
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace strategické analýzy vybraného podniku 

 

Realisation of Strategic Analysis of a Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Patrik Koco 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Lucja Matusiková, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava, 2015 



 

 

 

 



 

 

 



3 

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................ 5 

2. Význam a štruktúra strategickej analýzy ..................................................................... 7 

2.1. Stratégia a taktika ................................................................................................. 7 

2.2. Fázy vývoja strategického manažmentu v podnikovej praxi ............................... 8 

2.3. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele .......................................................................... 11 

2.4. Analýza externého prostredia podniku ............................................................... 13 

2.4.1. Analýza makroprostredia ............................................................................ 16 

2.4.2. Analýza odvetvového prostredia ................................................................. 19 

2.5. Analýza interného prostredia ............................................................................. 23 

2.5.1. Analýza zdrojov .......................................................................................... 23 

2.5.2. Finančná analýza ......................................................................................... 24 

2.5.3. Analýza SWOT ........................................................................................... 33 

2.5.4. Ofenzívne a defenzívne stratégie ................................................................ 35 

2.5.5. Výber stratégie ............................................................................................ 37 

3. Prezentácia vybraného podniku ................................................................................. 39 

4. Strategická analýza v konkrétnych podmienkach podniku ....................................... 41 

4.1. Analýza makroprostredia - PEST analýza ......................................................... 42 

4.2. Finančná analýza ................................................................................................ 49 

4.3. Horizontálna a vertikálna analýza ...................................................................... 55 

4.4. Analýza zdrojov ................................................................................................. 56 

4.5. SWOT analýza ................................................................................................... 57 

5. Vyhodnotenie analýzy, námety a odporúčania .......................................................... 60 

6. Záver .......................................................................................................................... 62 

Zoznam použitej literatúry ................................................................................................. 63 

Zoznam skratiek ................................................................................................................. 65 

Prehlásenie o využití výsledkov diplomovej práce 



4 

 

Zoznam príloh 

Prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Úvod 

 

Pre každú firmu je veľmi dôležité, aby si udržala dobré meno medzi zákazníkmi, a aby 

bola schopná dlhodobo sa presadiť na trhu. V súčasnom období sa musia firmy vyrovnávať so 

stále väčšou konkurenciou, čo je okrem iného aj následkom stále väčšej globalizácie. Aby 

bola firma schopná zotrvať na trhu, je dôležité analyzovať nielen samotný trh a externé 

prostredie, ale tiež podnik a jeho interné prostredie. Slovo dlhodobo sa používa stále menej 

a menej, pretože veľké množstvo firiem doslova bojuje o prežitie. Podmienky sa menia zo dňa 

na deň, stále doznievajú následky ekonomickej krízy z roku 2008 a konkurencia je každým 

dňom tvrdšia. Ale práve dlhodobé, alebo inak povedané strategické myslenie manažérov je 

neoddeliteľnou súčasťou úspechu veľkého množstva spoločností a často býva kľúčom nielen 

k presadeniu sa na trhu, ale k tej úlohe oveľa dôležitejšej – k zotrvaniu na trhu. 

 

V dnešnej dobe, keď je trh presýtený takmer vo všetkých odvetviach, je stále ťažšie obstáť 

medzi konkurenciou. Pokiaľ chce podnik uspieť v tomto tvrdom boji, musí byť pred 

konkurentmi vždy o krok napred. Cieľom každého podniku by mala byť výnimočnosť, aby 

ponúkal niečo iné, špeciálne, niečo, čo ho bude definovať a čím sa bude odlišovať od 

ostatných. Jedným z predpokladov, aby bol podnik schopný budovať svoju pozíciu, aby bol 

jedinečný, je kvalitná podniková stratégia. Aby bol podnik schopný preniknúť a udržať sa na 

trhu, musí spracovať strategický plán založený na výsledkoch analýz tak, aby čo najlepšie 

vykreslil súčasnú situáciu a reakciu na ňu, ale aby tiež predpokladal ďalší vývoj a mal 

v zálohe pripravené ďalšie stratégie. Podnik musí byť schopný promptne reagovať na to, čo 

definuje súčasnú ekonomiku asi najviac – na zmeny. Ak sa v tomto turbulentnom prostredí 

podnik nechce stratiť, musí mať jasne stanovené poslanie, víziu, hodnoty a ciele, teda niečo, 

čoho sa môže pevne držať, kedykoľvek to bude nutné. Je nevyhnutné, aby podnik bol 

pripravený prejsť do ofenzívy s využitím svojich silných stránok, keď sa mu na to naskytnú 

príležitosti, ale tiež aby bol schopný účinne sa brániť, keď sa vyskytnú v okolí hrozby 

útočiace na jeho slabiny. 

 

Cieľom tejto práce je na základe strategickej analýzy zhodnotiť aktuálnu situáciu firmy, 

v ktorej sa nachádza, navrhnúť zmeny, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť jej hospodárenie 

a vytvoriť potenciál na ďalší rozvoj.  
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Práca je rozdelená do 6 kapitol. Po úvode nasleduje druhá kapitola zameraná na 

oboznámenie s pojmami používanými v strategickej analýze, ich vysvetlenie a tiež rozdelenie 

strategickej analýzy na externú a internú s popisom jednotlivých metód používaných v oboch 

oblastiach. 

 

Tretia kapitola predstavuje analyzovanú spoločnosť, ktorou je v tomto prípade 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. Táto spoločnosť sa zaoberá audítorskou 

a poradenskou činnosťou pre firmy, ale takisto sa snaží aj vzdelávať ľudí prostredníctvom 

uznávaných kvalifikácií a certifikácií, aby boli schopní orientovať sa na trhu.  

 

Štvrtá kapitola je venovaná analýze firmy, jej externého prostredia a ďalších faktorov, 

ktoré môžu ovplyvniť jej pozíciu na trhu. Takisto je analyzované aj interné prostredie 

pomocou finančnej analýzy, analýzy zdrojov a sčasti tiež prostredníctvom SWOT analýzy. 

 

Po analýze firmy nasleduje kapitola venovaná vyvodeniu návrhov a odporúčaní pre firmu, 

ktoré by mali pomôcť zlepšiť jej hospodárenie. Tieto odporúčania sú vyvodené na základe 

analýz v kapitole štyri. 

 

Prácu uzatvára záver a následne prílohy, ktoré obsahujú účtovné výkazy firmy, ako aj 

niekoľko tabuliek s výsledkami analýz. 
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2. Význam a štruktúra strategickej analýzy 

 

Účelom druhej, teoreticky zameranej kapitoly, je vysvetlenie podstaty strategickej 

analýzy. Na začiatku je objasnený historický pôvod strategickej analýzy a jej základy, 

následne kapitola objasňuje samotný proces, jeho metódy a možnosti ich využitia v praxi.  

 

2.1. Stratégia a taktika 

 

Stratégia sa zaoberá základnými otázkami existencie a rozvoja podniku. Rozhodnutia 

vykonávané na strategickej úrovni bývajú mimoriadne dôležité až kritické. Mávajú dlhodobý 

charakter a poskytujú podniku pevnú oporu a orientáciu v zložitom a premenlivom prostredí. 

V minulosti bola dlhodobosť chápaná ako kľúčová vlastnosť stratégie. Avšak vzhľadom na 

zrýchľovanie a prehlbovanie prekvapivých zmien ustupuje dlhodobosť a do popredia sa 

dostáva význam, dôležitosť a principiálnosť dôsledkov strategického rozhodnutia pre prežitie 

a prosperitu podniku. Stratégia dáva podniku pevné, ale zároveň pružné hranice, v rámci 

ktorých sa podnik uberá k vytýčenému cieľu. 

 

Počas vývoja teórie manažmentu bolo sformulované veľké množstvo definícií toho, čo 

stratégia vlastne znamená. Začalo to definíciami, ktoré sú už dnes považované za tradičné, 

a ktoré stratégiu stotožňovali s vopred vytvorenou predstavou o tom, akým smerom sa chce 

podnik uberať a akým spôsobom sa tam chce dostať. Je nutné podotknúť, že tieto teórie boli 

založené na čisto racionálnej a logickej zložke. Avšak ako všade inde, ani v podnikaní nie je 

nič čierno-biele. Najmodernejšie princípy strategického riadenia sú už založené na 

predpoklade, že je nepravdepodobné, aby bola úspešná stratégia založená čisto na logickom 

a racionálnom prístupe. Aby sa bolo možné prispôsobiť dynamickému okoliu, je potrebné 

využiť aj intuitívne postupy. Preto G. Johnson a K. Scholes vytvorili definíciu stratégie 

kombinujúcu tradičné aj moderné predstavy o stratégii do komplexného celku [1]: 

 

 stratégia ako prirodzený výber – podniky sa musia kvôli tlaku prostredia neustále 

prispôsobovať vonkajším zmenám 

 stratégia ako plán – stratégia je výsledkom vysoko systematických foriem 

plánovania – toto je racionálny prístup k stratégii 
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 stratégia ako postupnosť čiastkových krokov – adaptívny prístup, riadený 

dôslednejšie 

 stratégia ako kultúra – prístup založený na skúsenostiach, predpokladoch 

a domnienkach vedenia podniku 

 stratégia ako politika – stratégia je výsledkom vnútorných bojov, v ktorých 

manažéri, jednotlivci alebo malé skupiny prostredníctvom vyjednávania prijímajú 

kompromisy 

 stratégia ako vízia – kľúčovým pri tvorbe stratégie je jednotlivec alebo malá skupina 

s víziou, kam sa podnik môže reálne dostať – intuitívny prístup 

 

Taktika ponúka odpoveď na otázku, aký postup by mal podnik zvoliť v konkrétnej 

situácii. Taktické rozhodnutia v rámci vymedzenej stratégie sa skôr zaoberajú menej 

závažnými a krátkodobými problémami v podnikaní. Podstatou taktiky je aktuálna reakcia na 

vznikajúce problémy. Stratégiu a taktiku nemožno jednoznačne oddeliť, tieto pojmy sa často 

prepletajú podľa zaujatého hľadiska a postavenia. Čo je nižšou úrovňou riadenia vnímané ako 

strategické, môže byť vyššou úrovňou vnímané ako taktické. Čo sa dnes môže javiť ako 

taktické, môže sa v budúcnosti ukázať ako strategické.[1] 

 

2.2. Fázy vývoja strategického manažmentu v podnikovej praxi 

 

Rozvoj teórie a praxe strategického manažmentu bol z hľadiska historického vývoja 

podmienený zmenami kvality podnikateľského prostredia, vývojom životného cyklu podniku, 

ktorý je podmieňovaný nielen externým prostredím, ale aj úrovňou vnútorného prostredia 

podniku. V histórii vývoja teórie a praxe strategického manažmentu môžeme identifikovať tri 

relatívne ohraničené fázy: 

 

1. vývojová fáza začala v 60. rokoch 20. storočia a bola charakteristická využívaním 

metód dlhodobého plánovania. Toto obdobie charakterizovali pomerne stabilné vonkajšie 

podmienky a dostatok zdrojov. Za takýchto podmienok prosperita podniku závisela najmä od 

efektívneho využívania interných zdrojov, čo viedlo k tomu, že plánovanie sa zameriavalo 

najmä na interné procesy a ich racionalizáciu.[2] 
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2. vývojová fáza bola pozorovaná od prelomu 60. a 70. rokov a nazýva sa strategické 

plánovanie. Je dôsledkom prudko sa meniacich externých podmienok, konkrétne napríklad 

energetických kríz, vzostupom osobných počítačov, ekologických kríz a podobne. Podnik 

začínajú ľudia vnímať ako otvorený systém, závislý od svojho okolia. Strategické plánovanie 

je založené na detailnom skúmaní externého a interného prostredia, stanovuje strategické ciele 

a formuluje stratégiu podniku ako spôsob dosahovania cieľov. 

 

3. vývojová fáza vznikla na prelome 70. a 80. rokov a rozumie sa ňou široko založený 

systém strategického riadenia. V predchádzajúcej fáze bolo vypracovaných mnoho 

komplexných procesov plánovania, od ktorých si podnikatelia sľubovali že im zaručia 

úspešnú existenciu podniku. Minimálna pozornosť bola venovaná skúmaniu spoľahlivosti 

a realizovateľnosti stratégie. Strategické riadenie doplnilo strategické plánovanie 

o implementáciu, hodnotenie a kontrolu stratégie a je chápané ako súvislý proces so spätnou 

väzbou. 

  

4. vývojová fáza, ktorá sa objavila na začiatku 90. rokov minulého storočia, zatiaľ 

nedostala jednotné pomenovanie. Najviac sa opakujú pojmy strategické riadenie založené na 

zmene, alebo len riadenie zmien, ďalej spolupracujúce stratégie a super- alebo 

hyperkonkurencia. Strategické riadenie založené na zmene je dôsledkom komplexného 

a turbulentného prostredia. Prechod zo stabilného do dynamického podnikateľského 

prostredia sa pre mnohé podniky stal vážnou hrozbou. Podstatou tejto stratégie je schopnosť 

prispôsobovať sa stále sa meniacemu prostrediu. Podniky s najväčšími ambíciami nemenia 

len seba, ale aj externé prostredie. Spolupracujúce stratégie predstavujú zakladanie 

strategických aliancií, partnerstiev a sietí, v ktorých podniky spolu znášajú zvýšené 

podnikateľské riziko. Podstatou superkonkurencie je výrazná konkurenčná výhoda, vďaka 

ktorej môže podnik dosiahnuť poprednú pozíciu v odvetví a od nej sa odvíjajúci mimoriadny 

zisk. V superkonkurencii sa bojuje o superzisk. Konkurenčná výhoda býva nestabilná 

a dlhodobo neudržateľná, preto je potrebné výnosy z nej plynúce inkasovať rýchlo 

a intenzívne. Zmyslom stratégie v podmienkach superkonkurencie je neustále vytvárať 

konkurenčnú prevahu. 

 

Takto načrtnuté fázy vývoja strategického manažmentu majú svoj odraz v podnikovej 

praxi. Rozvoj strategického manažmentu v podniku sa člení na štyri fázy [2]: 
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1. fáza sa zakladá na finančnom plánovaní, pre podnik je kľúčové zostavenie ročného 

rozpočtu a krátkodobých plánov. Základom plánovacieho procesu sú dosiahnuté finančné 

ukazovatele a ich extrapolácia. Z rozpočtu sa dá odvodiť zodpovednosť vnútropodnikových 

útvarov a následne sa stanovujú nákladové limity pre príslušné činnosti. Formálne ide 

o krátkodobé plánovanie, zamerané na interné prostredie podniku, preferujúce finančné 

ukazovatele a vyžadujúce neustále sledovanie výnosov a nákladov. To však neznamená, že 

podnik nie je riadený na základe premyslenej stratégie – je kľúčové, aby stratégia bola 

realizovaná manažérmi podniku. 

 

2. fáza – finančné plánovanie je doplnené o prognosticky podložené dlhodobé plánovanie 

v horizonte niekoľkých rokov. Využívané prognostické metódy majú matematicko-štatistický 

charakter, pričom prioritu majú jednoduché formy extrapolácie. Účinnosť plánovacieho 

procesu sa týmto pohľadom zvyšuje, manažéri sú nútení viac si uvedomovať externé 

prostredie a jeho vplyv na podnik. Výsledkom dlhodobého plánovania je efektívnejšia 

alokácia zdrojov a včasné rozhodnutie o dlhodobej konkurenčnej pozícii podniku. 

 

3. fáza je zameraná na externe orientované plánovanie, nazývané aj environmentálne 

plánovanie. Po skúsenostiach s dlhodobým plánovaním dospeli podniky, v mnohých 

prípadoch sklamané prognostickými metódami, k potrebe efektívnejšie začleniť prvky 

externého prostredia do svojho plánovacieho procesu. Táto fáza sa od ostatných odlišuje tým, 

že zvláštna pozornosť je tu venovaná makroekonomickým, sociálno-demografickým 

a technologickým trendom, ovplyvňujúcim podnik a odvetvie, a pôsobeniu konkurenčných síl 

na trhu. Podniky hľadajú nové spôsoby ako zistiť a uspokojiť potreby zákazníkov. Centrom 

pozornosti top manažmentu sa stávajú možné zlepšenia strategickej pozície podniku. Od 

plánovačov sa očakáva, že vypracujú niekoľko variácií stratégii, ktoré je možné navzájom 

porovnať, pričom top manažment následne vyberie najvhodnejší variant pomocou 

formalizovaných procedúr. 

 

4. fáza vzniká splynutím všetkých predchádzajúcich faktorov do jednotného procesu 

a nazýva sa integrované strategické riadenie. Zahŕňa dlhodobé a environmentálne plánovanie, 

ale aj myslenie a konanie vedúce k trvalejšej konkurenčnej výhode. Je to ucelený prístup 

k plánovaniu, implementácii a kontrole. Vyššia kvalita tohto prístupu závisí na strategickom 

myslení manažérov na všetkých úrovniach, komplexnom a súčasne flexibilnom a kreatívnom 

plánovacom procese, systéme pozitívnych postojov k tímovej práci, otvorenej komunikácii, 
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podnikavosti a budúcnosti podniku. Veľké podniky používajú dôkladnejšie prepracované 

a komplexnejšie plánovacie systémy, avšak do 4. fázy sa môžu dostať aj menšie podniky. 

Tabuľka 2.1 uvádza prehľad najdôležitejších faktorov vývojových fáz strategického riadenia 

v podniku. 

 

Tab. 2.1 – Fázy vývoja strategického riadenia v podniku 

Faktor 
Finančné 

plánovanie 

Dlhodobé 

plánovanie 

Environmentálne 

plánovanie 

Integrované 

strategické 

riadenie 

Strategický 

rámec 
rozpočet dlhodobý plán prostredie 

strategické 

problémy 

Okruh 

strategického 

myslenia 

zvyčajné 

podnikanie 

nemenné 

kľúčové faktory 
konkurencia 

integrovaná 

denná aktivita 

Plánovací 

proces 
zhora nadol extrapolácia 

interaktívny 

s plánovačmi 

interaktívny 

niekoľko 

úrovňový 

Organizačná 

štruktúra 
historická 

plánovaná 

štábom 

trhovo 

orientovaná 

strategicky 

orientovaná 

Zameranie 

kontrolného 

procesu 

skúmanie 

rozpočtu 

analýza 

medzery 

trhové 

faktory 

strategické 

faktory úspechu 

Systém 

odmeňovania 
nediferencovaný subjektívny 

rozvoj 

riadenia 

založený na 

stratégii 

Štýl vedenia 

a kultúra 

zostav 

rozpočet 
udržuj v pohybe 

zaoberaj sa 

problémami 

zmeň 

budúcnosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slávika, 2005 

 

2.3. Poslanie, vízia, hodnoty a ciele 

 

Poslanie spoločnosti popisuje, čo je zmyslom spoločnosti a čím sa odlišuje. Napríklad 

poslaním spoločnosti Kodak je umožniť ľuďom „zachytiť všetky vzácne okamihy v živote 

človeka kdekoľvek, kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok.“ Poslanie je sústredené na 
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potreby zákazníka, ktoré sa firma snaží uspokojiť, než na konkrétne produkty. Dôležitým 

prvým krokom pri formulácii poslania je vypracovať definíciu zamerania spoločnosti. 

