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1 ÚVOD  
 

Oceňovanie podnikov je v súčasnosti na Slovensku aktuálnou témou, ktorá sa              

do popredia dostala v dôsledku transformácie ekonomiky, predovšetkým transformácie          

vo vlastníckych vzťahoch. Až do roku 1990 bolo oceňovanie neznámym pojmom, pretože 

v centrálne riadenom hospodárstve prakticky neexistoval trh s podnikmi. Časom ale vyvstala 

potreba oceňovacích systémov a túžba poznať nielen účtovnú hodnotu podniku, ale i jeho tržnú 

hodnotu. Tržná hodnota sa stala kritériom pre investorov, vlastníkov i veriteľov. 

 Po ukončení transformácie ekonomiky ostalo oceňovanie stále aktuálne z dôvodu 

vzniku nového druhu procesu, a to koncentrácie podnikov. Dôvodov pre ocenenie podniku je 

však celá rada a nemusí to byť len samotná kúpa alebo predaj. Ďalšími dôvodmi môže byť 

i zmena právnej podstaty firmy, fúzia podnikov, žiadosti o úver, súdne spory, alebo je vhodné 

podnik oceniť i pri prehodnocovaní stratégie riadenia z dôvodu nestability podnikateľského 

prostredia. 

 Cieľom diplomovej práce je ocenenie danej spoločnosti prostredníctvom vybraných 

výnosových metód k dátumu 1. 1. 2009. Ocenenie bude uskutočnené pomocou metódy 

diskontovaných peňažných tokov DCF entity a metódou kapitalizovaných ziskov v paušálnej 

i analytickej verzii.  

 Diplomová práca je koncipovaná do troch kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. 

Prvá časť je venovaná teoretickému objasneniu postupu získavania vstupných dát a ich analýze. 

K rozboru vstupných údajov je použitá a teoreticky popísaná finančná analýza. Pre účely 

oceňovania je v kapitole stručný prehľad a charakteristika základných oceňovacích postupov. 

Zahŕňa teoretické vymedzenie základných pojmov, vzťahujúcich sa k danej problematike. 

Bližšie sú popísané len vybrané výnosové metódy, ktoré budú na spoločnosť aplikované. 

 V druhej časti diplomovej práce je bližšie predstavená oceňovaná spoločnosť. Kapitola 

tiež obsahuje realizovanú strategickú a finančnú analýzu spoločnosti za sledované obdobie 

2004 až 2008. V závere tejto časti je zostavený dlhodobý finančný plán ziskov, peňažných 

tokov a rozvahy na obdobie rokov 2009 až 2013. 

 Tretia časť je sústredená na aplikáciu konkrétnych vybraných metód ocenenia a ich 

vzájomnú komparáciu. Použité sú metódy založené na diskontovaní peňažných tokov a metódy 

kapitalizovaných výnosov. Spoločnosť je ocenená k dátumu 1. 1. 2009.  
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2 METODOLÓGIA A PRÍSTUPY K OCEŇOVANIU 
PODNIKU 

 

 Mezi významné oblasti finančného riadenia firmy patrí problematika stanovenia 

hodnoty podniku. Existuje celá rada metód pre ocenenie podniku. V nasledujúcej kapitole sú 

popísané základné teoretické poznatky z oblasti oceňovania. 

 

2.1 Podnik a jeho hodnota 

2.1.1 Charakteristika podniku a prístupy k oceňovaniu 

 
 Podnik predstavuje ekonomické a organizačné usporiadanie transformačného procesu 

do podnikateľskej jednotky a jeho cieľom je dosahovanie zisku. Legislatívnym vymedzením 

podstaty podniku sa zaoberá i Obchodný zákonník, ktorý ho charakterizuje ako „súbor 

hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva 

a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť“.1 

 Hodnota podniku je rozoznávaná v dvoch základných úrovniach, a to brutto hodnota 

vyjadruje hodnotu podniku ako celku a je vnímaná vlastníkmi a veriteľmi a netto hodnota 

podniku je ocenenie vlastného kapitálu, ktorú viac vnímajú vlastníci. 

 Oceňujeme podnik, nie spoločnosť ako právny subjekt. Podnik sám o sebe nemá žiadnu 

objektívne danú hodnotu. Z tohto vyplýva, že neexistuje ani jediné správne ocenenie, ktoré by 

bolo následne použiteľné  pre všetky účely. Pred zahájením oceňovania si musíme stanoviť 

jeho účel. Správna formalizácia cieľa a podmienok pre ocenenie je základom správneho 

postupu, pretože ovplyvňuje metódy použité k oceneniu. 

 Rozoznávame štyri prístupy k oceňovaniu, a to tržnú hodnotu, subjektívnu hodnotu, 

hodnotu objektivizovanú a komplexný prístup na základe kolínskej školy. 

2.1.2 Tržná hodnota 

 
 Stanovenie tržnej hodnoty vychádza z potreby odhadnúť približnú peňažnú hodnotu, 

ktorú mu pripisuje trh. Predstavuje zmenu medzi dobre informovanými subjektmi a vyjadruje 

                                                 
1  Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., § 5 
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určité očakávanie ohľadom budúcnosti podniku. Tržná hodnota je výsledkom ocenenia v 

situáciách, kedy chce vlastník zistiť predajnú cenu podniku na trhu, napr. pri uvádzaní podniku 

na kapitálový trh alebo pri predaji. 

 

2.1.3 Subjektívna (investičná) hodnota 

 
 Subjektívna hodnota je odrazom najlepšieho názoru konkrétneho subjektu 

o potenciálnom využití a prípadných následných výnosov oceňovaného podniku. Za hlavný sa 

považuje názor jednotlivých účastníkov transakcie. Prístup vychádza z názoru, že každý podnik 

je jedinečný, a preto nepredpokladá existenciu jedinej ceny pre všetky potenciálne subjekty 

oproti tržnej hodnote.  

 Rozdiel medzi ocenením na základe investičnej hodnoty a ocenením stanoveným tržnou 

hodnotou spočíva v použitých vstupných dátach. Investičná hodnota vychádza z dát 

predpokladaných napr. konkrétnym záujemcom o kúpu podniku alebo najlepším mienením 

managementu podniku o budúcom vývoji, avšak tržná hodnota vychádza z hodnôt 

očakávaných trhom. 

 Subjektívny prístup pri oceňovaní je vhodný predovšetkým pri kúpe a predaji podniku, 

kedy chce subjekt zistiť, či je pre neho transakcia výhodná, alebo pokiaľ sa rozhoduje medzi 

sanáciou a likvidáciou podniku. 

 

2.1.4 Objektivizovaná hodnota 

 
 Pojem objektivizovaná hodnota, inak povedané koncepcia odhadcov, sa začal používať, 

nakoľko neexistuje objektívna hodnota. Pri stanovení objektivizovanej hodnoty by sa malo 

vychádzať z nasledujúcich predpokladov: 

- udržovanie substancie – z podniku by malo byť vyberané len také množstvo peňažných 

prostriedkov, ktoré neohrozí majetkovú podstatu (substanciu) podniku; 

- voľný zisk – ocenenie je založené na voľnom zisku, tzn. tej časti zisku, ktorú môžu vybrať 

bez ohrozenia substancie; 

- nepotrebný majetok – majetok je potrebné rozdeliť na majetok prevádzkovo nutný 

a ostatnú časť. Výnosovo sa potom ocení lem majetok prevádzkovo nevyhnutný a zvyšná 

časť majetku je ocenená samostatne; 
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- možnosti zmien v podniku – pri ocenení sa berie do úvahy tá situácia podniku, v ktorej sa 

podnik práve nachádza a predpokladá sa pokračovanie v doterajšom koncepte. Zmeny sú 

povolené len tie, o ktorých už bolo rozhodnuté v súčasnej situácii, napr. dokončenie 

rozostavaných investícií a pod.; 

- metóda – musí byť jednoznačná, aby mohol napr. aj iný odhadca mohol bez problémov 

dôjsť k podobnému záveru. Z tohto dôvodu sa dáva prednosť kombinovanej majetkovej 

a výnosovej metóde. 

 Objektivizovaná hodnota sa používa v prípadoch, kedy je potrebná čo najvyššia 

reprodukovateľnosť a preukaznosť ocenenia. Konkrétne sa jedná o prípady dokazovania na 

súdoch, prípadne na základe povinnosti uloženej zákonom. 

 

2.1.5 Kolínska škola 

 
 Kolínska škola sa snaží o syntézu predchádzajúcich prístupov, ale pozerá sa tiež na účel 

ocenenia z hľadiska praktických funkcií, na ktorých základe dochádza k modifikácii ocenenia.  

 Medzi najdôležitejšie funkcie patrí poradenská funkcia, ktorá poskytuje informácie 

o hraničných hodnotách, inak povedané hodnoty pre rozhodnutie, ktoré určujú finančné 

možnosti zúčastnených strán pre jednanie o cene. Hraničná hodnota je pre druhú zúčastnenú 

stranu neznáma. Konkrétne sa jedná o maximálnu cenu, ktorú môže zaplatiť kupujúci bez toho, 

aby na transakcii prerobil a o minimálnu cenu, ktorú ešte môže predávajúci prijať bez toho, aby 

tiež na predaji prerobil. 

 Ďalšou funkciou je rozhodčia funkcia, v ktorej vystupuje nezávislý oceňovateľ ako 

rozhodca a jeho úloha spočíva v odhadnutí hraničnej hodnoty účastníkov transakcie a následne 

nájsť spravodlivú hodnotu v odhadnutom rozpätí. Táto hodnota je potom „viazaná na pozícii 

zúčastnených strán a bude pre rôzne zúčastnené strany rôzna. Nie je odhadom nejakej obecnej 

ceny“2. Rozhodčia hodnota Kolínskej školy je používaná tam, kde je dôležité posudzovanie 

záujmov oboch strán (napr. pri podnikových transformáciách, pri predaji podniku a pod.). 

 Funkcia argumentačná je opäť používaná pri jednaní za účasti obidvoch strán. 

Oceňovateľ v tejto funkcii hľadá argumenty, ktoré potvrdzujú a dokladujú pozíciu konkrétneho 

subjektu o odôvodnenosti obhajovanej hodnoty. Tieto podklady potom posilnia jeho pozíciu 

v jednaní. 

                                                 
2 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. Praha, EKOPRESS, s. r. o., 2007, str. 32. 
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 Medzi posledné dve funkcie patrí komunikačná funkcia a funkcia daňová. Zmyslom 

komunikačnej funkcie je poskytnúť podklad pre komunikáciu s verejnosťou, predovšetkým 

s bankami a investormi. Daňová funkcia je určená pre jednanie subjektov v daňových 

záležitostiach, pre ktoré poskytuje podklady. 

 

2.2 Dôvody pre ocenenie podniku 

 
 Podnety k oceneniu môžu byť veľmi rôznorodé, nakoľko ocenenie slúži k rôznym 

účelom a je zadávané s ohľadom na cieľ a potreby. Pri každom ocenení musí byť jasné, aký bol 

podnet na ocenenie a aká úroveň hodnoty má byť zistená.  

 Ocenenie je potrebné pri kúpe a predaji podniku, pri vstupe nových spoločníkov do 

spoločnosti, uvedení akcií spoločnosti na kapitálový trh, z daňových dôvodov či pri fúzach 

a premenách spoločností (rozdelenie spoločnosti na menšie časti, splynutie a zlučenie 

spoločnosti, zmena právnej formy, reštrukturalizácia, rozhodovanie o sanácii či likvidácii 

spoločnosti). 

 

2.3 Postup ocenenia 

 
 Vplyv na postup ocenenia, výber techniky a výsledok, ako už bolo spomenuté vyššie, 

má účel, pre ktorý sa podnik oceňuje. 

 Pri stanovení hodnoty podniku je doporučený určitý postup. V prvom rade je dôležité 

podniknúť zber údajov nielen o podniku samotnom, ale i o jeho prostredí. Následne sa tieto 

dáta analyzujú. Významnou fázou je tzv. strategická analýza, teda odhad vonkajšieho 

a vnútorného prostredia podniku, ktorá je výsledkom súhrnného hodnotenia podniku 

z nefinančného hľadiska. Obsahom je makroekonomická analýza a analýza odvetvia.  

 Ďalšia fáza je spracovanie finančnej analýzy podniku, ktorá hodnotí podnik 

z finančného hľadiska. Následne sa zostaví finančný plán pre nasledujúce obdobia a v závere sa 

uskutoční samotné ocenenie podniku. 

2.4 Zber vstupných údajov 

 
 Pre správne ocenenie podniku je dôležité zhromaždiť si čo najväčšie množstvo dát 

nielen o podniku samotnom, teda ekonomické dáta, informácie o konkurenčnej štruktúre trhu, 
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o odbyte a marketingu, ďalej o výrobe a dodávateľoch a zamestnancoch. Okrem týchto 

informácií si musíme zaistiť tiež informácie o prostredí, v ktorom podnik funguje, teda 

o makroekonomickom prostredí a o odvetví (mikroprostredí), do ktorého podnik patrí.  

 

2.5 Strategická analýza 

 
 Na dlhodobom vývoji hospodárenia podniku sa podieľa celý rad faktorov, ktorých 

budúci priebeh nemožno predikovať. Hlavnou funkciou strategickej analýzy je poskytnutie 

informácií, ktoré sú potrebné k zisteniu dlhodobej perspektívy spoločnosti na danom trhu, teda 

budúci vývoj podniku na trhu, jeho tržby, náklady, investície, tzv. výnosový potenciál.  

 Výnosový potenciál je závislý od možností a rizík podnikateľského prostredia (vonkajší 

potenciál) a na schopnosti tieto možnosti využiť. Analýza vonkajšieho potenciálu spočíva 

v určení veľkosti relevantného trhu, utváraného veľkosťou dopytu, v posúdení jeho atraktivity 

a vyústením je prognóza vývoja do budúcna. Vnútorný potenciál je definovaný konkurenčnou 

výhodou na základe analýzy konkurencie a posúdení silných a slabých stránok podniku. Okrem 

výnosového potenciálu je súčasťou strategickej analýzy prognóza vývoja tržieb a identifikácia 

rizík spojených s podnikom. 

 

2.5.1 Analýza makroporostredia 

 
 Vývoj makroprostredia má podstatný vplyv na výkonnosť podnikov. Na tejto úrovni 

prostredia však na podnik pôsobia také faktory, ktoré spoločnosť nemôže priamo ovplyvniť.  

Konkrétne sa jedná najmä o politické, ekonomické, technologické a sociálne prostredie.  

 Pre efektívne ocenenie je však najdôležitejšie posudzovať makroekonomické prostredie 

ako celok. Medzi najrizikovejšie veličiny, ktoré podnik ovplyvňujú, patrí najmä vývoj inflácie, 

tempo rastu hrubého domáceho produktu, vývoj úrokových sadzieb či fiškálna politika štátu 

a ekonomické či politické šoky. 

 Vplyv vývoja inflácie je možné pocítiť nielen na vstupoch, ale i výstupoch, preto 

podnik musí na infláciu reagovať pružne. Inflácia ovplyvňuje i reálne odpisy stálych aktív, 

nakoľko sa stále aktíva v evidencii evidujú v obstarávacích cenách a to znižuje hodnotu aktív, 

ktoré sú potrebné pre obnovu kapacít. 

 Hrubý domáci produkt meria spravidla reálny výstup ekonomiky. V dlhodobom 

a strednodobom časovom horizonte existuje vzťah medzi zmenou hrubého domáceho produktu 
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a zmenou akciových kurzov, nakoľko akciové kurzy spravidla predbiehajú vývoj reálnej 

ekonomiky o niekoľko mesiacov dopredu. Akciový trh je z tohto dôvodu považovaný za 

spoľahlivý indikátor zmien fáz hospodárskeho cyklu; jednoducho povedané, vývoj akciových 

trhov nám ukazuje vývoj celej ekonomiky krajiny. 

 Priamy dopad na ocenenie podniku zmenou nákladov na celkový kapitál má výška 

úrokových sadzieb. Ovplyvňuje tiež záujem investorov o vstup na trh s podnikmi. Ak je vysoká 

úroková miera, investori volia radšej menej rizikovú formu vkladu v banke, prípadne investície 

do dlhopisov. Ak je však úroková miera nízka, je to podnet k väčším investíciám na 

kapitálovom trhu. 

 Ovplyvnenie investorov dochádza i zo strany fiškálnej politiky, konkrétne sa jedná 

o vývoj daňových sadzieb, nakoľko ovplyvňujú potenciálny dôchod, vygenerovaný podnikom. 

Daňové zaťaženie má okrem vplyvu na spomínané formovanie disponibilného dôchodu 

investorov tiež vplyv na tvorbu dopytu; je však len jednou zo sledovaných zložiek fiškálnej 

politiky. Dôležité je tiež to, ako štát použije zdroje, ktoré prostredníctvom daní získa. 

 Ekonomické a politické šoky sa taktiež priamo premietajú v podnikovom hospodárení. 

Ako príklad je možné uviesť napr. negatívny vplyv demisie vlády, volebné výsledky či vývoj 

nezamestnanosti. 

 

2.5.2 Analýza mikroprostredia 

 
 Každý podnik zaraďujeme do určitého odvetvia a analýza tohto odvetvia spočíva 

v identifikácii základných charakteristických znakov odvetvia a v prognóze vývoja odvetvia.  

 Medzi najdôležitejšie charakteristiky patrí analýza citlivosti daného odvetvia na 

hospodársky cyklus. Vzhľadom k tomuto je možné odvetvia rozdeliť na odvetvia cyklické, 

neutrálne a anticyklické.  

 Cyklické odvetvia viacmenej kopírujú vývoj ekonomiky ako celku. Jedná sa 

predovšetkým o tovar dlhodobej spotreby, kedy môže zákazník odložiť spotrebu na neskôr, 

kedy bude v lepšej finančnej situácii (napr. stavebníctvo, priemysel dlhodobých spotrebných 

statkov – výroba automobilov). Pokiaľ by sme merali tento typ odvetvia výnosovými metódami 

v období expanzie, vyjde nám hodnota oveľa väčšia než v období recesie, čo v podstate sťažuje 

prácu oceňovateľa.  

 Opačná situácia je u podnikov anticyklických odvetví, ktoré majú presne opačný vývoj 

ako je vývoj hospodárskeho cyklu. V praxi to znamená, že v období recesie dosahujú najlepšie 
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výsledky (napr. hracie automaty, stávkové kancelárie, atď.), pretože slúžia ako náhrada za 

nerealizované formy finančne náročnejšieho trávenia voľného času. 

 Odvetvia neutrálne nie sú ovplyvňované hospodárskymi cyklami a môžme tu zaradiť 

napr. výrobu nevyhnutných statkov, pri ktorých existuje konštantná úroveň dopytu (výroba 

liekov, potravín, atď.) alebo nízka cenová elasticita (káva, cigarety, alkohol, noviny, atď.).  

 Ďalšou dôležitou odvetnou charakteristikou je spôsob štátnej regulácie. Táto regulácia 

sa môže prejavovať existujúcou cenovou reguláciou alebo sa môže jednať o bariéry vstupu do 

odvetvia formou udeľovania licencií štátom a pod.  

 Posledným faktorom je štruktúra odvetvia, ktorá je v čase relatívne stabilná a zásadnou 

mierou ovplyvňuje stratégiu podniku. Pôsobí na ňu päť dynamických konkurenčných faktorov, 

rozhodujúcich o výnosnosti odvetvia. Ovplyvňujú ju predovšetkým ceny, náklady a investície 

(teda nákladné zložky návratnosti investícií). Konkrétne sa jedná podľa M. Portera o vstup 

potenciálnych nových konkurentov, hrozba náhradných (nových) výrobkov a služieb, hrozba 

zo strany kupujúcich v podobe dohadovacích schopností, hrozba zo strany dodávateľov 

v podobe ich dohadovacích schopností a posledným faktorom je súperenie medzi stávajúcimi 

podnikmi. 

 Podľa vplyvu konkurencie môžeme štruktúru odvetvia charakterizovať ako monopolnú, 

oligopolnú alebo konkurenčnú. V prípade monopolnej štruktúry existuje jediný výrobca, ktorý 

premieta do cien akékoľvek náklady; pri oligopolnej štruktúre ovláda odvetvie niekoľko 

subjektov, ktoré majú rozdelený trh. Pri konkurenčnom type štruktúry odvetvia sa na trhu 

nachádza veľké množstvo jednotlivých výrobkov, pre ktoré je cena exogénnou veličinou. 

 

2.5.3 SWOT analýza 

 
 SWOT analýza je často používanou metódou pri realizácii strategickej analýzy. Jej 

základný význam spočíva v kompletizácii silných a slabých stránok podniku, ale posudzuje tiež 

príležitosti a ohrozenia. Požiadavkou pri tvorbe je fakt, že podnik docieli strategický úspech 

maximalizáciou výhod a príležitostí a minimalizáciou nedostatkov a rizík.  

 Silné i slabé stránky sa týkajú predovšetkým oblastí, ako je finančná sila podniku, 

výrobková politika, či úroveň managementu, organizácia podniku a pod. Silné stránky 

pomáhajú podniku dosiahnuť prevahu nad konkurenciou, napr. ak podnik používa kvalitnejšie 

materiály, má vybudované dobré finančné vzťahy, imidž či distribučné kanály. Naopak, slabé 
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stránky tvoria negatívne vnútorné podmienky, ktoré majú za následok znižovanie výkonnosti. 

Môže ich spôsobiť absencia významných zdrojov alebo schopností.  

 V SWOT analýze je potrebné analyzovať i príležitosti, ktoré predstavujú určité 

priaznivé podmienky v prostredí, v ktorom sa podnik nachádza. Môžu sa tu začleňovať zmeny 

v zákonoch, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť podniku, ale i rastúci počet zákazníkov a pod. 

Patria tu tiež podmienky, ktoré umožňujú neutralizovať hrozby a riziká pre podnik. Tie 

predstavujú nežiadúce podmienky v prostredí, napr. vstup silného konkurenta na trh, pokles 

počtu zákazníkov, zmena legislatívnych nariadení v neprospech podniku. Je nevyhnutné dbať 

na skúmanie hrozieb mikrookolia  a makrookolia. Medzi základné hrozby patrí najmä vysoká 

diferenciácia v odvetví, rôzne štátne regulácie, know-how využívané v odvetví, pomalý rast 

odvetvia, množstvo substitučných výrobkov, či veľký počet konkurujúcich si firiem.  

 

2.6 Finančná analýza 

 
 Finančná analýza predstavuje významnú súčasť komplexu finančného riadenia podniku 

a poskytuje nám informácie o súčasnom finančnom zdraví podniku, ale i dáta k zostaveniu 

finančného plánu. Na jej základe môžme dospieť k určitým záverom o celkovom hospodárení 

a finančnej situácii a prijať aktuálne rozhodnutia. 

