala od roku 2013 do roku 2016 postupný prepad z úrovne 

1,11 na hodnotu 0,85. V roku 2017 však krátkodobé záväzky klesli z 3,85 na 3,20 

miliardy a to spôsobilo nárast bežnej likvidity na hodnotu 1,02. 

 

Graf č. 31: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti Lagardère
 119

 

Analýza tržieb, ziskov a dividend 

Tržby v sledovanom období stagnovali. V roku 2013 došlo k predaju práv, čo spôsobilo 

mimoriadne vysoký zisk 1 307 miliónov. V roku 2014 sa zisk prepadol na 41 miliónov 

a odvtedy postupne narástol na 179 miliónov v roku 2017. 
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Graf č. 32: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov Lagardère v miliónoch eur
120

 

Za posledných 10 rokov (t.j. v období od roku 2008 do roku 2017) spoločnosť vyplatila 

raz ročne (v máji) dividendu s konštantnou výškou 1,30 € na akciu. V tomto prípade 

grafické vyjadrenie nie je potrebné. V tomto období spoločnosť tiež dvakrát vyplatila 

mimoriadne dividendy. Prvýkrát v roku 2013, keď spoločnosť vyplatila mimoriadnu 

dividendu vo výške 9 €, ktorá pochádzala z predaja podielu Lagardère v skupine EADS. 

Ďalej v roku 2014, kde mimoriadna dividenda vo výške 6 € na akciu predstavovala časť 

z príjmu z predaja podielu skupiny Lagardère v Canal+ France
121

.  

 

Graf č. 33: Vývoj zisku pripadajúceho na akciu Lagardère v eurách
122

 

Analýza rentability 

ROA aj ROE sa v sledovanom období pohybovali na dosť nízkej úrovni. V roku 2013 

síce dosiahli vysokých hodnôt, ale ako bolo napísané vyššie, príčinou bol mimoriadny 
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zisk spôsobený predajom práv. Od roku 2014 síce rentability rástli vplyvom rastu 

čistého zisku, no ROA dosahuje aj tak necelé 2,5% a ROE 9,27%.   

 

Graf č. 34: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu Lagardère
 123

 

Ocenenie spoločnosti trhom 

Cena akcie za posledných desať 10 rokov nenabrala jasný trend (viď nasledujúci graf). 

Ukazovateľ P/E zažil v posledných piatich rokoch významné výkyvy. V roku 2013 sa 

akcie predávali iba za 2,6-násobok ich zisku. Dôvodom nebola nízka cena, ale vysoký 

jednorazový zisk toho roku spôsobený predajom práv. V nasledujúcich dvoch rokoch 

spoločnosť dosiahla mizivé zisky a pomer P/E narástol na veľmi vysoké čísla. Nárast 

zisku v posledných dvoch rokoch zase spôsobil, že sa P/E ustálila pod hodnotou 20. Od 

roku 2014 spoločnosť znižuje vlastný kapitál, čo má za následok aj pokles účtovnej 

hodnoty. Vďaka tomu pomer P/B vystúpil v posledných rokoch z 1,18 na 1,79.   

 

 

Graf č. 35: Vývoj kurzu akcie Lagardère za posledných 10 rokov v dolároch124 
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Tabuľka č. 8: Pomery P/E a P/B spoločnosti Lagardère
125

 

 

 

3.3.8 ProSiebenSat.1 Media 

Skupina ProSiebenSat.1 je jednou z najúspešnejších nezávislých mediálnych 

spoločností v Európe s výrazným zameraním na oblasť televízie a digitálneho trhu. 

Najdôležitejší trh je Nemecko. Od roku 2016 je ProSiebenSat.1 zaradená do nemeckého 

akciového indexu DAX. 

Poskytovanie televízie bez financovanej reklamy je hlavnou činnosťou skupiny. Rodina 

staníc zahŕňa SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX a 

kabel eins Doku. Televízne kanály sú poskytované v HD kvalite. ProSiebenSat.1 je 

nemeckým lídrom na trhu s videami na Internete. Vďaka online video platforme 

maxdome a aplikácií 7TV je jedným z najúspešnejších poskytovateľov digitálnej 

zábavy. Portfólio skupiny je doplnené medzinárodnou produkčnou a distribučnou 

spoločnosťou Red Arrow Studios, do ktorej patrí aj multikanálová sieť Studio71
126

. Ak 

v práci nie je uvedené inak, všetky údaje a informácie využité na analýzu spoločnosti 

pochádzajú z jej výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na jej oficiálnej stránke 

prosiebensat1.com. 

Analýza finančného zdravia 

Z pohľadu zadlženosti je finančná situácia spoločnosti riziková. V polovici roka 2016 

dosahovala zadlženosť hodnotu 88,2%. Odvtedy zadlženosť klesla, no stále dosahuje 

80,94%. V absolútnom vyjadrení to predstavuje 5,3 miliardy eur. Z toho najväčšiu časť 

2,1 miliardy tvorí syndikovaný úver so splatnosťou v roku 2023 a revolvingový úver 

v hodnote 750 miliónov eur. Tretím najväčším cudzím zdrojom je sedemročný dlhopis 

splatný v apríli 2021
127

. Z uvedeného vyplýva, že výraznú väčšinu dlhov spoločnosti 
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rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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tvoria dlhodobé záväzky. Vďaka tomu je likvidita na dostatočnej úrovni. Od roku 2013, 

keď bežná likvidita činila 1,31 postupne rástla a v roku 2017 dosiahla 1,91.   