Definícia by v podstate mala dávať odpoveď na nasledujúce otázky: „Aké je naše zameranie? 

Aké bude v budúcnosti? Aké by malo byť?“ Odpovede na tieto otázky by mali pomôcť pri 

sformulovaní poslania. 

 

Vízia spoločnosti predstavuje želaný budúci stav; vyjadruje, často až príliš odvážne, čo by 

spoločnosť chcela dosiahnuť. Nokia, v minulosti najväčší výrobca mobilných telefónov, 

kedysi operoval s veľmi jednoduchou, no účinnou víziou: „Pokiaľ to môže byť mobilné, tak to 

mobilné aj bude!“ Táto vízia naznačovala, že nielen hlasové telefonovanie môže byť mobilné, 

ale aj množstvo ďalších, dátovo založených vecí, ako napríklad obrazové správy alebo 

internetové služby. Táto vízia viedla Nokiu k tomu, že svojho času dosiahla líderskú pozíciu 

vo vývoji mobilných telefónov schopných nielen hlasového telefonovania, ale aj 

fotografovania, prehliadania internetu, hrania hier a zvládania osobných i pracovných úkonov.  

 

Hodnoty vyjadrujú predstavu spoločnosti, ako by sa mali manažéri a zamestnanci 

správať, ako by mali obchodovať, a akú organizáciu by mali vybudovať, aby pomohli 

spoločnosti splniť jej poslanie. Keďže pomáhajú tvarovať správanie vo vnútri spoločnosti, 

hodnoty sú často vnímané ako základný kameň firemnej organizačnej štruktúry: súbor noriem 

a štandardov, ktoré objasňujú, ako majú zamestnanci pracovať, aby splnili poslanie a ciele 

spoločnosti.[3] 

 

Ciele sú základom hodnotenia činnosti podniku a meradlom jeho úspechu alebo 

neúspechu. Pomáhajú transformovať široko a všeobecne formulované poslanie do 

konkrétnych budúcich výsledkov. Pokiaľ sú jasne stanovené, sú základňou na sledovanie 

postupu realizácie poslania. Prostredníctvom cieľov sa vedenie podniku a ďalšie riadiace 

úrovne zaväzujú k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov v konkrétnom čase. [2] 

 

Ciele je možné rozdeliť na strategické, ktoré stanovuje top manažment, základ majú 

v poslaní a vízii podniku a bývajú plánované na dobu dlhšiu než 5 rokov, ďalej ciele 

operatívne, plánované v horizonte 1-5 rokov, majú konkrétnejšiu podobu než strategické 

ciele, plánuje ich stredný manažment, a nakoniec operačné ciele, ktoré sú úlohou najnižšej 

línie manažérov v hierarchii spoločnosti a ich splnenie sa plánuje v horizonte najneskôr 1 

roku. 
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Ciele musia spĺňať kritériá SMART [4]: 

 specific – konkrétne 

 measurable – merateľné 

 acceptable – prijateľné 

 realistic – uskutočniteľné 

 timed – termínované 

 

2.4. Analýza externého prostredia podniku 

 

Jednou z kľúčových úloh strategického manažmentu je adaptovať podnik na nestabilné 

a premenlivé prostredie, v ktorom sa nachádza. Čím sú externé podmienky dynamickejšie 

a komplexnejšie, tým viac sa zvyšuje vonkajšia neistota. Dynamika je vyjadrená v podobe 

rozsahu a frekvencie zmien. Komplexnosť je vyjadrená rozmanitosťou environmentálnych 

vplyvov, znalosťami na ich zvládnutie a množstvom vzájomných väzieb medzi externými 

faktormi. V jednoduchých, stabilných podmienkach podnik čelí prostrediu, ktoré môžeme 

ľahko charakterizovať a neprechádza výraznými zmenami. Takéto prostredie býva 

charakteristické pre prirodzené monopoly, napríklad výrobcovia a distributéri energie, vodné 

a lesné hospodárstvo, niektoré druhy ťažobného priemyslu a ďalšie odvetvia, chránené pred 

konkurenciou, alebo so štatútom verejných služieb. V takýchto podmienkach sa dajú 

identifikovať podnety a príčiny ovplyvňujúce vývoj externého prostredia. Môžeme medzi ne 

zaradiť sledovanie demografických údajov a ich retrospektívna analýza, pretože dokážu 

poskytnúť dôležité ukazovatele pre rozvoj školstva a zdravotníctva. 

 

Pokiaľ sú podmienky dynamické, manažérom nestačí k úspechu len štúdium a analýza 

minulosti. Keď premýšľajú o budúcnosti, premýšľajú intuitívne, alebo použijú niektoré 

štruktúrované metódy (delfská metóda, strategické scenáre a pod.). Dynamika sa zvyšuje 

rýchlym technologickým pokrokom a zmenami výrobkov a procesov, čo vedie aj k novým 

spôsobom ich použitia. Pre podnik je nevyhnutné neustále sledovať svojich dodávateľov, 

zákazníkov a konkurentov. Globálna konkurencia zasa prináša mnoho neočakávaných zmien 

na rôznych trhoch, ktoré je veľmi ťažké monitorovať súčasne, tým pádom sa nedá ich budúci 

vývoj predpovedať s istotou.[2] 
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Prostredie môžeme nazývať zložitým vtedy, keď faktory spôsobujúce jeho vývoj a zmeny 

sú zastreté a nevysvetliteľné. Podniky v zložitých situáciách čelia environmentálnym 

vplyvom, ktoré je ťažké nielen pochopiť, ale aj zbadať. Tento stav okolia býva označovaný 

výrazom chaos, ktorý však často býva nesprávne zamieňaný s neporiadkom. Manažéri sú 

nútení byť otvorení a vnímaví voči zmenám, musia zaujať flexibilný postoj, pokiaľ sa chcú 

úspešne vyrovnať so zložitosťou. 

 

Turbulencia sa stala neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia od 90. rokov 

minulého storočia. Znaky turbulencie skúmal I. Ansoff a vyjadril ich prostredníctvom 

premenlivosti (diskontinuity) a predvídateľnosti prostredia, v ktorom podnik pôsobí. Následne 

turbulenciu rozdelil na 5 úrovní, pričom každá z nich je charakterizovaná štyrmi faktormi: 

1. Zložitosť udalostí, ktoré sa v prostredí vyskytujú. 

2. Podobnosť s nasledujúcimi udalosťami. 

3.  Rýchlosť vývoja udalostí od okamihu ich prvého spozorovania. 

4. Viditeľnosť dôsledkov týchto udalostí. 

 

Štyri faktory každej z úrovní turbulencie sú uvedené v tabuľke 2.2. Na prvej úrovni je 

prostredie v podstate nemenné, prípadne je zmena veľmi pomalá. Na druhej úrovni je zmena 

pomalá a inkrementálna. Podnik môže reagovať v období medzi počiatočným a úplným 

dôsledkom zmeny. Tretia úroveň prináša zmenu rýchlu a inkrementálnu. Budúcnosť je 

logickým predĺžením minulosti. Podniky sú nútené vypracovať predvídavú stratégiu, aby boli 

schopné reagovať v predstihu pred zmenou. Štvrtá úroveň turbulencie je charakteristická 

veľmi rýchlou a súčasne diskontinuálnou zmenou a budúcnosť sa dá predvídať len čiastočne. 

Keďže budúcnosť je len minimálne podobná minulosti, podniky musia mať taký systém 

monitorovania prostredia, ktorý nie je založený na extrapolácii minulosti. 

 

Pokiaľ chce byť podnik úspešný v určitom odvetví, musí zosúladiť agresivitu svojho 

strategického správania, vnímavosť vonkajších zmien s premenlivosťou dopytu 

a príležitosťami na trhu. Čím turbulentnejšie prostredie, tým je podnik nútený agresívnejšie 

konkurovať, podnikať alebo meniť svoju orientáciu a citlivejšie vnímať svoje prostredie, ak 

má uspieť.[2] 
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Tabuľka 2.2 – Škála turbulencie podnikateľského prostredia 

Úroveň 

turbulencie 
1 2 3 4 5 

Zložitosť 
Národná 

Ekonomická 
+ 

Regionálna 

Technologická 
+ 

Globálna 

Sociálno-

politická 

Podobnosť 

udalostí 
Podobné Extrapolovateľné 

Diskontinuálne 

Podobné 

Diskontinuálne 

Neznáme 

Rýchlosť 

zmeny 

Pomalšia než 

reakcia 

Porovnateľná 

s reakciou 
Rýchlejšia než reakcia 

Oveľa rýchlejšia 

než reakcia 

Viditeľnosť 

budúcnosti 
Opakovateľná Prognózovateľná Predvídateľná 

Čiastočne 

predvídateľná 

Nepredvídateľná 

Prekvapenia 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slávika, 2005 

 

Pokiaľ chce byť podnik úspešný v určitom odvetví, musí zosúladiť agresivitu svojho 

strategického správania, vnímavosť vonkajších zmien s premenlivosťou dopytu 

a príležitosťami na trhu. Čím turbulentnejšie prostredie, tým je podnik nútený agresívnejšie 

konkurovať, podnikať alebo meniť svoju orientáciu a citlivejšie vnímať svoje prostredie, ak 

má uspieť. 

 

Externé prostredie, v ktorom sa podnik nachádza, je zložené z dvoch sfér [5]: 

 makroprostredie – prostredie, v ktorom pôsobia všetky podnikateľské subjekty bez 

ohľadu na odvetvie alebo okruh podnikania, teda ekonomické, sociálne, technické, 

demografické, právne, politické a ekologické faktory; 

 odvetvové prostredie – teda konkurencia, zákazníci, dodávatelia a ďalšie prvky, 

priamo ovplyvňujúce postavenie podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Obr. 2.1 – Externé prostredie podniku 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Antošovej, 2012 

 

Úlohou externej analýzy je identifikovať príležitosti a hrozby, ktoré na podnik pôsobia 

z externého prostredia. Vonkajšie pozitívne pôsobiace vplyvy predstavujú príležitosti, zatiaľ 

čo negatívne pôsobiace externé vplyvy predstavujú pre podnik hrozby.[5] 

 

2.4.1.  Analýza makroprostredia 

 

Makroprostredie tvorí súbor premenných, ktoré hoci pôsobia na všetky podniky rovnako, 

ich následky môže pocítiť každý podnik odlišne. Zahŕňa ekonomické, technické, 

demografické, právne, politické a ekologické faktory, ktoré je možné ďalej členiť z hľadiska 

lokálneho, národného alebo medzinárodného. 

 

Ekonomické prostredie je vymedzené druhom hospodárskeho mechanizmu, 

hospodárskou politikou vlády a globálnymi hospodárskymi vzťahmi. Makroekonomické 

prostredie a jeho stav určuje prosperitu celého hospodárstva krajiny a je ním ovplyvnená 

schopnosť podnikov dosahovať primeranú mieru zisku. 

 

MAKROPROSTREDIE 

Ekonomické, 
demografické, sociálne, 

politické, ekologické, 
demografické 

ODVETVOVÉ PROSTREDIE 

Dodávatelia, zákazníci, 
konkurencia 

INTERNÉ PROSTREDIE 

Podnik 
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Medzi najdôležitejšie faktory ekonomického prostredia radíme mieru hospodárskeho 

rastu, úrokovú mieru, menové kurzy a mieru inflácie. Ďalšie faktory, ktoré pomáhajú tvarovať 

ekonomické prostredie na národohospodárskej úrovni zahŕňajú daňovú sústavu, mieru 

nezamestnanosti, priemernú mzdu a jej vývoj, dopravné a telekomunikačné siete atď. Dôležité 

je aj venovať pozornosť hospodárskej politike vlády, ktorej účinnosť sa hodnotí pomocou 

metódy magického štvoruholníka, pozostávajúceho zo 4 kritérií – priemerné ročné tempo 

reálneho HDP, priemerná ročná miera nezamestnanosti, priemerné ročné tempo inflácie 

a priemerný podiel salda bežného účtu platobnej bilancie na nominálnom produkte. 

 

Vedecko-technické prostredie (t. j. technologické) tvoria inštitúcie ziskového aj 

neziskového charakteru, ktoré sa zaoberajú vedecko-výskumnou činnosťou, vývojom nových 

materiálov, výrobných metód, výrobkov, alebo sa podieľajú na ich výrobe a distribúcii. Ide 

o výskumné ústavy v oblasti základného a aplikovaného výskumu, výskumno-vývojové 

základne, technologické parky, inovačné centrá, podnikateľské inkubátory atď. Dôležitá je 

štátna vedecko-technická politika, ktorá by mala podporovať proinovačné prostredie, dobré 

podmienky na nákup licencií a podobne. Nové vedecké poznatky,, výrobkové a technologické 

inovácie predstavujú hrozbu i príležitosť. Tým, že vedecký pokrok sa neustále zrýchľuje, 

skracuje sa životný cyklus výrobkov a technológií. Zvyčajne nová generácia technológií 

predstavuje hrozbu pre pôvodnú, ale vytvára aj nové príležitosti. Oneskorená reakcia na tieto 

príležitosti vedie k zdĺhavému zaostávaniu, alebo dokonca až k odchodu z príslušného 

podnikania. 

 

Sociálne prostredie je súbor spôsobov, modelov a vzorov správania jednotlivcov 

a skupín motivovaných ich postojmi, hodnotami, ktoré uznávajú, potrebami, záujmami 

a požiadavkami. Takéto rozsiahle spektrum motívov môže nadobudnúť konkrétny mravný, 

pracovný, politický, zdravotný, náboženský, vojenský a iný obsah. Vplyv sociálnych faktorov 

môžeme vidieť v zmene potrieb, chutí, vkusu a preferencií spotrebiteľov. Pokiaľ ide 

o zamestnancov, tam sa zase prejavuje v ich očakávaniach, ako bude podnik plniť svoju 

občiansku úlohu. 

 

 Demografické prostredie predstavuje počet, štruktúru a pohyb obyvateľstva, zmeny 

v jeho vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe a jeho zoskupovanie v závislosti od jeho 

prirodzeného pohybu. Medzi hlavné demografické faktory radíme pôrodnosť a prírastok 

obyvateľstva, úmrtnosť, počet obyvateľov v práceschopnom veku, pomer ľudí žijúcich 
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v mestách a na vidieku, vzdelanostnú úroveň, štruktúru vekových kategórií, príjmovú 

štruktúru obyvateľstva, migráciu, cestovný ruch a ďalšie. 

 

Politické a právne prostredie vplýva na podniky prostredníctvom zákonov 

nariaďujúcich alebo zakazujúcich špecifické činnosti, a prostredníctvom predpisov, ktoré 

interpretujú a konkretizujú zákony. Politické a právne prostredie v praxi predstavujú napríklad 

protimonopolný zákon, právne dokumenty upravujúce podmienky podnikania (obchodný 

zákonník, zákonník práce a iné), štátna regulácia vybraných druhov podnikania (energetika, 

rozhlasové a televízne vysielanie a iné), ale aj ďalšie právne predpisy. 

 

Ekologické prostredie je vymedzené životným prostredím, ktoré podnik svojou 

činnosťou ovplyvňuje a naopak. Vzťahy medzi podnikom a životným prostredím bývajú 

regulované formálne (zákony a predpisy) a neformálne (ekologická kultúry a povedomie, 

ekologické skupiny a hnutia a podobne).  

 

V priebehu rokov sa vypracovali rôzne formy auditu širokého okolia. Najznámejšou je 

analýza PEST, ktorá môže byť uvádzaná aj ako STEP, prípadne v rozšírenej verzii PESTLE 

alebo SLEPTE analýza. Názvy sú prevzaté z anglického jazyka a tvoria ich kombinácie 

prvých písmen pojmov – Social, Legislative, Economic, Political, Technological, Ecological. 

[5] 

 

Ďalšou známou metódou analýzy externého prostredia je analýza metódou „4C“ 

zameraná na analýzu faktorov globalizácie. Táto metóda si dáva za cieľ podnietiť manažérov 

k tomu, aby začali pracovať v širších súvislostiach, často ide o relatívne vzdialené faktory 

a ich vzájomné prepojenia. Manažéri, ktorí budú pracovať takýmto spôsobom, sa stanú nielen 

vnímavejšími k hrozbám a príležitostiam, ale budú mať ľahšiu úlohu pri ich identifikácii. 

Preto spoločnosť, ktorá má globálnu pôsobnosť, musí brať do úvahy špecifické lokálne 

podmienky v jednotlivých regiónoch. 

Metóda „4C“, ako už jej názov vypovedá, pracuje so 4 základnými faktormi [4]: 

 Costs – náklady 

 Customers – zákazníci 

 Competitors – konkurencia 

 Country – národné špecifiká 
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2.4.2. Analýza odvetvového prostredia 

 

Odvetvové prostredie, nazývané aj pojmom konkurenčné prostredie, prestavuje skupinu 

podnikov ponúkajúcich výrobky alebo služby, ktoré sú navzájom zameniteľné. 

 

Cieľom odvetvovej a konkurenčnej analýzy je nájsť strategické činitele, ktoré ovplyvňujú 

situáciu v odvetví ako celku a sú zdrojom príležitostí a hrozieb pre jednotlivé podniky. 

Analýza skúma kľúčové ekonomické parametre odvetvia, jeho hybné sily, povahu 

a mohutnosť konkurenčných síl, pozíciu kľúčových konkurentov a ich pravdepodobné 

správanie, a tiež hodnotenie atraktívnosti odvetvia. 