 

2.6.1 Úlohy finančnej analýzy a jej postup 

 
 Ako už bolo spomenuté, finančná analýza nám umožňuje zistiť, či sa v minulosti alebo 

v súčasnosti nevyskytujú závažné finančné problémy, tzn. posudzujú sa finančné i prevádzkové 

riziká, ktoré sú dôležitými parametrami pri výpočte diskontnej alebo kapitalizačnej miery 

v modeloch oceňovania. Na jej základe môžme predpokladať budúce finančné hospodárenie 

podniku a tiež navrhnúť opatrenia, ktorých realizácia má zabezpečiť dosiahnutie podnikových 

cieľov. Pomáha odhaliť silné a slabé stránky finančného hospodárenia. Finančne zdravý podnik 

je taký, ktorý má schopnosť trvale dosahovať mieru zhodnotenia vlastného kapitálu, 

požadovanú investormi za daného rizika a pri dodržiavaní optimálnej miery likvidity.  

 Finančná situácia podniku súhrnne vyjadruje úrovne všetkých podnikových aktivít, 

ktorými sa podnik na trhu prezentuje, preto môžeme pomocou nej zistiť, ktoré činitele a s akou 

intenzitou pôsobili na formovanie finančnej situácie podniku. Hlavnou úlohou je teda 

komplexné posúdenie úrovne finančného zdravia a odhaliť príčiny, ktoré finančnú situáciu 
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determinovali. Pre samotné ocenenie je však dôležité, že na základe finančnej analýzy možno 

zostaviť finančný plán. 

 Finančná analýza nemá jednotný model z hľadiska postupu. Mala by odrážať potreby 

subjektov, pre ktoré je určená, teda od manažmentu cez audítorov, až po veriteľov 

a akcionárov. Je ju však možné rozdeliť „na tri na seba nadväzujúce postupné fázy: diagnóza 

základných charakteristík (indikátorov) finančnej situácie, hlbší rozbor zisteného stavu 

a identifikácia hlavných faktorov nežiaduceho vývoja a návrh opatrenia.“3 

 Základnými zdrojmi pre vypracovanie finančnej analýzy podniku sú výkazy finančného 

účtovníctva (externé výkazy), konkrétne sa jedná o súvahu (bilanciu), výkaz zisku a straty 

a výkaz cash flow. Medzi ďalšie zdroje patria výkazy vnútropodnikového účtovníctva (interné 

výkazy), ktoré si podnik vytvára sám podľa svojich potrieb (napr. výkazy o členení 

podnikových nákladov), finančné informácie (napr. výročné správy, vnútropodnikové 

informácie, prognózy finančných analytikov a pod.), kvantifikovateľné nefinančné informácie, 

ako štatistiky produkcie, odbytu, zamestnanosti, prospekty, normy spotreby 

a nekvantifikovateľné informácie, ktoré predstavujú správy vedúcich pracovníkov jednotlivých 

útvarov firmy, nezávislé hodnotenia a pod. 

 Finančnej analýze môžeme dať časovú orientáciu „ex post“, kedy sa zameriavame na 

súčasné výsledky a vysvetľujeme ich pomocou pohľadu do minulosti, alebo „ex ante“ 

predikujeme finančný vývoj, teda uplatňujeme pohľad do budúcna. 

 

2.6.2 Metódy finančnej analýzy 

 
 Metód pre hodnotenie finančnej analýzy existuje veľmi veľa a je možné ich rôzne 

členiť. Finančná analýza však nie je len aplikácia niektorých dobre známych postupov a metód, 

ale je skôr cyklom, kedy sa v každom kroku môže objaviť dôležitá súvislosť. Výber 

ukazovateľov by teda nemal obsahovať všetky možné typy, ale len tie, ktoré sú pre pochopenie 

situácie podstatné. 

 Základné členenie metód finančnej analýzy je na deterministické(elementárne) metódy 

a matematicko-štatistické metódy. Medzi deterministické metódy zaraďujeme analýzu trendov 

(horizontálna analýza), analýzu štruktúry (vertikálna analýza), ďalej pomerovú analýzu, 

analýzu sústav ukazovateľov a analýzu citlivosti. Matematicko-štatistické metódy doplňujú 

deterministické metódy a musíme pri nich využiť výpočtovú techniku. Patrí tu regresná 

                                                 
3 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha, EKOPRESS, s. r. o., 2006, s. 68. 
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analýza, diskriminačná analýza, analýza rozptylu a testovanie štatistických hypotéz (t-test, F-

test).  

 Metódy finančnej analýzy môžeme tiež charakterizovať z hľadiska časového aspektu, 

ktorý klasifikuje finančnú analýzu na statickú a dynamickú. Pri dynamickej analýze pracujeme 

s údajmi za viac po sebe idúcich období a sleduje nielen stav, ale i vývoj; oproti tomu pri 

statickej analýze sa vychádza z účtovných výkazov zostavených k určitému dátu. 

 V diplomovej práci budú využité elementárne metódy, ktoré zahŕňajú vybrané 

extenzívne a intenzívne ukazovatele. 

 

2.6.3 Elementárne metódy 

 
 Dôležitým nástrojom metód sú finančné ukazovatele. Ich počet je značný a taktiež je 

rozsiahle ich členenie. V súčasnosti sa najviac používa členenie na extenzívne a intenzívne 

ukazovatele. 

 Extenzívne ukazovatele sa nachádzajú v účtovných výkazoch a sú nositeľmi informácií 

o rozsahu či objemu analyzovanej položky. Taktiež predstavujú kvantitu v objemových 

jednotkách. O extenzívne ukazovatele majú záujem predovšetkým externí užívatelia (investori, 

veritelia), ktorí si z nich môžu urobiť obraz o finančnej situácii v podniku. Extenzívne 

ukazovatele sa členia na stavové, rozdielové, tokové a nefinančné.  

Stavové veličiny sú základom pre vyjadrenie ostatných ukazovateľov a zachytávajú stav 

majetku a zdrojov krytia podniku k zvolenému časovému okamihu.  

Rozdielové ukazovatele predstavujú rozdiel stavových veličín, teda vlastne rozdiel určitých 

skupín aktív a pasív vztiahnutých k tomu istému okamihu. Ako typický príklad možno uviesť 

čistý pracovný kapitál, ktorý predstavuje rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami 

a celkovými krátkodobými záväzkami. 

Tokové ukazovatele majú za úlohu informovať o zmene extenzívnych ukazovateľov za určitú 

dobu. Typickým príkladom je zisk, predstavujúci rozdiel medzi výnosmi a nákladmi daného 

podniku.  

Nefinančné ukazovatele vychádzajú z údajov vnútropodnikového účtovníctva a evidencie 

a tvoria nevyhnutnú súčasť analýzy. 

 Intenzívne ukazovatele charakterizujú mieru, v akej sú extenzívne ukazovatele 

využívané a ako rýchlo sa menia. Môžu tiež slúžiť ako vstupné údaje ďalších, matematicky 

náročnejších modelov, ktoré dokážu popísať závislosť medzi javmi, klasifikovať stavy, 
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hodnotiť riziká alebo predvídať budúci vývoj. Poskytujú rýchly obraz o základných finančných 

charakteristikách podniku. Charakterizujú vzťah medzi dvomi vzájomne súvisiacimi položkami 

účtovných výkazov pomocou ich pomerov. Nevýhodou týchto ukazovateľov je to, že sami 

o sebe nemajú väčší význam, pokiaľ by sme ich nepomerovali v čase (analýza časového 

vývoja) alebo s iným porovnateľným podnikom (prierezová analýza). Intenzívne ukazovatele 

môžu byť rovnorodé, teda pomery extenzívnych ukazovateľov vyjadrených v rovnakých 

jednotkách alebo nerovnorodé, kedy ide o pomer dvoch rôznych ukazovateľov v rôznych 

jednotkách. 

 Ďalšie možné členenie elementárnych metód je do nasledujúcich skupín: 

- Analýza stavových ukazovateľov – kam patrí Horizontálna a Vertikálna analýza, 

- Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov – patrí tu Analýza fondov a Cash Flow 

analýza, 

- Priama analýza intenzívnych (pomerových) ukazovateľov – zaraďujeme tu ukazovatele 

rentability, aktivity, zadĺženosti, likvidity a kapitálového trhu, 

- Analýza sústav ukazovateľov – patria tu pyramídové rozklady a Du Pontov rozklad. 

 

2.6.4 Analýza stavových ukazovateľov 

 
 Stavové ukazovatele môžeme zistiť priamo z účtovných výkazov firmy. Analýza 

stavových ukazovateľov sa zaoberá analýzou podielu jednotlivých absolútnych hodnôt na celku 

a zahŕňa horizontálnu a vertikálnu analýzu. Obe analýzy sú východzím bodom finančnej 

analýzy. 

 Horizontálna analýza (analýza trendov) sleduje vývoj skúmanej veličiny v čase, teda 

sa zaoberá časovými zmenami. Vypočítava sa absolútna výška zmien a ich percentné 

vyjadrenie k predchádzajúcemu roku. Položky výkazov sa porovnávajú v čase po riadkoch, 

horizontálne; najčastejšie k nejakému minulému účtovnému obdobiu. Zmeny je potom možné 

vyjadriť pomocou indexov alebo percent ako relatívne zmeny, prípadne v podobe absolútnych 

zmien, kedy je však vyjadrený len rozdiel dvoch časovo na seba nadväzujúcich hodnôt. 

 Percentuálne vyjadrenie má tvar: 
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kde zmena oproti minulému obdobiu vyjadrená v %, Bi(t) je hodnota položky i v čase t. i
ttI 1/ 
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Absolútnym vyjadrením medziročnej zmeny je diferencia, ktorá má tvar 

 

,)1()(1/   tititt BBD             (2.2) 

kde Dt/t-1  je zmena oproti minulému obdobiu vyjadrená v korunách, Bi(t) je hodnota položky 

i v čase t. 

 

 Vertikálna analýza slúži k posúdeniu štruktúry aktív a pasív podniku. Aktíva a pasíva 

podniku vypovedajú o zložení hospodárskych prostriedkov, ktoré boli potrebné pre výrobnú 

a obchodnú činnosť podniku a tiež to, z akých zdrojov boli obstarané. Pri výpočte 

percentuálneho vyjadrenia jednotlivých zložiek sa postupuje v jednotlivých rokoch zhora dole  

v stĺpcoch, vertikálne.  

 Výsledok vertikálnej analýzy nám napovie, z koľko percent sa daná položka podieľa na 

celkovej bilančnej sume – na nami zvolenej základnej veličine.  Základnou veličinou väčšinou 

býva zvolená veľkosť aktív v prípade vertikálnej analýzy rozvahy, prípadne ňou môžu byť 

tržby za vlastné výrobky pre vertikálnu analýzu výkazu zisku a straty. Ak hľadaný vzťah 

označíme Pi, potom má obecný výpočet nasledujúci tvar: 

 

,
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kde Pi  je percentuálne vyjadrenie položky Bi k položke ΣBi; Bi je skúmaná veličina a ΣBi je 

základná veličina. 

 

Výhodou vertikálnej analýzy je jej nezávislosť na medziročnej inflácii, a preto je možné 

porovnávať výsledky z rôznych rokov. 

 

2.6.5 Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov 

 
 Analýza je v podstate rozborom základných účtovných výkazov, ktoré nesú tokové 

zložky. Zahŕňa analýzu čistého pracovného kapitálu a analýzu tokových ukazovateľov, ktoré 

zistíme z cash-flow. Pre podnik je veľmi doležitá analýza čistého pracovného kapitálu, pretože 

podáva informáciu o množstve peňažných prostriedkov po odčítaní záväzkov k dispozícii. 

 Čistý pracovný kapitál je rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami a celkovými 

krátkodobými dlhmi. Pri výpočte je však potrebné vziať do úvahy tiež prechodné aktíva 
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a pasíva, ktoré vyhovujú kritériu krátkodobosti. Čistý pracovný kapitál predstavuje finančné 

zdroje, ktoré umožňujú podniku pokračovať v začatých aktivitách i v prípade nečakaného 

vysokého výdaju peňažných prostriedkov. Má teda významný vplyv na solventnosť podniku. 

Ak je v podniku prebytok obežných aktív, podnik je likvidný.  

 Pre zistenie príčin zmien čistého pracovného kapitálu musíme sledovať prítoky a odtoky 

finančných prostriedkov (cash-flow). Z pozície aktív prírastok Čistý pracovný kapitál 

predstavuje rast krátkodobých aktív podniku a zníženie krátkodobých záväzkov. Z pozície 

pasív je nutné pri sledovaní zmien čistého pracovného kapitálu rozlíšiť, ktorá položka rozvahy 

bola zdrojom a ktorá vyvolala jeho spotrebu. Zdroj tu chápeme ako rast dlhodobého kapitálu 

firmy a zisku, alebo pokles stálych aktív; spotreba je chápaná ako pokles dlhodobého kapitálu, 

rast stálych aktív alebo strata podniku. 

 

2.6.6 Analýza pomerových ukazovateľov 

 
 Nakoľko samotné stavové či tokové ukazovatele k posúdeniu výkonnosti firmy 

nestačia, nakoľko zobrazujú iba minulosť a neobsahujú pohľad do budúcna, majú malú 

vypovedaciu schopnosť, využívajú sa viac pomerové ukazovatele. Tie majú rozšírenú 

vypovedaciu schopnosť a umožňujú dospieť k určitým záverom o celkovom hospodárení 

podniku. Výhodou pomerovej analýzy je tiež rýchla dostupnosť výsledkov. Nevýhodou je však 

existencia len orientačných optimálnych hodnôt pomerových ukazovateľov, ktoré nemajú 

univerzálnu platnosť. 

 Existuje celá rada pomerových ukazovateľov, ktorá zahŕňa ukazovatele rentability, 

ukazovatele aktivity, ukazovatele zadĺženosti, ukazovatele likvidity, ukazovatele trhovej 

hodnoty, prevádzkové ukazovatele, ukazovatele na báze finančných fondov a cash-flow. 

 

2.6.6.1 Ukazovatele rentability (výnosnosti) 

 Ukazovatele rentability merajú celkovú úspešnosť riadenia podniku. Rentabilita 

vloženého kapitálu meria schopnosť podniku vytvárať nové zdroje, resp. dosahovať zisku s 

použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjadrenia miery zisku, ktorá v trhovej ekonomike 

slúži ako hlavné kritérium pre alokáciu kapitálu.  

 Ukazovatele rentability by mali mať v dlhom období rastúci trend. Ich veľkosť a rast 

závisí na odvetviach, cenách a ďalších faktoroch. 
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 Účtovníctvo vo výsledovke nezisťuje, akú peňažnú čiastku je možné bez následkov 

v danom období odčerpať, ale aký zisk bol v danom období vytvorený, bez ohľadu na to, či bol 

realizovaný. Z tohto dôvodu sa vo finančnej analýze skúma výnosnosť nielen podľa zisku, ale 

i podľa peňažných tokov. 

 Podľa toho, o aký druh vloženého kapitálu sa jedná, rozlišujeme tri základné 

ukazovatele rentability: 

- rentabilita aktív (ROA), 

- rentabilita vlastného kapitálu (ROE), 

- rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (ROI), 

- rentabilita tržieb (ROS). 

 Obecný tvar ukazovateľov rentability je pomer zisk/vložený kapitál. Ako už bolo 

spomenuté, nie je možné jednoznačne určiť odporúčané hodnoty týchto ukazovateľov. Je 

možné však aspoň požadovať, aby vhodná finančná štruktúra zabezpečovala vyššiu rentabilitu 

vlastného kapitálu, ako je rentabilita celkového kapitálu. Je nutné však dodržať podmienku, aby 

rentabilita celkového kapitálu bola väčšia ako úroková miera, teda cena požičaných zdrojov. 

Rentabilita vlastného kapitálu by mala dosahovať minimálne výšku úrokových sadzieb bánk za 

vklady, pretože len v tom prípade je výhodnejšie podnikať ako uložiť kapitál do banky.  

 Rovnako, ako vložený kapitál, i zisk môžeme triediť do rôznych kategórií. 

V anglosaských krajinách sa používa predovšetkým zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT = 

Earnings before interests and taxes), ďalej zisk pred zdanením (EBT = Earnings before taxes), 

čistý zisk (EAT = Earnings after taxes) a nerozdelený zisk (EAR = Earnings retained). 

 

Rentabilita aktív 

 Ukazovateľ rentability aktív (ROA = Return on Assets) vyjadruje rentabilitu celkových 

aktív (celkového kapitálu), teda návratnosť celkového vloženého kapitálu. Ukazovateľ 

vyjadruje, koľko korún zisku pripadá na jednu korunu majetku (aktív) spoločnosti. Čím je 

hodnota ROA vyššia, tým je situácia lepšia. 

 Jeho úlohou je hodnotenie efektívneho využitia vloženého kapitálu bez ohľadu na zdroj 

financovania. V tomto prípade nezáleží, odkiaľ tento kapitál pochádza, či od vlastníkov, 

veriteľov, banky, a pod. 

Ukazovateľ má nasledujúci tvar: 

 

aktívacelkové

tržby

tržby

ziskčistý

aktíva

čistý zisk
ROA        (2.4) 
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 Do čitateľa môže byť použitý zisk po zdanení alebo zisk pred úrokmi a zdanením, avšak 

v tomto prípade by ukazovateľ nezohľadňoval daňové bremeno. Výsledkom by bola len 

informácia o tom, aká by bola rentabilita podniku, keby daň zo zisku neexistovala. Častejšie sa 

preto používa tvar, ktorý zachytáva zdanenie zisku: 

 

%,100
)1(





aktíva

dúrokyEAT
ROA            (2.5) 

 

kde EAT je čistý zisk, d je daň. 
 

 Táto zložitejšia konštrukcia ukazovateľa ROA zohľadňuje, že efektom reprodukcie je 

i úrok ako odmena veriteľom za požičanie kapitálu, a nielen čistý zisk ako odmena vlastníkom. 

Preto je okrem vedenia podniku tento zápis predmetom záujmu skôr externých subjektov. 

 

Rentabilita vlastného kapitálu 

 Rentabilita vlastného kapitálu vyjadruje zhodnotenie vlastného kapitálu a meria, koľko 

čistého zisku pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu.  

  Okrem efektívnosti využívania kapitálu sa do neho premieta i miera zadĺženosti 

podniku. V čitateli ukazovateľa je čistý zisk a v menovateli daného ukazovateľa je vlastný 

kapitál, tzn. kapitál, ktorí do podniku vložili vlastníci, prípadne i akcionári.  

 Ukazovateľ má potom nasledujúci tvar: 

 

kapitálvlastný

aktívacelkové

aktívacelkové

tržby

tržby

ziskčistý

kapitálvlastný

ziskčistý
ROE       (2.6) 

 

 Za doporučenú hodnotu sa u tohto ukazovateľa považuje taká hodnota, ktorá znamená 

reprodukovanie vlastného kapitálu za obdobie 4-5 rokov, t.j. hodnota 0,20 – 0,25. 

Rentabilita tržieb 

 Rentabilita tržieb vyjadruje, koľko korún čistého zisku pripadá na jednu korunu tržieb. 

Hodnota rentability tržieb závisí aj od obratovosti kapitálu.  

 Ukazovateľ je vyjadrený nasledovným vzťahom: 

 

tržby

ziskčistý
ROS              (2.7) 
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2.6.6.2 Ukazovatele aktivity 

 Ukazovatele aktivity vyjadrujú a kvantifikujú, ako podnik účinne využíva svoj majetok. 

Delia sa na dve základné typy ukazovateľov, a to dobu obratu a rýchlosť obratu.  

 Doba obratu zásob vyjadruje, za aké dlhé obdobie sú zásoby premenené na peňažné 

prostriedky, inak povedané,  koľko dní trvá jedna obrátka zásob. V prípade, že počet obrátok 

klesá, podniku rastie podiel tzv. neefektívnych, resp. nepredajných zásob. Ukazovateľ je 

determinantom charakterizujúcim činnosť podniku, preto nemožno určovať štandardy, avšak 

optimálny je klesajúci trend. Za priaznivý vývoj sa považuje hodnota ukazovateľa do 30 dní, 

pri hodnote nad 100 dní ide o negatívny vývoj.  

Ukazovateľ vypočítame podľa nasledovného vzťahu, ktorý uvádza výpočet v dňoch. 

 

tržby

zásobstavpriemerný
zásobobratuDoba

365
       (2.8) 

 

 Doba obratu pohľadávok vypovedá o stratégii riadenia pohľadávok a udáva, za ako 

dlho sú priemerne platené faktúry. Dlhšia doba predstavuje väčšiu potrebu finančných zdrojov, 

čím sa zvyšujú i náklady. Skracovanie doby inkasa znamená relatívnu úsporu peňažných 

prostriedkov. Ukazovateľ je dôležitý z hľadiska plánovania peňažných tokov.  

Výpočet ukazovateľa je uvedený v nasledovnom vzťahu, taktiež uvádza výpočet v dňoch. 

 

tržby

pohladávokstavpriemerný
pohladávokobratuDoba

365
      (2.9) 

Hodnota doby obratu pohľadávok by mala odpovedať priemernej dobe splatnosti faktúr, za 

priaznivý vývoj sa však všeobecne považuje doba inkasa platieb do 30 dní. Ak táto doba 

presiahne 90 dní, považuje sa to za negatívny vývoj. 

 Doba obratu záväzkov zachytáva dĺžku priemernej doby, za ktorú podnik zaplatí 

krátkodobé záväzky veriteľom, t.j. vyjadruje platobnú disciplínu podniku. Ak je doba obratu 

pohľadávok väčšia ako doba obratu záväzkov, môžu nastať problémy s likviditou.  

Ukazovateľ vypočítame nasledujúcim vzťahom: 

 

tržby

záväzkovstavpriemerný
záväzkovobratuDoba

365
                 (2.10) 
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 Doba obratu aktív vypovedá, koľkokrát sa aktíva (resp. stále aktíva) obratia za rok. 

Ukazovateľ charakterizuje využitie fixných aktív. Pri interpretácii je potrebné zohľadniť mieru 

opotrebenia fixných aktív. Podnik s dlhšou dobou prevádzky bude mať priaznivejšie hodnoty 

ako podnik s kratšou dobou prevádzky.  

Nasledujúci vzťah uvádza výpočet ukazovateľa: 

 

tržby

aktívstavpriemerný
aktívobratuDoba

365
                 (2.11) 

 

 Obrat aktív vyjadruje veľkosť tržieb, ktoré boli vytvorené z jednej koruny hmotného 

majetku. Niekedy sa interpretuje aj ako ukazovateľ flexibility podniku vzhľadom k možnému 

poklesu tržieb. V prípade, že hodnota ukazovateľa klesá, jeho flexibilita sa znižuje, t.j. relatívne 

sa zvyšujú jeho fixné náklady. Pri poklese tržieb menej flexibilný podnik ľahšie skĺzne do 

straty. Výpočet ukazovateľa uvádza nasledujúci vzťah: 

 

aktívstavpriemerný

tržby
aktívObrat                    (2.12) 

 

2.6.6.3 Ukazovatele finančnej stability a zadĺženosti 

 Pokiaľ podnik pre financovanie časti podnikových aktív používa cudzie zdroje, môže 

uskutočniť i analýzu zadĺženosti. Pojem zadĺženosť vyjadruje mieru používania cudzích 

zdrojov k financovaniu aktív a činnosti podniku.  