 

Graf č. 36: Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti ProSiebenSat.1
128

 

Analýza tržieb, ziskov a dividend  

Tržby aj čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov v posledných piatich rokoch 

nepretržite rástli. Priemerný rast tržieb v sledovanom období predstavoval 12% a rast 

čistého zisku 11%. Možno konštatovať, že vývoj tržieb aj zisku je veľmi uspokojivý.  

 

Graf č. 37: Tržby a čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov ProSiebenSat.1 v miliónoch eur
129

 

Zisk pripadajúci na akciu (EPS) zažil od roku 2013 stabilný a neprerušený rast z 1,47 

eura na akciu v roku 2013 až na 2,06 eura v roku 2017 (viď graf). Spoločnosť má 

v úmysle pokračovať vo svojej dividendovej politike orientovanej na zisk a vyplatiť 

ročnú dividend vo výške 80 až 90% upraveného čistého príjmu
130

. Ako je vidieť 

na nasledujúcom grafe, dividenda na akciu (DPS) je zhruba rovnako vysoká ako 
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základný čistý zisk na akciu (EPS). Dividenda pripadajúca na akciu tvorila v roku 2017 

1,93 eura. 

 

Graf č. 38: Vývoj dividendy a zisku pripadajúcich na akciu ProSiebenSat.1 v eurách
131

 

Analýza rentability 

Rentabilita celkových aktív dosiahla svoje maximum v roku 2014 na úrovni 8,87%. 

V nasledujúcich dvoch rokoch potom ROA klesala napriek rastúcemu zisku, pretože 

celkové aktíva rástli rýchlejšie. V roku 2017 opäť narástla na úroveň 7,17%. Rentabilita 

celkových aktív síce medzi rokmi 2013 a 2016 klesla z 53,42% na 28,07%, no stále išlo 

o veľmi solídnu úroveň. V roku 2017 ROE narástla na 37,62%. To je síce mimoriadne 

vysoká hodnota, ale je spôsobená vysokou zadlženosťou. To znamená, že napriek tomu, 

že ROE dosahuje veľmi pekné hodnoty, nemôže byť považovaná za hlavné kritérium 

realizácie investície.        

 

Graf č. 39: Vývoj rentability celkových aktív a rentability vlastného kapitálu ProSiebenSat.1
132
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Ocenenie spoločnosti trhom 

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj kurzu akcie za posledných desať rokov. Nasledujúca 

tabuľka obsahuje vývoj pomerov P/E a P/B za posledných 5 rokov. V posledných 5 

rokoch zisk spoločnosti nepretržite rástol, čo spôsobilo postupný pokles pomeru P/E. 

Výnimkou je rok 2015, kedy ceny akcií dosiahli svoje maximá a akcie sa predávali za 

vyše 25-násobok svojho zisku. V súčasnosti sa akcie predávajú za necelý 14-násobok 

ich zisku. Zaujímavý je ukazovateľ P/B. Spoločnosť ProSiebenSat.1 má zo všetkých 

sledovaných spoločností tento ukazovateľ najvyšší. Príčinou je nízka účtovná hodnota 

akcie spôsobená nízkym vlastným kapitálom.      

 

 

Graf č. 40: Vývoj kurzu akcie ProSiebenSat.1 za posledných 10 rokov v eurách
133

 

 

Tabuľka č. 9: Pomery P/E a P/B spoločnosti PorSiebenSat.1 Media
134

 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

P/E 24,57 21,47 25,57 19,74 13,95 

P/B 13,12 9,85 10,60 5,54 5,25 
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V tejto podkapitole bolo analyzovaných osem spoločností, ktoré prešli prvotným 

výberom. Na začiatku bola vždy uvedená stručná charakteristika spoločnosti. Ďalej bolo 

analyzované finančné zdravie spoločnosti, tržby, zisky, dividendy a rentability. 

V závere každej analýzy bol sledovaný vývoj kurzu akcie a  vývoj P/E  a P/B. 

Vypočítané hodnoty budú využité v ďalšej podkapitole. 

3.4 Komparácia spoločností medzi sebou 

V tejto kapitole budú porovnané spoločnosti analyzované v predchádzajúcej kapitole. 

Na komparáciu spoločností bude využitá účelovo vytvorená matica. V matici budú 

spoločnosti hodnotené v troch kritériách: finančné zdravie spoločnosti, rentabilita 

spoločnosti a ocenenie spoločnosti trhom.  

Finančné zdravie spoločnosti bude hodnotené ukazovateľmi celkovej zadlženosti 

a bežnej likvidity. Ukazovateľ zadlženosti má záporný charakter. To znamená, že je 

žiaduce, aby bol čo najnižší. Zadlženosti bude pridelená váha 3. Naopak, pri ukazovateli 

bežnej likvidity sa bude požadovať, aby bola čo najvyššia. Tomuto ukazovateľu je 

pridelené váha 1. Na analýzu rentability budú využité ukazovatele rentability celkových 

aktív a rentability vlastného kapitálu. Keďže je v záujme investora, aby bola spoločnosť 

čo najvýnosnejšia, oba ukazovatele majú kladný charakter. Rentabilite celkových aktív 

je pridelená váha 3 a rentabilite vlastného kapitálu váha 2. Posledným kritériom je 

ocenenie spoločnosti trhom. Toto kritérium zastupujú ukazovatele P/E a P/B. Oba 

ukazovatele majú záporný charakter. Ukazovateľu P/E je pridelená váha 2 a pomeru P/B 

váha 1.  