 

Prvým krokom odvetvovej a konkurenčnej analýzy je skúmanie ekonomických 

a podnikateľských parametrov odvetvia. Medzi všeobecné parametre odvetvového prostredia 

patrí veľkosť trhu; mieru rastu trhu, určenie fázy životného cyklu odvetvia a času jej trvania; 

akčný rádius konkurencie (miestny, regionálny, národný, medzinárodný); počet konkurentov 

a ich relatívna veľkosť; počet zákazníkov a ich relatívna veľkosť; rozvoj a smerovanie 

vertikálnej integrácie v odvetví; veľkosť prekážok pri vstupe do a výstupe z odvetvia; 

inovačný priestor produktov a výrobných procesov; miera diferenciácie výrobkov a služieb 

konkurenčných podnikov; vplyv veľkovýroby na znižovanie nákladov vo výrobe, doprave 

a predaji, existencia nákladových predností veľkých podnikov pred malými; vplyv využitia 

výrobnej kapacity na efektívnosť podnikania a znižovanie fixných nákladov; kapitálová 

náročnosť; a nakoniec priemerná ziskovosť odvetvia. 

 

Podnikateľské a ekonomické parametre odvetvia však o ňom nevypovedajú všetko. 

Takmer všetky odvetvia prechádzajú neprestajnými zmenami a sú neustále v pohybe. 

Skúmanie životného cyklu odvetvia umožňuje vysvetliť zmeny, ale jeho výsledok nie je 

dokonalý. Musíme skúmať hlbšie príčiny, dôvody vysvetľujúce konkrétnu fázu cyklu 

odvetvia a jej dĺžku. Odvetvové podmienky sa menia, pretože pôsobia sily, ktoré motivujú 

alebo potláčajú zmeny. Najdôležitejšie zo spomínaných síl sa volajú hybné sily, pretože ich 

vplyv na zmeny prebiehajúce v štruktúre odvetvia je kľúčový. Existuje aspoň trinásť 

základných typov hybných síl, schopných ovplyvniť podmienky odvetvia a jeho celkovú 

atraktívnosť [2]: 
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 zmeny v dlhodobej miere rastu odvetvia – vzostup dlhodobého dopytu láka nové 

podniky, aby vstúpili na trh a naopak 

 zmeny zákazníkov kupujúcich výrobok a zmeny spôsobov jeho používania – 

nástup osobných počítačov zmenil pôvodný trh, na ktorý je teraz potrebná odlišná 

stratégia, pretože široká verejnosť začala používať niečo, čo bolo predtým určené len 

vedcom a inžinierom 

 výrobkové inovácie – rozširujú spotrebiteľskú základňu, obnovujú rasť odvetvia 

a rozširujú diferenciáciu výrobkov medzi konkurentmi 

 procesné inovácie – technický pokrok v metódach výroby môže veľmi pomôcť pri 

znižovaní nákladov na výrobu a tiež pri znížení kapitálovej náročnosti 

 marketingové inovácie – originálne formy predaja zvyšujú záujem zákazníkov, 

zvýšia dopyt a prehĺbia diferenciáciu produktu 

 vstup alebo odchod hlavných konkurentov z odvetvia – nové podniky vnášajú do 

odvetvia okrem nových produktov aj nové schopnosti a zdroje, čim menia podmienky 

hospodárskej súťaže 

 difúzia poznatkov – pôvodne originálne a chránené poznatky sa rozširujú cez 

vedecké a odborné časopisy, dodávateľov, distributérov, zákazníkov, čím sa technické 

know-how postupne stáva verejným majetkom, okrem prípadov prísnej patentovej 

ochrany 

 zmeny nákladov a efektívnosti – odvetvia, v ktorých existuje možnosť znižovania 

nákladov vďaka veľkovýrobe alebo nahromadeným skúsenostiam, predstavuje veľký 

podiel na trhu značnú konkurenčnú výhodu. Podniky sa navzájom predbiehajú v raste 

výrobných kapacít s cieľom získať dominantné postavenie v odvetví 

 rastúca globalizácia odvetvia – býva zvyčajne podnietená agresívnou stratégiou 

niektorých podnikov s cieľom získať dominantnú pozíciu vo svete, prípadne vznikom 

dopytu vo viacerých krajinách, odstránením obchodných prekážok, transferom 

technológií, lacnejšou pracovnou silou 

 vznik spotrebiteľských preferencií uprednostňujúcich diferencované výrobky 

pred bežnými (alebo štandardné výrobky namiesto diferencovaných) – 

preferovanie štandardných výrobkov zvyšuje konkurenciu v cenovej kategórii. Pokiaľ 

sa záujem spotrebiteľov presunie od štandardných výrobkov k diferencovaných, 

odpadá cenová konkurencia a firmy o zákazníka súťažia novými parametrami 

výrobku, doplnkami, balením, sprievodnými službami a reklamou 
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 vládna hospodárska politika a regulačné opatrenia – zásahy vlády výrazne 

ovplyvňujú energetický priemysel, odvetvie spojov, telekomunikácií a bankovníctva, 

sieť verejných nemocníc i súkromných ambulancií, prípadne zbrojársky priemysel 

v prípade agresívnej zahraničnej politiky štátu 

 zmena spoločenských priorít a životného štýlu – zvýšený záujem spotrebiteľov 

o obsah chemických aditív v potravinách prinútil potravinárske firmy zmeniť 

technológie, rovnako ako požiadavky bezpečnosti priniesli zásadné zmeny do 

automobilového priemyslu, alebo zodpovednosť za vlastné zdravie prispela k vzniku 

fitness centier a zariadení a pomôcok v nich používaných 

 znižovanie neistoty a podnikateľského rizika – pre novovznikajúce odvetvia býva 

typická neistota ohľadom veľkosti trhu, štruktúry nákladov, rozvoja produktu, 

distribúcie, správania zákazníka a voľby konkurenčnej stratégie. Časom sa neistota 

znižuje, čo však láka do odvetvia ďalšie podniky, ktoré preferujú nižšie riziko a rastúci 

trh 

 

Veľmi dôležitým faktorom odvetvového prostredia je konkurencia. Aj tu pôsobia sily, 

ktoré nazývame konkurenčné sily a osvedčeným návodom na ich skúmanie a hodnotenie je 

Porterov model piatich síl. 

 

Súperenie medzi podnikmi v odvetví, alebo inak povedané konkurencia, vo veľkej 

miere ovplyvňuje pozíciu a úspešnosť podniku na trhu. Je potrebné zistiť, či na trhu nepôsobí 

firma v pozícii monopolu, alebo viacero firiem v pozícii oligopolu. Od tohto zistenia sa odvíja 

cenová stratégia firmy, pretože malý podnik nedokáže odolávať veľkému cenovému tlaku zo 

strany monopolu, ktorý môže nasadiť účinnú cenovú stratégiu a doslova malý podnik zničiť. 

Existujú tu tiež bariéry vstupu, medzi ktoré môžeme zaradiť kapitálové náklady. Tie sa týkajú 

najmä výrobných podnikov. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú mieru konkurencie, môžeme 

zaradiť zahraničných konkurentov, veľkosť a počet podnikov pôsobiacich v rovnakom 

odvetví, fixné náklady a mieru rastu odvetvia. [7] 
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Obr. 2.2 – Porterov model piatich síl 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa David, 2011 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov predstavuje takisto jeden z kľúčových prvkov, ktorý má 

vplyv na podnikanie a zisk podniku. V tomto prípade predstavujú dôležitý faktor najmä ceny, 

za ktoré podnik nakupuje vstupy. Pokiaľ budú dodávatelia zvyšovať ceny, a to hlavne 

u kľúčových surovín, znižujú tým podniku zisk. Veľmi dôležitý je tiež počet dodávateľov na 

trhu. Najhoršia situácia pre podnik nastáva v prípade, že je na trhu len jeden dodávateľ, 

pretože podnik je nútený od neho nakupovať a prispôsobovať sa jeho podmienkam. 

 

Vyjednávacia sila zákazníkov má vplyv nielen na ten najdôležitejší faktor – výšku zisku 

podniku, ale zákazníci dokážu tiež ovplyvniť aj cenu výrobkov, tlačia na kvalitu výrobkov, 

servis a doplnkové služby či už pri predaji, alebo aj neskôr. Pokiaľ chce podnik zaujať 

a zvýšiť počet svojich kupujúcich, musí sa snažiť niečím odlíšiť, byť jedinečný a zaujať, 

ponúknuť niečo navyše. Tým môže byť napríklad komfort alebo služby, ktoré konkurencia 

neponúka. S tým všetkým sú ale, samozrejme, spojené vyššie náklady, preto je nutné, aby 

podnik našiel čo najefektívnejšie riešenie pri zachovaní čo najvyššej spokojnosti 

zákazníkov.[8]  

 

Substitúty sú výrobky alebo služby, ktoré môžu nahradiť pôvodný výrobok alebo službu, 

pretože uspokojujú podobné potreby. Platí, že čím je cena substitútu nižšia a jeho kvalita 

vyššia, čím nižšie sú náklady na prestup od tradičného produktu k substitučnému, tým 

vážnejšie sú hrozby vyvolané substitúciou. Náklady na prestup v prípade substitútov 
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výrobných zariadení predstavujú náklady na preškolenie pracovníkov, ďalšie technické 

vybavenie, technickú pomoc, kontrolovanie kvality, ale aj psychické nároky na spretŕhanie 

starých dodávateľských väzieb a nadviazanie nových. V prípade príliš vysokých nákladov na 

prestup musí predajca substitútov ponúknuť značné prevádzkové úspory alebo prírastok 

výkonu, aby získal nového zákazníka. 

Potenciálni (noví) konkurenti predstavujú podniky, ktoré ešte nepôsobia v príslušnom 

odvetví. Sú však schopné vstúpiť do odvetvia a konkurovať podnikom v ňom pôsobiacim. 

Vysoká pravdepodobnosť vstupu nových konkurentov predstavuje ohrozenie veľkosti 

trhových podielov a ziskov etablovaných podnikov. Hrozbu príchodu nových konkurentov 

ovplyvňujú prekážky vstupu a reakcie podnikov na nový vstup. Prekážky vstupu môžu byť 

prevádzkové, ekonomické, marketingové, psychologické a iné podmienky príslušného 

podnikania, ktoré už etablované podniky zvládli, a ktoré pre potenciálneho konkurenta 

predstavujú nevýhodu.[2] 

  

2.5. Analýza interného prostredia 

 

Hlavným rozdielom medzi externým a interným prostredím je to, že externé prostredie 

dokáže podnik samotný ovplyvniť v oveľa menšej miere, než prostredie interné, ktoré je 

v podstate plne v jeho réžii. Cieľom analýzy interného prostredia podniku je preskúmať 

zdroje, schopnosti, silné a slabé stránky podniku a konkurenčné výhody. Interná analýza je 

pre podnik veľmi dôležitá, pokiaľ chce byť pripravený promptne reagovať na ohrozenia 

a príležitosti, ktoré vznikajú v jeho okolí. Interné a externé prostredie spolu veľmi úzko 

súvisia, pretože sa vyvíjajú vo vzájomnej závislosti. Cieľom podniku je vytvoriť také interné 

prostredie, vďaka ktorému bude schopný čo najrýchlejšie reagovať na externý vývoj. 

 

2.5.1. Analýza zdrojov 

 

Analýza zdrojov by sa mala zameriavať na to, či sú podnikové zdroje využívané a do akej 

miery. Čím efektívnejšie podnik využíva svoje zdroje, tým nižšie prostriedky vynakladá na 

každú jednotku zisku. Cieľom každého podniku je dosiahnuť maximálny zisk pri 

minimálnych nákladoch. Podnikové zdroje predstavujú prostriedky, ktoré tvoria vstupy do 

výroby tovarov a služieb firmy a zahŕňajú zamestnancov, manažérsky talent, finančné 
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prostriedky, budovy, zariadenia, znalosti, schopnosti a expertízy pracovníkov a vedúcich 

pracovníkov a ostatné znalosti a zdroje vo všetkých funkčných oblastiach firmy.[9] 

  

Zdroje môžeme rozdeliť do 4 skupín [4]: 

1. Hmotné – dajú sa ľahko identifikovať, pretože podnik má k dispozícii informácie 

o stave a štruktúre (budovy, stroje, pozemky, materiál, prírodné suroviny atď.) 

2. Nehmotné – identifikácia je zložitejšia, ťažko sa zisťuje ich objem a štruktúra, 

a tiež je zložité hodnotiť ich vývoj (licencie, patenty, know-how atď.) 

3. Finančné – identifikácia je jednoduchšia ako pri nehmotných zdrojoch (hotovosť, 

vlastný kapitál, cudzí kapitál, vzťahy medzi dlžníkmi a veriteľmi) 

4. Ľudské – zahŕňajú hmotnú zložku (ľudí, ich štruktúru a kvalifikáciu) a nehmotnú 

zložku (schopnosti, zručnosti ľudí) 

 

Faktory vnútorného prostredia môžeme rozdeliť do 5 skupín [10]: 

 faktory vedecko-technického rozvoja 

 marketingové a distribučné faktory 

 faktory výroby a riadenia výroby 

 faktory podnikových a pracovných zdrojov 

 faktory finančné a rozpočtové 

 

2.5.2. Finančná analýza 

 

Finančná analýza je veľmi široký pojem a zahŕňa mnoho činností, kľúčových pre 

každodenné fungovanie podniku. Predstavuje spracovávanie transakcií, priebežné sledovanie 

operácií firmy, hodnotenie investícií, nahlasovanie problémov, odporúčanie ich riešení 

manažmentu a napĺňanie požiadaviek manažmentu na špeciálne riešenie. Všetky tieto úlohy 

môžeme považovať za finančnú analýzu, keďže si vyžadujú aplikovanie metód finančnej 

kontroly na operačné a investičné aktivity firmy. Po vykonaní finančnej analýzy je potrebné 

prekonvertovať jej výsledky do formátu, ktorému ľahko porozumie aj adresát. Pracovník 

zodpovedný za finančnú analýzu musí prekonvertovať účtovnícku a finančnú terminológiu do 

formátu, ktorému adresát úplne porozumie a bude na jeho základe schopný vymyslieť ďalší 

postup. [11] 
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Základným stavebným kameňom finančnej analýzy sú vstupné informácie. Sú také 

kľúčové z dôvodu, že je potrebné zachytiť všetky dáta, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom 

skresliť výsledky hodnotenia finančnej výkonnosti podniku. Podľa dostupnosti sa zdroje delia 

na interné (bezprostredne sa týkajú analyzovaného podniku) a externé (majú pôvod 

v externom prostredí a týkajú sa aj okolia firmy). Základné údaje pre finančnú analýzu sa 

najčastejšie čerpajú z účtovných výkazov, konkrétnymi zdrojmi sú súvaha, výkaz ziskov 

a strát a výkaz o tvorbe a použití finančných prostriedkov, ktorý je známejší ako výkaz cash 

flow. [13]  

Deterministické metódy sa používajú hlavne pri analýze vývoja a zmien počas menšieho 

počtu období a bývajú štandardnou súčasťou bežných finančných analýz podniku. Zahŕňajú 

[14]: 

 horizontálnu analýzu – hodnotí časovú zmenu ukazovateľov. Zmeny musia byť 

interpretované s obozretnosťou a komplexne, je potrebné zvážiť absolútne aj relatívne 

zmeny 

 

                     -         (2.1) 

 

                 
     - 

  - 
  

   

  - 
    (2.2) 

   kde Ut je hodnota ukazovateľa, t je bežný rok, t-1 je predchádzajúci rok, 

 vertikálnu analýzu – vyhodnocuje význam jednotlivých čiastkových zložiek a ich 

zloženie vybraného súhrnného absolútneho ukazovateľa 

 

                
  

∑  
      (2.3) 

  kde Ui je hodnota čiastkového, ∑   je veľkosť absolútneho ukazovateľa. 

 

Ďalším nástrojom finančnej analýzy je pomerová analýza, ktorá systematicky analyzuje 

sústavy určitých pomerových ukazovateľov. 

Ukazovatele likvidity merajú likviditu podniku, teda schopnosť uhradiť svoje záväzky 

v stanovenom termíne. Podnik, ktorý trpí nedostatkom likvidity, nie je schopný využívať 

príležitosti na zisk, ktoré sa mu naskytnú, alebo nedokáže uhradiť bežné záväzky, čo môže 

eventuálne vyústiť až k platobnej neschopnosti či dokonca vyhláseniu bankrotu. Iba 

dostatočne likvidný podnik dokáže svoje záväzky uhradiť včas. Likvidita by však nemala byť 
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ani príliš vysoká, pretože to môže znamenať, že v aktívach sú viazané príliš veľké 

prostriedky, ktoré by mohli byť lepšie zhodnocované. 

Okamžitá likvidita alebo tiež likvidita 1. stupňa predstavuje najužšie vymedzenie 

likvidity. Počíta sa v nej len s tými najlikvidnejšími zložkami majetku. Odporúčaná hodnota 

okamžitej likvidity sa pohybuje v rozmedzí 0,9 - 1,1. Zahŕňa peňažné prostriedky na bežnom 

účte, ďalších účtoch a v pokladnici, voľne obchodovateľné cenné papiere a šeky, respektíve 

ekvivalenty hotovosti. Výpočet sa vykonáva prostredníctvom vzorca 2.4. 

 

                     
                             

                            
   (2.4) 

 

Pohotová likvidita alebo tiež likvidita 2. stupňa je vyjadrená vzorcom 2.5 a mala by 

dosahovať hodnoty v rozmedzí od 1 do 1,5. Pri hodnote 1 podnik dokáže uhradiť svoje 

záväzky bez toho, aby predával svoje zásoby. Vyššia hodnota je dobrou správou pre 

veriteľov, ale horšou pre vedenie, keďže veľký objem OA viazaný v pohotových prostriedkov 

prináša len minimálny úrok. 

 

                     
           

               
        (2.5) 

 

Bežná likvidita alebo tiež likvidita 3. stupňa hovorí, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva 

krátkodobé záväzky podniku. Vyjadruje tiež mieru, do akej by mal podnik uspokojiť svojich 

veriteľov v prípade, že by okamžite premenil svoje aktíva na hotovosť. Čím vyššia je hodnota 

ukazovateľa, tým je pravdepodobnejšie, že si podnik zachová platobnú schopnosť. 

Odporúčané hodnoty oscilujú v rozmedzí 1,5 – 2,5 a výpočet vyjadruje vzorec 2.6.[13] 

 

                 
             

               
     (2.6) 

 

Pri analýze likvidity je dôležité spomenúť ešte jeden dôležitý pojem, a to čistý pracovný 

kapitál. Je možné ho vypočítať dvoma rôznymi spôsobmi, ktoré vyjadrujú vzorce 2.7 a 2.8. 