 Cieľom analýzy je kvantifikovať a vyjadriť rozsah použitia cudzieho kapitálu na 

financovanie potrieb firmy. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu 

podniku. Podnik používa cudzí kapitál s tým, že výnos, ktorý ním získa a výnosnosť celkového 

vloženého kapitálu budú vyššie, než sú náklady spojené s jeho použitím, t.j. úrok platený 

z cudzieho kapitálu. Voľba správnej skladby zdrojov financovania jeho činnosti, označovaná 

ako finančná štruktúra, je jedným zo základných problémov finančného riadenia podniku. 

 Ukazateľov zadĺženosti je celá rada, a preto z tých najpoužívanejších možno spomenúť 

stupeň samofinancovania, stupeň zadĺženosti, finančnú páku, ukazovateľ krytia úrokov a 

ukazovateľ platobnej neschopnosti. 

 Stupeň samofinancovania vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Vypočítame ho 

podľa nasledujúceho vzorca: 
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%100cov 
kapitálcelkový

kapitálvlastný
aniasamofinanStupeň                  (2.13) 

 

 Stupeň zadĺženosti, alebo ukazovateľ celkovej zadĺženosti, rovnako ako vyššie 

uvedený ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov; teda do akej miery je majetok 

krytý cudzími zdrojmi. Doporučená hodnota je 50% až 60%. Ukazovateľ vypočítame ako: 

 

%100
kapitálcelkový

kapitálcudzí
izadlženostStupeň                  (2.14) 

 

Súčet stupňa samofinancovania a stupňa zadĺženosti je 1, resp. 100% (podľa spôsobu 

vyjadrenia). 

 Ukazovateľ finančnej páky, ktorý sa tiež nazýva majetkový koeficient, vyjadruje, akú 

časť aktív tvorí vlastný kapitál, teda koľko korún majetku pripadá na jednu korunu vlastných 

zdrojov. Pre dlhodobý vývoj je vypovedacia schopnosť tohto ukazovateľa problematická. 

Pokiaľ je ukazovateľ finančnej páky stabilný, alebo aspoň neklesajúci, finančná situácia je 

optimálna. Výpočet finančnej páky je uvedený nasledujúcim vzťahom: 

 

%100. 
kapitálvlastný

aktíva
pákyfinUkazovateľ                   (2.15) 

 

 Ukazovateľ úrokového krytia vypovedá o schopnosti podniku uhradiť „cenu“ 

cudzieho kapitálu a vyjadruje, koľkokrát celkový efekt reprodukcie prevyšuje úrokové platby. 

Situácia je prijateľná, ak je podnik schopný hradiť úrokové platby. Ukazovateľ vypočítame 

nasledovným spôsobom: 

 

úroky

úrokyzdanenímpredzisk
krytiaúrokovéhoUkazovateľ


               (2.16) 

 

 Ukazovateľ platobnej neschopnosti vyjadruje vzťah záväzkov a pohľadávok 

a precizuje platobnú neschopnosť podniku ako primárnu, ak je > 1, ako sekundárnu, ak je < 1. 

Výpočet: 
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pohladávky

záväzky
ťneschopnosPlatobná                   (2.17) 

 

2.6.6.4 Ukazovatele likvidity 

 Analýza likvidity, ktorá je nazývaná tiež ako rozbor platobnej schopnosti alebo 

solventnosti podniku, má za cieľ vyjadriť potenciálnu schopnosť podniku uhradiť splatné 

záväzky a platobné povinnosti v peňažných prostriedkoch. Schopnosť hradiť záväzky je 

ovplyvnená mnohými skutočnosťami, ale najmä štruktúrou majetku a tiež primeraným a 

pravidelným prítokom peňažných prostriedkov. 

 Pomerové ukazovatele likvidity v podstate pomerujú to, čím je možné platiť k tomu, čo 

je treba zaplatiť. Likvidita podniku sa obecne hodnotí pomerom obežných aktív, resp. ich 

vybraných zložiek, proti objemom aktuálne splatných záväzkov. 

 Medzi základné ukazovatele hodnotiace likviditu podniku patrí: 

 

Pohotová likvidita = 
záväzkykrátkodobé

zásobyaktívaobežné 
                      (2.18) 

 

Doporučená hodnota tohto ukazovateľa je v rozmedzí 1,0 až 1,5. Výška tohto ukazovateľa 

závisí na typu činnosti podniku, prípadne odvetvia, do ktorého je podnik zaradený, atď. 

 

Celková likvidita = 
záväzkykrátkodobé

aktívaobežné
        (2.19) 

 

Ukazovateľ vyjadruje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Za primeranú 

výšku tohto ukazovateľa sa považuje rozmedzie od 1,5 do 2,5. Pri výpočte sa zohľadňujú 

celkové obežné aktíva, preto vierohodnosť môže byť skreslená nedobytnými pohľadávkami.  

 

Čistý pracovný kapitál = záväzkykrátkodobéaktívaobežné       (2.20) 

 

Čistý pracovný kapitál (ČPK, Net Working Capital) môžeme tiež vypočítať, ak odčítame fixné 

aktíva od dlhodobých zdrojov. ČPK predstavuje časť obežného majetku, ktorá sa behom roku 

premení v pohotové peňažné prostriedky a po splatení krátkodobých záväzkov môže byť 
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použitá k uskutočneniu podnikových zámerov. Zhoršovanie finančnej situácie podniku sa často 

prejavuje poklesom absolútnej hodnoty pracovného kapitálu. 

 

2.6.7 Bonitné a bankrotné modely 

 
 Základ bonitných modelov spočíva v diagnostike finančného zdravia podniku. Musia 

umožňovať porovnateľnosť s inými podnikmi. 

 Bankrotné modely majú za úlohu informovať o potenciálnom bankrote podniku 

v blízkej budúcnosti. Každý podnik môže byť ohrozený bankrotom, avšak sa predpokladá, že 

určitý čas pred ním možno pozorovať charakteristické symptómy pre bankrot. Môžeme tu 

zaradiť napr. problémy s bežnou likviditou, výškou ČPK, ale tiež problémy s rentabilitou 

vloženého kapitálu do podniku. 

2.6.7.1 Taflerov bankrotný model 
 Taflerov bankrotný model využíva štyri pomerové ukazovatele, konkrétne zisk pred 

zdanením/krátkodobé záväzky, obežné aktíva/celkové aktíva, krátkodobé záväzky/celkové 

aktíva a celkové tržby/celkové aktíva. Vypočítame ho podľa Taflerovej diskriminačnej rovnice, 

ktorú uvádza nasledujúci vzťah: 

 

4321 16,018,013,053,0 RRRRT  ,                  (2.21) 

kde   R1 zisk pred zdanením / krátkodobé záväzky, 

R2  obežné aktíva / celkové aktíva, 

R3   krátkodobé záväzky / celkové aktíva, 

R4  tržby celkom / celkové aktíva. 

Ak T > 0,3, ide o podniky, v ktorých je malá pravdepodobnosť bankrotu. Ak T < 0,2, ide 

o podniky s vyššou pravdepodobnosťou bankrotu.  

 

2.6.7.2 Index IN95 

 Indexy IN umožňujú posúdiť finančnú výkonnosť a dôveryhodnosť podnikov. Indexu 

IN95 patrí medzi bonitné predikčné modely hodnotenia finančnej úrovne podniku a hovorí sa 

mu tiež index dôveryhodnosti. Bol zostavený na základe ratingu a praktickej skúsenosti pri 

analýze finančného zdravia podniku. Vykazuje viac ako 70% úspešnosť pri odhaľovaní 

platobnej neschopnosti podniku. Index IN95 sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu: 
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          (2.22) 

 

kde V1 až V6 sú váhy jednotlivých ukazovateľov, U sú nákladové úroky, T znamenajú tržby, 

KBU krátkodobé bankové úvery a ZPL predstavujú záväzky po lehote splatnosti. 

 

 Pokiaľ je hodnota IN väčšia ako 2, podnik je finančne zdravý. Podnik s hodnotou IN 

v rozmedzí od 1 do 2 patrí do „šedej zóny“, teda k priemerným podnikom, nie je teda ani 

zdravý, ani v ohrození. Podnik s IN menším ako 1 je podnik finančne veľmi slabý. 

 

2.7 Finančný plán 

 
 Finančný plán je výsledkom dynamického procesu a definuje úlohy finančného 

managementu vyplývajúce z celkovej koncepcie rozvoja podniku. Cieľom finančného plánu je 

zostavenie plánovaných účtovných výkazov, konkrétne rozvahy, výkazu peňažných tokov 

a výkazu ziskov a strát. Súhrnný finančný plán pomáha identifikovať prevedenie strategických 

cieľov firmy a identifikovať vzťahy medzi jednotlivými zložkami. Finančný plán je potrebné 

zostaviť najmä vtedy, ak bude podnik oceňovaný niektorou z výnosových metód.  

 Pri zostavovaní finančného plánu by sme mali poznať plán tržieb z hlavnej činnosti 

podniku, ktorý je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim finančné potreby podniku; ďalej 

plánovanú výšku zásob, pohľadávok a záväzkov, predpokladané investície do dlhodobého 

majetku a na to nadväzujúce výšky odpisov; ďalej plán financovania, teda očakávané navýšenie 

vlastného kapitálu, rezervy a opravné položky. Vo finančnom pláne by mali byť zahrnuté určité 

scénare, ktoré zohľadňujú meniace sa makroprostredie a mikroprostredie. Neodmysliteľnou 

súčasťou finančného plánu je aj prepojenosť finančného plánu s dlhodobým finančným 

plánom. Finančný plán sa tvorí zhora, čo predstavuje v konečnom dôsledku odvodzovanie 

rozhodujúcich plánových a finančných veličín z globálnych údajov.  

 Jedným zo spôsobov zostavenia finančného plánu je metóda percentného podielu na 

tržbách, ktorá spočíva v predpoklade rovnakého vývoja nákladov v pomere k tržbám. Daný 

predpoklad sa týka aj majetkových častí podniku. Túto metódu je však možné použiť len 

v prípade, kedy sa položky budú zvyšovať samotným prírastkom tržieb. 
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 Samotná štruktúra a osnova finančného plánu nie je presne definovaná žiadnym 

predpisom, nakoľko sa to vždy odvíja od toho, pre koho je plán určený. Obecne je však dané, 

že finančný plán by mal byť reálny, prehľadný a štruktúrovaný. 

  

2.8 Rozdelenie aktív na prevádzkovo potrebné a nepotrebné 

 
 Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti potrebuje podnik určitú veľkosť a štruktúru 

aktív. So situáciou v danom podniku preto súvisí rozdelenie aktív na prevádzkovo potrebné 

a nepotrebné a s daným rozdelením by malo byť spojené aj vyradenie výnosov a nákladov, 

ktoré súvisia s prevádzkovo nepotrebnými aktívami.  

 Rozdelenie môžme realizovať preto, že časť majetku nie je vôbec využitá alebo prináša 

malé alebo žiadne príjmy. Musíme preto vyčleniť aktíva, ktoré nesúvisia s hlavnou prevádzkou, 

aj keď prinášajú určité príjmy. Vyčlenenie je spojené s rizikom, ktoré sa môže líšiť od rizika 

hlavnej prevádzky. Aktíva, ktoré nezaradíme do hlavnej prevádzky by sa mali potom na rozdiel 

od prevádzkovo potrebných aktív samostatne oceniť. 

 

2.9 Metódy oceňovania 

 
 Existuje celá rada metód pre stanovenie hodnoty podniku. Výber metódy závisí od 

účelu ocenenia a subjektívnym postojom oceňovateľa. Podľa konceptu ocenenia sa metódy 

oceňovania členia na výnosové metódy, majetkové metódy, komparatívne metódy 

a kombinované metódy.  

 Význam výnosových metód, teda ocenenia na základe analýzy výnosov, spočíva 

v stanovení hodnoty kapitálu (celkového, vlastného) ako súčasnej hodnoty budúcich peňažných 

tokov. Predpokladom u týchto metód je, že hodnota statkov je stanovená očakávaným úžitkom 

pre jeho držiteľa. Do tejto skupiny patrí: 

- metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF), 

- metóda kapitalizovaných ziskov, 

- metóda ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). 

Prostredníctvom týchto metód sa na podnik môžme pozerať ako na určitý výnos či ekonomické 

efekty (napr. dividendy, zisk, finančné toky), ktorý investor môže v budúcnosti očakávať.  

 Cieľ výnosových metód spočíva v zisťovaní výnosovej hodnoty. Hodnota pri 

výnosových metódach je závislá predovšetkým od toho, čo sa bude považovať za budúce 
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výnosy, ako sa zvolí časový horizont a tiež od stanovenia nákladu kapitálu. Vychádza sa tiež 

hypotézy, že investor má racionálne chovanie a zvažuje náklady ušlej príležitosti.  

 Ocenenie na základe analýzy majetku, inak povedané majetkové ocenenie, spočíva vo 

vyvodzovaní hodnoty kapitálu z reprodukčnej ceny (tržného ocenenia) aktív a akéhokoľvek 

majetku, ktorý je oceňovaný. Patrí tu: 

- účtovná hodnota vlastného kapitálu na princípe historických cien, 

- likvidačná hodnota, 

- substančná hodnota na princípe reprodukčných cien, 

- substančná hodnota na princípe úspory nákladov. 

 Metódy, pri ktorých sú hodnoty kapitálu určené porovnaním hodnoty s inými 

výrobnými celkami s obdobnými vlastnosťami, sa nazývajú komparatívne metódy. Patrí tu 

metóda multiplikátorov. 

 

 Ďalšou možnosťou sú kombinované metódy, ktoré predstavujú oceňovací prístup, 

u ktorého sú výsledné hodnoty kapitálu získané ako vážený priemer hodnôt určených pomocou 

výnosových, majetkových a komparatívnych metód, napr. metóda strednej hodnoty. 

 Z hľadiska ocenenia za rizika poznáme aktívne metódy, ktorých základom je flexibilná 

metodológia reálnych opcií a pasívne metódy, ktoré zahŕňajú metódu istotného ekvivalentu 

a metódu upraveného nákladu kapitálu. Pri podmienkach za rizika sa berie ohľad na rizikovosť 

a neistotu budúcich finančných tokov, z ktorých sa odvodzuje hodnota podniku. V prípade, že 

sa neuvažuje s aktívnymi zásahmi managementu v budúcnosti, je vhodné aplikovať metódu 

upraveného nákladu kapitálu alebo metódu istotných ekvivalentov. Pokiaľ sa však uvažuje 

s aktívnymi zásahmi managementu, používa sa oceňovanie založené na aplikácii metodológie 

reálnych opcií, tzn., že sa predpokladajú podmienené rozhodnutia, ktoré sú realizované len za 

vopred stanovených okolností. 

2.9.1 Metódy diskontovaných peňažných tokov 

 
 Základ metód diskontovaných peňažných tokov spočíva v odhadoch budúcich voľných 

peňažných tokov, ktoré plynú z podnikateľskej činnosti. Budúci voľný peňažný tok je totižto 

jedným z popredných meradiel, ktoré sa používajú pri oceňovaní podniku. S rastúcim 

peňažným príjmom rastie i hodnota danej firmy.  

Tieto metódy sú najviac rozšírené v USA a vo Veľkej Británii, avšak zaujímajú čoraz 

významnejšie miesto v procese oceňovania podnikov i v českých a slovenských podnikoch. 
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Metódy sú založené na určitých zjednodušujúcich predpokladoch, napr. na efektivite 

kapitálových trhov, na zložení kapitálovej štruktúry len z vlastného kapitálu a dlhu, existencia 

iba dane z príjmu a trvalého investovania podnikov do odpisov.  

 Pri oceňovaní týmito metódami sú nevyhnutné základné úlohy, ako vymedzenie 

budúcich peňažných tokov vhodných pre ocenenie, ďalej stanovenie nákladu kapitálu, ktorým 

sú peňažné toky diskontované a stanovenie hodnoty pomocou metódy ocenenia. 

 Modely DCF môžu mať rozdielny tvar z pohľadu peňažného toku, a to: 

- voľné cash flow pre akcionárov (FCFE), 

- voľné cash flow pre podnik ako celok (FCFF), 

- peňažný tok je vyjadrený pomocou dividendy (DDM), 

- peňažný tok, ktorý presahuje oportunetný náklad akcionára a tým zabezpečuje nárast jeho 

bohatstva (APV). 

 Na základe zvoleného peňažného toku rozlišujeme štyri základné metódy oceňovania 

podniku, a to metódu DCF - Entity, metódu DCF - Equity, metódu DDM (dividendový 

diskontný model) a metódu APV. 

 Voľba peňažného toku sa tiež následne odráža vo vypovedacej schopnosti výslednej 

hodnoty, ktorá je zobrazená v Tab. 2.1. 

 
Tab. 2.1 Jednotlivé varianty stanovenia hodnoty zadlženého podniku metódami DCF 
Metódy diskontovaných 
peňažných tokov 

Metóda 
DCF-Entity 

Metóda 
DCF-Equity 

Metóda 
DDM 

Metóda 
APV 

Forma peňažných tokov FCFF FCFE Dividendy 
FCFEU+daňový 

štít 

Náklad kapitálu WACC RE RE WACC, RD 

Hodnota 
Hodnota 

celkového  
kapitálu 

Hodnota 
vlastného 
kapitálu 

Hodnota 
vlastného 
kapitálu 

Hodnota 
celkového 
kapitálu 

Zdroj: Dluhošová, D: Finanční řížení a rozhodování podniku 
 

2.9.1.1 Metóda DCF - Entity 

 V praxi sa metóda DCF - Entity využíva najčastejšie (spolu s metódou DCF - Equity). 

Táto metóda stanoví hodnotu podniku ako celku (pomocou voľného peňažného toku formou 

FCFF), rovnako pre investorov i pre veriteľov. Peňažný tok je diskontovaný nákladom 

celkového kapitálu WACC. Pokiaľ by sme chceli zistiť hodnotu vlastného kapitálu, museli by 

sme od zistenej hodnoty odčítať hodnotu cudzieho kapitálu. FCFF obsahuje všetky toky bez 

toho, aby boli explicitne určené a hodnota podniku ako celku sa neposudzuje na hladine 

bilančnej sumy, ale ako investovaný kapitál. Základným cieľom pri tejto metóde je tržné 
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ocenenie celkového kapitálu podniku. Výhoda tejto metódy spočíva v tom, že sa môže použiť 

pri oceňovaní samostatných divízií a tiež v prípadoch, kedy je potrebné poznať hodnotu aktív 

ako celku. 

 Pokiaľ predpokladáme konštantné voľné peňažné toky a tiež predpokladáme, že podnik 

bude pretrvávať neobmedzene, hodnota firmy sa stanoví ako perpetuita, a to nasledujúcim 

spôsobom:  

,
WACC

FCFF
V            (2.23) 

kde FCFF je voľný peňažný tok, WACC sú priemerné náklady kapitálu. 

 

 Pre výpočet výnosovej metódy DCF-Entity je potrebné určiť množstvo peňazí, ktoré je 

možné vziať z podniku bez narušenia očakávaného vývoja. Úlohou je teda určiť voľný peňažný 

tok, ktorého výpočet je znázornený v nasledujúcej schéme: 

 

Obr. 2.1 Schéma výpočtu FCFF 
  Tržby 

- Náklady (bez nákladových úrokov) 

= EBIT 

-  Dane 

= EBIT po zdanení 

+ Odpisy 

= Cash flow z operácií 

- Zmena pracovného kapitálu 

- Investície (trvalé kapitálové výdaje) 

= Free cash flow to the firm 

 

Realizované by mali byť len tie investície do podnikovej činnosti, ktoré sľubujú kladnú čistú 

súčasnú hodnotu. Voľný peňažný tok sa aplikuje iba na prevádzkovú činnosť podniku a 

vypočíta sa z prevádzkového zisku a iba z prevádzkovo nutného majetku. Nesmie byť v ňom 

zahrnuté napr. zriaďovanie a odpredaj finančných investícií, pozemkov a ďalšieho majetku, 

ktorý je určený na umiestnenie voľných peňažných prostriedkov. Nezahŕňa ani výnosy z tohto 

majetku, ako napr. výnosové úroky a pood.  

 Pomocou rovnice môžeme peňažné toky celkového kapitálu FCFF vyjadriť nasledovne: 
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,)1( investícieČPKodpisydEBITFCFF                   (2.24) 

 

kde EBIT je prevádzkový zisk pred zdanením a úrokmi, d je sadzba dane z príjmu a  je 

zmena čistého pracovného kapitálu. Výpočet zmeny čistého pracovného kapitálu je uvedený 

v nasledujúcom vzťahu. 

ČPK

 

záväzkykrátkodobéaktívaobežnéČPK                  (2.25) 

 

 Po stanovení voľných peňažných tokov je zistená hodnota spoločnosti. Pretože v praxi 

nie je stanovená obmedzená časová doba trvania podniku, počíta sa s predpokladom, že podnik 

bude v budúcnosti prechádzať určitými fázami vývoja a z tohto dôvodu sa používajú pri 

oceňovaní podniku zväčša dvojfázové alebo viacfázové metódy. Dvojfázová metóda je 

postavená na rozdelení trvania podniku na dve fázy.  

 V prvej fáze sú peňažné toky jednoduchšie a presnejšie odhadnuté, predpokladá sa 

stabilná situácia podniku a odhaduje sa zväčša na obdobie 4 – 6 rokov.  Hodnota prvej fáze sa 

určí následovne: 

 

,)1(
1

1
t

t

T

t
WACCFCFFV 


                    (2.26) 

 

kde V1 je hodnota podniku v prvej fáze, FCFFt sú voľné peňažné toky pre podnik ako celok, 

WACC sú priemerné náklady celkového kapitálu, T je dĺžka prvej fázy, t sú individuálne roky. 

 

 Hodnotu druhej fáze označujeme ako pokračujúcu hodnotu. Táto hodnota je tvorená 

súčasnou hodnotou očakávaných peňažných tokov od dátumu ukončenia prvej fáze do 

nekonečna.V tejto fáze sa uvažuje len s trendom vývoja voľných finančných tokov. Hodnota 

druhej fáze sa určí ako: 

 

,)1()1( 1
2

TTT WACC
WACC

FCFF
WACCPHV                      (2.27) 
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kde V2 predstavuje hodnotu podniku v druhej fázy, PH je pokračujúca hodnota podniku, WACC 

sú priemerné náklady celkového kapitálu, T je dĺžka prvej fáze, FCFFT+1 sú voľné finančné 

toky. 

 

 Celková hodnota podniku sa určí ako súčet hodnoty v prvej a druhej fáze: 

 

21 VVV   alebo                  (2.28) 

 

,)1()1(
1

T
t

t
tt

T

t
WACCPHWACCFCFFV 


                   (2.29) 

 

kde V je celková hodnota podniku za prvú a druhú fázu, FCFFt sú voľné peňažné toky, T je 

dĺžka prvej fáze, t sú jednotlivé roky, WACC sú priemerné náklady celkového kapitálu v prvej 

fáze, PH je pokračujúca hodnota.   