Tabuľka č. 10: Základná matica medzipodnikovej komparácie 

SPOLOČNOSŤ Zadlženosť (%) Likvidita P/E P/B ROA (%) ROE (%) 

Disney 53,02 0,81 17,44 3,48 9,37 19,95 

Time Warner 59,00 1,08 14,05 2,60 7,58 18,49 

21st Century Fox 66,61 2,25 23,04 4,02 5,82 17,43 

CBS 90,51 1,58 56,99 10,29 1,71 18,05 

Sky 79,14 0,96 24,46 4,42 3,77 18,07 

Vivendi 47,93 0,92 22,94 1,58 3,58 6,87 
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V nasledujúcej tabuľke sú hodnoty ukazovateľov nahradené podielom hodnoty 

ukazovateľa danej spoločnosti a priemernej hodnoty daného ukazovateľa (v prípade 

ukazovateľov so záporným charakterom ide o podiel priemernej hodnoty ukazovateľa 

a hodnoty ukazovateľa danej spoločnosti) násobeným váhou ukazovateľa. V stĺpci súčet 

sú takto prepočítané ukazovatele jednotlivých spoločností sčítané. V stĺpci priemer je 

hodnota zo stĺpca súčet podelené súčtom váh jednotlivých ukazovateľov (teda hodnotou 

12).  

Tabuľka č. 11: Prepočítaná matica medzipodnikovej komparácie metódou váženého podielu 

Spoločnosť zadlž. likvidita P/E P/B ROA ROE Súčet Priemer Poradie 

Disney 3,90 0,62 2,76 1,20 5,43 2,19 16,09 1,34 2. 

Time Warner 3,50 0,82 3,42 1,61 4,39 2,03 15,77 1,31 3. 

21st Century 

Fox 
3,10 1,71 2,09 1,04 3,37 1,91 13,22 1,10 4. 

CBS  2,28 1,20 0,84 0,41 0,99 1,98 7,71 0,64 8. 

Sky 2,61 0,73 1,96 0,95 2,18 1,98 10,42 0,87 7. 

Vivendi 4,31 0,70 2,09 2,64 2,07 0,75 12,58 1,05 5. 

Lagardère 2,79 0,77 2,49 2,33 1,40 1,02 10,80 0,90 6. 

ProSiebenSat.1 2,55 1,45 3,44 0,80 4,16 4,13 16,53 1,38 1. 

Váhy 3 1 2 1 3 2 

3+1+2+1+3+2 = 12 Charakter 

ukazovateľov 
[-1] [+1] [-1] [-1] [+1] [+1] 

 

V matici sa najlepšie umiestnila spoločnosť ProSiebenSat.1. Je to tak vďaka jej 

vysokým hodnotám rentability vlastného kapitálu a likvidity, a takisto vďaka nízkemu 

pomeru P/E. Naopak, ProSiebenSat.1 má zo sledovaných spoločností druhú najvyššiu 

Lagardère 73,97 1,02 19,32 1,79 2,41 9,27 

ProSiebenSat.1 80,94 1,91 13,95 5,25 7,17 37,62 

Váhy 

ukazovateľov 
3 1 2 1 3 2 

Charakter 

ukazovateľov 
[-1] [+1] [-1] [-1] [+1] [+1] 
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úroveň celkovej zadlženosti a pomeru P/B. Riziko spočíva v tom, že práve vysoká 

úroveň zadlženosti ovplyvňuje aj výsledky ostatných ukazovateľov. Dôvodom vysokej 

hodnoty bežnej likvidity je fakt, že hlavným zdrojom financovania spoločnosti sú 

dlhodobé záväzky. V tomto kontexte však možno považovať finančnú situáciu 

spoločnosti za nie veľmi uspokojivú. Ďalším dôvodom, prečo spoločnosť získala 

v matici prvenstvo je hodnota rentability vlastného kapitálu. Tú má ProSiebenSat.1 

takmer dvojnásobnú oproti druhej najlepšej spoločnosti Disney. Pritom rentabilita 

celkových aktív je u spoločnosti Disney o viac ako 2% vyššia. Z uvedeného vyplýva, že 

mimoriadne vysoká ROE nebola dosiahnutá vďaka vysokému zisku, ale vďaka využitiu 

finančnej páky. Na základe uvedených dôvodom nebude odporučené zaradiť spoločnosť 

ProSiebenSat.1 do portfólia. 

Na druhej priečke sa umiestnila spoločnosť Disney. Zadlženosť spoločnosti prekračuje 

úroveň 50%, ale iba o tri percentá. Spoločnosť dosahuje najvyššiu úroveň rentability 

celkových aktív a druhú najvyššiu rentabilitu vlastného kapitálu. Akcie Disneyho sa 

zároveň obchodujú za nižšie násobky zisku než väčšina ostatných spoločností. Možno 

konštatovať, že hoci Disney nezískala v matici najviac bodov, po zhodnotení výsledkov 

z nej vyšla ako najvhodnejšia pre zaradenie do investičného portfólia.    

Tretie miesto obsadila ďalšia americká spoločnosť Time Warner. Hodnoty jej ROA 

a ROE sa nachádzajú tesne za hodnotami spoločnosti Disney. Takisto je to v prípade 

zadlženosti. Čo sa týka ocenenia jej akcií, tie sa obchodujú dokonca za nižšie násobky 

svojho zisku a účtovnej hodnoty ako je to u spoločnosti Disney.  

Štvrté miesto obsadila spoločnosť 21st Century Fox. Jej ROE a ROA sa pohybujú pod 

úrovňou hodnôt Time Warner. Spoločnosť má už pomerne vysokú zadlženosť 66,61%, 

ale na druhej strane dosahuje najvyššiu úroveň bežnej likvidity.  

Piate až ôsme miesto obsadili spoločnosti Vivendi, Lagardere, Sky a CBS. Spoločnosť 

Vivendi má síce najnižšiu zadlženosť, ale nízku rentabilitu celkových aktív a najnižšiu 

rentabilitu vlastného kapitálu. Spoločnosť Lagardere má vysokú zadlženosť a pomerne 

nízku rentabilitu. Spoločnosti Sky a CBS sú vysoko zadlžené, s nízkou hodnotou ROA 

a ich akcie sa predávajú za vysoké násobky ich ziskov a účtovných hodnôt.           