Výška ČPK je stanovená štruktúrou bilancie podniku. Aby bola zabezpečená likvidita firmy, 

musia byť obežné aktíva vyššie než krátkodobé záväzky, inak povedané, dlhodobé zdroje by 

mali byť vyššie než stále aktíva. Pokiaľ sa podnik nachádza v situácii, že z dlhodobých 
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zdrojov financuje OM, hovoríme o prekapitalizovaní podniku. Na druhej strane, v prípade, že 

podnik z krátkodobých zdrojov financuje SA, hovoríme o podkapitalizovaní podniku.[14] 

 

                                       (2.7) 

                                    (2.8) 

 

Rentabilita predstavuje výnosnosť vloženého kapitálu, je to schopnosť podniku 

dosiahnuť zisk využitím vloženého kapitálu, teda v tomto prípade hovoríme o tom, že podnik 

vlastne vytvára nové zdroje. Rentabilita je spôsob vyjadrenia miery zisku, ktorá v trhovej 

ekonomike predstavuje hlavné kritérium pre alokáciu kapitálu.[15] 

 

Rentabilita býva vyjadrovaná ako pomer zisku a hodnoty vloženého kapitálu. Pri 

výpočtoch rozlišujeme tri kategórie zisku, konkrétne sú to zisk pred zdanením a úrokmi 

(EBIT), zisk pred zdanením (EBT) alebo zisk po zdanení, zvaný aj čistý zisk (EAT). 

Rentabilita aktív sa vypočítava podľa vzorca 2.9 a hodnotí využívanie investovaných 

finančných prostriedkov zo strany firmy, a tiež meria viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu 

v jednotlivých druhoch aktív a pasív. Dáva do pomeru zisk s aktívami investovanými do 

podniku bez ohľadu na to, z akých zdrojov boli financované.[16] 

 

     
    

      
      (2.9) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadruje, ako sa zhodnotili všetky aktíva 

spoločnosti financované z vlastného aj cudzieho kapitálu. K výpočtu sa používa vzorec 

2.10.[13] 

 

      
               

             
     (2.10) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu vyjadruje výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania 

vlastníkmi a akcionármi. Na výpočet slúži vzorec 2.11. Pomocou tohto ukazovateľa investori 

zisťujú, či sa ich kapitál náležite reprodukuje vzhľadom na riziko investície. Nárast tohto 

ukazovateľa môže byť spôsobený zlepšením VH, zmenšením podielu VK vo firme, alebo aj 

poklesom úročenia cudzieho kapitálu. 
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        (2.11) 

 

Rentabilita tržieb hodnotí schopnosť podniku produkovať zisk pri danej úrovni tržieb, 

inými slovami – koľko zisku je podnik schopný vyprodukovať na 1 € tržieb. Výpočet je 

vyjadrený vzorcom 2.12. 

 

     
   

     
         (2.12) 

 

Ukazovatele zadlženosti sú ďalším dôležitým nástrojom finančnej analýzy. Pojem 

zadlženosť znamená, že podnik financuje určitú časť svojho majetku z cudzích zdrojov. 

Pokiaľ by podnik financoval svoju činnosť iba z vlastných zdrojov, značne by tým klesala 

výnosnosť vloženého kapitálu, na druhej strane financovanie čisto cudzími zdrojmi by 

znamenalo problémy pri jeho získavaní. Preto je úlohou analýzy zadlženosti nájsť ideálnu 

rovnováhu medzi vlastnými a cudzími zdrojmi, inými slovami nájsť optimálnu kapitálovú 

štruktúru. 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio) predstavuje pomer celkových záväzkov na 

celkových aktívach. Pri zvyšujúcej sa hodnote tohto ukazovateľa sa zvyšuje aj riziko 

veriteľov, ktorí preto vo všeobecnosti radšej vidia nižšie hodnoty tohto ukazovateľa, ale 

vyššie hodnoty zase môžu byť dobrými správami pre držiteľov kmeňových akcií, ak dokáže 

podnik dosahovať vyššie percento rentability, než je percento nákladových úrokov z cudzieho 

kapitálu. Výpočet tohto ukazovateľa vyjadruje vzorec 2.13. 

 

            
             

              
    (2.13) 

 

Koeficient samofinancovania (equity ratio) dopĺňa ukazovateľ veriteľského rizika 

a spolu by mali dosahovať približne hodnotu 1. Výpočet vyjadruje vzorec 2.14. Koeficient 

samofinancovania hovorí o tom, do akej miery je majetok spoločnosti financovaný 

prostriedkami akcionárov. 

 

              
               

              
          (2.14) 
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Ukazovateľ úrokového krytia používa podnik k tomu, aby zistil, či ešte dokáže uniesť 

dlhové zaťaženie. Hovorí o tom, koľkonásobne zisk prevyšuje nákladové úroky. Vypočíta sa 

podľa vzorca 2.15 a odporúčaná hodnota sa pohybuje v rozmedzí 3 a viac, keďže je nutné 

brať do úvahy skutočnosť, že zaplatením úrokov z cudzieho kapitálu sa úloha nekončí – musí 

ešte zostať dostatočný efekt aj pre akcionárov. 

 

                             
    

               
      (2.15) 

 

V tejto kategórii je tiež dôležité spomenúť ukazovatele, ktoré hodnotia možnosť ďalšieho 

zadlženia podniku. Jeden z nich je vyjadrený vzorcom 2.16, konkrétne sa jedná o maximálnu 

úrokovú mieru. Po zistení výsledku je nutné porovnať tento ukazovateľ s ukazovateľom 

rentability aktív. Týmto porovnaním získa podnik ukazovateľ podmienok pre zadlženie. Ak 

je rentabilita vyššia než maximálna úroková miera, predstavuje to pre podnik priestor na 

ďalšie zadlžovanie. Ak nastane opačný prípad, neodporúča sa ďalšie zadlžovanie, pretože 

podnik riskuje insolventnosť. 

 

                         
                

                                       
         (2.16) 

 

Ukazovatele aktivity vyhodnocujú, či je podnik schopný využívať investované finančné 

prostriedky a viazanosť rôznych častí kapitálu v jednotlivých druhoch aktív a pasív. 

Ukazovatele aktivity sú zvyčajne udávané v počte obrátok jednotlivých zložiek zdrojov alebo 

majetku, alebo v podobe doby obratu, ktorá vlastne predstavuje obrátenú hodnotu k počtu 

obrátok. Hodnotia najmä schopnosť podniku hospodáriť s jednotlivými zložkami aktív, a tiež 

ako to pôsobí na výnosnosť a likviditu. 

 

Obrátka celkových aktív hodnotí mieru využitia celkových aktív. Výpočet je vyjadrený 

vzorcom 2.17 a výsledok predstavuje počet obratov v priebehu jedného roka. 

 

            
     

  
    (2.17) 

 

Keď tento ukazovateľ obrátime, dostaneme dobu obratu aktív v dňoch. Logicky teda 

tento ukazovateľ vyjadruje to, za aký čas sa celkové aktíva otočia vo vzťahu k tržbám. Čím 
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nižšia hodnota, tým lepší výsledok pre podnik, trend by mal byť preto klesajúci. Výpočet je 

vyjadrený vzorcom 2.18. 

 

                   
          

     
   (2.18) 

 

Doba obratu zásob udáva počet dní, behom ktorých má podnik zásoby na sklade, až do 

ich spotreby alebo ďalšieho predaja. Ukazovateľ sa počíta podľa vzorca 2.19 a trend by mal 

byť takisto klesajúci, pretože cieľom podniku je využívať zásoby čo najefektívnejšie, preto by 

mali tráviť v sklade čo najmenej času a byť čo najskôr použité z dôvodu nákladov spojených 

so skladovaním.[13] 

 

                   
          

     
    (2.19) 

 

Nasledujúce dva ukazovatele spolu úzko súvisia, sú nimi doba obratu pohľadávok 

a doba obratu záväzkov. Doba obratu pohľadávok vyhodnocuje riadenie pohľadávok zo 

strany podniku a vyjadruje, aký je priemerný čas splatenia pohľadávok od odberateľov. 

Preferovaný je klesajúci trend, pretože podnik chce mať svoje pohľadávky splatené čo 

najskôr, aby mohol získané prostriedky ďalej investovať. Výpočet vyjadruje vzorec 2.20. 

Pokiaľ ide o dobu obratu záväzkov, tá hodnotí platobnú morálku firmy voči dodávateľom. 

Udáva, koľko priemerne trvá firme splatenie faktúr svojim dodávateľom. Vypočíta sa podľa 

vzorca 2.21 a preferovaný je stabilný trend. Zlaté pravidlo spojené s týmito ukazovateľmi 

hovorí o tom, že doba obratu pohľadávok by mala byť kratšia než doba obratu záväzkov.[14] 

 

                        
              

     
   (2.20) 

 

                      
           

     
               (2.21) 

 

Ďalšou z metód internej analýzy je VRIO, ktorá je založená na existencii takého interného 

podnikového prostredia, ktoré je zložené z heterogénnych a imobilných zdrojov 

a spôsobilostí. Interné podnikové prostredie skúma podľa štyroch kritérií: 

 Value – kritérium užitočnosti – hodnotí, či umožnia disponibilné zdroje a spôsobilosti 

podniku reagovať na externé ohrozenia a príležitosti 
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 Rareness – kritérium vzácnosti - vyjadruje, koľko podnikov z radov konkurencie už 

má vo vlastníctve rovnaké alebo podobne užitočné zdroje a schopnosti 

 Imitability – kritérium imitovateľnosti - hodnotí, do akej miery je zložité, náročné 

a hlavne nákladné vybudovať alebo zaobstarať chýbajúce zdroje alebo spôsobilosti 

v porovnaní s firmami, ktoré ich už majú k dispozícii 

 Organisation – kritérium organizovanosti – zisťuje, či je firma organizovaná takým 

spôsobom, aby naplno využila konkurenčný potenciál zdrojov a spôsobilostí, ktorými 

disponuje.[2] 

 

Kritériá užitočnosti, vzácnosti ,imitovateľnosti a organizovanosť je možné spojiť do 

jednoduchej sústavy, objasňujúcej konkurenčný a ziskový potenciál spojený s využívaním 

ktoréhokoľvek zdroja alebo spôsobilosti. Táto sústava je zobrazená v tabuľke 2.3. 

 

Tabuľka 2.3 – Osnova VRIO 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slávika, 2005 

 

Pokiaľ zdroje a spôsobilosti vo vlastníctve podniku nie sú užitočné, podnik nemôže 

vytvoriť alebo implementovať stratégiu, ktorá využíva environmentálne príležitosti alebo 

neutralizuje environmentálne hrozby. Organizovanie využívania takýchto zdrojov navýši 

náklady alebo skreše výnosy firmy. Tieto zdroje predstavujú slabosť v analýze SWOT. Firmy 

musia tieto slabosti stabilizovať, alebo sa vyhýbať využívaniu týchto zdrojov pri navrhovaní 
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alebo realizovaní stratégie. Pokiaľ podniky využívajú tento druh zdrojov a spôsobilostí, môžu 

očakávať, že sa ocitnú v konkurenčnej nevýhode pri porovnaní s firmami, ktoré tieto 

nehodnotné zdroje nevlastnia alebo nevyužívajú. S konkurenčnou nevýhodou je tiež spojený 

podpriemerný zisk. 

 

Pokiaľ sú zdroje a spôsobilosti užitočné, avšak nie vzácne, používanie prinesie 

konkurenčnú rovnosť a hospodársky výsledok na priemernej úrovni. Použitie hodnotných, 

avšak nie vzácnych zdrojov vo väčšine prípadov nevytvorí podniku nadpriemerný 

hospodársky výsledok, ale ich nesprávne alebo nedostatočné využitie môže podnik uvrhnúť 

do konkurenčnej nevýhody. V tejto súvislosti predstavujú užitočné, no všedné zdroje, silu 

v analýze SWOT. 

 

Pokiaľ sú zdroje a spôsobilosti užitočné, vzácne a zároveň nenákladné na imitáciu, ich 

používanie vytvorí podniku dočasnú konkurenčnú výhodu a nadpriemerný hospodársky 

výsledok. Podnik získava v tomto prípade výhodu prvého, teda veľmi dôležitú výhodu, 

pretože je prvý, ktorý je schopný využiť určitý špecifický zdroj. Časom však pravdepodobne 

konkurujúce podniky spozorujú túto výhodu a budú môcť získať alebo vyvinúť zdroje 

potrebné na implementovanie tejto stratégie prostredníctvom kopírovania alebo substitúcie 

bez nákladovej nevýhody v porovnaní s prvým podnikom. Časom teda bude konkurenčná 

výhoda nadobudnutá prvým podnikom stratená, pretože konkurenčné podniky imitujú zdroje 

nevyhnutné na konkurovanie. Avšak pretože v období od získania výhody až po jej imitáciu 

zo strany konkurencie bol podnik v popredí, býva tento druh zdroja alebo spôsobilosti 

považovaný za silu v zmysle analýzy SWOT. 

 

Pokiaľ sú zdroje a spôsobilosti užitočné, vzácne a nákladné na imitovanie, využívanie 

takéhoto zdroja bude podniku vytvárať udržateľnú konkurenčnú výhodu a nadpriemerný 

zisk, pretože konkurenčné podniky čelia značnej nákladovej nevýhode pri imitácii zdrojov 

a spôsobilostí úspešného podniku, a preto nie sú schopné imitovať stratégie tohto podniku. 

 

Kritérium organizovanosti pôsobí v osnove VRIO ako stmeľujúci faktor. Pokiaľ disponuje 

podnik napríklad hodnotnými, vzácnymi a nákladne imitovateľnými zdrojmi 

a spôsobilosťami, avšak nie je schopný z dôvodu chaotickej organizácie vyťažiť úplnú 

výhodu z takýchto zdrojov, určitá časť z potenciálnych nadpriemerných ziskov sa stratí. 

Veľmi slabá úroveň organizovanosti v takomto prípade by skutočne mohla doviesť podnik 
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s potenciálom pre nadpriemerné výsledky iba k priemerným, alebo možno aj podpriemerným 

výsledkom.[2]  

 

2.5.3. Analýza SWOT 

 

SWOT je skratka, ktorá sa skladá zo začiatočných písmen anglických názvov strengths 

(silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (príležitosti) a threats (hrozby). 

Tabuľka SWOT sumarizuje a zoraďuje interné silné a slabé stránky podniku a jeho externé 

príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti. Jednotlivé identifikované položky sa oceňujú, 

pretože väčšinou nie sú rovnako významné. Tabuľka SWOT je ľahko použiteľný nástroj na 

rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. Na jej základe sa dá formulovať 

stratégia, ktorá vzniká ako súlad medzi internými schopnosťami podniku (vyjadrené silnými 

a slabými stránkami) a jeho externým prostredím (vyjadrené príležitosťami a hrozbami). 

Pokiaľ podnik nemá k dispozícii silné stránky potrebné na vytvorenie atraktívnej stratégie, 

musí jeho vedenie urýchlene požadované schopnosti získať. Kvalitná stratégia si tiež 

vyžaduje sústrediť sa na zvrátenie slabých stránok, ktoré podnik robia zraniteľným, alebo ho 

obmedzujú pri sledovaní atraktívnej príležitosti. Tabuľka SWOT zobrazuje okrem internej 

situácie podniku aj položky na identifikovanie externých ohrození a príležitostí. 

 

Tabuľka SWOT však nie je len zoznam položiek. Po jej vypracovaní je potrebné položiť 

si niekoľko dôležitých otázok [5]: 

 má podnik k dispozícii vnútorné prednosti, ktoré môžu slúžiť ako základ pre 

vybudovanie stratégie? Má podnik k dispozícii výnimočnú schopnosť, vďaka ktorej 

môže získať konkurenčnú výhodu? 

 ktoré zo slabých stránok sú tak výrazné, že firmu zraňujú a neumožňujú jej sledovať 

konkrétnu stratégiu? Ktorú zo slabých stránok by mal podnik zvrátiť ako prvú? 

 pre ktoré príležitosti má podnik schopnosti a zdroje, aby ich mohol sledovať s reálnou 

nádejou na úspech? 

 ktorých hrozieb by sa mal podnik najviac obávať a aké opatrenia musí pripraviť na 

efektívnu obranu? 

 čo by mal podnik urobiť, aby premenil slabé stránky na silné stránky a hrozby na 

príležitosti? 
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Zavŕšením analytických prác je syntéza výsledkov analýzy externého a interného 

prostredia podniku. Tá predstavuje porovnanie externých ohrození a príležitostí s internými 

silnými a slabými stránkami podniku. Ich kombináciou vzniká stratégia ako vyvažujúci 

faktor, ktorý uvádza podnik do súladu s jeho okolím. Takáto stratégia predstavuje pre podnik 

istý návod, aby sa orientoval len na tie príležitosti, ktoré sú v rámci jeho možností 

a schopností a umožní mu vyhnúť sa hrozbám, proti ktorým sa nedokáže brániť. Keďže každá 

analyzovaná položka má inú váhu, existujú rôzne varianty stratégie, ktoré sú zobrazené 

v matici SWOT na obrázku 2.3. 

 

Stratégia SO predstavuje najatraktívnejší strategický variant. Ten si však môže zvoliť len 

podnik, ktorý má viac silných stránok, než tých slabých a viac príležitostí, než hrozieb. 

Vďaka svojim mohutným silným stránkam je firma schopná využiť všetky príležitosti, ktoré 

sa jej naskytnú. V tomto prípade sa odporúča ofenzívna stratégia z pozície sily. 

Stratégia ST je voľbou silného podniku, ktorý sa však nachádza v prostredí preňho 

nepriaznivom. Silnú pozíciu by mal využiť na blokovanie nebezpečenstva, zastrašovanie 

konkurentov alebo únik do priaznivejšieho prostredia. V tomto prípade sa odporúča 

defenzívna stratégia, prostredníctvom ktorej si podnik chráni svoju vydobytú pozíciu.[2] 

 

Obr. 2.3 – Aplikácia matice SWOT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slávika, 2005 
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Stratégia WO je voľbou pre podnik, ktorý má viac slabých než silných stránok, ale 

pôsobí v atraktívnom prostredí. Podnik sa snaží využiť naskytajúce sa príležitosti, ktoré však 

nemôže zvládnuť z dôvodu nedostatku vnútorných schopností, prostredníctvom postupného 

posilňovania svojej pozície a odstraňovania nedostatkov. V tomto prípade sa odporúča 

stratégia spojenectva, ktorá poskytuje väčšiu internú silu a podieľanie sa na príležitosti so 

spoľahlivým spojencom. 

 

Stratégia WT je vhodná pre podnik, ktorý je slabý a pôsobí v nepriaznivom prostredí. 