2.9.1.2 Metóda DCF – Equity 

 Použitie tejto metódy spočíva v ocenení vlastného kapitálu a vychádza sa z voľných 

peňažných tokov, ktoré sú k dispozícii vlastníkom podniku (FCFE) a sú diskontované 

nákladom vlastného kapitálu. Hodnota pripadajúca vlastníkom podniku ako perpetuita je 

vyjadrená v nasledujúcom vzorci: 

 

,
ER

FCFE
V              (2.30) 

 

kde RE je náklad na vlastný kapitál. 

 

Pred samotným výpočtom hodnoty podniku však musíme určiť peňažné toky, ktoré sú 

určené len vlastníkom a ich výpočet je nasledovný: 

 

,)1( SC SSinvestícieČPKodpisydEBITFCFE        (2.31) 

 

kde EBIT je prevádzkový zisk pred zdanením a úrokmi, d je sadzba dane z príjmu,  je 

zmena čistého pracovného kapitálu a INV sú investície, SC je čerpanie úveru, SS je splátka 

úveru.  

ČPK
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 Následne je zistená hodnota podniku. Taktiež u metódy DCF Equity možno hodnotu 

podniku vypočítať dvojfázovou metódou: 

 

,)1()1(
1

T
E

t
Et

T

t
RPHRFCFEV 


         (2.32) 

pokračujúca hodnota sa určí ako ,1

gE

t

R

FCFE
PH



        (2.33) 

 
kde PH je pokračujúca hodnota, g je tempo rastu. 

Vypočítaná hodnota je hodnota, ktorá pripadá vlastníkom podniku a rast tejto hodnoty má 

význam pre realizáciu vlastníckych záujmov. 

 

2.9.2 Metóda kapitalizovaných ziskov 

 
 Táto metóda, tiež nazývaná metóda kapitalizovaných čistých výnosov, je založená na 

minulej výkonnosti podnikov a má svoj pôvod v nemecky hovoriacich krajinách. Metóda 

kapitalizovaných ziskov je založená na princípe súčasnej hodnoty budúcich ziskov, pričom 

zisky sa odhadujú z historických dát. Pri uplatnení tejto metódy je potrebné vychádzať 

z výkazov zisku a straty a súvahy za obdobie troch až piatich rokov v závislosti od predmetu 

činnosti daného podniku. Metóda je používaná k zisťovaniu výnosovej hodnoty podniku. 

Hladina, na ktorej je stanovený výsledok ocenenia, je výsledkom ocenenia hodnota vlastného 

kapitálu.  

Hlavným princípom modelu je odvodenie hodnoty podniku od trvalo udržateľnej 

úrovne zisku podniku.  V podstate to znamená, že zisk vykázaný v účtovníctve je podrobený 

celej rade korekcií. Je potrebné vyčleniť položky nákladov a výnosov, ktoré plynú 

z prevádzkovo nepotrebného majetku. Ďalej musíme zaradiť náklady a výnosy do príslušného 

obdobia, do ktorého vecne i časovo patria. Nepravidelne opakujúce sa výnosové a nákladové 

položky sa spriemerujú. Cieľ týchto úprav spočíva v zaistení skutočných výsledkov 

hospodárenia. Dôležitým podnetom pre tieto úpravy je tiež dosiahnutia porovnateľnosti hodnôť 

medzi minulým vývojom a plánom. 

Medzi hlavné predpoklady tohto modelu patrí: 

- nekonečná dlhá doba trvania činnosti podniku, 

- prehľad základných zdrojov informácií z minulosti v rámci daného podniku, 

- investície sú reprodukované do výšky odpisov. 

31



 Metóda kapitalizovaných ziskov je založená na obecne prijímaných zásadách4.  

Prvou zásadou je stanovenie účelu. Na základe toho si potom určujeme či sa jedná o 

objektivizovanú, subjektívnu či inú hodnotu. Predpokladá sa, že zámer je stanovený v dohode 

o zákazke.  

Druhá zásada je založená na predpoklade oceňovania podniku ako hospodárskej jednotky.  

K ďalšej zásada patrí princíp rozhodného dňa. Pri tejto zásade sa určuje hodnota podniku 

k určitému časovému okamihu. Z tohto dôvodu sa rozhodný deň musí stanoviť v zadaní 

k oceneniu.  

Ocenenie prevádzkovo nutného majetku patrí k poslednej zásade. V tomto prípade je ocenenie   

založené buď na základe upravených výsledkov hospodárenia, ktoré sa znižujú o dane, ktoré sú 

platené na úrovni podniku a dane, ktoré sú platené samotných majiteľom podniku alebo na 

čistých ziskoch. 

 Prístup ocenenia na základe kapitalizácie sa dá rozdeliť do dvoch variant: 

- paušálna metóda,  

- analytická metóda.  

 

Paušálna metóda sa používa hlavne v podnikoch, ktoré majú minulosť, ale ťažko 

predikovateľnú budúcnosť. Pri paušálnej metóde sa uskutočňuje úprava a analýza minulých 

výsledkov hospodárenia. Hlavná charakteristika tejto metódy je skutočnosť, že základom 

ocenenia je výnosový potenciál k dátumu ocenenia a budúce rastové možnosti tu nie sú brané 

do úvahy.  Podľa tejto metódy sa trvalo udržateľný zisk TUZ vypočíta nasledovným spôsobom: 

 

,
1




T

t
tt ZwTUZ             (2.34) 

kde wt sú váhy priradené ziskov v jednotlivých minulých rokoch, Zt  - zisky v jednotlivých 

rokoch upravené o korekciu . 

Hodnota vlastného kapitálu firmy sa vypočíta: 

 

E
E R

TUZ
V  ,               (2.35) 

 

                                                 
4 IDW Standard 2000, str. 9. 
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kde Ve je hodnota vlastného kapitálu, TUZ je trvalo udržateľný zisk a Re sú náklady vlastného 

kapitálu. 

                    

 
 Analytická metóda vychádza z minulého obdobia a je zameraná na predikciu budúcich 

výsledkov hospodárenia, ktoré sa upravujú o vplyv financovania . Postup je podobný ako pri 

metódach DCF.  Východiskom je finančný plán pre obdobie min. päť rokov. V tomto prípade 

je dôležitá prognóza budúcich výsledkov ako predpoklad výpočtu trvalo udržateľného zisku. 

Hodnotu vlastného kapitálu firmy VE je možné počítať ako perpetuitu – podiel odhadovaného 

trvalého zisku a nákladov vlastného kapitálu RE. Predpoklad je, že podnik bude mať 

neobmedzenú trvácnosť.  

 

E
E R

OdZ
V  , (2.36) 

kde OdZ je odhad trvalého zisku. 

 

Analytickú metódu je možné aplikovať dvojfázovo, vzorec je nasledovný: 

   


 
T
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1 11 .         (2.37) 

 

2.10 Stanovenie nákladov na kapitál 

 
 Náklady podniku, vynaložené na obstaranie jednotlivých zložiek podnikového kapitálu, 

predstavujú náklady kapitálu. Pomocou nich je možné vyjadriť očakávanú výnosnosť investície 

v čase a taktiež prevádza budúce výnosy na súčasnosť. Zobrazujú teda minimálnu mieru 

výnosnosti kapitálu, ktorú musí podnik dosiahnuť, aby inak nedošlo k poklesu hodnoty 

bohatstva určeného pre investorov. Zohľadňujú aj mieru rizika, ktorá je spojená s investíciou 

do nákupu akcií podniku. Obecne platí, že čím vyššie riziko investor podstupuje, tým požaduje 

investor vyšší výnos.  

 Náklady kapitálu je možné ponímať z dvoch pohľadov. Prvým pohľadom je pohľad 

investora, kedy ide o určitý nárok na požadovanú výnosnosť, druhý pohľad je z toho hľadiska, 

kedy náklady kapitálu predstavujú cenu za kapitál, získaný pre ďalší vzrast podniku.  
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 Náklady kapitálu tvoria dve časti, a to náklady na cudzí kapitál a náklady na vlastný 

kapitál. Výber toho vhodného nákladu potom ovplyvňuje samotný odhad hodnoty podniku a za 

predpokladu, že celý koncept smeruje k oceneniu z pohľadu trhu, tak aj stanovenie nákladov 

kapitálu by malo byť tržne orientované.  

 Pri použití metódy DCF Entity sa diskontná miera stanovuje na úrovni priemerných 

vážených nákladov kapitálu WACC. V tomto prípade sa používajú náklady na úročený cudzí 

kapitál, čo je cena za použitie kapitálu veriteľa a s nákladmi vlastného kapitálu. Celkový 

výsledok preto v konečnom dôsledku nie je ovplyvnený len týmito nákladmi, ale aj štruktúrou 

kapitálu. Jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na celkovom kapitálu, je potrebné vyčísliť na 

základe tržných cien. Obecný vzorec pre celkové náklady WACC je vyjadrený nasledujúcim 

vzťahom: 

 

,
)1(

VKD

VKRDtR
WACC ED




          (2.38) 

 

kde RD sú náklady na úročený cudzí kapitál, t je sadzba dane z príjmu, D predstavuje úročený 

uročený cudzí kapitál, RE sú náklady na vlastný kapitál, VK  je vlastný kapitál. 

 

 Náklady na cudzí kapitál môžeme charakterizovať ako úroky alebo kupónové platby, 

ktoré je potrebné platiť veriteľovi. Určia sa prepočtom ako vážený priemer z efektívnych 

úrokových mier, ktoré vznikajú podniku z rôznych foriem cudzieho kapitálu, kde základná 

úroková miera je určená situáciou finančného trhu. Skutočnú výšku úrokovej miery môžeme 

deliť z niekoľkých hľadísk, napr. z hľadiska času, na ktorý bol úver poskytnutý, pretože 

dlhodobé úvery sú drahšie ako strednodobé alebo krátkodobé úvery, ďalej podľa očakávanej 

efektívnosti, kde sa vychádza z predpokladu, že čím je vytvorený efekt vyšší, tým je väčšia 

záruka splatenia úveru alebo tiež z hľadiska hodnotenia bonity dlžníka, pretože bonita 

zásadným spôsobom ovplyvňuje stanovenie úrokovej sadzby z dlhu, v prípade klienta s vyššou 

bonitou je úroková sadzba nižšia. Náklady kapitálu, ktoré firma získa prostredníctvom dlhu, sú 

vyjadrené cez úrok, ktorý je znížený o daňový štít, predstavujúci úspory na dani, vzniknuté 

použitím cudzieho kapitálu.  

 

),1( diRD             (2.39) 

kde i je úroková miera z dlhu, d je sadzba dane. 
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 Pri rôznej štruktúre úverov v podniku sú náklady na cudzí kapitál počítané tiež 

pomocou váženého aritmetického priemeru z efektívnych úrokových sadzieb podľa 

uzatvorených zmlúv. Môže sa jednať o pevnú alebo pohyblivo viazanú na sadzbu referenčnú. 

Náklady na dlhopisy sú vypočítané na základe výnosu do splatnosti. 

 

 Náklady na vlastný kapitál sa stanovia výnosovým očakávaním príslušných 

investorov. Výnosové očakávanie môžeme vysvetliť z možného alternatívneho výnosu kapitálu 

s prihliadnutím k riziku. Náklady na vlastný kapitál predstavujú obecne pre podnik vyššie 

náklady ako náklady na cudzí kapitál. Je to tak za predpokladu, že riziko vlastníka, ktorý 

vkladá prostriedky do podniku je vyššie, ako riziko podstúpené veriteľom.  

 Obecne platí, že náklady na vlastný kapitál prevyšujú náklady na cudzí kapitál. Je to 

z toho dôvodu, že v prípade veriteľa je zaručený pravidelný úrokový výnos bez zreteľa na 

rizikovosť dlžníka a ten vkladá tieto prostriedky na stanovenú dobu, za ktorú sa mu vrátia. 

Naopak vlastník vkladá svoje peňažné prostriedky na neobmedzenú dobu, pričom nie je jeho 

výnos dopredu zaručený a vychádza z hospodárskej situácie podniku, ktorá inak podlieha celej 

rade podnikateľských rizík.  

 Pri stanovení nákladov na vlastný kapitál sú nákladové úroky daňovo uznateľnými 

nákladmi, teda znižujú zisk pre účely výpočtu dane z príjmu. Tento efekt býva tiež označovaný 

ako daňový štít. 

 Základné metódy, ktoré sú využívané pre odhad nákladov na vlastný kapitál, sú buď na 

báze tržných prístupov alebo modelov určených z účtovných dát. Najčastejšie používané sú: 

- model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), 

- arbitrážny model oceňovania (APM), 

- dividendový rastový model, 

- stavebnicové modely. 

 

Model oceňovania kapitálových aktív 

 Tento model je navyužívanejším modelom, ktorý je postavený na tržnom princípe pri 

stanovení nákladov na vlastný kapitál. Využíva sa najmä v anglosaských krajinách, ale i 

v Nemecku a ďalších západoeurópskych krajinách. Predstavuje rovnovážny model oceňovania 

kapitálových aktív a rovnováha je určený tým, že medzný sklon očakávaného výnosu a rizika 

je pre všetkých investorov rovnaký. Model je založený na funkčnom lineárnom vzťahu medzi 

výnosom daného aktíva a tržného portfólia ako rizikového faktoru. Je to teda jednofaktorový 

model, kde sa koeficient β prepočíta metódami regresnej analýzy. 
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 Beta verzia modelu CAPM – SML: 

 

 ,)(( ) FMEFE RRERRE            (2.40) 

 

kde E(RE) je očakávaný výnos vlastného kapitálu, RF je bezriziková sadzba, βE je koeficient 

citlivosti dodatočného výnosu vlastného kapitálu na dodatočný výnos tržného portfólia a E(RM) 

predstavuje očakávaný výnos tržného portfólia. 

 

Arbitrážny model oceňovania – APM 

 Novodobejšia teória arbitrážneho oceňovania modelu CAPM je APM. Na rozdiel od 

predchádzajúceho modelu je modelom viacfaktorovým, nakoľko pracuje s viacerými 

rizikovými faktormi, ktoré môžu mať makroekonomický i mikroekonomický charakter. 

Uznáva teóriu, že očakávaný výnos akcionára zavisí na riziku, ktoré je dané práve 

spomínanými ekonomickými vplyvmi. Základný rozdiel je v stanovení rizikovej prémie, kde u 

teórie CAPM je závislá na jednom faktore beta, kdežto pri modele APM je prémia závislá na 

viacerých ekonomických faktoroch. Náklad na vlastný kapitál sa i v tomto prípade stanoví na 

základe tržného prístupu. Východiskovou podmienkou je nemožnosť arbitráže, kedy ani jeden 

z investorov nedosiahne arbitrážny zisk. Model ma nasledujúci tvar: 

 

 ,)(( ) FjjE
j

FE RRERRE            (2.41) 

 

kde βEj je koeficient citlivosti dodatočného výnosu vlastného kapitálu na dodatočný výnos j-

tého faktoru, E(Rj) je očakávaný výnos j-tého faktoru. 

 

Dividendový model 

 Ďalším modelom stanovenia nákladov vlastného kapitálu je dividendový model, ktorý 

vychádza z tržnej ceny akcie. Tá je vyjadrená ako súčasná hodnota budúcich dividend z akcie 

v jednotlivých rokoch. Platí to za predpokladu nekonečne dlhej držby akcií a tiež konštantnej 

hodnoty dividendy. Náklady na vlastný kapitál sa vypočítajú nasledovne: 

 

akciecenatržná

DIV
RE  ,         (2.42) 

kde DIV je hodnota dividendy. 
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 V prípade rastu hodnoty dividendy v nasledujúcich rokoch sa náklady kapitálu 

vypočítajú na základe Gordonovho dividendového modelu s konštantným rastom nasledujúcim 

spôsobom: 

 

,g
akciecenatržná

DIV
RE             (2.43) 

kde g je tempo rastu. 
 

Stavebnicové modely 

 V prípade nedokonalých kapitálových trhov a krátkej doby fungovania tržnej 

ekonomiky je možné použiť na určenie nákladov kapitálu stavebnicové modely. Tieto modely 

neurčujú celkovú rizikovú prirážku z kapitálového trhu, ale je stanovená ako súčet niekoľkých 

častí rizikových prirážok, ktoré sú odhadnuté priamo pre oceňovaný podnik. Existuje viacero 

variant tejto metódy, podľa toho, ako sú dané hlavné rizikové faktory. Model podľa 

Ministerstva priemyslu a obchodu má stanovené náklady celkového kapitálu nezadĺženej firmy 

ako: 

 

,LAfinstabsképodnikateľFU RRRRWACC          (2.43) 

 

kde  RF je bezriziková úroková miera, Rpodnikateľské predstavuje rizikovú prirážku za obchodné 

podnikateľské riziko, Rfinstab je riziková prirážka za riziko vyplývajúce z finančnej stability a  

RLA  je riziková prirážka za veľkosť podniku. 

 

 Celkové náklady zadĺženého podniku sa stanovia ako: 

 

),1( d
A

Dlhy
WACCWACC U            (2.44) 

kde  A sú aktíva a d je daňová sadzba. 

Na záver sa vypočítajú náklady vlastného kapitálu ako: 
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        (2.45) 

kde Ú sú úroky, BU sú bankové úvery, OBL sú obligácie, VK je vlastný kapitál. 

 

 Výhodou tejto metódy je identifikácia jednotlivých faktorov, ktoré na riziko pôsobia, 

výpočet diskontnej miery sa tak stáva viac prehľadným a zrozumiteľným. Pri porovnaní 

s metódou CAPM je výsledná diskontná miera podľa stavebnicovej metódy vyššia o rozdiel, 

ktorý tvorí nesystematické riziko. 

 Riziková prirážka Rpodnikateľské charakterizuje produkčnú silu firmy, ktorá je závislá na 

ukazovateľovi EBIT/A. Tento ukazovateľ sa potom porovnáva s ukazovateľom X1, ktorý 

predstavuje náhradu úplatného cudzieho kapitálu vlastným kapitálom. Platia nasledujúce 

podmienky, kde VK je vlastní kapitál, BU sú bankové úvery, O sú obligácie a U sú úroky: 

 

- ak ,1X
A

EBIT
  kde ,

)(
1

OBU

Ú

A

OBUVK
X





 potom bude Rpodnikateľské =0, 

- ak ,0
A

EBIT
potom bude Rpodnikateľské =10 %, 

- pokiaľ ,10 X
A

EBIT
 potom Rpodnikateľské = 2
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.        (2.46) 

 

 Riziková prirážka Rfinstab charakterizuje finančnú stabilitu a vychádza z ukazovateľa 

likvidity, čo je pomer obežných aktív a krátkodobých záväzkov. Musí sa však stanoviť medzná 

hodnota likvidity (XL). Aj pri tejto prirážke platia nasledujúce podmienky, ak je: 

- priemer priemyslu nižší ako 1,25, potom horná hranica XL = 1,25; 

- priemer priemyslu väčší ako 1,25, potom XL = priemer priemyslu, 

- celková likvidita podniku > XL, potom Rfinstab = 0 %, 

- celková likvidita < 1, potom Rfinstab = 10 %, 

- 1< celková likvidita < XL, potom Rfinstab = 
2

2

)1(10

)(




XL

likviditacelkováXL
.      (2.47) 
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 Riziková prirážka RLA charakterizuje veľkosť firmy pomocou ukazovateľa UZ (úplatné 

zdroje, ktoré sú tvorené súčtom vlastného kapitálu, bankových úverov a obligácií). Pre tento 

ukazovateľ platí: 

- ak UZ > 3mld. Kč, potom RLA = 0 %, 

- ak UZ < 100 mil. Kč, potom RLA = 5 %, 

- ak 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč, potom RLA = .
2,168

).3( 2UZKčmld 
   (2.48) 
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3 FINANČNÁ A STRATEGICKÁ ANALÝZA 
 

 Táto kapitola sa zaoberá stručnou charakteristikou vybraného podniku a analýzou jeho 

vonkajšieho a vnútorného prostredia. Na úvod je potrebné uviesť, že spoločnosť je 

charakterizovaná len obecne, a to z dôvodu nemožnosti uvedenia jej názvu a základných 

údajov. 

 

3.1 Charakteristika analyzovaného podniku 

 
 Spoločnosť je významným slovenským výrobcom školského nábytku, ktorá sa 

zameriava na výrobu stoličiek, lavíc do učební, lavičiek do telocviční a šatní, jedálenských 

stolov, stolov pod počítače, katedier pre učiteľov, výrobu kovových konštrukcií a pod. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená 1. 5. 2004, ale nadväzuje na dlhoročnú 

tradíciu výroby školského a kovového nábytku v danej oblasti. Firma svoju činnosť zahájila 

v prenajatých priestoroch od ZŤS, a. s., kde realizovala svoju výrobu na zastaralých výrobných 

zariadeniach a v schátralých výrobných halách.  

 Firma neskôr výrobný areál odkúpila a pristúpila k opravám týchto nevyhovujúcich 

výrobných a skladových priestorov. Taktiež došlo k obnove technológie a strojového 

vybavenia. V júni 2005 si firma zabezpečila certifikáciu 12 výrobkov, čím sa dosiahla vyššia 

konkurencieschopnosť pri predaji na domácom, ale i zahraničnom trhu. Zámer spoločnosti 

spočíval v pokračovaní výroby kovového a školského nábytku kvôli dlhoročnej tradícii, ktorá 

bola prerušená z dôvodu konkurzu bývalého podniku ZŤS, a.s., Dubnica nad Váhom. 

 Výrobu je možné rozdeliť na dva nosné programy, a to na výrobu školského a kovového 

nábytku a výrobu kovových konštrukcií. Počas prvých rokov existencie firmy na trhu sa získali 

kvalitné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Školským nábytkom začala zásobovať trh nielen 

na Slovensku, ale aj v Českej republike. Rovnako si zabezpečila odbyt kovových konštrukcií 

z titulu výstavby strategických stavieb – diaľníc a tunelov v Slovenskej a Českej republike, kde 

firma predpokladá odbyt po dobu ďalších 10 rokov. 