66 

 

 

3.5 Verifikácia výsledkov bankrotným a bonitným modelom 

V predchádzajúcej kapitole boli porovnané spoločnosti medzi sebou na základe 

vybraných pomerových ukazovateľov. V tejto kapitole budú spoločnosti hodnotené 

prostredníctvom Altmanovho modelu využívaného pre spoločnosti s verejne 

obchodovanými akciami. Tento model bol využitý za účelom zistiť, či sú analyzované 

spoločnosti ohrozené bankrotom. Finančná situácia bude hodnotená aj indexom bonity. 

3.5.1 The Walt Disney Company 

Tabuľka č. 12: Z-score spoločnosti The Walt Disney Company
135

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,03 0,02 0,00 0,00 -0,04 

EAT

celkové aktíva
 0,08 0,10 0,10 0,11 0,10 

EBIT

celkové aktíva
 0,12 0,15 0,16 0,16 0,15 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 3,72 4,26 4,94 3,53 3,29 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,55 0,58 0,59 0,60 0,58 

Z-score 3,34 3,78 4,23 3,41 3,13 

Hodnota Z-score sa u spoločnosti Disney počas celého sledovaného obdobia udržiavala 

nad hodnotou 2,99. Možno preto konštatovať, že spoločnosť je finančne stabilná. 

Najlepšiu hodnotu spoločnosť dosiahla v roku 2015 a odvtedy hodnota ukazovateľa 

klesá. Rok 2017 bol jediným rokom v sledovanom období, keď tržby spoločnosti oproti 

minulému roku nenarástli, ale dokonca mierne poklesli. To sa prejavilo aj v ukazovateli, 

ktorý vyjadruje pomer celkových tržieb a celkových aktív, ktorý zaznamenal prvý 

pokles v roku 2017. Jediný ukazovateľ, ktorý si v celom období udržiaval sústavný 

klesajúci trend je pomer čistého pracovného kapitálu a celkových aktív. Prvým 

z dôvodov je rast celkových aktív. Druhým je neustále sa zhoršujúci pomer obežných 

aktív a krátkodobých záväzkov. V roku 2013 činili obežné aktíva spoločnosti približne 
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14,1 miliardy dolárov, čím výrazne prevyšovali krátkodobé záväzky v hodnote 11,7 

miliardy. V roku 2017 činili obežné aktíva iba 15,9 miliardy oproti krátkodobým 

záväzkom v hodnote 19,6 miliardy dolárov. Tento jav sa prejavil aj vo vývoji bežnej 

likvidity, ktorá v sledovanom období neustále klesala. V posledných piatich rokoch 

rástla aj celková zadlženosť spoločnosti. Súhrnne možno konštatovať, že hoci je 

spoločnosť finančne zdravá a nie je ohrozená bankrotom, jej finančné zdravie sa 

postupne zhoršuje. Aj vývoj Z-score v posledných dvoch rokoch napovedá, že vývoj 

tohto ukazovateľa je potrebné v nasledujúcich rokoch sledovať. 

Tabuľka č. 13: Index bonity spoločnosti The Walt Disney Company
136

  

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 0,02 -0,01 0,03 0,00 -0,01 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 2,46 2,34 2,23 2,06 1,89 

EBT

celkové aktíva
 0,12 0,15 0,16 0,16 0,14 

EBT

celkové tržby
 0,21 0,25 0,26 0,27 0,25 

zásoby

celkové tržby
 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,55 0,58 0,59 0,60 0,58 

INDEX BONITY 2,54 2,94 3,18 3,19 2,89 

     

Hodnota indexu bonity rástla od roku 2013 do roku 2016 a pokles zaznamenala iba 

v roku 2017. Dôvodom je vývoj tržieb a zisku pred zdanením. Obe hodnoty v období 

2013 až 2016 rástli a v roku 2017 došlo k ich miernemu poklesu. Z tabuľky vyplýva, že 

v roku 2015 a 2016 bola bonita spoločnosti extrémne dobrá a v roku 2017 veľmi dobrá. 

Ide teda stále o veľmi solídne výsledky.   
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3.5.2  Time Warner 

Tabuľka č. 14: Z-score spoločnosti Time Warner
137

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,07 0,06 0,07 0,06 0,02 

EAT

celkové aktíva
 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 

EBIT

celkové aktíva
 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 1,45 1,80 1,27 1,79 1,81 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,44 0,43 0,44 0,44 0,45 

Z-score 1,78 1,98 1,71 1,99 1,99 

 

Hodnota Z-score spoločnosti Time Warner v posledných piatich rokoch balansovala 

medzi tzv. „šedou zónou“ a hodnotami, ktoré indikujú riziko bankrotu. Najnižšiu 

hodnotu pritom dosiahol v oku 2015 a odvtedy rastie. Pri bližšom pohľade je však 

zrejmé, že prepad v roku 2015 nebol spôsobený neuspokojivým hospodárskym 

výsledkom, ale poklesom ceny akcií a tým aj tržnej hodnoty spoločnosti. Ostatné 

hodnoty zostávali relatívne stabilné. Vývoj hodnoty Z-score je teda v posledných 

rokoch priaznivý a nenaznačuje ohrozenie bankrotom. 