Takýto podnik musí v ideálnom prípade premýšľať nad odchodom z daného podnikania 

a skúsiť sa presadiť v priaznivejšom prostredí, kde by jeho slabosti neboli také výrazné, alebo 

v horšom prípade bude nútený svoje podnikateľské aktivity obmedzovať a likvidovať. 

 

Aplikácia matice SWOT je uvedená na obrázku 2.3. Silné a slabé stránky sú v protiklade 

na jednej osi a navzájom sa odčítavajú, pretože sú kvalitatívnym a v tomto prípade aj 

kvantitatívnym prejavom jedného a toho istého interného prostredia. To obdobne platí aj pre 

hrozby a príležitosti. Kvantifikované výsledky analýzy interného a externého prostredia 

nemôžeme sčítať aritmeticky, pretože reprezentujú odlišnú kvalitu. Konečná stratégia je daná 

súčtom dvoch vektorov. Takto získaná stratégia predstavuje základné odporúčanie pre 

strategickú orientáciu podniku a rešpektuje požiadavku tesného súladu medzi vnútornými 

schopnosťami firmy a jej externým prostredím.[2] 

 

2.5.4. Ofenzívne a defenzívne stratégie 

 

Rozsah konkurenčnej výhody sa mení v závislosti od času, ktorý je podmienený 

charakterom odvetvia a intenzitou konkurencie. Vytvorenie konkurenčnej výhody v službách 

trvá kratšie, než napríklad v kapitálovo a technologicky náročných odvetviach. Konkurenčná 

výhoda môže byť veľká vo farmaceutickom priemysle, kde nový liek chráni patent, alebo 

malá napríklad v odevnom priemysle, kde nový model okamžite napodobňuje množstvo 

ďalších výrobcov. Rozvinutá konkurenčná výhoda vytvára medzeru medzi vedúcim 

podnikom a jeho konkurentmi. Aby podnik udržal svoje pôvodné postavenie a mohol 

inkasovať nadpriemerný zisk, musí začať ďalšiu strategickú ofenzívu, ktorej korene ležia ešte 

v období, keď čerpal výnosy z konkurenčného predstihu. Poznáme niekoľko základných 

spôsobov, ako realizovať strategickú ofenzívu. 
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Útočenie na konkurentove prednosti je vykonávané so zámerom prevziať trhový podiel 

slabších konkurentov, alebo znížiť konkurenčnú výhodu silných súperov. Opodstatnenosť je 

závislá od pomeru predpokladaného úžitku a nákladov na ofenzívu. Spôsoby útoku sú rôzne, 

napr. znižovanie cien, reklama, nová výrobná kapacita, ale jedným z najúčinnejších spôsobov 

je útok s rovnako kvalitným výrobkom pri nižšej cene. 

 

Útočenie na konkurentove slabiny sa zameriava na územie, kde má súper malý trhový 

podiel, na segmenty, ktorým nevenuje veľkú pozornosť, na menej kvalitné výrobky, menej 

známu značku, na medzeru vo výrobkovej línii alebo v pokrývaní potrieb zákazníkov. Útok 

na slabiny má zvyčajne väčšiu nádej na úspech ako na prednosti. 

 

Nepriama ofenzíva spočíva vo vyhýbaní sa priamemu konkurenčnému boju znižovaním 

cien alebo prehnanej reklamy. Agresor manévruje okolo konkurentov, snaží sa nájsť 

neobsadené trhy, alebo tvorí nové trhové segmenty. 

 

Partizánska ofenzíva je ako stvorená pre malé podniky, ktoré nemajú ani prestíž, ani 

veľký objem zdrojov. Jej heslom je „udri a bež,“ teda spočíva v selektívne vedenom útoku 

využívajúcom moment prekvapenia, keď sa objaví možnosť dočasne zvrátiť situáciu vo svoj 

prospech. Agresivita je cielená na úzky segment slabo bránený konkurentmi. 

 

Prevencia je iniciatívna stratégia, kedy agresor získa ako prvý takú výhodnú pozíciu, na 

ktorú sa ďalší konkurenti nemôžu dostať, alebo sú odradení od jej napodobňovania, napr. 

rozširovanie výrobnej kapacity prevyšujúcej dopyt na trhu, zabezpečenie najlepších 

materiálov a surovín, obsadenie atraktívneho územia z hľadiska dopravných uzlov. 

 

Cieľom defenzívnych stratégií je minimalizovať riziko napadnutia, oslabiť silu útoku, 

keď už nastal a preniesť pozornosť agresorov na iných konkurentov. Tieto stratégie spravidla 

nestupňujú konkurenčnú výhodu, ale dokážu pomôcť pri upevnení už zaujatej konkurenčnej 

pozície a pri udržaní konkurenčnej výhody, ktorú podnik má. Konkurenčná pozícia sa dá 

chrániť dvoma hlavnými spôsobmi. 

 

Blokovanie rozvoja súperovej ofenzívy môže podnik uskutočniť mnohými spôsobmi, 

napríklad predlžovaním výrobkovej línie, udržiavaním nízkych cien, exkluzívnymi zmluvami 

s odberateľmi, diskontnými predajnými cenami, skrátením dodacích lehôt a pod. 
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Odradenie od útoku alebo rozptýlenie súperov firma realizuje napr. verejnými 

vyhláseniami v médiách o tom, že podnik si udrží momentálny trhový podiel, pripravuje 

výstavbu ďalšej výrobnej kapacity, uvedie na trh novú líniu tovarov, zníži ceny, skráti 

termíny dodávok a pod., alebo podnik tiež môže vykonávať nepravidelné protiúdery voči 

opatreniam slabších konkurentov, aby sa o ňom šírila povesť ako o podniku so silnou 

obranou.[2]  

 

2.5.5. Výber stratégie 

 

Na základe syntézy výsledkov strategickej analýzy vznikajú viaceré varianty budúcej 

stratégie, z ktorých však môže podnik, samozrejme, realizovať len jeden. Podstatou výberu 

stratégie je zoradiť strategické varianty od najlepšieho po najhorší. To neznamená, že varianty 

na ďalších miestach v poradí musia byť zlé, ale nespĺňajú zvolené kritériá v potrebnej miere. 

V budúcnosti by však mohli zohrať dôležitú rolu záložných stratégií a v prípade veľkých 

zmien v internom alebo externom prostredí po nich podnik môže siahnuť. Tieto varianty by 

mali byť udržiavané ako „živé“ plány pre prípad núdze, aby sa dali rýchlo realizovať.[5] 

 

Pri výbere stratégie sa používajú skupiny kritérií, ktoré hodnotia účelnosť, 

realizovateľnosť a prijateľnosť stratégie. Súbor kritérií kompletizuje miera neistoty 

(rizika), ktorými sú zaťažené jednotlivé varianty ako celok. 

 

Účelnosť je vecná správnosť stratégie, jej primeranosť a efektívnosť pre podnik. Zisťuje, 

akou rýchlosťou sa dokáže podnik vysporiadať so strategickými problémami. Účelnosť sa 

hodnotí podľa nasledujúcich čiastkových kritérií [2]: 

 

 poslanie a ciele – kľúčovým kritériom pri výbere je to, ako potenciálne stratégie 

prispievajú k plneniu cieľov, ktoré si podnik stanovil. Ak nie je možné vybrať vhodnú 

stratégiu pre naplnenie stanovených cieľov, tak sa ciele upravia a výber stratégie sa 

opakuje, až kým nedosiahne realizovateľnú podobu 

 súčasná strategická pozícia – hodnotí sa, ako veľmi je stratégia vhodná pre 

konkrétne prostredie, či je schopná využiť naplno súčasné príležitosti a silné stránky 

a odvrátiť hrozby a slabé stránky 
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 strategická perspektíva – skúma sa, či stratégia berie do úvahy vznikajúce trendy 

v externom prostredí, či je citlivá na zmeny, ktoré pravdepodobne nastanú a či je 

schopná ovplyvňovať a formovať prostredie 

 

Realizovateľnosť vyhodnocuje množstvo a druhy zdrojov, ktoré sa budú musieť 

vynaložiť na uskutočnenie stratégie, dobu ich obstarania a efekt vynaložených zdrojov. 

Hodnotí sa podľa nasledujúcich čiastkových kritérií: 

 vnútorné podmienky realizovateľnosti – vyhodnocujú sa finančné, personálne 

a materiálne náklady na uskutočnenie stratégie. Zisťuje sa množstvo, dostupnosť, 

mobilizovateľnosť a štruktúra zdrojov. Predmetom posudku sú nielen výnimočné 

schopnosti a spôsobilosti, ale aj kľúčové zraniteľnosti, ktoré sú podmienkou zaujatia 

stanovenej konkurenčnej pozície 

 vonkajšie podmienky realizovateľnosti – vyhodnocujú sa právne podmienky 

ovplyvňujúce pravidlá hospodárskej súťaže, obranyschopnosť, odolnosť alebo 

agresivita konkurencie a kolísavosť externého prostredia. 

 

Prijateľnosť vyhodnocuje očakávania, priority a potreby záujmových skupín, ktoré sa 

prejavujú v podpore alebo odpore, prípadne ľahostajnosti k realizácii stratégie. Strategickou 

zmenou je ovplyvnená likvidita, kapitálová štruktúra, ziskovosť, manažérske role, 

organizačná štruktúra, podnikové funkcie a ich väzby. Každá zo záujmových skupín sleduje 

svoj prospech a je ochotná znášať rôznu mieru rizika, a tiež každá z nich disponuje rôznou 

mierou moci. Veľké množstvo kritérií a záujmov sa do hodnotenia a hlavne do rozhodovania 

vnáša neformálne a podlieha subjektívnym vplyvom.[2] 
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3. Prezentácia vybraného podniku 

 

Obr. 3.1 – Logo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 

 

Zdroj: www.pwc.com/sk 

 

Obchodný názov:  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo:    Námestie 1. mája 18, 815 32  Bratislava 

Identifikačné číslo:  35749347 

Dátum vzniku:  15. decembra 1997 

Predmet podnikania: 

 činnosť účtovných poradcov 

 audítorská činnosť 

 činnosť organizačných a ekonomických poradcov 

 vedenie mzdovej agendy 

 poradenská činnosť v oblasti obchodu 

 organizovanie kurzov a školení 

 

Spoločnosť vznikla na prelome rokov 1997 a 1998 fúziou dvoch firiem Coopers & 

Lybrand a Price Waterhouse, ktoré na Slovensku pôsobili od roku 1991. Spoločnosť má na 

Slovensku dve pobočky – v Bratislave a od roku 2008 aj v Košiciach. 

 

Spoločnosť je členskou firmou medzinárodnej siete PwC, pričom každá členská firma 

PwC je samostatným právnym subjektom. Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom 

vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. PwC je sieťou firiem vo viac než 150 krajinách s vyše 
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195 000 pracovníkmi. Spoločnosť PwC Slovensko, s. r. o. zamestnáva viac než 450 

zamestnancov. 

 

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti na Slovensku je poskytovanie audítorských 

služieb, účtovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti medzinárodných štandardov pre finančné 

výkazníctvo (IFRS), regulácie finančných služieb a správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť 

pomáha klientom aj v oblasti riadenia firmy: strategické plánovanie, ekonomická regulácia, 

biznis transformácia, riadenie rizika, prevádzková efektívnosť, zvyšovanie výnosov 

a efektivity podniku, vyšetrovacie a forenzné služby a poskytuje im poradenstvo pri 

transakciách ako fúzie a akvizície, due dilligence, či oceňovanie podnikov. 

 

V roku 2009 spoločnosť založila vzdelávací inštitút Akadémia, ktorý ponúka 

medzinárodne uznávané certifikácie a kvalifikácie popredných odborných organizácií ako 

ACCA, CIMA, PMI, či CIPD. Organizuje tiež odborné školenia na rôzne témy z oblasti 

finančníctva, účtovníctva, ľudských zdrojov, soft skills a iné odborné témy. 

 

V súčasnosti zastáva spoločnosť významné miesto na trhu s audítorskými a poradenskými 

službami. Spoločnosť bola uznaná ako najväčšia audítorská spoločnosť na slovenskom trhu za 

roky 2013 a 2014 podľa najuznávanejšieho ekonomického časopisu TREND. 

 

 Hlavným strategickým cieľom spoločnosti je poskytovať profesionálne služby najvyššej 

kvality a stať sa lídrom na trhu v oblasti audítorských služieb a poradenstva v oblasti riadenia 

firmy. Strategickým zámerom spoločnosti je sústrediť sa na tie skutočnosti, ktoré sú 

významné pre jej biznis – počnúc kvalitou služieb, starostlivosťou o zamestnancov, až po 

spoluprácu s komunitami a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. 
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4. Strategická analýza v konkrétnych podmienkach podniku 

 

Táto časť diplomovej práce je venovaná strategickej analýze vybraného podniku, ktorým 

je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. V tejto kapitole budú uvedené poznatky 

z teoretickej časti do praxe v podobe ich aplikácie na vybraný podnik, z čoho budú následne 

vyplývať závery a odporúčania pre firmu, ako by mohla zlepšiť svoje hospodárenie 

a dlhodobú stratégiu. 

 

Začiatok kapitoly je venovaný analýze externého prostredia firmy. Prostredníctvom 

analýzy PEST budú zhodnotené faktory politicko-právne, ekonomické, sociálne 

a technologické.  

 

Po analýze externého prostredia nasleduje analýza interného prostredia firmy, ktorej 

hlavnú zložku tvorí finančná analýza hospodárenia firmy za roky 2010 až 2014 na základe 

informácií z účtovných výkazov firmy – zo súvah a výkazov ziskov a strát za posledných 5 

rokov. Všetky výpočty sa opierajú o vzorce a teoretické podklady z kapitoly 2 a na ich 

základe bude vykonaná horizontálna a vertikálna analýza a tiež budú vypočítané ukazovatele 

likvidity, rentability, zadlženosti a aktivity.  

 

Keďže predmetom analýzy je firma poskytujúca služby v oblasti financií a poradenstva, 

predmetom analýzy zdrojov budú najmä zdroje finančné a ľudské, pretože tieto tvoria jadro 

činnosti firmy. 

 

Následne bude vykonaná analýza SWOT, v ktorej budú vyhodnotené jednotlivé silné 

a slabé stránky podniku spolu s príležitosťami a hrozbami, ktoré sa nachádzajú v okolí 

podniku. 

 

Nakoniec budú zistené skutočnosti zhrnuté a na ich základe vypracované odporúčania pre 

firmu. Okrem výpočtov a analýz založených na údajoch dostupných v účtovných výkazoch 

a v databáze Štatistického úradu Slovenskej republiky sa bude autor snažiť ponúknuť 

v odporúčaniach aj svoje vlastné postrehy, pretože je zamestnancom danej firmy. 
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4.1.  Analýza makroprostredia - PEST analýza 

 

Analýza makroprostredia dáva podniku prehľad podmienok, ktoré panujú na konkrétnom 

trhu. Jednou z najčastejšie využívaných analýz externého prostredia je PEST analýza, ktorá 

v sebe kombinuje analýzu politicko-právneho, ekonomického, sociálne-kultúrneho 

a technologického prostredia. Každý podnik by mal pre svoje vlastné dobro sledovať zmeny 

v jednotlivých faktoroch makroprostredia, aby bol v každom prípade pripravený na ne pružne 

reagovať a prinajmenšom si tak udržať svoju pozíciu. 

 

 Politicko-právne prostredie 

 

Základný rámec pre fungovanie a formovanie podnikateľského prostredia a tým aj 

možnosti ďalšieho ekonomického rastu v každej krajine udáva práve politicko-právne 

prostredie. Súčasný vnútropolitický vývoj na Slovensku sa formuje na základe výsledkov 

predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa po páde vlády premiérky 

Ivety Radičovej konali v roku 2012. Víťazom týchto volieb sa stala strana SMER-SD, ktorá 

získala nadpolovičnú väčšinu hlasov, a na základe toho sa dá vyvodiť záver, že politické 

prostredie na Slovensku je v súčasnosti vďaka vláde jednej strany stabilné. Vládu vedie 

z pozície premiéra líder strany SMER-SD Róbert Fico. SD v názve znamená, že strana, a teda 

aj vláda, sa zameriava na sociálnu demokraciu, pričom je členom Strany európskych 

socialistov, čo je jedna z najväčších svetových politických organizácií. Keďže strana SMER-

SD dokázala vďaka nadpolovičnej väčšine hlasov vytvoriť vládu sama, zvyšné strany, ktoré 

získali dostatok hlasov, pôsobia v opozícii. Sú to prevažne pravicové alebo mierne pravicové 

strany, medzi ktoré radíme Stranu demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), Kresťansko-

demokratické hnutie (KDH), čo je najkonzervatívnejšia strana v opozícii, liberálnejšia strana 

SaS – Sloboda a solidarita, pričom už tradične získava dostatok hlasov aj jedna zo strán 

zastupujúcich maďarskú menšinu, po dlhej dobe nahradila v tejto funkcii stranu SMK strana  

MOST-HÍD. Je nutné povedať, že názory vlády, ktorá je ľavicová a opozície, ktorá je 

pravicová, sa veľmi líšia, a to hlavne v otázkach ekonomiky a hospodárstva. Už 

z historického vývoja je možné sledovať, aké veľké posuny v ekonomike vždy sprevádzali 

zmenu vlády. Časté zmeny vlády majú vplyv najmä na malých a stredných podnikateľov, 

ktorým súčasná vláda nie je príliš naklonená svojimi výraznými zásahmi, navyše sa často 

ozývajú hlasy o značnej úrovni korupcie vo vláde Róberta Fica. Tieto hlasy zosilneli počas 
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kauzy Gorila, alebo v poslednom období kvôli prípadu firmy Váhostav. Súčasná vláda je skôr 

naklonená k poskytovaniu istôt ľuďom, než k napomáhaniu rozvoja konkurencie na trhu. 

Zatiaľ posledný výrazný zásah vlády do trhovej ekonomiky predstavuje bezplatná vlaková 

doprava pre študentov a dôchodcov, ktorá bola uvedená do praxe v novembri 2014. 

 

Pokiaľ sa pozrieme na veci zo širšieho merítka, poslednými výraznými politicko-

legislatívnymi zmenami boli novela Zákonníka práce, zákony o zrušení krajských úradov, 

novela zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, či zákon o zavedení Eura. Zavedenie 

jednotnej spoločnej meny v rámci vstupu Slovenska do Eurozóny od 1. 1. 2009 malo výrazný 

vplyv na cenovú politiku firiem. Všetky subjekty na trhu sa zhodujú, že po zavedení Eura 

došlo k veľkému nárastu reálnych cien tovarov a služieb. Avšak prijatie Eura malo aj 

pozitívne účinky, keďže firmám sa znížili problémy spojené s kurzovými rozdielmi, tým sa aj 

zjednodušilo obchodovanie s ďalšími členskými krajinami Eurozóny, a tiež cestovanie 

a platobný styk v rámci týchto krajín je jednoduchší. 