 Stratégia firmy vychádza zo zámeru stabilizácie výroby kovového nábytku a zvýšeniu 

konkurencieschopnosti na domácom trhu, ale i zahraničnom, ako je Francúzsko, Belgicko, 

Nemecko. Spoločnosť sa snaží zlepšiť svoju situáciu na terajšom trhu hlavne reklamou formou 

katalógov a letákov, ale tiež cenovou politikou. Cieľom krátkodobej reklamy je oslovenie 
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všetkých druhov škôl na Slovensku, takisto školských zariadení a inštitúcií. Pre lepší prehľad je 

celý sortiment nábytku je členený podľa typov, farebnosti či spôsobu prevedenia. Distribúciu 

katalógov si firma zabezpečuje sama poštou alebo osobnou návštevou zákazníka. Výhodou 

firmy je vlastníctvo dostatku skladových priestorov na uskladnenie vlastnej produkcie a tiež 

vozový park na rozvoz kovového nábytku, takže nemusí predávať cez obchody, ani 

veľkosklady. Znamená to, že odpadajú medzičlánky a výrobky sa dostanú priamo ku 

zákazníkom za nižšiu cenu v porovnaní s predajom cez maloobchodnú sieť. Zákazník má tiež 

možnosť firmu aj osobne navštíviť. Výrobky si tiež zakupujú i obchodné firmy, s ktorými sú 

vopred uzatvorené kúpne zmluvy. Rovnako i s odberateľmi kovových konštrukcií sa uzatvárajú 

kúpne zmluvy na celú dodávku stavby vopred. Spoločnosť vzhľadom na nadrozmerné výrobky 

zabezpečuje i prepravu zmluvnými prepravcami priamo až na stavby. Za konkurenčnú výhodu 

spoločnosti možno považovať kvalitu výrobkov, pomer kvalita/cena a tiež certifikácia 

výrobkov. 

 V spoločnosti je zamestnaných 41 pracovníkov. Firma sa člení na úsek riaditeľa, 

ekonomický úsek a výrobný úsek. Spoločnosť nemá v regióne ani v kraji konkurenciu pre 

výrobu kovového školského nábytku. Medzi najväčších konkurentov na Slovenku patrí Školex, 

s. r. o., Bratislava a ALEX, s. r. o., Komárno, ktorí pôsobia na trhu viac ako 10 rokov. 

 

3.2 SWOT analýza 

 
 Pomocou SWOT5 analýzy si popíšeme situáciu, v ktorej sa firma nachádza a aké sú jej 

šance na širšie sa uplatnenie na trhu. 

 

 Medzi silné stránky spoločnosti patrí: 

- významné postavenie na trhu v rámci regiónu, kraja, ale i Slovenska, 

- certifikácia výrobkov, 

- cenovo prístupné výrobky, 

- vlastné priestory na uskladnenie produkcie, 

- vozový park na rozvoz kovového nábytku, 

- rýchle nadviazanie na predošlú výrobnú tradíciu, 

- servis pre zákazníkov,  

                                                 
5 SWOT analýza vnútorného potenciálu firmy na základe jej silných, slabých stránok, ako i hrozieb a príležitostí, 
ktoré majú vplyv na jej činnosť. Jedná sa o skratku anglických slov: 
S-Strenghts, W- Weaknesses, O – Opportunities,  T-Threats. 
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- zabezpečený odbyt kovových konštrukcií z titulu výstavby strategických stavieb, 

- spoľahlivá kvalita, bezpečná a praktická konštrukcia výrobkov, taktiež jednoduchá 

manipulácia a ľahká údržba, 

- zvýšenie konkurencieschopnosti, 

- nízky dopad na okolie a životné prostredie z hľadiska znečisťovania – realizácia 

výkonného odsávania v zváracích boxoch, malé množstvo kovového odpadu, 

- stáli strategickí dodávatelia pre spoločnosť – výpadok jedného dodávateľa neohrozí 

plynulý chod výroby a splnenie termínov dodávok, 

- miestne zdroje drevnej hmoty. 

 
 Slabé stránky spoločnosti sú najmä tieto: 

- častá poruchovosť výrobných strojov a finančná náročnosť na zabezpečenie nových, 

- odberatelia sú naviazaní na rozpočty samospráv alebo štátneho rozpočtu – pomerne 

vysoké výkyvy v dopyte počas kalendárneho roka, 

- nedôvera niektorých potenciálnych klientov z iných krajín voči kvalite výrobku 

a dôveryhodnosti výrobcov z našej krajiny. 

 

 Príležitosti: 

- znížiť výrobné náklady na jednotku výroby vďaka novým technológiám, 

- možnosť presadiť sa na nových trhoch. 

 

 Hrozby: 

- nová konkurencia, 

- hospodárska recesia. 

 

 Ako je možné zo SWOT analýzy vidieť, spoločnosť má množstvo silných stránok, preto 

možno predpokladať perspektívnu budúcnosť, pokiaľ bude schopný využiť všetky stávajúce 

príležitosti. Výhodou je tiež rôznorodosť výrobkov, nakoľko sa nešpecializuje výlučne na 

výrobu školského nábytku, ale tiež na výrobu kovových konštrukcií a pod. Pokiaľ si 

spoločnosť i naďalej udrží atraktívne portfólio výrobkov, krok s najnovšími technológiami 

a vhodných odberateľov a dodávateľov, je možné očakávať tento trend i do budúcna. 
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3.3 Analýza makroprostredia 

 
 Vzhľadom ku skutočnosti, že ekonomické prostredie krajiny, v ktorej firma pôsobí, buď 

priamo alebo nepriamo ovplyvňuje situáciu v podniku, je potrebné vziať do úvahy aspoň vývoj 

základných ekonomických ukazovateľov – hrubého domáceho produktu, inflácie 

a nezamestnanosti. Údaje boli získané z podkladov vypracovaných Slovenským štatistickým 

úradom a Národnej banky Slovenska. 

 Slovenská ekonomika je jedinou zo stredoeurópskych krajín, ktorá od roku 1994 až do 

konca roku 2008 neprešla recesiou, a to ani napriek mnohým štrukturálnym reformám. Od roku 

2002 do roku 2004 stala najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v regióne krajín V4, aj keď sa jej 

rast v roku 2003 čiastočne spomalil. Spomalenie bolo dôsledkom poklesu domáceho dopytu, 

v ktorom sa odzrkadlil vplyv vládnych opatrení, zameraných na konsolidáciu verejných 

financií. Rast reálneho HDP bol teda založený na vplyve čistého exportu, ktorý súvisel s veľmi 

priaznivým výsledkom obchodnej bilancie. 

 V roku 2003 sa očakávane znížil o 2,2 % domáci dopyt, v ktorom je zohľadnená 

i zmena stavu zásob, nakoľko poklesla reálna mzda a tým sa znížila konečná spotreba 

domácností o 0,6 %. Avšak i napriek poklesu domáceho dopytu sa makroekonomická 

výkonnosť ekonomiky v tomto roku zvýšila. Reálny HDP stúpol oproti predchádzajúcemu 

obdobiu o 4,2% a hybnou silou jeho rastu bol čistý export. Mimoriadne priaznivý výsledok 

dosiahla obchodná bilancia.  

 V sledovanom období, konkrétne v rokoch 2004 až 2008 dosahoval ekonomický rast 

Slovenska rekordné parametre. Postupne sa zvyšoval vývoj hrubého domáceho produktu, 

znižovala sa miera nezamestnanosti, zvyšovala sa zamestnanosť, i keď bol v spomínanom 

období zaznamenaný zvýšený odchod osôb za prácou i do zahraničia. Taktiež sa darilo 

znižovať hladinu inflácie. Hoci vysokú hladinu rastu HDP nie je možné v nasledujúcich rokoch 

udržať a je možné konštatovať,  že v roku 2008 skončilo obdobie permanentného 

a v podmienkach slovenskej ekonomiky s parametrami dynamiky rekordného rastu HDP, avšak 

reálny vývoj bol v sledovanom období dynamický a udržateľný bez náznakov prehrievania.  

 Slovensko splnilo všetky požadované Maastrichtské kritériá a Konvergenčný program. 

K 1.1. 2009 bolo prijaté euro ako mena krajiny. Bohužiaľ v ďalšom období bolo možné pocítiť 

drvivý dopad globálnej finančnej a ekonomickej krízy na otvorenú a proexportne orientovanú 

slovenskú ekonomiku.  

 Súčasná globálna kríza však nie je bežnou cyklickou recesiou a doplácajú na ňu takmer 

všetky odvetvia.  
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3.3.1 Vývoj HDP 

 
 V roku 2004 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 132,5 mld. Sk. V porovnaní 

s rokom 2003 reálne vzrástol o 5,5 %. V bežných cenách sa medziročne zvýšil o 10,3 %. 

Z produkčného pohľadu vyššia tvorba hrubého domáceho produktu bola ovplyvnená rastom 

pridanej hodnoty vo finančnom sprostredkovaní (o 30,1%), stavebníctve (o 11,8%) a priemysle 

(o 11,3 %). 

 Rok 2005 priniesol v celkovej výkonnosti ekonomiky zvýšenie v stálych cenách o 6%. 

Dynamika rastu sa teda zrýchlila o 0,5 p.b. V bežných cenách sa HDP zvýšilo oproti roku 2004 

o 8,6 %. Z produkčného pohľadu tentokrát prispelo vyššou pridanou hodnotou najmä 

stavebníctvo, ďalej obchod, doprava, pošty a telekomunikácie a priemysel bol až na 4. mieste 

v poradí z hľadiska prírastku (o 8,7%). Konkrétne v odvetví priemyslu vzrástla pridaná hodnota 

v priemyselnej výrobe o 9,5%, naopak, znížila sa tvorba pridanej hodnoty vo výrobe kovov 

a kovových výrobkov o 0,2 %. 

 Vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2006 charakterizovalo výrazné zrýchlenie 

medziročného rastu hrubého domáceho produktu a zamestnanosti pri poklese nezamestnanosti. 

Hrubý domáci produkt medziročne vzrástol o 8,3 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 

tempo jeho rastu zrýchlilo o 2,3 p.b. Nominálny objem vytvoreného HDP bol 1636,3 mld. Sk, 

o 11,2% viac ako pred rokom. Tvorba HDP vzrástla okrem ťažby nerastných surovín vo 

všetkých ostatných odvetviach; ovplyvnil ju i pokles daní. 

 Až do roku 2007 sa každoročne zvyšovalo tempo rastu HDP vďaka realizácii 

štrukturálnych reforiem, nárastu prílivu priamych zahraničných investicií a zahraničného 

dopytu do krajiny a tiež nárastu domácej spotreby. Z ekonomického hľadiska bol tento rok 

najdynamickejším a najvýkonnejším. Tempo reálneho rastu hrubého domáceho produktu oproti 

predchádzajúcemu roku opäť zrýchlilo na 10,4 %. Vytvoril sa hrubý domáci produkt v objeme 

1851,8 mld. Sk. Na celkovej tvorbe HDP sa podieľal rast produktivity práce a zároveň sa 

zvýšila i zamestnanosť. Hospodárska aktivita bola podporená rastom pridanej hodnoty 

v priemysle až o 19,7 %. 

 Slovenská ekonomika štyri roky po sebe nepretržite zrýchľovala svoju výkonnosť. 

V roku 2008 sa však tento trend prerušil. Reálny rast sa postupne spomaľoval a hrubý domáci 

produkt medziročne vzrástol len o 6,4 %. V bežných cenách objem vytvoreného HDP vzrástol 

o 9,5 % na 2028,4 mld. Sk. Výrazne sa znížila pridaná hodnota v priemysle. Strategické 

investície do automobilového a elektrotechnického priemyslu síce pomohli postaviť základy 

pre udržateľný hospodársky rasť, avšak mali za následok vysokú otvorenosť ekonomiky, čo sa 
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negatívne prejavilo nielen v roku 2008, ale i 2009. Na konci roku 2008 začala ekonomika 

dôsledkom ekonomickej krízy spomaľovať, klesol export výrobkov a klesala i spotreba 

domácností.  

 Rovnaký trend pokračoval aj začiatkom roka 2009, ktorý bol čiastočne ovplyvnený 

i niekoľkodňovým výpadkom výroby v dôsledku plynovej krízy. Vláda následne prijala 

opatrenia a ekonomika začala síce od 2. kvartálu rásť, ale výkonnosť ekonomiky za tento rok 

poklesla o 4,7 %. Podľa prognózy Eurostatu sa na rok 2010 dá očakávať nárast HDP o 1,9 %. 

 

Graf č. 3.1 Hrubý domáci produkt SR (mld. EUR) v rokoch 2004-2009 s odhadom 2010 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

3.3.2 Vývoj inflácie 

 
 Miera inflácie je v sledovanom období veľmi volatilná a až postupne sa dostávala 

k stanovenému inflačnému cieľu. 

 Inflácia v priemere za rok 2004 dosiahla 7,5 %, pri raste regulovaných cien o 15,1% 

a jadrovej inflácie o 2,6 %. Spôsobilo to najmä zvýšenie cien elektriny, tepelnej energie, 

zemného plynu pre domácnosti vody, cestovného v železničnej a cestnej osobnej doprave 

a poštových služieb. Taktiež sa na tom podieľalo zjednotenie sadzby dane z pridanej hodnoty, 

zvýšenie spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov a vývoj cien pohonných hmôt. Vo 

veľkej miere vplývalo na vývoj inflácie i zhodnocovanie kurzu koruny, tak voči euru, ako aj 

americkému doláru, ktoré viedlo k poklesu cien tzv. obchodovateľných tovarov a znížilo 

následky neočakávaného zvýšenia cien plynu. 

 Medziročná inflácia v priemere za rok 2005 dosiahla 2,7 % a bola o 4,8 p.b. nižšia ako 

v roku 2004. Pozitívny vývoj inflácie  sa držal počas celého roku. Jej priebeh ovplyvnil hlavne 

nižší rozsah úprav regulovaných cien ako v roku 2004. V porovnaní s rokom 2004 sa celková 

45



cenová hladina znížila o 4,8 p.b., rast regulovaných cien sa spomalil. Od konca roku 2005 je 

možné sledovať nárast inflácie, ktorá sa zvyšovala najmä kvôli rastu cien energií a nerastných 

surovín, ktoré sú výnimkou z plnenia inflačného cieľa, rastu potravín a miezd a tiež rástla 

spotreba domácností ako aj ekonomika. Snahu Národnej banky Slovenska zastaviť rast inflácie 

zvýšením základných úrokových sadzieb prevýšil rast cien ropy, niektorých regulovaných cien 

a riziká nákladového a dopytového charakteru. 

 V roku 2006 bolo zaznamenané zrýchlenie medziročného rastu inflácie na 4,5 %. 

Medziročná miera inflácie bola počas celého roka vyššia ako v predchádzajúcom roku. 

Podieľal sa na nej predovšetkým vyšší rast regulovaných cien. 

 Medziročný rast inflácie sa v roku 2007 spomalil; v 4. štvrťroku sa však v porovnaní 

s predchádzajúcimi tromi štvrťrokmi zrýchlil na 3,3 %. Na zvýšení úhrnnej cenovej hladiny 

mal rozhodujúci vplyv vývoj cien potravín a nealkoholických nápojov a tiež za bývanie, vodu, 

elektrinu, plyn a iné palivá. V priemere však bola v tomto roku inflácia o 1,7 p.b. nižšia ako 

v roku 2006. Pozitívne trendy vo vývoji inflácie boli spôsobené aj začatím plnenia 

nominálneho inflačného kritéria pre prijatie eura.  

  

Graf č. 3.2 Vývoj inflácie v rokoch SR (%) v rokoch 2004-2009 s odhadom 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.euroekonom.sk 

 

Od konca roku 2007 do 3. štvrťroku 2008 bolo možné sledovať ďalšiu zmenu v trende vývoja, 

kedy sa zvyšovali ceny poľnohospodárskych a energetických komodít, tak, ako tomu bolo aj 

v minulých rokoch. Ostatné inflačné tlaky boli tlmené, a to i napriek vysokému ekonomickému 

rastu. Zmiernila sa tendencia rastu jadrovej inflácie ako následok cien potravín od júla a taktiež 

sa zmiernila i tendencia rastu čistej inflácie. Naďalej pokračovalo zvyšovanie regulovaných 

cien. Priemere v roku 2008 dosiahla miera inflácie úroveň 4,6 %, teda o 1,8 p.b. viac ako 
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v roku 2007. Viedlo k tomu najmä znižovanie cien na strane importu ako dôsledok finančnej 

krízy a spomalenie domácej i zahraničnej ekonomiky. 

 

3.3.3 Vývoj zamestnanosti 

 
 Zamestnanosť v priemere za rok 2004 dosiahla podľa výberového zisťovania 

pracovných síl až 2170,4 tis. osôb, teda sa medziročne zvýšila o 0,3%. Zvýšenie tohto trendu 

vývoja sa premietlo najmä vďaka zamestnanosti v nehnuteľnostiach a prenájme, ďalej 

v stavebníctve, obchode a v ostatných spoločenských službách, ale i priemysle. 

 V roku 2005 vzrástla zamestnanosť národného hospodárstva o 2,1 %. V národnom 

hospodárstve pracovalo 2216,2 tis. osôb. Vzrástla najmä zamestnanosť v priemysle. 

 Ako bolo spomenuté vyššie, ekonomika v roku 2006 zaznamenala výrazné zrýchlenie 

nielen medziročného rastu HDP, ale i zamestnanosti pri poklese nezamestnanosti. 

Zamestnanosť hospodárstva sa medziročne zvýšila o 3,8 %. Na trhu sa zrýchlil rast dopytu po 

pracovnej sile. Vzrástol však i počet pracujúcich v zahraničí až o 26,1 % oproti roku 2005. 

Jednalo sa najmä o Českú republiku, Veľkú Britániu, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Írsko 

a Taliansko. Hoci bol tento rok zaznamenaný trend vývoja zamestnanosti, k obratu došlo 

v priemysle, kde po viacročnom raste (od roku 2001) došlo k zníženiu zamestnanosti o 1,3 % 

 Celková zamestnanosť v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla 

o 2,4 %. V priemere v tomto roku pracovalo v hospodárstve 2357,3 tis. osôb. K zvýšeniu 

zamestnanosti prispela opäť hlavne priemyselná výroba. Dynamika odchodu za prácou do 

zahraničia sa v priemere za rok 2007 medziročne zmiernila o 14 p.b. na 12,1 %. V absolútnom 

vyjadrení sa počet pracujúcich v zahraničí zvýšil o 19,1 tis. osôb. Najviac zamestnaných 

v zahraničí bolo z Prešovského, Nitrianskeho a Žilinského kraja. 

 Trh práce v roku 2008 zaznamenal pretrvávajúci trend rastu zamestnanosti, sprevádzaný 

poklesom nezamestnanosti. Zamestnanosť hospodárstva sa v porovnaní s rokom 2007 zvýšila 

o 3,2 % na 2433,8 tis. osôb. V priemere sa za tento rok medziročne znížil i počet pracujúcich 

v zahraničí až o 5,4 %. Najvyšší úbytok bol u pracujúcich Slovákov vo Veľkej Británii. Stále 

najviac zamestnaných v zahraničí ostalo z Prešovského a Nitrianskeho kraja. 

3.3.4 Vývoj nezamestnanosti 

 
 Slovenská republika v rámci Európskej únie drží 2. miesto v miere nezamestnanosti 

hneď po Poľsku. Úroveň nezamestnanosti v roku 2004 sa zvýšila oproti roku 2003 o 4,7 % 

47



a dosahovala hodnoty až 2-násobne vyššie ako bol priemer Európskej únie. Miera 

nezamestnanosti sa teda v priemere za rok zvýšila o 0,7 p. b. na 18,1 %. V nasledujúcich 

rokoch bol zaznamenaný pokles, zapríčinený nielen intenzívnejšou spoluprácou 

nezamestnaných s úradmi práce, ale aj novými predpismi v oblasti služieb zamestnanosti 

a sprísnením podmienok poskytovania dávok v nezamestnanosti. Na tento vývoj mali však 

vplyv i investície do národného hospodárstva a otvorenie trhov práce krajín Európskej únie. 

 Rok 2005 bol charakteristický výrazne klesajúcim trendom miery nezamestnanosti. 

Počet nezamestnaných klesol v roku 2005 oproti predchádzajúcemu roku o 11,1 %, miera 

nezamestnanosti sa znížila teda na 16,2 %. 

 V roku 2006 sa počet nezamestnaných znížil o 17,3 % a miera nezamestnanosti klesla 

na 13,3 %. Bola to najnižšia úroveň od roku 1999. Nezamestnanosť sa znížila vo všetkých 

odvetviach. 

 Počet nezamestnaných v roku 2007 klesol medziročne o 61,5 tis. osôb, miera 

nezamestnanosti sa teda znížila na 11%. 

 V roku 2008 klesol počet nezamestnaných medziročne o 34,4 tis. osôb, miera 

nezamestnanosti sa znížila až na 9,6 %. 

  

Graf č. 3.3 Vývoj nezamestnanosti SR (%) v rokoch 2004-2009 s odhadom 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: www.euroekonom.sk 

 
 Od začiatku roku 2009 dochádzalo k postupnému nárastu miery nezamestnanosti. 

Viacero podnikov začalo prepúšťať zamestnancov, čo bolo dôsledkom hospodárskej krízy 

a začali sa vracať obyvatelia, ktorí pracovali v zahraničí. Vláda sa snažila zabrániť ďalšiemu 

prepúšťaniu pomocou viacerých úľav, ako bolo preplatenie časti povinných odvodov pre 

podniky, ktoré napriek ekonomickým problémom pracovníkov neprepustia. Pre ďalšie obdobia 

sa predpokladá, že i napriek zlepšujúcej sa ekonomickej situácii môže naďalej narastať 
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nezamestnanosť. Predovšetkým sa to týka oblasti stavebníctva, nakoľko mnohé veľké 

developerské spoločnosti dokončievajú v tomto období stavby začaté pred rokom 2008 a nové  

stavby nebudú realizovať. 
 

3.4 Analýza mikroprostredia 

 

 Nábytkársky priemysel je v podstate montážnym odvetvím, ktoré na výrobu produktov 

používa rôzne suroviny, okrem dreva sú to tiež kovy, plasty, textílie, kože a sklo. Táto časť 

priemyslu sa v poslednej dobe začala viac vyznačovať vysokou kvalitou produkcie, pokiaľ ide 

o technickú, estetickú, designovú a módnu stránku a získala výborné meno na celom svete. 

 Drevársky a nábytkársky priemysel má na tvorbe HDP zanedbateľný podiel, napriek 

tomu, že sa v posledných rokoch zvyšuje. Odvetvie má takisto nízky podiel na zamestnanosti 

v priemysle. Pre drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku je charakteristická 

nezávislosť od dovozu materiálových vstupov, nakoľko majú dostatočnú surovinovú základňu, 

na druhej strane legislatívne nie je zabezpečená ich obnoviteľnosť. Charakteristická je i vysoká 

exportnosť, pretože producenti nábytku na Slovensku sa sústredia predovšetkým na vývoz. 

Napriek spomínanej výbornej surovinovej základni sa toto odvetvie nachádza v súčasnosti vo 

veľmi nepriaznivej situácii, ktorá je dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy. Komparatívne 

výhody, ktoré odvetviu poskytujú zdroje dreva z lesného hospodárstva nedokáže dostatočne 

využiť.  