Tabuľka č. 15: Index bonity spoločnosti Time Warner
138

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 -0,02 0,02 -0,01 -0,01 0,03 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,79 1,63 1,59 1,58 1,69 
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EBT

celkové aktíva
 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 

EBT

celkové tržby
 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 

zásoby

celkové tržby
 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,44 0,43 0,44 0,44 0,45 

INDEX BONITY 1,84 1,82 1,99 1,84 2,05 

Hodnota indexu bonity je podobne ako pri Altmanovom koeficiente stabilná. Takisto 

stabilná je aj väčšina ukazovateľov, ktoré sa využívajú pri jeho výpočte. Jedinou 

výnimkou je pomer cash flow a cudzích zdrojov, ktorý v sledovanom období osciloval 

okolo nuly. Je to tak preto, že cash flow spoločnosti v sledovanom období prechádzal 

do záporných čísel. Hodnota indexu bonity sa pohybovala okolo hodnoty 2, čo je 

hranica medzi dobrou a veľmi dobrou situáciou.      

3.5.3    21st Century Fox 

Tabuľka č. 16: Z-score spoločnosti 21st Century Fox
139

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 

EAT

celkové aktíva
 0,14 0,08 0,17 0,06 0,06 

EBIT

celkové aktíva
 0,19 0,12 0,22 0,11 0,12 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 2,46 2,20 1,94 1,45 2,00 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,54 0,58 0,58 0,57 0,56 

Z-score 3,02 2,54 2,96 2,09 2,45 
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V posledných štyroch rokoch sa hodnoty Z-score u spoločnosti 21st Century Fox 

udržiavajú v šedej zóne. Spoločnosť dosiahla lepší výsledok v roku v 2013, vďaka 

nadpriemernému zisku toho roku. V nasledujúcich rokoch však hodnoty Z-score 

pohybovali medzi hodnotami 2 a 3, nemožno preto vďaka tomuto modelu predpovedať 

jej ďalší vývoj. 

Tabuľka č. 17: Index bonity spoločnosti 21st Century Fox
140

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 -0,09 -0,03 0,10 -0,12 0,05 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,65 1,62 1,57 1,45 1,50 

EBT

celkové aktíva
 0,17 0,09 0,20 0,09 0,09 

EBT

celkové tržby
 0,32 0,16 0,34 0,15 0,16 

zásoby

celkové tržby
 0,10 0,10 0,09 0,12 0,11 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,54 0,58 0,58 0,57 0,56 

INDEX BONITY 3,37 1,93 4,03 1,65 2,03 

 

Vývoj hodnoty indexu bonity u spoločnosti je pomerne turbulentný, pričom nemá jasný 

trend. Dôvodom je stagnácia úrovne tržieb a veľmi nerovnomerný vývoj zisku pred 

zdanením, ktorý v roku 2013 dosahoval úroveň 8,7 miliardy, v roku 2014 klesol na 5,2 

miliardy, v roku 2015 opäť stúpol na 9,9 miliardy, v roku 2016 prepadol o vyše 

polovicu na 4,2 miliardy a v roku 2017 narástol na 4,7 miliardy. Stabilný nezostával ani 

pomer tohto zisku a tržieb. Výsledky spoločnosti Fox možno teda zhodnotiť ako veľmi 

dobré, ale ťažko z nich predpovedať ďalší vývoj spoločnosti. 
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3.5.4 CBS Corporation 

Tabuľka č. 18: Z-score spoločnosti CBS Corporation
141

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,04 0,06 0,09 0,10 0,11 

EAT

celkové aktíva
 0,07 0,12 0,06 0,05 0,02 

EBIT

celkové aktíva
 0,12 0,09 0,11 0,11 0,12 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 2,19 1,67 1,09 1,30 1,08 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,53 0,52 0,53 0,54 0,66 

Z-score 2,38 2,08 1,75 1,87 1,85 

   

Hodnota Z-score spoločnosti CBS sa v posledných rokoch udržuje v šedej zóne tesne 

nad „rizikovou zónou“. Najhoršiu hodnotu dosiahla v roku 2015. Môže za to jednak 

pokles čistého zisku a jednak pokles ceny akcií, a teda aj tržnej hodnoty vlastného 

kapitálu. V ďalších rokoch sa spoločnosť udržala v šedej zóne vďaka stabilizácii cien 

akcií. Problémom je, že pokles čistého zisku naďalej pokračoval, a Z-score tak už 

nedosiahlo hodnoty z rokov 2013 a 2014. V súčasnosti teda Altmanov koeficient 

neindikuje ohrozenie bankrotom, no neumožňuje nám predpovedať vývoj spoločnosti. 

Tabuľka č. 19: Index bonity spoločnosti CBS Corporation
142

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 -0,02 0,00 -0,01 0,01 -0,02 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,61 1,41 1,31 1,18 1,10 
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EBT

celkové aktíva
 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 

EBT

celkové tržby
 0,19 0,15 0,18 0,17 0,14 

zásoby

celkové tržby
 0,06 0,07 0,10 0,11 0,13 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,53 0,52 0,53 0,54 0,66 

INDEX BONITY 2,13 1,71 2,03 1,97 1,84 

  Aj hodnota indexu bonity vychádzala u spoločnosti CBS najlepšie v roku 2013. Po 

poklese roku 2014 nastal v roku 2015 opäť nárast. V ďalších rokoch potom index bonity 

klesal. Tým v podstate kopíruje vývoj zisku pred zdanením. Najhorší vývoj má pomer 

celkových aktív a cudzích zdrojov, ktorý dokazuje problémový rast zadlženosti. Na 

začiatku sledovaného obdobia bola zadlženosť spoločnosti CBS 62,23%, kým na konci 

roka dosahovala 90,51%. V súčasnosti je hodnota bonity spoločnosti hodnotená ako 

dobrá, no určite je nutné sledovať jej vývoj v budúcnosti. 