 

Samotný vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a následná dohoda 

o Schenghenskom priestore poskytli lepšie podmienky pre cestovanie a obchodovanie, 

pretože to prinieslo výhody ako voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Takisto sa 

obchodníkom uľavilo vďaka zrušeniu dovozných ciel z týchto krajín. 

 

Aj analyzovaná firma PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. pocítila tieto zmeny 

v pozitívnom zmysle, pretože má mnoho obchodných partnerov po celom svete. V rámci 

Eurozóny sa týmto zlepšilo obchodovanie najmä s krajinami zo strednej a východnej Európy, 

ktoré tvoria veľkú časť obchodného portfólia firmy. 

 

 Ekonomické prostredie 

 

U ekonomického prostredia je dôležité, aby podnik neustále sledoval vývoj 

makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť. Medzi 

najdôležitejšie ukazovatele, ktoré môžu ovplyvniť činnosť podniku a dopyt po jeho 

produktoch patria HDP, miera inflácie, úroková miera, nezamestnanosť, rast priemernej mzdy 

alebo menový kurz. Tieto ukazovatele nemajú vplyv len na samotný podnik, ale na celú 

ekonomiku a je dôležité pre každú firmu, aby sledovala ich vývoj. 
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Úradnou menou na Slovensku je od roku 2009 Euro, ktoré v poslednom období prežíva 

ťažké časy. Pre ilustráciu môže slúžiť graf 4.1, na ktorom je zobrazený vývoj Eura voči 

Americkému doláru za posledné tri roky. Vidíme, že prvé dva roky bol vývoj relatívne 

stabilný, až v polovici roku 2014 sa začal prepad, ktorý nabral výrazné obrátky najmä od 

začiatku roku 2015. Celkový pokles voči Americkému doláru za posledné tri roky 

predstavoval 18%. 

 

Graf 4.1 – Vývoj Eura voči USD v rokoch 2012 – 2015 

 

Zdroj: www.openiazoch.zoznam.sk 

 

Dôležitým makroekonomickým ukazovateľom je HDP, teda hrubý domáci produkt. Ten 

predstavuje súčet hodnôt všetkých tovarov a služieb, ktoré boli vyrobené na území danej 

krajiny, v tomto prípade Slovenska. To znamená, že napríklad aj produkcia japonskej alebo 

americkej firmy na území Slovenska sa započítava do slovenského HDP. Takto vyjadrený 

HDP je zvyčajne uvádzaný v bežných cenách daného roku. Aby sme mohli zistiť rast HDP, 

musíme ho očistiť o vplyv rastu cien a prepočítať na hladinu stálych cien. Vtedy sa hovorí 

o reálnom HDP. Graf 4.2 sleduje vývoj HDP na Slovensku v posledných rokoch. V grafe 

môžeme vidieť, že vplyvom ekonomickej krízy zažil HDP medzi rokmi 2008 a 2009 mierny 

prepad, ale v nasledujúcom období už znova rástol a v období medzi rokmi 2010 až 2014 

zaznamenal nárast až o približne 13%. 

 

Ďalším dôležitým makroekonomickým ukazovateľom, ktorý však už nemá taký pozitívny 

priebeh ako HDP, je miera nezamestnanosti, ktorá v podstate vyjadruje mieru neschopnosti 
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hospodárstva využívať všetky zdroje práceschopného obyvateľstva, ktorými disponuje. Patrí 

ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti národného hospodárstva. Percentuálna miera 

nezamestnanosti, zobrazená v grafe 4.3, predstavuje pomer počtu nezamestnaných osôb, ktoré 

sa aktívne snažia získať zamestnanie a sú schopní to preukázať,  a celkového počtu 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

 

Graf 4.2 – Vývoj HDP na Slovensku 

 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

Graf 4.3 – Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku 

 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

Na mieru nezamestnanosti silno zapôsobila ekonomická kríza v roku 2008, môžeme 

vidieť jej rýchle navýšenie o 5% v priebehu dvoch rokov. Hoci sa odvtedy situácia upokojila 
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a miera je viac-menej stabilná, stále má ďaleko od čísel spred ekonomickej krízy. Vo 

všeobecnosti sa dá konštatovať, že miera nezamestnanosti na Slovensku je vcelku vysoká. Čo 

sa týka zmien v zamestnanosti v spoločnosti PwC Slovensko, spoločnosť prijala v priebehu 

posledného roka niekoľko nových zamestnancov, čím navýšila počet pracovníkov 

v medziročnom porovnaní o viac než 30. 

 

Pokiaľ hovoríme o makroekonomickej analýze, nesmieme zabudnúť na ďalší kľúčový 

ukazovateľ, ktorým je inflácia. Pod týmto pojmom rozumieme zníženie kúpnej sily peňažnej 

jednotky, ktoré je sprevádzané zvýšením cenovej hladiny trvalého charakteru. O inflácii teda 

hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie iba k rastu 

cien jednotlivých položiek. Musíme preto odlišovať krátkodobé cenové šoky. Vývoj inflácie 

na Slovensku v posledných rokoch zobrazuje graf 4.4. 

 

Graf 4.4 – Vývoj inflácie na Slovensku 

 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

Z grafu môžeme vidieť, že vývoj inflácie je veľmi nevyrovnaný. Ešte v roku 2008 rástli 

ceny na úrovni okolo 4%, ale v nasledujúcich dvoch rokoch sa rast cien prudko spomalil, 

v roku 2010 dokonca dosiahla inflácia dovtedajšie historické minimum v podobe 1% vplyvom 

prudkého oslabenia dopytu v čase krízy. V ďalších rokoch sa vrátil rýchlejší rast cien, avšak 

v roku 2014 dosiahla inflácia opäť nové minimum, a to dokonca v podobe deflácie, teda došlo 

k zníženiu cien o 0,1%. Na slabých úrovniach začali spotrebiteľské ceny aj v roku 2015, 

postupne by však aj vplyvom oživovania spotrebiteľského dopytu mala zrýchľovať. 
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Azda jediným makroekonomickým faktorom, ktorý výrazne nepocítil vplyv ekonomickej 

krízy, je priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku. Ako môžeme vidieť v grafe 4.5, 

počas celého sledovaného obdobia stabilne rástla, napriek úderu ekonomickej krízy. Podľa 

môjho názoru to bolo spôsobené najmä tým, že kvôli uzatváraniu fabrík a „zoštíhľovaniu“ 

nákladov sa firmy zbavovali nízkopríjmových zamestnancov, zatiaľ čo manažment zostal na 

svojich miestach. Tým, že rástla nezamestnanosť, ale o prácu prichádzali len ľudia z nižšími 

platmi, logicky musela rásť aj priemerná mzda. 

 

Graf 4.5 – Vývoj priemernej mesačnej nominálnej mzdy na Slovensku 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

 Sociálne prostredie 

 

Sociálno-kultúrna časť PEST analýzy sa zameriava na faktory popisujúce demografický 

vývoj, takže napríklad celkový rast populácie, vekovú štruktúru, vzdelanostnú úroveň, 

zloženie spoločnosti, alebo kultúrne prostredie. V súčasnosti sa firmy ešte stále snažia 

spamätať z ekonomickej krízy, preto je hlavným cieľom mnohých z nich udržanie sa na trhu 

a snaha získať si zákazníkov od konkurencie na svoju stranu, čo by im prinieslo konkurenčnú 

výhodu. Sociálne prostredie človeka je tvorené rodinou a sociálnymi väzbami na blízke 

osoby, ďalej miesto, kde pracuje, vzdeláva sa a vykonáva bežné spoločenské aktivity. 

Spoločnosť PwC Slovensko dbá na sociálnu stránku veci, podporuje mnoho aktivít v regióne 

a stará sa o socializáciu svojich zamestnancov. Okrem iného je firma sponzorom futbalového 

klubu ŠK Slovan Bratislava, taktiež sponzoruje napríklad každoročný Devínsky beh, ktorého 

posledný ročník sa odohral 12. 04. 2015 a firma ponúkla svojim zamestnancom možnosť 



48 

 

zúčastniť sa tohto podujatia s tým, že za nich uhradí vstupné a taktiež všetkým štartujúcim 

poskytla športové oblečenie označené logom firmy. Firma takisto podporuje ďalšie športové 

aktivity zamestnancov, dvakrát do týždňa majú zarezervované futbalové ihrisko. Okrem toho 

sa firma postarala aj o to, aby v stravovacích zariadeniach v okolí jej sídla dostávali 

zamestnanci zľavu minimálne 10% z ceny. 

 

Firma je takisto aktívna v charitatívnej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Pravidelne 

organizuje zbierky a vyzýva zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám, čím jednak pomôžu 

druhým a taktiež sa tým upevňujú sociálne väzby medzi zamestnancami. Takisto sa 

pravidelne organizuje darovanie krvi. 

 

 Technologické prostredie 

 

Rozvoj techniky a technológie vplýva na podnik najmä z dlhodobého hľadiska, preto sa 

jeho účinky neprejavia okamžite. V súčasnej dobe rýchleho technologického pokroku je, 

samozrejme, nutné, aby firma neustále sledovala nové trendy a technológie a snažila sa 

implementovať ich do svojich procesov. Keďže v tejto práci je predmetom skúmania firma, 

ktorá poskytuje služby v oblasti financií a poradenstva, technologické prostredie je tak trochu 

v úzadí, pretože firma nevyužíva žiadnu techniku na výrobu výrobkov, ani ťažké stroje. Pri 

svojej práci spoločnosť používa iba výpočtovú techniku, ktorá však, samozrejme, kráča vpred 

míľovými krokmi každý jeden rok. Preto, aby držala krok s technologickým vývojom, sa 

firma PwC Slovensko rozhodla vymeniť v priebehu roka 2015 všetkým svojim zamestnancom 

notebooky za nové modely, pričom predošlé mali k dispozícii dva až tri roky. Samozrejme, 

tento krok je pozitívny, pretože v podstate všetci zamestnanci vykonávajú svoju prácu 

prostredníctvom počítačov a je potrebné, aby mali k dispozícii prístroje, na ktoré sa môžu 

spoľahnúť. Okrem toho firma poskytuje každému zamestnancovi mobilný telefón 

s neobmedzeným paušálom, pričom zamestnanci niektorých oddelení majú k dispozícii 

smartfóny s pripojením na internet. Tento trend je, samozrejme, pozitívny, pretože 

zamestnanci môžu byť vďaka tomu v neustálom kontakte s kolegami alebo klientmi 

v prípade, že by bolo potrebné vyriešiť nejaký problém. 

 

Okrem toho sa firma stará aj o softwarové vybavenie počítačov, keďže manažment je 

ochotný prekonzultovať akékoľvek návrhy zamestnancov na nákup nového softwaru, ktorý by 

mohol prácu zefektívniť. Čo sa ešte týka techniky a zamestnancov, firma sa o svojich ľudí 
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stará aj prostredníctvom moderne zariadených kuchyniek, ktoré okrem iného obsahujú aj 

najmodernejšie modely kávovarov, automatov na nápoje, umývačky riadu a ďalšie vybavenie. 

 

Samozrejme, cieľom každého technologického pokroku je zníženie nákladov, respektíve 

zefektívnenie fungovania firmy. Aj firma PwC Slovensko sa snaží fungovať čo 

najefektívnejšie, preto pred 2 rokmi otvorila na Slovensku nové Shared Service Centre (teda 

centrum zdieľaných služieb). Hoci sa to nedá nazvať pokrokom v technológii, môžeme to 

nazvať zvýšením kvality firemných procesov. Pre firmy predstavujú centrá zdieľaných služieb 

efektívnu možnosť pre ich operatívne stratégie – najmä ak je nutné ponechať procesy vo 

vnútri firmy. Mnoho firiem uvádza dva hlavné dôvody zavedenia centier zdieľaných služieb, 

a to zvýšenie kvality (štandardizáciu a optimalizáciu procesov a zlepšenie služieb) a zníženie 

prevádzkových nákladov (náklady na ľudské zdroje a náklady na infraštruktúru). 

 

4.2. Finančná analýza 

 

Táto podkapitola je venovaná spracovaniu finančnej analýzy, ktorá sa bude opierať 

o teóriu z kapitoly 2.5.2. Spracovaná bude v období rokov 2010 – 2014 na základe údajov 

z účtovných výkazov firmy, ktoré sú uvedené v prílohách.  

 

Ukazovatele likvidity 

 

Tabuľka 4.1 – Ukazovatele likvidity 

Text 2010 2011 2012 2013 2014 

Bežná likvidita 5,01 4,46 6,07 4,35 3,82 

Pohotová likvidita 5,01 4,46 6,07 4,35 3,82 

Okamžitá likvidita 0,46 0,16 0,50 0,11 0,43 

Podiel PO na OA 0,91 0,96 0,92 0,97 0,89 

ČPK 8 033 329 8 209 816 10 683 658 12 324 832 18 800 328 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 4.1 neobsahuje prácu so zásobami, pretože firma ako poskytovateľ finančných 

a poradenských služieb so žiadnymi zásobami neoperuje. To, že firma nepracuje so zásobami 

tiež znamená, že bežná a pohotová likvidita sú totožné. Z pohľadu na tabuľku môžeme 

usúdiť, že ukazovatele likvidity medziročne dosť kolísali. Tento fakt vyplýva najmä 

z medziročných zmien v krátkodobých záväzkoch, ale napríklad ukazovateľ okamžitej 
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likvidity bol do veľkej miery ovplyvnený aj zmenami v hodnotách krátkodobého finančného 

majetku.  

 

Ukazovateľ okamžitej likvidity by mal podľa odporúčaní odborníkov dosahovať hodnoty 

z intervalu 0,9 – 1,1, čo nebolo splnené ani v jednom roku sledovaného obdobia. V najlepšej 

situácii bola z tohto hľadiska firma v roku 2012, kedy dosahovala okamžitá likvidita číslo 0,5, 

naopak hneď v ďalšom roku klesla na hranicu 0,11. Tento fakt je spôsobený najmä tým, že 

firma, ako bude uvedené v neskoršej kapitole, má dlhú splatnosť pohľadávok. Tým pádom jej 

„neležia“ finančné prostriedky na účte, ale čaká na splátku pohľadávok od odberateľov 

a následne ich ďalej investuje. 

 

Oveľa lepšie sú na tom ukazovatele pohotovej a bežnej likvidity, ktoré sú, ako už bolo 

spomínané, z dôvodu absencie zásob rovnaké. Odporúčané hodnoty pohotovej likvidity sú 1 

až 1,5 a u bežnej likvidity sú to hodnoty z intervalu 1,5 – 2,5, ktoré firma v sledovanom 

období s prehľadom spĺňala. Rozdiel medzi týmito ukazovateľmi je teda v tom, že súčasťou 

pohotovej a bežnej likvidity sú aj pohľadávky, ktoré tvoria drvivú väčšinu aktív firmy. Aj 

v tomto prípade platí, že firma sa v najlepšej situácii nachádzala v roku 2012 s hodnotou 6,07, 

ale najslabšie hodnoty ukazovateľov vykazovala v roku 2014 s hodnotou 3,82 a hoci práve 

v poslednom roku výrazne vzrástli pohľadávky firmy, krátkodobé záväzky vzrástli vo 

výraznejšom pomere a tým „stiahli“ hodnotu ukazovateľov nadol. 

Veľmi výrazné hodnoty dosahovala firma počas celého sledovaného obdobia v oblasti 

čistého pracovného kapitálu. Vo všetkých piatich rokoch bola úroveň ukazovateľa vysoko 

kladná, a preto môžeme firmu hodnotiť ako prekapitalizovanú. 

 

Ukazovatele rentability 

 

Nasledujúci graf 4.6 zobrazuje vývoj ukazovateľov rentability vo firme PwC Slovensko 

počas sledovaného obdobia. Z grafu je jasné, že všetky 4 ukazovatele rentability mali počas 

piatich rokov obdobný vývoj, keď iba v druhom roku došlo k poklesu a najvýraznejší nárast 

prišiel v závere sledovaného obdobia, teda v roku 2014.  
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Graf 4.6 – Ukazovatele rentability 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Rentabilita aktív, vypočítaná podľa vzorca 2.9, bola najvyššia v poslednom roku 

sledovaného obdobia, keď presiahla hranicu 30%, a to najmä vďaka výraznému nárastu zisku, 

ktorý bol spôsobený jednak zvýšením objemu audítorských zákazok, a tiež tým, že 

spoločnosť PwC Slovensko získala štátnu zákazku na audit eurofondov. Túto zákazku získala 

od Ministerstva financií Slovenskej republiky, pričom bola jediným uchádzačom. Aj tržby 

oddelenia poradenstva výrazne prispeli na tomto náraste, keď sa ich objem zvýšil o 10%, čím 

sa za posledných 5 rokov zdvojnásobili. Takisto sa zvýšili aj tržby oddelenia daňových 

služieb, ktoré vzrástli o 8%. 

 

Veľmi podobný vývoj ako rentabilita aktív dosahoval v rámci sledovaného obdobia 

ukazovateľ rentability vlastného kapitálu, vypočítaný podľa vzorca 2.11, čo je spôsobené 

najmä tým, že spoločnosť má vysoký podiel vlastného kapitálu. Jeho hodnota rástla takisto 

najmä vďaka nárastu tržieb, pričom najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 2014 s viac než 33%. 

 

Takým tempom, ako predošlé dva ukazovatele, sa vyvíjal aj tretí, konkrétne rentabilita 

celkového investovaného kapitálu, ktorý však dosahoval najvyššie čísla spomedzi 

ukazovateľov rentability v rámci sledovaného obdobia. Svoj vrchol dosiahol takisto v roku 

2014 s číslom vyšším než 43% a na svoje minimum klesol v roku 2011 s necelými 11,6%. 
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Na opačnej strane škály ukazovateľov rentability je rentabilita tržieb, ktorá sa takisto 

vyvíjala podobným tempom ako ostatné tri ukazovatele, ale dosahovala najnižšie čísla. 

Z minima v roku 2011 s hodnotou 4,64% postupne vzrástla vďaka tržbám až na 19,33% 

v roku 2014.  

 

Ukazovatele zadlženosti 

 

Vývoj ukazovateľov zadlženosti v spoločnosti PwC Slovensko v rámci sledovaného 

obdobia je zobrazený v tabuľke 4.2. 