 V odvetví výroby výrobkov z dreva možno v uplynulom období sledovať 

nerovnomerný vývoj tvorby pridanej hodnoty a spotreby materiálov a energií. Kolíše i pridaná 

hodnota i spotreba energií a materiálu. Spotreba energií a materiálu v roku 2007 vzrástla oproti 

roku 2006 o 13,4 %. Tento trend sa v roku 2008 zmenil a zaznamenal pokles o 0,8 %. Náklady 

v odvetví rástli vplyvom zvyšovania ako cien energií, tak aj vstupných surovín. Rentabilita 

nákladov sa kvôli dlhodobým investíciám držala na hladine 4 – 5 %. Investície však pochádzali 

hlavne zo zahraničia a boli smerované do veľkých podnikov s dispozíciou mať vysokú pridanú 

hodnotu. V súčasnosti je i trend zavádzať nové technológie do drevospracujúcich a stolárskych 

firiem.  

 Kríza v nábytkárskom priemysle postihla v roku 2008 najviac výrobcov vybavenia pre 

kancelárie. Celý sektor prišiel o viac ako 5000 pracovných miest po tom, ako sa domáce firmy 

predtým stabilizovali a usadili sa i na svetových trhoch. Trvale klesajúci počet zamestnancov 

v nábytkárskom priemysle ukazuje na niektoré aspekty, napr. odchod pracovníkov do lepšie 
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platených povolaní, ubúda tiež potreba pracovníkov bez kvalifikácie. Zvyšovanie produktivity 

práce so zavádzaním náročných technologických zariadení vyžaduje pracovníkov s vyššou 

kvalifikáciou s nárokom na vyššie platové zaradenie. Mnohé podniky boli nútené znížiť výrobu 

z dôvodu poklesu objednávok. Nábytkárstvo tak reaguje na stagnáciu v odvetviach, od ktorých 

je priamo závislé (piliarska výroba, výroba veľkoplošných materiálov a predovšetkým stavebný 

priemysel). Obdobie hospodárskeho spomalenia zintenzívnilo tlak na rast produktivity a 

reorganizáciu výroby.  

 Dynamika tržieb v tomto odvetví od roku 2003 do roku 2005 prebiehala plynule, avšak 

od roku 2006 sa počiatočná dynamika opäť znížila. Vývoj nákladov zaznamenal tiež vplyvom 

zníženia všetkých ukazovateľov rovnako primerané zníženie, predovšetkým vo vzťahu 

k výkonom a tržbám.  

 I keď vývoj výroby nábytku zaznamenáva výkyvy, do nástupu hospodárskej krízy bolo 

možné sledovať neustály vývoj vo všetkých ukazovateľov. Podniky a závody sa začali viac 

zapájať do medzinárodného obchodu a kooperácií.  

 

3.5 Finančná analýza 

 
 Jedným zo strategických a operačných nástrojov v rukách finančného manažéra je 

finančná analýza podniku. Svojou povahou postihuje všetky činnosti, pri ktorých sú 

sprievodným tokom financie.  

 Finančná analýza podniku bola uskutočnená s využitím auditorovaných účtovných 

výkazov spoločnosti za obdobie 2004 až 2008. Cieľom tejto analýzy je posúdenie 

a zhodnotenie finančnej situácie podniku na základe analýzy absolútnych a pomerových 

ukazovateľov. 

 V prípade absolútnych ukazovateľov bude uskutočnená horizontálna a vertikálna 

analýza. Analýza pomerových ukazovateľov sa bude týkať oblasti rentability, likvidity, 

aktivity, zadĺženosti a stability. 

 

3.5.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 

3.5.1.1 Horizontálna analýza rozvahy 

Horizontálna analýza (analýza trendov) sa zaoberá časovými zmenami absolútnych 

ukazovateľov. Cieľom je zmerať intenzitu zmien jednotlivých položiek. 
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Štruktúra aktív 

Najvýznamnejšia položka z hľadiska celkových aktív v rozvahe je obežný majetok. 

V priebehu analyzovaného obdobia sa jeho hodnota zvýšila a výrazne ovplyvnila priebeh 

celkových aktív. Neobežný majetok sa taktiež zmenil, čo bolo dôsledkom nárastu dlhodobého 

majetku. Grafické znázornenie viď Graf č. 3.4. Číselné vyjadrenie štruktúry aktív 

a medziročných zmien je uvedené v Prílohe č. 1. 

 
Graf č. 3.4 Štruktúra aktív 
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Zdroj: vlastné výpočty 

 
 V roku 2005 sa celkové aktíva spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšili 

o 16,79 %. Významný vplyv mal na túto skutočnosť najmä zvýšenie stálych aktív (dlhodobý 

hmotný majetok a stavby), ktorých nárast bol až o 74,81 %. Obežné aktíva naopak poklesli, čo 

predstavuje zmenu o -0,76%. Nárast zaznamenali finančné prostriedky, ale naopak, zásoby, 

dlhodobé a krátkodobé pohľadávky zaznamenali pokles. Zníženie zásob môžeme hodnotiť 

pozitívne z toho hľadiska, že spoločnosť neviaže finančné prostriedky neefektívnym spôsobom. 

Rovnako pokles pohľadávok je pozitívny jav, pretože to znamená, že si odberatelia voči 

spoločnosti vylepšili platobnú morálku, ale na druhej strane to môže taktiež znamenať pokles 

odberateľov, ak bude na nich vyvíjaný nátlak pre vyplatenie potrebných finančných 

prostriedkov ihneď pri odbere tovaru. 

 V ďalšom analyzovanom období môžeme pozorovať opätovné zvýšenie celkových 

aktív, a to o 54,44 %, na čom sa menším podielom podieľali stále aktíva o 33,13%. V praxi to 

znamená zvýšenie hodnoty dlhodobého majetku. Väčší vplyv na zvýšenie celkových aktív mali 

obežné aktíva o 67,73 %. V tomto období túto zmenu pôsobilo výrazné zvýšenie zásob a tiež 

krátkodobých pohľadávok. Finančné prostriedky však zaznamenali výrazný pokles. 

 V treťom analyzovanom období je zaznamenaný nárast celkových aktív o 59,9 %, na 

čom sa podieľal neobežný majetok nárastom až o 95,41 % a tiež obežný majetok až o 162,5 %.  
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Bolo to spôsobené výrazným zvýšením finančných prostriedkov v roku 2007, naopak poklesli 

krátkodobé pohľadávky. Pri obežnom majetku bol zaznamenaný výrazný pokles konkrétne 

u zásob a podstatný nárast u položky dlhodobý hmotný majetok a samostatne hnuteľné veci. 

Zmeny boli zrejme spôsobené nákupom novších strojov a vybavenia. 

 V poslednom sledovanom období môžeme zhodnotiť zmenu celkových aktív tiež 

pozitívne, avšak zmena už nie je taká výrazná ako v predchádzajúcom období (17,88 %). Stále 

aktíva sa v tomto prípade zvýšili len o 0,85% a obežné aktíva o 29,13 %, čo bolo spôsobené 

najmä zvýšením zásob a materiálu. Samotné zvýšenie zásob nemožno hodnotiť pozitívne, 

pretože spoločnosť viaže svoje peňažné prostriedky v zásobách a mohla by ich využiť aj 

efektívnejšie. 

 

Štruktúra pasív 

Pri grafickej analýze štruktúry pasív podľa Graf č.3.5 zistíme, že najvyššiu hodnotu na 

celkových pasívach majú v rozvahe záväzky a v priebehu období každý rok o niečo narastajú, 

rovnako ako vlastné imanie, u ktorých je ale rast o niečo miernejší.  

  

Graf č. 3.5 Štruktúra pasív 
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Zdroj: vlastné výpočty 

 
 Na základe horizontálnej analýzy celkových pasív, v číselnom vyjadrení uvedenej 

v Prílohe č. 1, môžeme sledovať, ako sa zvýšil podiel celkových pasív (o 16,79 %) v roku 2005 

oproti roku 2004. Veľký vplyv má na túto skutočnosť najmä nárast vlastného imania, ktoré 

vzrástlo o 82,17 %. Rast zaznamenala tiež položka ako kapitálové fondy a taktiež to, že 

spoločnosť dosahovala kladného hospodárskeho výsledku. Oblasť záväzkov zaznamenala 

pokles o -1,14 %. Klesla tiež výška bankových úverov a dlhodobých záväzkov. Spoločnosť sa 

v tomto období snažila využívať krátkodobé záväzky, ktoré sú lacnejšie ako spomínané 

dlhodobé záväzky. 
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 V ďalšom sledovanom období je zaznamenaný nárast celkových pasív o 54,44 %, na 

čom sa podieľalo už zvýšenie krátkodobých i dlhodobých záväzkov, spolu o 63,12 %, zvýšili 

sa tiež bankové úvery a nárast zaznamenala i položka vlastného kapitálu o 37,25 %. Pri 

vlastnom kapitále došlo k podstatnému zvýšeniu výsledku hospodárenia a taktiež sa zvýšil fond 

zo zisku.  

 V nasledujúcom analyzovanom období, teda v roku 2007, v porovnaní s rokom 2006 

môžme vidieť zvýšenie štruktúry celkových pasív o 59,90 %. Veľký nárast malo vlastné 

imanie, až o 52,15% a toto zvýšenie spôsobilo nárast výsledku hospodárenia a fondu zo zisku. 

Opäť bol zaznamenaný rast bankových úverov a i týmto pričinením sa zvýšili záväzky 

o 41,84%.  

 V poslednom analyzovanom období bol zaznamenaný len malý nárast celkových pasív, 

konkrétne o 17,88 %. Podstatne sa na tom podieľal nárast vlastného kapitálu, pretože záväzky 

ostali takmer na rovnakej úrovni a zvýšili sa len o 7,37 %, čo bolo spôsobené poklesom 

bankových úverov oproti predchádzajúcemu obdobiu a tiež dlhodobých záväzkov. 

 

3.5.1.2 Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát 

 Pomocou horizontálnej rozvahy výkazu ziskov a strát je uskutočnený rozbor 

medziročných zmien jednotlivých položiek nákladov a výnosov. Celkový prehľad tejto analýzy 

je uvedený k nahliadnutiu v prílohe č. 2, ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť prílohy je 

venovaná absolútnym zmenám položiek, v druhej časti sú uvedené percentuálne zmeny. Ako je 

možné vidieť v druhej časti prílohy č. 2, tempo medziročného rastu tržbieb za vlastné výrobky 

postupne klesalo, na konci sledovaného obdobia v roku 2008 oproti roku 2007 bol dokonca 

zaznamenaný pokles o 2,91 %. Kolísavý vývoj je možné sledovať i u nákladových položiek. 

V poslednom roku sledovaného obdobia je zaznamenaný pokles výrobnej spotreby o 0,58 %, 

ale i spotreby materiálu a energie, čo je prirodzené vzhľadom k poklesu tržieb. Pokles až 38,50 

% je možné vidieť i u položky zachycujúcej osobné náklady. 

 Vývoj výsledku hospodárenia má v priebehu sledovaného obdobia rastúci vývoj. V roku 

2007 oproti roku 2006 bol nárast až o 82,52 % a v roku 2008 oproti roku 2007 bol nárast 

o 63,73 %.  

 

3.5.1.3 Vertikálna analýza rozvahy  

 Vertikálna analýza predstavuje percentuálny rozbor základných účtovných výkazov. 

Cieľom je zistiť, ako sa jednotlivé časti podieľajú napr. na celkovej bilančnej sume.  
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Vertikálna analýza aktív 

 Štruktúra aktív nám podáva informácie o tom, do čoho spoločnosť investovala kapitál. 

Vďaka grafickému znázorneniu môžeme vidieť kolísavý vývoj stálych aktív, ktoré v jednom 

období stúpnu a následne klesnú. Číselné vyjadrenie je uvedené v Prílohe č. 2. 

 

Graf č. 3.6 Vertikálna analýza aktív 
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Konkrétne v roku 2004 bola ich výška 25,17 %, v ďalšom roku 37,67 %, v roku 2006 

klesli opäť na 32,47 %, potom opäť vzrástli na 39,68 % a v poslednom sledovanom roku klesli 

na 33,95 %. Obežné aktíva sa vyvíjali opačne, v roku 2004 dosiahli 73,13 % z celkovej 

hodnoty aktív, v roku 2005 hodnota klesla na 62,14 %, na ďalší rok vzrástli na 67,49 %. V roku 

2007 poklesli o niečo málo na 66,11 % a v roku 2008 dosiahli 66,01 %. Pohľadávky za upísané 

vlastné imanie a časové rozlíšenie sa na celkových aktívach podieľajú len veľmi malou časťou, 

takže bližšiu pozornosť venujeme obežnému a neobežnému majetku. 

 Pomocou vertikálnej analýzy neobežného majetku (tabuľka viď Príloha č.2) sme zistili, 

že významnou položkou aktív je dlhodobý hmotný majetok. Jeho nárast v roku 2005 môžme 

hodnotiť pozitívne a bol spôsobený rekonštrukciou starých budov a taktiež nákupom nových 

strojov a zariadení do výroby. V ďalšom roku došlo k poklesu položky o cca 5 %, čo bolo 

spôsobené opotrebením výrobných zariadení. V roku 2007 bol zaznamenaný nárast 

a v poslednom analyzovanom roku opäť jeho pokles. 

 Vertikálnou analýzou obežného majetku, tvoreného zo zásob, dlhodobých 

a krátkodobých pohľadávok a finančných účtov, ktorej výsledky sú uvedené v Prílohe č. 2, sme 

zistili, že obežné aktíva v roku 2004 predstavovali až 73,13 % z celkových aktív. Najväčšia 

hodnota bola zaznamenaná pri krátkodobých pohľadávkach. V nasledujúcom roku bol 

zachytený pokles obežných aktív na úroveň 62,14 %, konkrétne vzrástli finančné prostriedky, 

avšak sa znížili krátkodobé i dlhodobé pohľadávky.  V roku 2006 opäť vzrástli obežné aktíva 
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na 67,49 % a v posledných dvoch sledovaných rokoch boli z celkového hľadiska takmer na 

rovnakej úrovni. Avšak v roku 2007 nastal výrazný rast peňažných prostriedkov. 

 

Vertikálna analýza pasív 

 Prostredníctvom grafického zobrazenia vertikálnej analýzy pasív môžeme vidieť, že 

spoločnosť je financovaná z cudzích zdrojov, ale každým rokom je to menší podiel. Môže to 

byť zapríčinené tým, že spoločnosť žiadala o poskytnutie dotácie z euro fondov, ktoré napokon 

i získala. Časové rozlíšenie tvorí veľmi malú časť pasív, preto bude bližšie analyzované vlastné 

imanie a záväzky. Všetky vypočítané tabuľky vertikálnej analýzy sú uvedené v Prílohe č. 3. 

 

Graf č. 3.7: Vertikálna analýza pasív 
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V prvom analyzovanom roku 2004 tvorilo vlastné imanie 21,52 % z celkových pasív, 

čo síce nie je veľa, ale treba prihliadnuť na fakt, že bola spoločnosť v tomto roku založená. 

Výsledok hospodárenia bol 1,11 mil. Sk, čo je 9,44 % z celkových pasív. Záväzky počas 

analyzovaného obdobia postupne klesajú, i keď prevládajú po celý čas nad vlastným kapitálom. 

V roku 2004 mali najväčší podiel na celkových pasívach krátkodobé záväzky, a to až 53,99 %.  

Dlhodobé záväzky mali podiel na celkových pasívach iba 13,54 % a bankové úvery 10,94 %. 

Nasledujúci rok priniesol zvýšenie vlastného imania, spoločnosť dosiahla kladný zisk 

a začala odvádzať čiastku do fondov zo zisku. Podiel krátkodobých záväzkov ešte vzrástol 

oproti predchádzajúcemu roku, avšak znížili sa dlhodobé záväzky, ako i bankové úvery. 

V roku 2006 spoločnosť taktiež dosiahla zisk a hodnota vlastného imania sa zvýšila, 

avšak percentuálne sa voči celkovým pasívam znížila. Z oblasti záväzkov tento rok so sebou 

priniesol nárast krátkodobých i dlhodobých záväzkov a rovnako i bankových úverov. 

Krátkodobé záväzky boli vo výške 57,07 % z celkových pasív, dlhodobé záväzky len 4,59 % 

a bankové úvery sa podieľali na celkových pasívach podielom 8,5 %. 
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V posledných dvoch rokoch analyzovaného obdobia sa veľkosť vlastného imania 

taktiež zvyšovala a spoločnosť odvádzala finančné prostriedky do kapitálových fondov. 

Konkrétne v roku 2007 to bolo 6,29 % a v roku 2008 5,34 %. Spoločnosť začala vytvárať i  

rezervy vo výške 11,29 %, poklesli záväzky a tiež úvery, ale dlhodobé záväzky zaznamenali 

nárast. V roku 2008 sa takmer vyrovnali vlastnému imaniu a tvorili 56,62 % z celkových pasív.  

 

3.5.1.4 Vertikálna analýza výkazu ziskov a strát  

 Po rozbore štruktúry nákladov a výnosov môžeme pohľad zamerať na nákladovosť. Tá 

predstavuje percentný podiel výrobných nákladov na celkových výkonoch. Priemerne zaujíma 

až 75,61 % z celkových výkonov, čo je skutočne vysoký podiel. Jej podstatnú časť tvorí 

spotreba materiálov a energie.  

 Ďalšiu, pomerne veľkú časť medzi nákladmi zaberá položky osobných a mzdových 

nákladov. V poslednom roku sa však obe položky znížili, čo bolo zapríčinené zníženou 

výrobou. Podrobnejšie údaje o štruktúre nákladov a výnosov sú uvedené v prílohe č. 5. 

 

3.5.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 

 
Významnú úlohu pri analýze rozdielových ukazovateľov zohráva hodnota obežných 

aktív, ktorá býva označovaná ako hrubý prevádzkový kapitál. Spoločnosť by mala mať toľko 

obežných aktív, koľko vyžaduje jeho hospodárna prevádzka. Ak ich má viac, potom jeho 

nečinnosť vyvoláva zbytočné náklady. V prípade, že ich má menej, potom je nevyužitý 

dlhodobý majetok a okrem toho, že to je nehospodárne, brzdí to rozvoj podniku. 

 

Čistý pracovný kapitál 

 Čistý pracovný kapitál vypočítame ako rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami 

a celkovými krátkodobými dlhmi, ktoré konkrétne predstavujú súčet krátkodobých záväzkov, 

bežných bankových úverov a krátkodobých finančných výpomocí.  

 V tabuľke Tab. 3.1 sú uvedené výsledky výpočtu ČPK. V rokoch 2004, 2006, 2007 

a 2008 spoločnosť disponuje potrebnými bežnými aktívami na krytie prevádzkové cyklu 

podniku. V roku 2005 čistý pracovný kapitál nadobudol zápornú hodnotu, čo znamená, že 

spoločnosť nemá dostatočné aktíva na krytie prevádzkového cyklu podniku. 
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Tab. 3.1 Čistý pracovný kapitál (v tis. Sk) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

ČPK 957 -561 408 4 283 5 295 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

Čisté pohotové prostriedky 

 Čisté pohotové prostriedky dostaneme po odčítaní okamžite splatných záväzkov od 

pohotových peňažných prostriedkov. Konkrétne odpočítame krátkodobé záväzky od 

krátkodobého finančného majetku. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke Tab. 3.2. 

 Tento ukazovateľ vypovedá o tom, že spoločnosť nemá dostatok čistých pohotových 

prostriedkov, záväzky prevyšujú krátkodobý finančný majetok. Len v roku 2007 dosiahla ich 

hodnota kladnú úroveň. 

 

Tab. 3.2 Čisté pohotové prostriedky (v tis.Sk) 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Čisté pohotové prostriedky -6 330 -5 086 -11 857 127 -5 651 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

3.5.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

 
 V nasledujúcej časti práce budú uskutočnené výpočty základných ukazovateľov 

aktivity, rentability, likvidity, finančnej stability a zadĺženosti. 

 

3.5.3.1 Analýza rentablity 

 Pri hodnotení rentability sa vychádza z rentability vloženého kapitálu, ktorý je 

vyjadrený v rôznych formách. Ukazovatele rentability nám poskytujú informácie o tom, koľko 

zisku podnik vyprodukoval z príslušného objemu činnosti, ktorý sa meria predovšetkým 

tržbami, alebo koľko zisku podnik vyprodukoval z koruny vloženého kapitálu. Získame tak 

komplexný pohľad na činnosť firmy. 

 Výpočty jednotlivých rentabilít sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, kde EBIT je zisk 

pred úrokmi a daňami, A sú celkové aktíva, EAT je čistý zisk, VK je vlastný kapitál. 
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Tab. 3.3 Ukazovatele rentability 
Ukazovateľ / rok Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008

Rentabilita tržieb (ROS) EAT/ Tržby 0,049 0,026 0,032 0,056 0,093
Rentabilita celkových aktív (ROA) EBIT / A 0,094 0,085 0,090 0,103 0,143
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) EAT/ VK 0,439 0,253 0,303 0,364 0,378
Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Ukazovateľ rentability tržieb vyjadruje zhodnotenie spotrebovaných výrobných 

činiteľov, teda o hospodárnosti výroby a zhodnotení tej časti viazaného majetku, ktorá bola 

spotrebovaná. Ukazovateľ má kolísavý vývoj počas celého sledovaného obdobia. Najvyššiu 

rentabilitu tržieb spoločnosť dosiahla v roku 2008, kedy na 1 korunu tržieb pripadalo 0,093 

koruny čistého zisku.  

 Ukazovateľ rentability celkových aktív má v podstate rastúci trend, hoci bol v roku 

2005 zaznamenaný mierny pokles a ukazovateľ tu dosiahol najnižšej hodnoty, kedy na 1 

korunu aktív pripadalo len 0,085 korún zisku. Najvyššiu hodnotu ukazovateľ dosiahol opäť 

v roku 2008, kedy na 1 korunu aktív pripadalo až 0,143 korún zisku.  

  

Graf č. 3.8: Ukazovateľ ROA a ROE 
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 Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu mal takisto veľmi kolísavý vývoj, avšak 

doporučené hranice pre pohyb tohto ukazovateľa je od 0,20 do 0,25, čo znamená, že vo 

všetkých rokoch sledovaného obdobia bol ROE nadpriemerný.  

 Dôležité je zachovanie rovnosti ROE > ROA. Na základe grafického zobrazenia (viď 

Graf č. 2.8) môžeme konštatovať, že táto rovnosť je zachovaná vo všetkých rokoch 

sledovaného obdobia. Ak by táto rovnosť neplatila, cudzí kapitál by nebol efektívne využitý. 
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3.5.3.2 Analýza aktivity 

 Ukazovatele aktivity predstavujú určitý pohľad na prevádzkový cyklus podniku. Ich 

analýza nám vyjadruje viazanosť alebo využívanie majetku podniku a kvantifikuje, nakoľko 

podnik efektívne hospodári so svojimi aktívami. Inak povedané, ukazovatele vyjadrujú, 

koľkokrát sa daný majetok do roka obráti v peniaze alebo ako dlho trvá jeho obrat 

v podnikovom cykle. 

  Pri výpočte vznikol problém so stavovými a tokovými veličinami. Údaje vo výkaze 

ziskov a strát predstavujú totižto tok položiek tak, ako sa nakumulujú počas celého roku a údaje 

v rozvahe predstavujú stav majetku a zdrojov jeho krytia v podniku k dátumu zostavenia. 