3.5.5 Sky 

Tabuľka č. 20: Z-score spoločnosti Sky
143

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,04 0,01 0,02 0,02 -0,01 

EAT

celkové aktíva
 0,15 0,13 0,13 0,04 0,04 

EBIT

celkové aktíva
 0,22 0,18 0,12 0,06 0,05 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 2,42 2,63 1,44 1,04 1,16 

celkové tržby

celkové aktíva
 1,14 1,16 0,65 0,69 0,70 

Z-score 3,57 3,52 2,11 1,58 1,62 
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Od roku 2013 do roku 2016 zaznamenal Altmanov koeficient výrazný pokles. V rokoch 

2013 a 2014 sa pohyboval dostatočne vysoko na úrovni finančne stabilnej spoločnosti. 

V roku 2014 nastal výrazný prepad do sivej zóny. V tom roku zaznamenal výrazný 

pokles pomer zisku pred zdanením a nákladovými úrokmi a celkových aktív, a tiež 

pomer celkových tržieb a celkových aktív. V oboch prípadoch bol príčinou nárast 

menovateľa, teda celkových aktív. Výrazný pokles zaznamenal aj pomer tržnej 

kapitalizácie a celkových dlhov. Aj v tomto prípade bola príčinou zmena menovateľa. 

V roku 2015 totiž narástli cudzie zdroje z 5,4 miliardy libier na 12,1 miliardy. 

V nasledujúcom roku sa Z-score prepadlo do pásma, v ktorom je spoločnosť ohrozená 

bankrotom. Príčinou tohto prepadu bol pokles zisku pred zdanením a nákladovými 

úrokmi a tiež čistého zisku. Výrazný pokles zaznamenal aj pomer tržnej kapitalizácie 

a celkových dlhov. Príčinou bol aj pokles tržnej kapitalizácie, aj nárast celkových dlhov. 

V roku 2017 Z-score síce mierne narástlo, no spoločnosť Sky je naďalej ohrozená 

bankrotom. 

Tabuľka č. 21: Index bonity spoločnosti Sky
144

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 0,07 0,05 0,02 0,05 0,00 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,19 1,20 1,27 1,25 1,26 

EBT

celkové aktíva
 0,20 0,16 0,10 0,04 0,04 

EBT

celkové tržby
 0,17 0,14 0,15 0,06 0,06 

zásoby

celkové tržby
 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 

celkové tržby

celkové aktíva
 1,14 1,16 0,65 0,69 0,70 

INDEX BONITY 3,18 2,59 1,97 1,02 0,95 
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Hodnota indexu bonity spoločnosti Sky počas celého sledovaného obdobia klesala. Na 

jeho začiatku ešte index ukazoval extrémne dobrú finančnú situáciu, kým v súčasnosti 

už indikuje určité problémy. Hoci tržby spoločnosti medziročne rástli, tento rast sa 

nepreniesol aj do zisku pred zdanením, ktorého vývoj je nepravidelný. V sledovanom 

období zároveň výrazne narástol objem celkových dlhov aj celkových aktív. Index 

bonity spolu s Altmanovým bankrotným modelom jasne ukazujú, že spoločnosť je 

v súčasnej dobe príliš riziková, aby bola zaradená do portfólia konzervatívneho 

investora.   

3.5.6 Vivendi 

Tabuľka č. 22: Z-socre spoločnosti Vivendi
145

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 -0,03 0,24 0,13 0,06 -0,02 

EAT

celkové aktíva
 0,06 0,14 0,06 0,04 0,04 

EBIT

celkové aktíva
 0,01 0,02 0,04 0,04 0,03 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 0,85 2,19 1,92 1,78 1,71 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,21 0,28 0,31 0,33 0,36 

Z-score 0,81 2,16 1,81 1,66 1,51 

 

Hoci najhoršiu hodnotu Z-score dosiahla spoločnosť v roku 2013, súčasný vývoj je stále 

nepriaznivý. V roku 2013 mala spoločnosť vysoké dlhy (aj zadlženosť), vysokú 

hodnotu celkových aktív, a aj napriek veľkému kapitálu dosahovala pomerne nízky zisk. 

V nasledujúcom roku spoločnosť znížila svoj dlh z 30,2 na 12,8 miliardy eur a dosiahla 

aj podstatne vyšší čistý zisk. Vďaka týmto faktorom sa Z-score spoločnosti posunulo do 

šedej zóny. Vývoj v ďalších rokoch však taký priaznivý ani zďaleka nebol. Spoločnosť 

sa opäť zadlžovala, zhoršovala sa hodnota čistého pracovného kapitálu (v roku 2017 sa 
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dokonca prepadla do záporných čísel) a napriek miernemu rastu tržieb sa čistý zisk 

neustále znižoval. Všetky tieto faktory prispeli k tomu, že hodnota Altmanovho 

koeficientu sa postupne prepadá a spoločnosť je ohrozená bankrotom. 