 

Veľmi pozitívnou správou pre spoločnosť môže byť to, že má veľmi vysokú finančnú 

samostatnosť, čo zobrazuje hneď prvý z ukazovateľov v tabuľke, a to podiel vlastného 

kapitálu na aktívach, respektíve koeficient samofinancovania. Pri vysokej úrovni vlastného 

kapitálu sa dá argumentovať tým, že klesá výnosnosť vloženého kapitálu, avšak to nie je 

prípad sledovanej spoločnosti, pretože drvivú väčšinu aktív tvoria krátkodobé pohľadávky. Pri 

takejto úrovni krytia vlastným kapitálom má podnik v prípade záujmu vynikajúce podmienky 

na získanie úveru napríklad v prípade, že by chcel financovať nejaký nový, rozsiahly projekt. 

Jeden z najbližších projektov, ktorý firma PwC Slovensko plánuje už v tomto roku, je 

sťahovanie do nových priestorov v Bratislave. Určite to bude spojené s nemalými nákladmi, 

hoci bude mať firma len v prenájme dve poschodia novopostavenej kancelárskej budovy. 

Avšak sťahovanie je spojené so zariaďovaním priestorov novým nábytkom, kancelárskymi 

zariadeniami, kuchynskými zariadeniami a podobne. 

 

Finančná páka je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Hodnota 

tohto ukazovateľa rastie v prípade, že podnik zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Musí byť 

zachovávaná rovnováha medzi výhodami a nevýhodami (cudzie zdroje predstavujú vyššie 

riziko) dlhového financovania. Podnik, ktorý má stabilné zisky, si môže dovoliť vyššiu 

finančnú páku než podnik, ktorého zisky a tržby sú vysoko variabilné. Ako môžeme vidieť v 

tabuľke, spolu so zadlžovaním podniku mierne stúpal aj ukazovateľ finančnej páky, avšak 

hodnoty vôbec nepredstavujú pre firmu problém, pretože je vysoko zisková. 

 

 

 

 



53 

 

Tabuľka 4.2 – Ukazovatele zadlženosti 

Text 2010 2011 2012 2013 2014 

Podiel VK na A 81,04% 78,40% 81,77% 76,65% 70,52% 

Finančná páka 1,23 1,28 1,22 1,30 1,42 

Celková zadlženosť 16,35% 18,57% 15,39% 21,01% 25,39% 

Bežná zadlženosť 16,35% 18,57% 15,39% 21,01% 25,39% 

Ukazovateľ zadlženosti VK 20,18% 23,69% 18,82% 27,42% 36,01% 

Maximálna úroková miera 2,55% 1,02% 0,45% 0,56% 0,39% 

Ukazovateľ veriteľského rizika 0,16 0,19 0,15 0,21 0,25 

Koeficient samofinancovania 0,81 0,78 0,82 0,77 0,71 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Celková a bežná zadlženosť dosahovali v sledovanom období rovnaké hodnoty, pretože 

podnik nemá dlhodobé záväzky. Môžeme vidieť, že postupne zadlženosť vzrastala, ale aj 

najvyššia hodnota 25,39% v roku 2014 nie je dôvodom na obavy, pretože v súčasnej 

ekonomike je to nízke číslo. Avšak napriek tomu je dobré sledovať vývoj tohto ukazovateľa 

a analyzovať, prečo v priebehu rokov 2012-2014 vzrástol o viac než polovicu. 

 

Tabuľka 4.3 – Maximálna úroková miera a ROA 

Text 2010 2011 2012 2013 2014 

Maximálna úroková miera 2,55% 1,02% 0,45% 0,56% 0,39% 

ROA 15,19% 9,09% 18,12% 17,07% 30,37% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

Tabuľka 4.3 hodnotí možnosti ďalšieho zadlžovania podniku na základe porovnania 

maximálnej úrokovej miery, vypočítanej podľa vzorca 2.16, a ukazovateľa rentability aktív. 

V kapitole 2.5.2 bolo vysvetlené, že v prípade, ak je rentabilita vyššia než maximálna úroková 

miera, podnik sa môže ďalej zadlžovať. Ako môžeme vidieť v tabuľke, podnik má veľký 

priestor na ďalšie zadlžovanie v prípade, že by o to mal záujem. Rentabilita v priebehu rokov 

stále rástla a rozdiel medzi ňou a maximálnou úrokovou mierou takisto. 
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Ukazovatele aktivity 

 

Vývoj ukazovateľov aktivity v sledovanom období je zobrazený v tabuľke 4.4. Ani 

v tomto prípade nie je možné počítať s ukazovateľmi zohľadňujúcimi zásoby, pretože firma 

žiadne zásoby nevyužíva. 

 

Tabuľka 4.4 – Ukazovatele aktivity 

Text 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrátka celkových aktív 1,43 1,42 1,35 1,24 1,20 

Doba obratu aktív 252,34 254,18 265,86 289,77 298,81 

Dobra obratu pohľadávok 187,93 202,88 227,61 258,41 257,30 

Doba obratu záväzkov 41,27 47,20 40,91 60,89 75,88 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Obrátka celkových aktív počas sledovaného obdobia mierne klesala. Začala na najvyššej 

úrovni 1,43 v roku 2010 a v roku 2014 poklesla na 5-ročné minimum 1,20. Hoci bolo celé 

sledované obdobie sprevádzané nárastom tržieb, spolu s nimi rástla aj hodnota aktív, ktorá 

vzrástla vo vyššom pomere, a preto ukazovateľ obrátky CA poklesol. Pre firmu to však 

nepredstavuje obavy, pretože jej hospodárenie je stále viac a viac ziskové. 

 

Obráteným ukazovateľom k predošlému je doba obratu aktív, ktorá mala z rovnakých 

dôvodov mierne negatívny vývoj. Začala na 252 dňoch v roku 2010 a sledované obdobie sa 

uzavrelo na hodnote takmer 299 dní v roku 2014. 

 

Posledné dva ukazovatele v tabuľke spolu súvisia a oba prešli počas sledovaných piatich 

rokov výraznou zmenou. Doba obratu pohľadávok vzrástla o 37% a doba obratu 

záväzkov dokonca o 83%. Spoločnosť by mala zlepšiť najmä platobnú morálku odberateľov, 

pretože doba obratu pohľadávok niekoľkonásobne prevyšuje dobu obratu záväzkov, čím firma 

veľmi výrazne nespĺňa pravidlo solventnosti. Určite to vzhľadom na výsledky hospodárenia 

pre ňu nepredstavuje akútny problém, no aj tak by mala tomuto problému venovať pozornosť. 
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4.3. Horizontálna a vertikálna analýza 

 

Horizontálne a vertikálne analýzy aktív a pasív sa nachádzajú v prílohách č. 4 až 7. 

Čo sa týka vertikálnej analýzy, na strane aktív môžeme vidieť, že ich drvivú väčšinu 

tvoria obežné aktíva, navyše ich podiel počas celého sledovaného obdobia rástol, keď sa 

dostal z 82% v roku 2010 až na 97% v roku 2014. Keď sa pozrieme na skladbu samotného 

obežného majetku, je jasné, že aktíva firmy sú tvorené počas celých piatich rokov minimálne 

z troch štvrtín krátkodobými pohľadávkami, ktoré firma inkasuje za svoje služby. Dlhodobý 

majetok sa na aktívach podieľa len minimálne, navyše jeho podiel počas celej sledovanej 

doby klesá. Za zmienku ešte stojí krátkodobý finančný majetok, teda finančné prostriedky na 

bankových účtoch firmy, ktoré sa na majetku firmy v roku 2014 podieľali výškou 10%. Ako 

už bolo spomínané vyššie, pohľadávky tvoria veľkú časť majetku firmy preto, lebo 

spoločnosť má vysokú hodnotu doby obratu pohľadávok. 

 

 Na strane pasív môžeme vidieť, že majetok firmy je až z troch štvrtín financovaný 

z vlastných zdrojov, ktorých ťahúňom je výsledok hospodárenia z minulých rokov. Firma 

dosahovala počas celého sledovaného obdobia kladný výsledok hospodárenia, čím sa 

zvyšovala aj hodnota nerozdeleného zisku. Cudzí kapitál sa počas celej sledovanej doby síce 

zvyšoval, avšak ani v jednom z piatich rokov nedosiahol ani len tretinu celkového kapitálu 

firmy. Navyše, záväzky firmy sú výhradne krátkodobého charakteru. 

 

Z pohľadu na horizontálnu analýzu aktív môžeme vidieť, že najväčšie percentuálne 

zmeny v sledovanom období dosahoval krátkodobý finančný majetok, pričom na prelome 

posledných dvoch rokov sa zvýšil v naozaj obrovskej miere. Najväčšiu absolútnu zmenu 

dosahovali krátkodobé pohľadávky, čo je opäť ovplyvnené platobnou morálkou odberateľov 

firmy. Vzhľadom na to, že doba obratu pohľadávok je vysoká, trvá dlho, v priemere až takmer 

260 dní, kým odberateľ firmy uhradí svoj záväzok. Práve kvôli tomu je počas celého 

sledovaného obdobia hodnota pohľadávok taká vysoká. Záporné hodnoty na strane aktív 

vykazoval počas celého sledovaného obdobia dlhodobý hmotný majetok, čo bolo spôsobené 

odpismi. 

 

Na strane pasív sa najväčšie percentuálne zmeny odohrávali v hodnotách krátkodobých 

záväzkov a účtov časového rozlíšenia. Takisto vysoké zmeny boli aj vo výsledku 
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hospodárenia firmy, ktorý si najprv pohoršil, aby následne opäť rástol a v poslednom roku 

sledovaného obdobia dosiahol zvýšenie až o 176%, čo je naozaj výborná vizitka. Toto bolo 

spôsobené ako rozšírením aktivít firmy, tak aj získaním vládnej zákazky spomínanej vyššie.  

 

4.4. Analýza zdrojov 

 

Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.5.1,  analýza zdrojov je zameraná na to, do akej 

miery sú využívané podnikové zdroje a delí ich na hmotné, nehmotné, finančné a ľudské. 

 

Hmotné zdroje 

 

Za hmotné zdroje považujeme budovy, pozemky, stroje, automobily a podobne. 

Spoločnosť PwC Slovensko nevlastní budovu, v ktorej sídli, má ju len v prenájme. Takisto 

nevlastní žiadne stroje ani automobily. V jej vlastníctve je len kancelárske a ďalšie vybavene 

v prenajatých priestoroch budovy, v ktorej sídli. Na nákup týchto zariadení nepotrebovala 

úvery, leasing ani iné formy financovania, keďže mala dostatok vlastných prostriedkov, aby si 

ich mohla dovoliť zakúpiť. 

 

Nehmotné zdroje 

 

Firma nevlastní nehmotné zdroje typu know-how, licencie, patenty alebo podobne, avšak 

má zaregistrovanú značku „PwC“ vo viacerých krajinách sveta ako ochrannú známku. 

 

Finančné zdroje 

 

Finančným zdrojom bola venovaná predchádzajúca kapitola. Základný kapitál spoločnosti 

je 39 834 €, celkový kapitál spoločnosti bol v závere sledovaného obdobia 26 273 348 €, 

z čoho vlastný kapitál tvoril 18 526 938 €. Spoločnosť svoje aktivity financuje z vlastných 

zdrojov, pretože za celé sledované obdobie nevyužila možnosť úveru ani krátkodobého, ani 

dlhodobého. 

 

 

 



57 

 

Ľudské zdroje 

 

Spoločnosť PwC Slovensko má vlastné oddelenie ľudských zdrojov, ktoré sa stará 

o všetky tradičné personálne činnosti. Takisto má spoločnosť zriadenú svoju vlastnú 

akadémiu, ktorá bola založená v roku 2009 a ponúka medzinárodne uznávane certifikácie 

a kvalifikácie popredných odborových organizácií ako ACCA, CIMA, PMI a CIPD. Takisto 

organizuje aj ďalšie odborné školenia na rôzne témy z ekonomických oblastí, soft skills a iné 

odborné témy. 

 

4.5. SWOT analýza 

 

Táto kapitola je venovaná SWOT analýze firmy a vychádza z teoretických základov 

v kapitole 2.5.3. Pri SWOT analýze nás zaujíma ako externé, tak aj interné prostredie firmy. 

V internom prostredí sledujeme silné a slabé stránky podniku, v externom prostredí sledujeme 

príležitosti, ktoré sa firme naskytajú a ohrozenia, ktoré ju môžu poškodiť. 

 

PwC je silná firma, jedna z jej najväčších silných stránok spočíva práve v jej pozícii na 

trhu. PwC je spolu s firmami Deloitte, Ernst & Young a KPMG súčasťou takzvanej The Big 

Four, teda veľkej štvorky audítorských firiem, a práve PwC je z nich hodnotená najvyššie. 

Práve meno PwC láka a udržiava tých najlepších klientov a vďaka tomu si firma udržiava svoj 

rast, ktorý jej meno ešte vylepšuje. 

 

Samotné PwC Slovensko môže z tejto medzinárodnej reputácie ťažiť takisto, a dobré 

meno firmy na Slovensku znásobuje aj to, že z firiem veľkej štvorky má v krajine najdlhšiu 

tradíciu, keďže tu začala svoju činnosť ako prvá. Vďaka tomu, že má široké portfólio 

klientov, sa navyše eliminuje riziko, že by prišla o veľkú časť svojich príjmov z dôvodu straty 

kľúčového odberateľa. 

 

Ďalej môže firma PwC Slovensko hovoriť o výhode v tom smere, že vďaka 

medzinárodnej sieti firiem PwC má aj medzinárodné skúsenosti. Na Slovensku pôsobí viacero 

partnerov zo zahraničia, sú to ľudia, ktorí majú za sebou mnohé úspešne vedené pobočky 

v zahraničí, a teraz odovzdávajú svoje skúsenosti pracovníkom na Slovensku. Vďaka tomu 

môže firma napredovať efektívne. 
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Medzi slabé stránky môžeme zaradiť vysokú fluktuáciu zamestnancov, a to najmä 

v oddelení auditu. Býva bežnou praxou, že firma príjme v lete vysoký počet uchádzačov na 

pozíciu asistentov audítorov, pretože v čase audítorskej sezóny je potrebné vykonať skutočne 

vysoké množstvo práce. Práve tento tlak, množstvo práce, množstvo odpracovaných hodín 

a veľmi prudká krivka učenia sa podpisuje na tom, že veľa zamestnancov na oddelení auditu 

odchádza z vlastnej iniciatívy už v priebehu prvého roka. Táto práca je psychicky náročná 

a keďže častými uchádzačmi o ňu sú čerství absolventi, môže to pre nich byť príliš rýchly 

skok zo študentského prostredia do pracovného. 

 

Tak, ako sa dá značka PwC považovať za silnú stránku spoločnosti, môže byť aj jej 

slabinou. Práve preto, že toto meno je považované za značku top kvality, môžu si niektoré 

firmy z nižšieho stupňa rebríčka myslieť, že PwC je mimo ich ligu, a radšej sa obrátia so 

žiadosťou o služby na nejakú menej známu spoločnosť. Kvôli tomuto môže firma prichádzať 

o potenciálnych klientov, ktorí, hoci momentálne nepatria medzi top na trhu, môžu sa tam 

časom dostať. 

 

Za najväčšie ohrozenie pre PwC môžeme označiť jednoznačne konkurenciu. Ostatné 

firmy veľkej štvorky bojujú o priazeň klientov rovnako ako PwC samotné. Dá sa povedať, že 

možnosť získať nových klientov je veľmi nízka, pretože na Slovenskom trhu majú firmy už 

svojich klientov „rozobraných“ a len málokedy sa stáva, že klient prejde od jednej firmy 

k druhej. 

 

Ohrozením pre firmu PwC Slovensko je aj nestabilná situácia na Ukrajine, kvôli ktorej 

prišla o jedného zo svojich klientov. Spoločnosti neostáva iné, než dúfať, že ozbrojený 

konflikt sa nebude ďalej rozširovať, ale naopak, situácia sa upokojí a bude možné vrátiť sa 

k obchodovaniu so susednou krajinou. 

 

Príležitosť pre firmu predstavujú nové technológie. Sociálne, mobilné, analytické a 

cloudové technológie, ktoré sú hlavným pilierom digitálnej revolúcie, vytvárajú pre firmy 

veľa príležitostí pre vytváranie hodnôt úplne novými spôsobmi. Prostredníctvom rozvíjajúcich 

sa technológií môže firma osloviť väčšie množstvo zákazníkov, udržiavať s nimi kontakt, 

môžu spolu lepšie komunikovať a navzájom preberať svoje vízie. Takisto firmy sa vďaka 

novým technológiám môžu rozvíjať a tým budú aj viac využívať služby spoločnosti PwC.  
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Príležitosťou takisto môžu byť stále sa rozvíjajúce trhy v nových krajinách EÚ ako 

Bulharsko alebo Rumunsko. Tým, že krajiny vstupujú do EÚ, odstraňujú sa prekážky 

obchodu a spoločnosť PwC Slovensko s nimi môže jednoduchšie obchodovať. 

 

Tabuľka 4.4 – SWOT analýza spoločnosti PwC Slovensko, s. r. o. 

 Váha Hodnota 
Vážená 

hodnota 

Silné stránky    

medzinárodné skúsenosti 0,35 9 3,15 

široké portfólio odberateľov 0,25 8 2 

široká oblasť poskytovaných služieb 0,25 7 1,75 

rýchla úhrada pohľadávok 0,15 5 0,75 

Súčet silných stránok 1  7,65 

Slabé stránky    

dlhá doba obratu pohľadávok 0,2 7 1,4 

obavy malých odberateľov zo silnej 

značky 
0,3 5 1,5 

nedostatočný marketing na Slovensku 0,5 4 2 

Súčet slabých stránok 1  4,9 

Príležitosti    

Verejné zákazky 0,25 7 1,75 

Vstup na ďalšie trhy 0,35 8 2,8 

Noví klienti 0,2 6 1,2 

Nové technológie 0,2 6 1,2 

Súčet príležitostí 1  6,95 

Ohrozenia    

Konkurencia v odbore 0,7 7 4,9 

Zvýšenie sadzby DPH 0,3 5 1,5 

Súčet ohrození   6,4 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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5. Vyhodnotenie analýzy, námety a odporúčania 

 

Ťažko sa hľadajú chyby a tvoria odporúčania v prípade firmy, ktorá je dlhodobým lídrom 

trhu vo svojej oblasti, zbiera jeden úspech za druhým a získava si vo svete stále väčší rešpekt, 

čo potvrdzuje aj výskum časopisu Forbes, ktorý vyhlásil značku PwC za druhú najsilnejšiu na 

svete.[19] 

 

Napriek tomu sa vždy nájde priestor na zlepšenie a nie je tomu inak ani v prípade firmy 

PwC Slovensko. Ako už bolo spomenuté vyššie, spoločnosť nespĺňa pravidlo solventnosti, 

ktoré hovorí, že doba obratu pohľadávok by mala byť nižšia, než doba obratu záväzkov. 