Z tohto dôvodu sa pre zvýšenie reálnosti vypovedajúcej schopnosti pracuje ďalej s priemerným 

stavom súvahových položiek (viď Príloha č. 7).  

 V nasledujúcej tabuľke Tab. 3.4 je uvedený výpočet a výsledky jednotlivých 

ukazovateľov, kde ØZ predstavuje priemerný stav zásob, ØP predstavuje priemerný stav 

pohľadávok,  ØA priemerný stav aktív a ØZv predstavuje priemerný stav záväzkov. 

 

Tab. 3.4 Ukazovatele aktivity (v dňoch) 
Ukazovateľ / rok Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob (ØZ×365)/tržby 3 3 4 4 15

Doba obratu pohľadávok  (ØP×365)/tržby 66,18 54,16 56,22 65,72 56,52
Doba splácania záväzkov (ØZv×365)/tržby 53,49 59,06 63,56 68,90 92,88
Doba obratu aktív (ØA×365)/tržby 188,49 102,00 106,74 159,67 219,90
Obrat aktív tržby/ ØA 1,94 3,58 3,42 2,29 1,66

Zdroj: vlastné výpočty 
 

 Ukazovateľ doby obratu zásob vypovedá, koľko dní trvá obrátka zásob. Snahou 

spoločnosti by malo byť, aby bola táto doba minimálna, pretože zásoby viažu peňažné 

prostriedky a zvyšujú tak náklady (napr. na skladovanie, manipuláciu a pod.). Z výpočtov 

vyplýva, že v prvých rokoch analyzovaného obdobia je táto doba dosť krátka, v roku 2004 

a 2005 je doba obratu zásob 3 dni, avšak v ďalších rokoch 2006 a 2007 je táto doba už 4 dni 

a vysoký skok je možné pozorovať v poslednom roku, kedy je doba obratu zásob už 15 dní. 

 Ukazovateľ doby obratu pohľadávok a doby splácania záväzkov sú dôležitou časťou 

analýzy aktivity. Doba obratu pohľadávok nám vypovedá o tom, koľko dní trvá v priemere, než 

dôjde od fakturácie k inkasu. Priemerne by sa táto doba mala pohybovať v súlade 

s priemernými doporučenými hodnotami (t.j. cca 30 – 40 dní). U analyzovanej spoločnosti 

vidíme, že sa doba obratu pohľadávok pohybuje až okolo 60 dní, čo je síce nad doporučenou 
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hodnotou, avšak nie je to ešte také kritické. V každom prípade by sa mala spoločnosť snažiť 

o zníženie tohto ukazovateľa. 

 Doba úhrady záväzkov má v analyzovanom období rastúcu tendenciu. V roku 2004 je 

zaujímavé, že doba splácania je v tomto roku nižšia ako doba obratu pohľadávok, avšak 

v ostatných rokoch je to už naopak. Znamená to, že spoločnosť úverujú dodávatelia. 

 Ukazovateľ doby obratu aktív hovorí, koľko dní trvá jedna obrátka. Obrat aktív zasa 

vyjadruje, koľkokrát sa aktíva obrátia za rok. V prvom roku sledovaného obdobia obrátka 

trvala 188 dní a znamená to, že aktíva uskutočnili 1,94 obrátky za rok. V roku 2005 obrátka 

trvala už len 102 dní, tzn., že aktíva sa obrátili 3,58 krát za rok. Nasledujúci rok mal podobný 

priebeh. V roku 2007 sa obrátka zvýšila na 159 dní a v roku 2008 môžeme pozorovať 

z výpočtov až 219 dní. 

 

3.5.3.3 Analýza zadĺženosti 

 Ukazovatele zadlženosti majú za úlohu vyjadriť a kvantifikovať rozsah použitia 

cudzieho kapitálu na financovanie podnikových potrieb. Finančnú stabilitu spoločnosti 

ovplyvňuje podiel vlastných a cudzích zdrojov.  

 Výsledok hospodárenia pred zdanením sme vypočítali ako súčet výsledku hospodárenia 

z hospodárskej činnosti, z finančnej a mimoriadnej činnosti. Dlhodobý cudzí kapitál je daný 

dlhodobými rezervami, dlhodobými záväzkami a dlhodobými bankovými úvermi. 

 V nasledujúcej tabuľke Tab. 3.5 je uvedený výpočet a číselné vyjadrenie jednotlivých 

ukazovateľov, kde VK predstavuje vlastný kapitál, CZ cudzí kapitál, CK celkový kapitál, A sú 

aktíva, ú sú úroky, EBIT je zisk pred zdanením, Zv sú záväzky, P predstavujú pohľadávky, DlZ 

sú dlhodobé zdroje a SA sú stále aktíva. 

 Ukazovatele stupeň finančnej samostatnosti a stupeň zadlženosti nám vypovedajú 

o tom, aká je štruktúra zdrojov, z ktorých je podnik financovaný. Veritelia požadujú čo 

najnižšiu zadĺženosť firmy, čo súvisí s rizikom návratnosti požičaného kapitálu.  

 Na základe výsledkov výpočtov uvedených v tabuľke Tab. 3.5  môžeme konštatovať, že 

spoločnosť nepresiahla hornú hranicu stupňa zadĺženosti, čo je 70 %. Tento ukazovateľ sa 

vyvíjal kolísavo, v roku 2004 dosiahol hodnotu 34 %, v roku 2005 klesol na 19% 

a v nasledujúcom roku sa opäť zvýšil na úroveň 22 %. V roku 2007 hodnota opäť stúpla až na 

38 % a v poslednom analyzovanom roku dosiahol úroveň len 17 %. Najnižší podiel dlhu na 

financovaní aktív bol práve teda v poslednom analyzovanom roku a najvyšší 

v predchádzajúcom roku, teda nastala medziročne i najvyššia zmena. 
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Tab. 3.5 Ukazovatele zadlženosti 
Ukazovateľ / rok Vzorec 2004 2005 2006 2 007 2 008

Stupeň samofinancovania VK/CK 0,66 0,81 0,78 0,62 0,83

Stupeň zadlženosti CZ/CK 0,34 0,19 0,22 0,38 0,17

Finančná páka A/VK 4,65 2,98 3,35 3,52 2,64

Úrokové krytie (EBIT+ú) 
ú 

1 111,00 69,53 20,17 26,36 22,06 

Platobná neschopnosť Zv/P 0,16 0,20 0,14 0,61 0,34

Krytie dlhodobého majetku DlZ/SA 0,135 0,002 0,046 0,033 0,021

Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Ukazovateľ stupňa finančnej samostatnosti vyjadruje pomer medzi vlastnými 

a cudzími zdrojmi. Zaujímajú sa oňho najmä finančné inštitúcie pri rozhodovaní o poskytnutie 

úveru. Optimálna hodnota by sa mala pohybovať na úrovni 1. Na základe výpočtov môžeme 

konštatovať, že spoločnosť je z väčšej časti financovaná vlastným kapitálom. Postupne sa tento 

ukazovateľ približuje k optimálnej hodnote a najbližšie k nej bol v roku 2008. 

 Ďalším ukazovateľom je finančná páka, ktorá vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí 

vlastný kapitál. Prijateľná hranica nasadenia cudzieho kapitálu je jeho 70 % podiel a aspoň 

z jednej tretiny by mala byť tvorená vlastným kapitálom. Ukazovateľ dosiahol v roku 2004 

hodnotu 4,65, čo nie je priaznivý signál, avšak jeho zistené hodnoty každoročne klesali, čo 

môžme pokladať za pozitívne. 

 Ukazovateľ krytia úrokov predstavuje schopnosť podniku splácať svoje dlhy. Hovorí 

nám, koľkokrát prevyšuje zisk platené úroky. Optimálna hranica je okolo trikrát až šesťkrát, 

aby boli úroky kryté ziskom. Všetky zistené hodnoty vyšli nad doporučenú hranicu, čo 

znamená, že to je pre spoločnosť priaznivé. 

 Ukazovateľ platobnej neschopnosti je vyjadrenie vzťahu medzi pohľadávkami 

a záväzkami. Z výpočtov vyplýva, že hodnota platobnej neschopnosti spoločnosti za 

analyzované obdobie je menšia ako 1 a jedná sa preto o sekundárnu platobnú neschopnosť.   

 Krytie dlhodobého majetku nám vypovedá o dodržaní zlatého bilančného pravidla, 

ktoré hovorí, že dlhodobé potreby majú byť financované z vlastných alebo dlhodobých zdrojov 

a krátkodobé zložky majetku z krátkodobých zdrojov. Na základe výpočtov sme zistili, že 

podnik je podkapitalizovaný, hodnota ukazovateľa je menšia ako 1. Ide teda o agresívny 

spôsob financovania a pre spoločnosť je takáto politika riskantná, nakoľko k financovaniu 

majetku používa krátkodobé zdroje. 
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3.5.3.4 Analýza likvidity 

 Cieľom tejto analýzy je vyjadriť potenciálnu schopnosť podniku uhradiť svoje záväzky 

a tiež vďaka nej môžme posúdiť solventnosť podniku, teda mieru schopnosti podniku hradiť 

svoje platobné povinnosti v peňažných prostriedkoch, ktoré plynú z činnosti podniku. Ak je 

podnik finančne stabilný, je schopný hradiť svoje záväzky. 

 Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé 

záväzky. Doporučená výška ukazovateľa má rozmedzie 1,5 až 2,5. Z uvedených výpočtov 

vidíme, že v tomto intervale sa spoločnosť nachádzala iba v roku 2007, inak je pod 

doporučenými hodnotami a podnik môže mať problémy s platením svojich povinností.  

 

Tab. 3.6 Ukazovatele likvidity 
Ukazovateľ likvidity / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková likvidita 1,355 1,062 1,183 1,972 1,472 

Pohotová likvidita 1,304 1,024 1,104 1,935 1,211 

Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Pohotová likvidita by sa mala pohybovať v intervale 1,0 až 1,5. Ukazovateľ dosiahol 

najvyššiu hodnotu taktiež v roku 2007, v ktorom hodnota presiahla odporúčaný interval. 

Hodnoty blízke hornej hranici sú pritom výhodné pre veriteľov. V rokoch 2005 a 2006 boli 

hodnoty naopak bližšie dolnej hranici, ktorá je výhodnejšia pre vlastníkov.   

 

3.5.4 Taflerov bankrotný model 

 
Pre lepšie posúdenie finančnej situácie spoločnosti som sa rozhodla na spoločnosť 

aplikovať i Taflerov bankrotný model. Pre výpočet tohto modelu sme si vypočítali štyri 

pomerové ukazovatele R1, R2, R3 a R4. Ich výsledné hodnoty sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke Tab. 3.7. 

Tab. 3.7 Pomerové ukazovatele 
  2004 2005 2006 2007 2008 

R1 0,175 0,145 0,158 0,338 0,320 

R2 6,684 8,048 7,941 3,530 8,347 

R3 0,540 0,585 0,571 0,306 0,449 

R4 1,936 3,321 2,817 1,858 1,534 

Zdroj: vlastné výpočty 
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 Po výpočte pomerových ukazovateľov sme si vypočítali Taflerovu diskriminačnú 

rovnicu podľa vzťahu (2.21), ktorej hodnoty za jednotlivé sledované roky sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke Tab. 3.8. Obecne platí, že ak T > 0, ide o firmy s malou 

pravdepodobnosťou bankrotu, u firiem kde T < 0,2, bankrot môžu očakávať s vyššou 

pravdepodobnosťou. 

 

Tab. 3.8 Taflerova diskriminačná rovnica 

  2004 2005 2006 2007 2008 

T 1,369 1,760 1,670 0,990 1,581 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Z výpočtov i z grafického znázornenia vidíme, že počas všetkých analyzovaných rokov 

sa spoločnosť pohybuje v zóne prosperity a má teda malú pravdepodobnosť bankrotu.  

 
Graf 3.9 Taflerov bankrotný model 
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Zdroj: vlastné výpočty 
 
V poslednom sledovanom roku je na tom spoločnosť celkom dobre, ale mala by tento model 

sledovať i v nasledujúcich rokoch, aby sa nedostala do intervalu T < 0,2. 

 

3.6 Finančný plán 

 
 Finančný plán predstavuje základné údaje pre oceňovanie vybranými výnosovými 

metódami. Bol zostavený na základe plánu spoločnosti a vyplýva z potrieb rozvoja spoločnosti, 

z plánu investícií, výroby a predaja. Jednotlivé položky plánu peňažných tokov a celkového 

finančného plánu boli stanovené na základe prepočtov, resp. kvalifikovaným odhadom na 

základe dlhoročných skúseností z oblasti výroby nábytku a kovových konštrukcií. Chýbajúce 
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informácie, potrebné pre ocenenie, boli doplnené na základe váženého aritmetického priemeru 

medziročných indexov položiek. Stanovuje tak za použitia kapitálového plánovania celkovú 

výšku a optimálnu štruktúru kapitálu, a to za obdobie 2009 – 2013. 

 Nakoľko koncom roku 2008 zasiahla celú ekonomiku finančná kríza, ktorá mala a stále 

má významný vplyv na ekonomický a hospodársky vývoj, bol zaznamenaný pokles vo vývoji 

hrubého domáceho produktu. V roku 2009 poklesol až o 4,7 %. Nábytkársky priemysel je 

procyklicky závislý na vývoji hrubého domáceho produktu, preto sa táto skutočnosť odrazila i 

pri zostavovaní finančného plánu pre oceňovanú spoločnosť a práve v rokoch 2009 a 2010 

môžme vidieť pokles v plánovaných tržbách a ostatných položkách. V ďalších predikovaných 

rokoch je zohľadnené očakávané mierne hospodárske oživenie. 

 Spoločnosť si vytýčila za hlavný cieľ zvýšenie tržieb v jednotlivých rokoch a tým i 

dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Do plánu ziskov a strát boli prenesené trendy vývoja 

jednotlivých položiek výsledovky spoločnosti pri zohľadnení súčasnej situácie podniku. 

Zároveň sú do tohto plánu prenesené i údaje z plánu peňažných tokov projektu. 

 Všetky položky analyzovaných minulých i budúcich období sú uvedené v tis. Sk6 kvôli 

lepšej porovnateľnosti s predchádzajúcim vývojom. 

3.6.1 Plánovaný výkaz ziskov a strát 

 
 Plánovaný výkaz ziskov a strát si zostavíme ako prvý. Pri samotnom zostavení plánu 

zisku sa vychádza z plánu spoločnosti a jej zadaných predpokladov. Vychádzame z údajov 

roku 2008.  

 Hoci spoločnosť pôvodne predpokladala na základe váženého aritmetického priemeru 

analýzy medziročných zmien, že výkony porastú medziročným tempom 32,7 %, už koncom 

roku 2008 sa toto očakávanie ukázalo ako nemožné, kedy poklesli medziročne tržby z predaja 

vlastných výrobkov o -2,91 % napriek dlhodobejším objednávkam. Pre rok 2009 preto 

spoločnosť očakáva pokles tržieb až o -10,5 %, nakoľko sa v tomto roku naplno prejavila 

finančná kríza. Pre rok 2010 a ďalšie predikované roky sa predpokladá mierna destabilizácia 

finančnej krízy a stagnácia hospodárskeho poklesu. Rastové generátory pre tržby sú uvedené 

v tabuľke Tab. 3.9. Rovnako sa predpokladá zníženie ziskového rozpätia, ktoré je spôsobené 

poklesom tržieb. Hodnota sa však nedostane do záporných čísiel, pretože firma bude na tržby 

reagovať regulovaním nákladových položiek a vstupov. Plánovanie odpisov je realizované 

metódou pevného podielu na tržbách. Podiel odpisov sa nepatrne zvýši od váženého 

                                                 
6 30, 126 Sk = 1 € (EUR) 
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aritmetického priemeru medziročných zmien za uplynulé obdobie z toho dôvodu, že 

odpisovanie dlhodobého majetku nie je možné odložiť. Výpočet nákladových úrokov je 

rovnako realizovaný metódou pevného podielu na tržbách a predpokladá sa konštantný rast vo 

výške 0,35 % z tržieb počas celého plánovaného obdobia. Vývoj všetkých spomínaných 

položiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 3.9 Rastové generátory 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Rast tržieb -0,105 0,085 0,105 0,105 0,09
Prevádzkové ziskové rozpätie 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09
Podiel odpisov na tržbách 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Podiel platených úrokov na tržbách 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035
 

Ďalej sa predpokladá, že výnosové úroky porastú medziročným tempom 0,02 %. Ostatné 

finančné náklady sa budú zvyšovať o 0,22 % z tržieb ročne s prihliadnutím 

k predchádzajúcemu vývoju, ostatné finančné výnosy spoločnosť neočakáva, preto sú nulové. 

Sadzba dane z príjmu právnických osôb je splatná v danom období, predpokladá sa konštantná 

výška 19 % až do konca roku 2013.  Mimoriadne položky nie je možné naplánovať, takže 

zostanú nulové, ako bolo tomu i počas uplynulých období. 

 V nasledujúcej tabuľke Tab. 3.10 je uvedený prehľad výpočtu predpokladaného vývoja 

daných položiek do roku 2013.  

 

Tab. 3.10 Dlhodobý výkaz ziskov a strát na plánované obdobie (v tis. Sk) 
Položka/Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby celkom 54 192,25 58 798,59 64 972,44 71 794,55 78 256,06
Prevádzkové ziskové rozpätie 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09
Prevádzkové náklady 50 940,715 55 270,676 59 124,923 65 333,040 71 213,014
Z toho odpisy 1 354,806 1 469,965 1 624,311 1 794,864 1956,401
EBIT 3 251,535 3 527,915 5 847,520 6 461,509 7 043,045
Platené úroky (-) 189,673 205,795 227,404 251,281 273,896
Výnosové úroky (+) 10,838 11,760 12,994 14,359 15,651
Ostatné finančné výnosy (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné finančné náklady (-) 119,223 129,357 142,939 157,948 172,163
EBT 2 953,478 3 204,523 5 490,171 6 066,639 6 612,637
Daň splatná  561,161 608,859 1 043,133 1 152,661 1 256,401
EAT 2 392,317 2 595,664 4 447,039 4 913,978 5 356,236
Zdroj:vlastné výpočty 
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3.6.2 Plánovaný výkaz peňažných tokov 

 
 Po zostavení dlhodobého výkazu ziskov a strát nasleduje zostavenie plánovaného 

výkazu peňažných tokov. Tento výkaz je tvorený tromi časťami (CF zo samofinancovania, CF 

z investičnej činnosti a CF z finančnej činnosti) a pri jeho zostavovaní sa opäť vychádza 

z niekoľkých predpokladov spoločnosti, ktoré boli súhrnne uvedené vyššie. 

  Počas plánovaného obdobia sa predpokladá, že obnovovacie investície (napr. investície 

do modernizácie strojov a zariadení) budú na úrovni plánovaných odpisov. Na rok 2009 sa 

nepredpokladajú žiadne investície z dôvodu poklesu stálych i obežných aktív na úrovni – 8%, 

na čo má vplyv najmä pokles tržieb v tomto roku, takže sa nepredpokladá s obnovou a 

investovaním do dlhodobého majetku. Predpokladá sa však, že formou odpisov dôjde k poklesu 

hodnoty stálych aktív. Na rok 2010 sa plánuje rozširovanie majetku o 3 %, na rok 2011 a 2012 

vo výške 5 % a na rok 2013 vo výške 3 %.  

Na rok 2010 sa neplánuje žiadne rozšírenie obežných aktív. To je naplánované až na rok 2012 

vo výške 12 %, na rok 2013 vo výške 15 % a v rovnakej výške i na rok 2013. 

Medziročná zmena krátkodobých záväzkov v roku 2009 bude formou poklesu o 10%. Pre 

ďalšie roky 2010 až 2013 je naplánovaný medziročný rast, a to vo výškach menovite 4,5 %,  

8,5 % a 8 %.  

Spoločnosť neuviedla podiely na zisku, preto nebudú do plánovania zahrnuté. Predpokladané 

rezervy budú klesať o 5 % ročne a taktiež dlhodobé záväzky o 3 %. Splátky bankového úveru 

budú realizované metódou podielu na tržbách a k prihliadnutiu k minulému vývoju, ale i 

finančnej kríze v roku 2009 a tým spojenej horšej schopnosti splácať úver, bude v roku 2009 

podiel splátky úveru na tržbách vo výške 0,7 %, v roku 2010 vo výške 0,8 % a od roku 2011 do 

roku 2011 vo výške 1 % ročne.  

 Na základe vyššie uvedených predpokladov je možné zostaviť plánovaný výkaz 

peňažných tokov. V nasledujúcej tabuľke Tab. 3.11 je uvedený prehľad jednotlivých položiek 

výkazu za obdobie 2009 – 2013. 
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Tab. 3.11 Plánovaný výkaz peňažných tokov (v tis. Sk) 
Položka/Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 

EAT 2 392,317 2 595,664 4 447,039 4 913,978 5 356,236
Odpisy (+) 1 354,806 1 469,965 1 624,311 1 794,864 1956,401
CF - samofinancovanie 3 747,123 4 065,629 6 071,350 6 708,842 7 312,637
Obnovovacie investície 1 354,806 1 469,965 1 624,311 1 794,864 1956,401
Rozvojové investície 374,449 642,804 674,945 425,215
Stále aktíva 12 481,640 12 856,089 13 498,894 14 173,838 14 599,053
Zmena obežných aktív -2 110,240 0,000 2912,131 4 076,984 4 688,531
Obežné aktíva 24 267,760 24 267,760 27 179,891 31 256,875 35 945,406
Zmena krátkodobých záväzkov -1 792,300 725,882 1 432,809 1 554,598 1 587,519
Krátkodobé záväzky 16 130,700 16 856,582 18 289,391 19843,989 21 431,508
Zmena ČPK (γ OA - γKZ) -317,940 -725,882 1 479,322 2 522,385 3 101,012
CF - investičná činnosť -48,494 1 118,532 3 746,437 4 992,194 5 482,629
Splátky úveru 379,346 470,389 649,724 717,945 782,561
CF - finančná činnosť 379,346 470,389 649,724 717,945 782,561
Celkový CF 3 416,271 2 476,707 1 675,188 998,702 1 047,448
Zapojenie cudzích zdrojov - BÚ 2 780,654 2 310,266 1 660,541 942,596 160,035
Nové úvery 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zdroj: vlastné výpočty 
 
Spoločnosť plánuje splátky bankových úverov, ktorých medziročné tempo rastu je prehľadne 

uvedené v tabuľke Tab. 3.12. Spoločnosť na plánované obdobie neuvažuje o ďalších úveroch. 

V prípade ich potreby bude splácanie splátok týchto dodatočných úverov odložené na rok 2014 

a neskôr. Plánované obdobie zahŕňa len splácanie doteraz čerpaných bankových úverov. 