Tabuľka č. 23: Index bonity spoločnosti Vivendi
146

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 -0,08 0,47 0,10 -0,33 -0,13 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,63 2,80 2,52 2,54 2,09 

EBT

celkové aktíva
 0,00 0,00 0,03 0,04 0,03 

EBT

celkové tržby
 0,01 -0,01 0,11 0,12 0,07 

zásoby

celkové tržby
 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,21 0,28 0,31 0,33 0,36 

INDEX BONITY 0,13 0,88 1,27 0,78 0,65 

 

Aj v prípade spoločnosti Vivendi index bonity potvrdzuje výsledky Altmanovho 

modelu. Z výnimkou roku 2015 index bonity nikdy neprekročil hodnotu 1 a indikoval 

tak určité problémy. Je to spôsobené jednak nízkym cash flow, ktorý bol v posledných 

dvoch rokoch dokonca záporný a jednak ziskom pred zdanením, ktorý je v porovnaní 

s celkovými aktívami a celkovými tržbami zanedbateľný. Možno konštatovať, že aj 

Vivendi je príliš riziková na zaradenie do konzervatívneho portfólia. 
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3.5.7 Lagardère 

Tabuľka č. 24: Z-score spoločnosti Lagardère
147

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,05 -0,04 -0,04 -0,08 0,01 

EAT

celkové aktíva
 0,16 0,01 0,01 0,03 0,03 

EBIT

celkové aktíva
 0,18 0,03 0,02 0,04 0,04 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 0,64 0,51 0,57 0,60 0,63 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,87 0,96 0,87 0,95 0,95 

Z-score 2,14 1,32 1,24 1,39 1,50 

 

Ani druhá francúzska spoločnosť sa nemôže pochváliť vyššou úrovňou Z-score.  V roku 

2013 mala spoločnosť ešte pomerne solídny zisk a kladný čistý pracovný kapitál. 

Vďaka tomu sa aj hodnota Z-score v tom roku udržala v šedej zóne. V nasledujúcich 

rokov napriek stabilnej úrovni tržieb sa EBIT aj EAT udržiavali na veľmi nízkych 

úrovniach a čistý pracovný kapitál v záporných číslach. To spôsobuje, že Z-score 

spoločnosti Lagardère sa udržiava hlboko v úrovni značiacej ohrozenie bankrotom. 

Tabuľka č. 25: Index bonity spoločnosti Lagardère
148

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 0,20 -0,22 0,00 -0,01 0,01 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,54 1,38 1,35 1,36 1,35 

EBT

celkové aktíva
 0,17 0,02 0,01 0,03 0,03 
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EBT

celkové tržby
 0,20 0,02 0,02 0,04 0,03 

zásoby

celkové tržby
 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,87 0,96 0,87 0,95 0,95 

INDEX BONITY 3,25 0,17 0,43 0,73 0,67 

 

Určité finančné problémy indikuje okrem Altmanovho modelu aj index bonity. Hoci 

spoločnosť udržuje v celom období stabilné tržby, zisk pred zdanením do roku 2015 

prudko klesal a až v roku 2016 nastal jeho nárast. Ten je však stále nedostatočný, keďže 

zisk pred zdanením činil v roku 2016 314 miliónov eur, kým v roku 2013 takmer pol 

miliardy. Aj v prípade spoločnosti Lagardère je teda nutné konštatovať, že nemôže byť 

zaradené do konzervatívneho portfólia.   

3.5.8 ProSiebenSat.1 Media 

Tabuľka 26: Z-score spoločnosti ProSiebenSat.1 Media
149

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

čistý pracovný kapitál

celkové aktíva
 0,07 0,07 0,08 0,15 0,18 

EAT

celkové aktíva
 0,09 0,09 0,07 0,06 0,07 

EBIT

celkové aktíva
 0,19 0,17 0,13 0,11 0,11 

tržná hodnota vlastného kapitálu

celkové dlhy
 2,03 2,31 2,34 1,58 1,22 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,73 0,74 0,61 0,58 0,62 

Z-score 2,77 2,89 2,65 2,16 2,04 
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Tržná hodnota vlastného kapitálu pre každý rok bola získaná zo stránky spoločnosti
150

. 

Hodnoty Altmanovho koeficientu spoločnosti ProSiebenSat.1 sa počas celého 

sledovaného obdobia udržiavali v šedej zóne. Vrchol pritom dosiahol v roku 2014 

a odvtedy klesá. Pokles je v posledných dvoch rokoch je najlepšie viditeľný vo vývoji 

pomeru tržnej kapitalizácie a celkových dlhov. Dôvodom poklesu tohto ukazovateľa je 

pokles cien akcií a tržnej kapitalizácie a súčasne nárast celkových dlhov. Spoločnosť sa 

teda stále udržiava v šedej zóne a v súčasnosti nie je ohrozená bankrotom, no vzhľadom 

na vývoj Altmanovho koeficientu je vhodné, aby bola jeho hodnota aj v nasledujúcich 

rokoch sledovaná. 

Tabuľka č. 27: Index bonity spoločnosti ProSiebenSat.1 Media
151

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

cash flow

cudzie zdroje
 -0,13 0,02 0,06 0,10 0,05 

celkové aktíva

cudzie zdroje
 1,20 1,24 1,22 1,28 1,24 

EBT

celkové aktíva
 0,15 0,14 0,11 0,10 0,10 

EBT

celkové tržby
 0,20 0,19 0,19 0,17 0,16 

zásoby

celkové tržby
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

celkové tržby

celkové aktíva
 0,73 0,74 0,61 0,58 0,62 

INDEX BONITY 2,47 2,61 2,31 2,18 2,02 

 

Hodnoty indexu bonity sa u ProSiebenSat.1 udržiaval počas sledovaného obdobia na 

veľmi dobrej úrovni. Spoločnosť dosahuje stabilné zisky aj tržby a s výnimkou roku 
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2013 dosahuje kladný cash flow. Najväčším problémom je vysoká zadlženosť 

spoločnosti.  

3.5.9 Zhrnutie 

Na záver tejto podkapitoly možno konštatovať, že na základe Altmanovho modelu 

spoločnosť Disney je finančne stabilná. Spoločnosti Time Warner, CBS Corporation, 

21st Century Fox a ProSiebenSat.1 sú v šedej zóne a na základe Altmanovho 

koeficientu ich vývoj nemožno predpovedať. Pri spoločnostiach Sky, Vivendi 

a Lagardère je potrebné na základe ich Z-score rátať s rizikom bankrotu.     