V praxi by to teda znamenalo, že sa v priemere rýchlejšie inkasuje pohľadávka, než uhradí 

záväzok, aby mala firma vždy k dispozícii finančné prostriedky. Samozrejme, firma PwC 

Slovensko má vďaka svojmu hospodáreniu a medzinárodnej sieti partnerských firiem 

k dispozícii finančných prostriedkov dostatok, avšak napriek tomu stojí tento problém za 

zamyslenie, keďže doba obratu pohľadávok prevyšuje dobu obratu záväzkov takmer 

štvornásobne. Z hľadiska prevencie by bolo vhodné, aby firma zlepšila platobnú morálku 

svojich odberateľov, a to napríklad stanovením kratších lehôt na úhradu vystavených faktúr, 

prípadne upomienok odberateľom v prípade, že by im úhrada trvala dlho. Týmto spôsobom 

môže firma predísť prípadnému problému s dostupnými peňažnými prostriedkami, pretože, 

ako bolo zistené v kapitole venovanej finančnej analýze, drvivá väčšina aktív firmy má 

podobu pohľadávok. 

 

Ďalší návrh na zlepšenie vychádza z už spomínaného faktu o vysokej fluktuácii 

zamestnancov na oddelení auditu. Každé leto v spoločnosti PwC Slovensko je spojené 

s vysokým počtom prijatých uchádzačov na pozíciu asistent audítora, z ktorých sa však len 

minimum udrží vo firme. Veľa uchádzačov odchádza z dôvodu, že nezvládajú tlak spojený 

s prácou a samotné pracovné nasadenie. Táto práca je spojená s mimoriadne prudkou krivkou 

učenia sa, s dlhými hodinami v práci, s veľkým množstvom nadčasov počas sezóny a aj cez 

tie najdlhšie dni je vyžadované maximálne sústredenie v priebehu celej pracovnej doby. 

Keďže firma si nemôže dovoliť prijať menšie množstvo uchádzačov len kvôli zníženiu 

fluktuácie, pretože počas audítorskej sezóny je potrebné odviesť obrovské množstvo práce, 

bolo by dobré zvýšiť informovanosť študentov už počas štúdia na vysokých školách o tom, čo 

ich čaká po nástupe na spomínanú pozíciu. Firma by mohla častejšie organizovať dni 
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otvorených dverí, prípadne častejšie organizovať prednášky na školách. Študenti by tak mali 

lepší prehľad o tom, aké schopnosti sú od nich vyžadované, a ako by sa mali pripraviť, aby 

zvládli túto náročnú pracovnú záťaž. 

 

Jeden z návrhov na zlepšenie pochádza aj priamo z pracovného prostredia v centre 

zdieľaných služieb, konkrétne z oblasti účtovania bankových platieb. Firma účtuje bankové 

platby prostredníctvom programov SUN a iPower, ktoré spolu úzko súvisia a každodenne je 

nutné vykonávať transfer údajov z jedného programu do druhého, čo často vedie 

k problémom s kompatibilitou, ktoré je následne potrebné riešiť manuálnym účtovaním 

v programe MS Excel. Tento proces je zdĺhavejší, a naskytuje sa riešenie v podobe programu 

SAP, ktorý je overený mnohými firmami a je hodnotený ako oveľa spoľahlivejší. Navyše by 

nebol potrebný žiadny ďalší doplnkový program, pretože SAP zvláda funkcie programov 

SUN aj iPower v jednom. Firma by sa rozhodne mala zamyslieť nad investíciou do tohto 

programu, pretože by to mohlo zefektívniť prácu na tomto oddelení. Investícia do tohto 

programu by predstavovala pri nákupe minimálne výšku 150 000 €, pričom dodatočné 

náklady na servis by začínali na cene 1 000 € mesačne, avšak táto investícia by sa určite firme 

vrátila v krátkom časovom horizonte. Program SAP je oveľa komplexnejší, zvláda všetky 

úkony v rámci jedného programu, a navyše by umožnil firme spoluprácu s ďalšími krajinami 

v rámci centra zdieľaných služieb, pretože niektoré z krajín siete PwC pracujú výhradne 

s programom SAP. Tým pádom by firma mohla ďalej rozširovať svoje pole pôsobnosti. Je 

samozrejmosťou, že s prechodom na nový program by boli spojené ďalšie náklady v podobe 

školení zamestnancov na prácu s týmto programom, navyše by nejakú dobu trvalo, kým by sa 

s ním naučili pracovať a medzitým by ich produktivita práce bola nižšia. Avšak časom by 

určite prevážili výhody programu SAP a firma by z toho benefitovala.  
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6. Záver 

 

Vďaka vykonanej strategickej analýze bolo zistené, že slovenský trh je stabilný, avšak trpí 

mierne zvýšenou nezamestnanosťou a vláda trhovej ekonomike veľmi nepraje svojimi 

zásahmi sociálneho zamerania. Dá sa povedať, že spoločnosť môže byť s externým 

prostredím, ktoré ju obklopuje, vcelku spokojná. Krajina disponuje kvalifikovanou pracovnou 

silou, najmä výsledky počítačovej gramotnosti a úrovne anglického jazyka sa u obyvateľov 

Slovenska v posledných rokoch stabilne zlepšujú. 

 

Dôvodom na znepokojenie môže byť aj nestabilná situácia okolo Eura, ktoré v posledných 

mesiacoch zažíva prepad. Pre firmu PwC Slovensko, ktorá obchoduje s viacerými 

strategickými partnermi zo zahraničia, to môže predstavovať výrazné kurzové straty. 

 

 V rámci analýzy interného prostredia sme vďaka finančnej analýze zistili, že firma 

dosahuje uspokojivé výsledky, a v poslednom roku sledovaného obdobia vzrástol zisk naozaj 

veľmi výrazne, avšak je potrebné, aby spoločnosť nezaspala na vavrínoch a naďalej sa snažila 

inovovať svoje služby, sledovať potreby zákazníkov a vypočula ich názory na zlepšenie. 

Dôležitým bolo tiež zistenie, že firma výrazne nespĺňa pravidlo solventnosti, a mala by 

zlepšiť platobnú morálku svojich odberateľov. 

 

V podobnom duchu sa niesla aj SWOT analýza, v ktorej výrazne prevyšovali silné stránky 

nad slabými. Avšak aj slabšia stránka v podobe vysokej fluktuácie zamestnancov stojí za 

zamyslenie. Firma by sa mala zamyslieť nad tým, ako by mohla lepšie pripraviť najmä 

čerstvých absolventov na záťaž, ktorú predstavuje práca v oddelení auditu. 

 

Z hľadiska autora sa táto práca dá považovať za pozitívnu skúsenosť, pretože hoci len 

okrajovo, ale predsa sa jednalo o možnosť nazrieť do hospodárenia pobočky jednej 

z najúspešnejších firiem sveta, ktorá už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu.  
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Zoznam skratiek 

 

atď.     a tak ďalej 

a pod.     a podobne 

CA     Celkové aktíva 

CK     Cudzí kapitál 

ČPK     Čistý pracovný kapitál 

EAT     Zisk po zdanení 

EBIT     Zisk pred zdanením a úrokmi 

EBT     Zisk pred zdanením 

OA     Obežné aktíva 

OM     Obežný majetok 

ROA     Rentabilita aktív 

ROCE     Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE     Rentabilita vlastného kapitálu 

ROS     Rentabilita tržieb 

SA     Stále aktíva 

VH     Výsledok hospodárenia 

VK     Vlastný kapitál 
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Prílohy 

 

Príloha č. 1 – Súvahy spoločnosti PwC Slovensko, s. r. o. – Aktíva v € 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové aktíva 12 251 428 12 778 821 13 702 442 17 499 562 26 273 348 

Dlhodobý majetok 619 211 582 801 556 042 438 235 342 205 

DNM 795 477 159 0 0 

DHM 617 550 581 458 555 017 437 369 341 339 

DFM 866 866 866 866 866 

Obežné aktíva 10 036 995 10 582 741 12 792 326 16 002 154 25 472 231 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 10 868 13 229 15 155 36 296 65 507 

Krátkodobé pohľadávky 9 113 245 10 186 527 11 716 067 15 569 739 22 557 986 

Krátkodobý fin. majetok 912 882 382 985 1 061 104 396 119 2 848 738 

Časové rozlíšenie 1 595 222 1 613 279 354 074 1 059 173 458 912 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 – Súvahy spoločnosti PwC Slovensko, s. r. o. – Pasíva v € 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové pasíva 12 251 428 12 778 821 13 702 442 17 499 562 26 273 348 

Vlastný kapitál 9 928 827 10 018 458 11 203 856 13 413 073 18 526 938 

Základný kapitál 39 834 39 834 39 834 39 834 39 834 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervné fondy, 

nedeliteľný fond a ost. 

fondy zo zisku 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 

VH minulých rokov 8 476 500 9 135 010 9 228 835 11 160 039 12 365 654 

VH BÚO 1 408 510 839 631 1 931 204 2 209 217 6 117 467 

Cudzie zdroje 2 321 125 2 760 013 2 486 111 4 083 563 7 744 963 

Rezervy 317 459 387 088 377 443 406 241 1 073 060 

Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé záväzky 2 003 666 2 372 925 2 108 668 3 677 322 6 671 903 

Bankové úvery a 

výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie 1 476 350 12 475 2 926 1 447 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha č. 3 – Výkazy ziskov a strát spoločnosti PwC Slovensko, a. s. v € 

Text 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby z predaja tovaru 79 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na 

obstaranie predaného 

tovaru 0 0 0 0 0 

Obchodná marža 79 0 0 0 0 

Výroba 17 478 136 18 098 584 18 554 427 21 741 137 

31 654 

102 

Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 17 478 136 18 098 584 18 554 427 21 741 137 

31 654 

102 

Zmeny stavu 

vnútroorganizačných zásob 0 0 0 0 0 

Aktivácia 0 0 0 0 0 

Výrobná spotreba 6 521 528 7 599 892 6 505 503 9 089 784 

13 828 

348 

Spotreba materiálu, energie 

a ostatných 

neskladovateľných dodávok 452 548 368 263 348 290 439 381 510 032 

Služby 6 068 980 7 231 629 6 157 213 8 650 403 

13 318 

316 

Pridaná hodnota 10 956 687 10 498 692 12 048 924 12 651 353 

17 825 

754 

Osobné náklady 9 797 745 9 762 395 9 771 924 10 216 795 

11 328 

501 

Mzdové náklady 8 140 802 8 033 454 8 032 603 8 336 298 9 148 584 

Odmeny členom orgánov 

spoločnosti a družstva 0 0 0 0 0 

Náklady na sociálne 

poistenie 1 489 104 1 553 498 1 564 652 1 683 523 1 967 853 

Sociálne náklady 167 839 175 443 174 669 196 974 212 064 

Dane a poplatky 28 545 30 583 14 995 36 834 29 561 

Odpisy a opravné položky k 

DHM a DNM 217 258 169 060 125 339 123 278 104 915 

Tržby z predaja dlhodobého 

majetku a materiálu 3 963 3 541 18 101 30 231 16 864 

Zostatková cena predaného 

dlhodobého majetku a 

predaného materiálu 0 0 10 114 2 068 8 002 

Tvorba a zúčtovanie 

opravných položiek k 

pohľadávkam 31 860 43 312 21 973 53 600 112 096 

Ostatné výnosy z 

hospodárskej činnosti 36 292 82 950 196 517 41 292 62 854 

Ostatné náklady na 

hospodársku činnosť 70 750 289 849 365 303 346 133 284 973 

Prevod výnosov z 

hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 
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Prevod nákladov na 

hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 

VH z HČ 850 784 289 984 1 953 894 1 944 168 6 037 424 

Tržby z predaja cenných 

papierov a podielov 0 0 0 0 0 

Predané cenné papiere a 

podiely 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlhodobého 

finančného majetku 1 167 954 892 061 514 762 1 059 244 1 904 502 

Výnosy z cenných papierov 

a podielov v dcérskej ÚJ a 

v spoločnosti s podstatným 

vplyvom 1 167 954 892 061 514 762 1 059 244 1 904 502 

Výnosy z ostatných 

dlhodobých cenných 

papierov a podielov 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatného 

dlhodobého finančného 

majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého 

finančného majetku 0 0 0 0 0 

Náklady na krátkodobý 

finančný majetok 0 0 0 0 0 

Výnosy z precenenia 

cenných papierov a výnosy 

z derivátových operácií 0 0 0 0 0 

Náklady na precenenie 

cenných papierov a náklady 

na derivátové operácie 0 0 0 0 0 

Tvorba a zúčtovanie 

opravných položiek k 

finančnému majetku 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 27 390 47 007 26 739 35 543 75 461 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Kurzové zisky 67 589 34 219 37 792 24 131 35 607 

Kurzové straty 78 850 68 007 41 636 54 599 48 961 

Ostatné výnosy z finančnej 

činnosti 0 0 0 0 0 

Ostatné náklady na 

finančnú činnosť 174 425 34 116 8 417 20 651 23 586 

Prevod finančných výnosov 0 0 0 0 0 

Prevod finančných 

nákladov 0 0 0 0 0 

VH z FČ 1 009 658 871 164 529 240 1 043 668 1 943 023 

Daň z príjmov z bežnej 

činnosti 451 932 321 517 551 930 778 619 1 862 980 

-splatná 448 220 323 878 553 856 799 759 1 892 191 

-odložená 3 712 -2 361 -1 926 -21 140 -29 211 
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Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti 1 408 510 839 631 1 931 204 2 209 217 6 117 467 

Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 0 

Mimoriadne náklady 0 0 0 0 0 

Daň z príjmov z 

mimoriadnej činnosti r. 

53+54 0 0 0 0 0 

-splatná 0 0 0 0 0 

-odložená 0 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia z 

mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie pred 

zdanením 1 860 442 1 161 148 2 483 134 2 987 836 7 980 447 

Prevod podielov na 

výsledku hospodárenia 

spoločníkom 0 0 0 0 0 

VH za ÚO po zdanení 1 408 510 839 631 1 931 204 2 209 217 6 117 467 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4 – Horizontálna analýza aktív spoločnosti PwC Slovensko, a. s. 

Text 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

CA 527 393 4,30 923 621 7,23 3 797 120 27,71 8 773 786 50,14 

DM -36 410 -5,88 -26 759 -4,59 -117 807 -21,19 -96 030 -21,91 

DNM -318 -40 -318 -66,67 -159 -100 0 0,00 

DHM -36 092 -5,84 -26 441 -4,55 -117 648 -21,20 -96 030 -21,96 

DFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

OM 545 746 5,44 2 209 585 20,88 3 209 828 25,09 9 470 077 59,18 

Zásoby 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlhodobé 

pohľadávky 2 361 0,00 1 926 0,00 21 141 0,00 29 211 0,00 

Krátkodobé 

pohľadávky 1 073 282 11,78 1 529 540 15,02 3 853 672 32,89 6 988 247 44,88 

KFM -529 897 -58,1 678 119 177 -664 985 -62,67 2 452 619 619,2 

Časové 

rozlíšenie 18 057 1,13 -1 259 205 -78,05 705 099 199,1 -600 261 -56,67 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 5 – Horizontálna analýza pasív spoločnosti PwC Slovensko, a. s. 

Text 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

absolútna 

zmena 

relatívna 

zmena v 

% 

Celkové 

pasíva 527 393 4,30 923 621 7,23 3 797 120 27,71 8 773 786 50,14 

Vlastné 

imanie 89 631 0,90 1 185 398 11,83 2 209 217 19,72 5 113 865 38,13 

Základné 

imanie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové 

fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fondy zo 

zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH min. 

rokov 658 510 7,77 93 825 1,03 1 931 204 20,93 1 205 615 10,80 

VH za ÚO 

po zdanení -568 879 -40,39 1 091 573 130,01 278 013 14,40 3 908 250 176,91 

Záväzky 438 888 18,91 -273 902 -9,92 1 597 452 64,26 3 661 400 89,66 

Rezervy 69 629 21,93 -9 645 -2,49 28 798 7,63 666 819 164,14 

Dlhodobé 

záväzky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé 

záväzky 369 259 18,43 -264 257 -11,14 1 568 654 74,39 2 994 581 81,43 

Bankové 

úvery a 

výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové 

rozlíšenie -1 126 -76,29 12 125 3464,29 -9 549 -76,55 -1 479 -50,55 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 6 – Vertikálna analýza aktív spoločnosti PwC Slovensko, a. s. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové aktíva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlhodobý majetok 5,05% 4,56% 4,06% 2,50% 1,30% 

Dlhodobý nehm. majetok 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlhodobý hmotný majetok 5,04% 4,55% 4,05% 2,50% 1,30% 

Dlhodobý fin. majetok 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

Obežný majetok 81,93% 82,81% 93,36% 91,44% 96,95% 

Zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlhodobé pohľadávky 0,09% 0,10% 0,11% 0,21% 0,25% 

Krátkodobé pohľadávky 74,39% 79,71% 85,50% 88,97% 85,86% 

Krátkodobý finančný majetok 7,45% 3,00% 7,74% 2,26% 10,84% 

Časové rozlíšenie 13,02% 12,62% 2,58% 6,05% 1,75% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 7 – Vertikálna analýza pasív spoločnosti PwC Slovensko, a. s. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové pasíva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastné imanie 81,04% 78,40% 81,77% 76,65% 70,52% 

Základné imanie 0,33% 0,31% 0,29% 0,23% 0,15% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy zo zisku 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 

VH minulých rokov 69,19% 71,49% 67,35% 63,77% 47,07% 

VH za ÚO po zdanení 11,50% 6,57% 14,09% 12,62% 23,28% 

Záväzky 18,95% 21,60% 18,14% 23,34% 29,48% 

Rezervy 2,59% 3,03% 2,75% 2,32% 4,08% 

Dlhodobé záväzky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé záväzky 16,35% 18,57% 15,39% 21,01% 25,39% 

Bankové úvery a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlíšenie 0,01% 0,00% 0,09% 0,02% 0,01% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 