Výsledné hodnoty indikátoru bonity korešpondujú s výsledkami Z-score. Aj v tomto 

prípade sa spoločnosť Disney umiestnila v výrazným predstihom pred ostatnými 

spoločnosťami a jej finančná situácia je hodnotená ako veľmi dobrá. Rovnako možno 

interpretovať hodnoty IB spoločností Time Warner, 21st Century Fox a ProSiebenSat.1. 

Finančnú situáciu spoločnosti CBS Corporation možno hodnotiť ako dobrú. Podobne 

ako pri Altmanovom vyšli výsledky spoločnosti Sky, Vivendi a Lagardère najhoršie 

a index bonity indikuje určité problémy vo finančnej situácii týchto spoločností.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Spoločnosť Disney bola na základe medzipodnikovej komparácie ohodnotená ako 

najvhodnejšia pre zaradenie do investičného portfólia. Disney v komparácii nezískal 

najviac bodov. Je finančne zdravší ako spoločnosť ProSiebenSat.1, ktorá najviac bodov 

získala. Disney je lídrom v oblasti filmovej produkcie v USA, je súčasťou indexu Dow 

Jones Industrial Average a jej akcie majú dlhú históriu obchodovania na americkej 

burze. Spoločnosť dosahuje vysokú rentabilitu. Tieto závery potvrdilo aj Altmanovo   

Z-score, podľa ktorého je spoločnosť finančne zdravá a tiež aj index bonity, podľa 

ktorého je jej finančná situácia veľmi dobrá. Z týchto dôvodov odporúčam zaradiť 

spoločnosť Disney do portfólia. Jej podiel v portfóliu by mal tvoriť 45 %. 

Druhou spoločnosťou, ktorú navrhujem zaradiť do portfólia je spoločnosť Time 

Warner. Tá dosiahla iba o niečo horšie výsledky v oblasti rentability aj finančného 

zdravia než Disney a jej akcie sú obchodované za výhodnejšie ceny. Podľa Altmanovho 

Z-score budúcnosť spoločnosti nemožno predpovedať, no na základe indexu bonity je 

finančná situácia spoločnosti veľmi dobrá. Time Warner dosiahol v analýze indexu 

bonity druhú najlepšiu hodnotu po spoločnosti Disney. Preto navrhujem jej podiel 

v portfóliu 35 %. 

Poslednou spoločnosťou, ktorú navrhujem zaradiť do portfólia fondu je 21st Century 

Fox. Táto spoločnosť obsadila štvrté miesto v medzipodnikovej komparácii. Dosiahla 

druhé najvyššie Z-score z analyzovaných spoločností a tretiu najlepšiu hodnotu indexu 

bonity. Navrhujem, aby bolo do akcií Foxu vložených zostávajúcich 20 % portfólia. 
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ZÁVER   

Cieľom práce bolo vytvoriť návrh portfólia podielového fondu kvalifikovaných 

investorov. Fond sa zameriava na akcie významných svetových mediálnych spoločností. 

Práca bola koncipovaná do troch častí. 

Prvá časť bola teoretická. V tejto časti bola charakterizovaná právna úprava fondu 

kvalifikovaných investorov. Ďalej v nej bola popísaná klasifikácia investičných stratégií 

hedgeových fondov. Fond, ktorému sa venuje táto práca využíva equity hedge stratégiu. 

Pre výber spoločností sa využíva fundamentálna analýza. Preto sa ďalšia časť teórie 

venovala fundamentálnej analýze. Následne boli popísané kritériá, ktoré musia spĺňať 

spoločnosti zaradené do portfólia konzervatívneho investora. Na základe nich boli 

stanovené kritériá, podľa ktorých sú hodnotené spoločnosti v tejto práci. Následne boli 

charakterizované metódy medzipodnikového porovnávania. Poslednú časť tvoril popis 

bankrotných a bonitných modelov.  

Druhá, analytická časť je rozdelená do viacerých podkapitol. Prvá obsahuje stručný 

štatút modelového fondu. V ďalšej podkapitole boli vybrané štyri najväčšie americké 

a štyri najväčšie európske mediálne spoločnosti, ktoré spĺňali kritéria stanovené 

v štatúte fondu. Týchto osem spoločností bolo v nasledujúcej podkapitole hodnotené 

prostredníctvom fundamentálnej analýzy. Ďalšia podkapitola obsahovala komparáciu 

týchto ôsmich spoločností medzi sebou s využitím metódy váženého podielu. Získané 

výsledky boli v poslednej podkapitole verifikované Altmanovým modelom a indexom 

bonity. Atmanov index označil spoločnosti, ktoré sú ohrozené bankrotom. Indexom 

bonity bolo taktiež ohodnotené finančné zdravie spoločností. 

V tretej časti bol na základe získaných výsledkov bol zostavený návrh portfólia fondu. 

Návrh bol zostavený zo spoločností Disney, Time Warner a 21st Century Fox.    
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ZOZNAM PUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

BV        Účtovná hodnota akcie 

CP         Cenné papiere   

DPS       Dividenda pripadajúca na jednu bežnú akciu 

EAT       Zisk po zdanení 

EBIT      Zisk pred zdanením a nákladovými úrokmi 

EBT       Zisk pred zdanením 

EPS        Zisk pripadajúci na jednu bežnú akciu 

ETF       Exchange Traded Fund 

IB          Index bonity 

P/B        Pomer tržnej ceny a účtovnej hodnoty akcie   

P/E        Pomer tržnej ceny akcie a zisku pripadajúceho na akciu    

ROA     Rentabilita celkových aktív 

ROE     Rentabilita vlastného kapitálu   
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