 

Tab. 3.12 Generátor rastu splátok bankových úverov (v %) 
Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 

Podiel splátok úverov 
na tržbách 

0,7 % 0,8 % 1 % 1 % 1 % 

Zdroj: podklady spoločnosti 
 

3.6.3 Plánovaná súvaha 

 
 Plánovaná súvaha je zostavená na základe vyššie spomínaných predpokladov. Celkové 

aktíva zahŕňajú plánované stále aktíva, obežné aktíva a ostatné aktíva, ktoré sú v plánovanom 

období na konštantnej úrovni ako v bežnom období. Celkové pasíva zahŕňajú položky ako 

vlastný kapitál, krátkodobé záväzky, bankové úvery a výpomoci, dlhodobé záväzky 

(predpokladá sa medziročné tempo poklesu 3 %), rezervy (predpoklad medziročného tempa 

poklesu o 5 %) a ostatné pasíva. Plánovanú súvahu v skrátenom tvare uvádza nasledujúca 

tabuľka Tab. 3.13. 
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Tab. 3.13 Plánovaná súvaha (v tis. Sk) 

Položka/Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 
Aktíva celkom 37 965,861 40 757,796 45 931,172 51 627,420 57 736,492

Stále aktíva 12 481,640 12 856,089 13 498,894 14 173,838 14 599,053

Obežné aktíva 24 267,760 24 267,760 27 179,891 31 256,875 35 945,406

Ostatné aktíva 1 216,461 3 633,947 5 252,387 6 196,707 7 192,033

Pasíva celkom 37 965,861 40 757,796 45 931,172 51 627,420 57 736,492

Vlastný kapitál celkom 17 545,317 20 140,981 24 588,020 29 501,998 34 858,234

Nerozdelený zisk 2 392,317 2 595,664 4 447,039 4 913,978 5 356,236

Krátkodobé záväzky 16 130,700 16 856,582 18 289,391 19 843,989 21 431,508

Bankové  úvery 2 780,654 2 310,266 1 660,541 942,596 160,035

Dlhodobé záväzky 811,890 787,533 763,907 740,990 718,760

Rezervy 697,300 662,435 629,313 597,848 567,955

Ostatné pasíva 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zdroj:vlastné výpočty 
 
 
 
 

68



4 STANOVENIE HODNOTY PODNIKU 
 

 Hodnota firmy bola vypočítaná pomocou výnosových metód, konkrétne dvojfázovej 

metódy diskontovaného peňažného toku – entity, ďalej pomocou dvojfázovej metódy 

diskontovaného peňažného toku - equity a taktiež pomocou metódy kapitalizovaných čistých 

výnosov – paušálnou i analytickou variantou. 

 Pred samotným stanovením hodnoty sme si museli vymedziť budúce plánované 

peňažné toky a náklady kapitálu, ktorými diskontujeme peňažné toky. Tieto výpočty boli 

uvedené v tretej kapitole. 

 

4.1 Stanovenie nákladov kapitálu 

 

 Náklady kapitálu vo všeobecnosti prevádzajú budúce výnosy na súčasné a určujú tak 

očakávanú výnosnosť investícií v čase, prihliadajú i k miere rizika, ktoré z investície plynú. 

V konečnom dôsledku je nimi ovplyvnená i výsledná hodnota podniku. 

 

4.1.1 Priemerné náklady kapitálu 

 
 Pre stanovenie hodnoty spoločnosti metódou DCF Entity sú určené náklady kapitálu na 

báze priemerných nákladov kapitálu – WACC. Tieto náklady predstavujú minimálnu mieru 

výnosu, ktoré by mala spoločnosť dosahovať.   

 Pre ich určenie bola použitá stavebnicová metóda Neumaierových. Stavebnicové 

modely sú najčastejšie využívané v ekonomikách, ktoré nemajú dostatočne vyvinutý kapitálový 

trh a tržná ekonomika funguje len krátku dobu. Pomocou WACCL (náklady celkového kapitálu 

zadlženej firmy) sa u použitej metódy DCF – Entity prevádzajú voľné peňažné toky pre 

vlastníkov i veriteľov na súčasnú hodnotu. Pred stanovením týchto nákladov si však musíme 

vypočítať náklady celkového kapitálu nezadĺženej firmy WACCU. V nasledujúcej tabuľke Tab. 

4.1 sú uvedené potrebné údaje pre výpočet nákladov celkového kapitálu nezadlženej firmy. 

 Prvá v tabuľke Tab. 4.1 je uvedená riziková prirážka finančnej stability Rfinstab na 

bázi celkovej likvidity. Pre výpočet sme si zistili likviditu nábytkárskeho priemyslu za 

sledované obdobie 2004 – 2008 a následne subjektívne vytvorili odhad pre plánované obdobie 

2009 – 2014 s prihliadnutím predchádzajúceho vývoja. Hoci oceňujeme slovenský podnik, 
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hodnoty likvidity priemyslu sú z údajov Ministerstva priemyslu a obchodu ČR pre 

nedostupnosť slovenských údajov.  

 

Tab. 4.1 Prirážky pre výpočet nákladov celkového kapitálu nezadlženej firmy (v %) 
Prirážky/Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 

Rfinstab 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Rpodnikateľské 0,000 0,000 0,000 0,416 7,788
RLA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
RF 4,680 4,755 4,831 4,908 4,987

Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Ďalším krokom bolo stanovenie hornej hranicu XL. Nakoľko hodnoty priemernej 

likvidity priemyslu sú počas celého plánovaného obdobia väčšie ako 1,25, hornou hranicou sú 

práve tieto hodnoty.  

Následne sme porovnávali celkovú vypočítanú plánovanú likviditu spoločnosti s priemernou 

likviditou priemyslu. Vo všetkých plánovaných rokoch 2009 – 2013 je celková likvidita 

spoločnosti väčšia ako pomocný ukazovateľ XL, preto Rfinstab=0,00 %.   

 Riziková prirážka charakterizujúca produkčnú silu, Rpodnikateľské, je závislá na 

ukazovateľovi EBIT/Aktíva, ktorý je nutné porovnať s ukazovateľom X1 (vyjadruje 

nahradzovanie úplatného cudzieho kapitálu vlastným kapitálom). V období 2009 – 2011 platí, 

že 1X
Aktíva

EBIT
 , potom má Rpodnikateľské hodnotu 0 %. V roku 2012 a 2013 vypočítame rizikovú 

prirážku podľa vzorca (2.46). 

 Stanovenie rizikovej prirážky charakterizujúcej veľkosť podniku RLA v rokoch 2009 

– 2013 zodpovedá vzťahu konkrétnom prípade odpovedá vzťahu UZ < 100 mil. Sk, kedy sa 

riziková prirážka rovná 5%. 

 RF je bezriziková úroková sadzba, ktorá je daná výnosom 10 ročných štátnych 

dlhopisov. RF je v roku 2008 bolo podľa zverejnenia Národnej banky Slovenska 4,680 %. 

V ďalších rokoch sa predpokladá medziročný rast o 1,6 %, čo odpovedá medziročnej zmene 

inflácie.Hodnoty X1, XL, celkovej likvidity firmy, rentability aktív uvádza tabuľka Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Ukazovatele pre výpočet rizikových prirážok 
Položky/Obdobie 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT/A 8,56 % 8,66 % 12,73 % 12,52 % 12,20 %
X1 3,65 % 4,91 % 7,83 % 15,72 % 103,80 %
Celková likvidita 1,504 1,440 1,486 1,575 1,677
Priemer priemyslu (XL) 1,28 1,36 1,44 1,53 1,62

Zdroj: vlastné výpočty 
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 Po získaní hodnôt jednotlivých prirážok je možné pristúpiť k výpočtu nákladov 

celkového kapitálu nezadĺženej firmy, pomocou ktorých vypočítame náklady kapitálu 

zadlženej firmy v jednotlivých rokoch. V nasledujúcej tabuľke Tab. 4.3 sú uvedené vypočítané 

hodnoty WACCu. Náklady celkového kapitálu zadlženej firmy WACCL  vypočítame potom 

podľa vzorca )1( d
A

D
WACCWACC U  . 

 

Tab. 4.3 Náklady celkového kapitálu nezadlženej a nezadĺženej firmy (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
WACCu 9,680% 9,755% 9,831% 10,324% 17,775%
WACCzadlženej 8,725% 8,847% 8,989% 9,506% 16,470%
Zdroj: vlastné výpočty 

  

4.1.2 Náklady na vlastný kapitál 

 
 Pri ocenení ďalšími z vybraných metód, metódou DCF Equity a metódou čistých 

kapitalizovaných ziskov sme pracovali s nákladmi na vlastný kapitál, ktoré sa stanovia taktiež 

pomocou komplexnej stavebnicovej metódy. Pre túto metódu však musíme vypočítať náklady 

na vlastný kapitál. 

  Podľa stavebnicového modelu MPO sú náklady na vlastný kapitál Re určené podľa 

vzorca (2.45). Výpočet nákladov na vlastný kapitál je zobrazený v tabuľke Tab. 4.4, ktorá 

obsahuje potrebné medzivýpočty. 

 

 

Tab.4.4 Náklady na vlastný kapitál 
  2009 2010 2011 2012 2013 
WACC*(UZ/A) 0,0518243 0,053734312 0,05618 0,06088 0,107806
(1-t) Ú/BU 0,0552514 0,072153614 0,11093 0,21593 1,386296
(UZ/A-VK/A) 0,07324091 0,056682788 0,03615 0,01826 0,002772

mezivýpočet 0,00404666 0,004089868 0,00401 0,00394 0,003843

VK/A 0,46213404 0,494162655 0,53532 0,57144 0,603747

Re 10,338% 10,046% 9,746% 9,964% 17,220%
Zdroj: vlastné výpočty 
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4.2 Metóda DCF Entity 

 
Podstatou ocenenia podniku metódou DCF – Entity je určiť voľné peňažné toky pre 

vlastníkov i veriteľov. Tieto toky vypočítame podľa schémy (Obr. 2.1). Voľný peňažný tok sa 

vyčísli z prevádzkového zisku hospodárenia, ktorý je upravený o vplyv dane z príjmov, 

odpisov, zmeny pracovného kapitálu a investícií do dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku.  

 Pre ocenenie kapitálu metódou DCF – Entity bol zvolený dvojfázový prístup, pričom 

dĺžka trvania prvej fáze je 4 roky (rok 2009 až 2012). Po ukončení priebehu prvej fáze 

nasleduje bezprostredne druhá fáza, ktorá predpokladá nekonečne dlhé fungovanie podniku. 

Táto fáza vychádza zo skutočnosti, že je možné stanoviť len trend vývoja finančných tokov.  

V nasledujúcej tabuľke Tab. 4.5 sú uvedené jednotlivé FCFF v plánovanom období.  

 

Tab. 4.5 Výpočet FCFF v plánovanom období (v tis. Sk) 
Položky  2009 2010 2011 2012 2013 
EAT (+) 2392,32 2595,66 4447,04 4913,98 5356,24
Odpisy (+) 1354,81 1469,96 1624,31 1794,86 1956,40
Zmena ČPK (-) -317,94 -725,88 1479,32 2522,39 3101,01
Investície (-) 374,45 642,80 674,94 425,22
Úroky.(1-t) (+) 153,64 166,69 184,20 203,54 221,86
FCFF 4218,70 4583,75 4133,42 3715,05 4008,27
Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Pre stanovenie hodnoty spoločnosti podľa zvolenej metódy je nutné diskontovať 

uvedené zistené finančné toky FCFF v jednotlivých rokoch príslušnými priemernými nákladmi 

na kapitál. Hodnota spoločnosti je potom stanovená ako súčet súčasných hodnôt budúcich 

tokov spoločnosti v obidvoch fázach. V tabuľke Tab. 4.6 sú vypočítané hodnoty diskontných 

faktorov pre príslušné roky a diskontované finančné toky v jednotlivých rokoch. 

 

Tab. 4.6 Diskontované FCFF 

  2009 2010 2011 2012 2013 
FCFF (v tis. Sk) 4 218,698 4 583,755 4 133,421 3 715,049 4 008,266
WACC zadĺž. firmy 0,08725 0,08847 0,08989 0,09506 0,16470
diskontný faktor 0,920 0,845 0,775 0,708 6,072

diskontované FCFF 3 880 3 873 3 205 2 630 24 337
Zdroj: vlastné výpočty 
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 Následne je stanovená hodnota spoločnosti v jednotlivých fázach a taktiež celková 

hodnota. Hodnota spoločnosti za prvú fázu sa vypočíta podľa vzorca (2.26). Sčítaním hodnôt 

spoločnosti v jednotlivých rokoch získame hodnotu spoločnosti v prvej fáze.  

V tejto fáze metódy DCF entity je celkový kapitál ohodnotený na 13 588 tis. Sk.  

 

 Hodnota spoločnosti v prvej fáze (2009 – 2012) 

SktisV fáza .588132640320538733880.1   

 

Hodnota druhej fáze sa vypočíta podľa vzorca (2.27). Najskôr si vypočítame 

pokračujúcu hodnotu, ktorej výška je 24 337 tis. Sk. Vypočítanú pokračujúcu hodnotu 

následne diskontujeme k dátumu ocenenia 1. 1. 2009 a dostaneme tak hodnotu druhej 

fáze.V tejto fáze, kedy je predpokladané nekonečné trvanie fáze, bol celkový kapitál podniku 

stanovený na výšku 17 231 tis. Sk.  

 Celkovo teda činí hodnota spoločnosti podľa využitej dvojfázovej metódy výpočtu DCF 

Entity 30 819 tis. Sk. Uvedené výsledky sú zahrnuté v tabuľke 4.6.  

 

Tab. 4.6 Hodnota firmy metódou DCF Entity (v tis. Sk) 
Hodnota 1. fáze 13 588

Pokračujúca hodnota 24 337

Hodnota 2. fáze 17 231

Hodnota firmy 30 819
Zdroj: vlastné výpočty 

4.3 Metóda DCF Equity 

 
 Ocenenie podniku pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov – equity sa 

odlišuje od predchádzajúcej metódy v inom chápaní voľných peňažných tokov, ktoré plynú len 

pre vlastníkov (ďalej FCFE).  

 Pre ocenenie vlastného kapitálu podniku touto metódou bol zvolený dvojfázový prístup, 

pričom dĺžka trvania prvej fáze je rovnaká, ako pri metóde DCF Entity, teda 4 roky (rok 2009 

až 2012). Po ukončení priebehu prvej fáze nasleduje bezprostredne druhá fáza, predpokladajúca 

nekonečné trvanie spoločnosti. Pri tejto fáze predpokladáme konštantné finančné toky. 

 Z dlhodobého finančného plánu sme si zistili údaje o plánovanom čistom zisku, 

plánovaných odpisov, zmene čistého pracovného kapitálu, plánovaných investíciach a taktiež 

o výške čerpania úveru a o splátkach. Z týchto údajov sme vypočítali FCFE pre jednotlivé roky 
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finančného plánu podľa vzorca (2.31). Údaje potrebné k výpočtu a samotné výsledky sú 

uvedené v tabuľke Tab. 4.7. 

 

 Tab. 4.7 Výpočet FCFE v plánovanom období (v tis. Sk) 
Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
FCFE 6 277 6 051 4 733 3 485 2 890
EAT (+) 2 392 2 596 4 447 4 914 5 356
Odpisy (+) 1 355 1 470 1 624 1 795 1 956
Zmena ČPK (-) -318 -726 1 479 2 522 3 101
Investície (-) 374 643 675 425
splátka (-) 379 470 650 718 783
čerpanie uveru (+) 2 781 2 310 1 661 943 160
platené úroky (-) 189,673 205,795 227,404 251,821 273,896
Zdroj: vlastné výpočty 

 
 Pre stanovenie hodnoty spoločnosti je potrebné diskontovať zistené finančné toky FCFE 

v jednotlivých rokoch príslušnými nákladmi na vlastný kapitál. Hodnotu spoločnosti následne 

stanovíme ako súčet súčasných hodnôt budúcich tokov spoločnosti v obidvoch fázach. 

Nasledujúca tabuľka Tab. 4.8 uvádza hodnoty diskontných faktorov pre príslušné roky 

a diskontované finančné toky v jednotlivých rokoch. 

 
Tab. 4.8 Diskontované FCFE 
  2009 2010 2011 2012 2013 
FCFE (v tis. Sk) 6 277 6 051 4 733 3 485 2 890
Re 10,34% 10,05% 9,75% 9,96% 17,22%
diskontní faktor 0,91 0,82 0,75 0,68 5,81
diskontované FCFE (v tis. Sk) 5 689 4 984 3 552 2 378 16 783
Zdroj: vlastné výpočty 

 Následne je stanovená hodnota vlastného kapitálu v jednotlivých fázach a celková 

hodnota vlastného kapitálu. V prvej fázi podľa metódy DCF Equity je vlastný kapitál 

ohodnotený na 16 602 tis. Sk. V druhej fázi, kedy je predpokladané nekonečné trvanie, bol 

vlastný kapitál spoločnosti stanovený na 11 453 tis. Sk. Celkovo teda činí hodnota vlastného 

kapitálu oceňovanej spoločnosti podľa dvojfázovo využitej metódy výpočtu DCF Equity 28 

055 tis. Sk. V nasledujúcej tabuľke Tab. 4.9 sú zhrnuté uvedené výsledky. 

 
Tab. 4.9 Hodnota firmy metódou DCF Equity (v tis. Sk) 
Hodnota 1. fáze 16 602
Pokračujúca hodnota 16 783
Hodnota 2. fáze 11 453
Hodnota VK 28 055
Zdroj: vlastné výpočty 
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4.4 Metóda kapitalizovaných ziskov 

 
Táto metóda je metódou „equity“, kedy výnosovú hodnotu rátame z výnosov len pre 

vlastníkov vlastného kapitálu a výsledkom je priamo hodnota vlastného kapitálu. Pre ocenenie 

spoločnosti sú využité dve základné metódy, a to metóda paušálna a analytická. 

 

4.4.1 Paušálna metóda 

 
Podstatou paušálnej metódy sú historické účtovné zisky, ktoré sú upravené o korekcie. 

Z nich je potom vyčíslený tzv. trvale udržateľný zisk, ktorý je nutné diskontovať nákladom na 

vlastný kapitál. 

 Postup výpočtu prostredníctvom paušálnej metódy je zobrazený v tabuľke Tab. 4.10. 

Prvým krokom pri výpočte bola úprava účtovných ziskov rokov 2004 až 2008 na strane 

nákladov a výnosov. Na strane výnosov mali byť vylúčené predovšetkým všetky mimoriadne 

výnosy, avšak nakoľko oceňovaná spoločnosť mimoriadne výnosy, ani náklady nemá, tento 

krok sme preskočili. Zo strany výnosov boli teda vylúčené tržby za predaj tovaru, nakoľko sa 

podnik obyvkle nezaoberá predajom tovaru. Ďalej sme vylúčili aktiváciu v roku 2008, nakoľko 

to bola mimoriadna operácia, preto nemôže byť zahrnutá do výpočtu. Na strane nákladov sa 

rovnako ako u výnosov vylúčili náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru, ďalej 

zúčtovanie a zrušenie opravných položiek, nakoľko ide o výnimočnú operáciu v roku 2007 a 

tvorbu opravných položiek v roku 2006. 

Druhý krok spočíval vo vypočítaní hrubého zisku, ako rozdielu upravených výnosov a 

nákladov. Ten bolo nutné zdaniť príslušnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb, ktorá 

bola počas celého sledovania rovnaká vo výške 19 %. 

Po odčítaní dane z príjmu od hrubého zisku bol vyčíslený upravený čistý zisk.  

V nasledujúcom kroku by mali byť z upravených čistých výnosov vylúčené extrémne hodnoty 

v časovej rade, v našom prípade sa nevyskytla žiadna extrémna hodnota, preto sme tento krok 

vynechali.  

Čistým ziskom boli priradené váhy takým spôsobom, že najväčšiu váhu mal posledný rok, teda 

rok 2008 a najmenšiu váhu rok 2004. Priradené váhy sme následne vynásobili so ziskami a 

dostali sme hodnotu váženého upraveného čistého zisku. 
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Tab.4.10 Paušálna metóda kapitalizovaných ziskov 

 2004 2005 2006 2007 2008 

upravené výnosy (v tis. Sk) 22 438 42 474 59 594 63 290 62 400 
upravené náklady (v tis. Sk) 21 383 40 875 57 901 58 849 55 697 
upravený hrubý zisk (v tis. Sk) 1 055 1 599 1 693 4 441 6 703 
sazba dane z príjmu (v %) 19 19 19 19 19 
upravená daň z príjmu (v tis. Sk) 200,45 303,81 321,67 843,79 1273,57 
upravený čistý zisk (v tis. Sk) 855 1 295 1 371 3 597 5 429 
extrémna hodnota (áno/nie) nie nie nie nie nie 
váha 1 2 3 4 5 

váha x zisk (v tis. Sk) 855 2 590 4 114 14 389 27 147 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

Trvale udržateľný zisk je podielom sumy váh, násobených ziskom a sumy váh. Potrebné 

medzivýpočty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke Tab. 4.11.  

 

Tab. 4.11 Medzivýpočty 
Suma váh 15 
Suma váženého upraveného ČZ (v tis. Sk) 49 095 
Náklad na vlastní kapitál (v %) 10,34 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

 Hodnota vlastného kapitálu spoločnosti je potom stanovená ako podiel trvale 

udržateľného zisku a nákladu na vlastný kapitál za rok 2009, a to z dôvodu dátumu ocenenia   

1. 1. 2009. Paušálnou metódou kapitalizovaných ziskov sme dospeli k záveru, že hodnota 

vlastného kapitálu je 31 658 tis. Sk. 

Nasledujúca tabuľka Tab. 4.12 prezentuje výsledky výpočtov podľa tejto metódy. 

 

Tab. 4.12 Hodnota VK paušálnou metódou kapitalizovaných ziskov (v tis. Sk) 

Trvale udržitelný zisk 3 273 

Hodnota VK 31 658 
Zdroj: vlastné výpočty 
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4.4.2 Analytická metóda 

 
 Na rozdiel od predchádzajúcej paušálnej metódy, analytická metóda nevychádza 

z historického vývoja, ale z predikovaných hodnôt čistého zisku. Základom pre výpočet je teda 

dlhodobý finančný plán. Výpočet hodnoty vlastného kapitálu je zobrazený v tabuľke Tab. 4.13. 

 

Tab.4.13 Analytická metoda kapitalizovaných ziskov 

 2009 2010 2011 2012 2013 
predikovaný ČZ (v tis. Sk) 2 392 2 596 4 447 4 914 5 356 
Re (v %) 10,34 10,05 9,75 9,96 17,22 
diskontní faktor 0,91 0,82 0,75 0,68 5,81 

diskontovaný ČZ (v tis. Sk) 2 168 2 138 3 337 3 353 31 105 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

Na začiatku samotného výpočtu nebolo nutné predikovaný čistý zisk očisťovať a 

upravovať o korekcie, pretože vo finančnom pláne nepredpokladáme mimoriadne náklady a 

mimoriadne výnosy. Upravované čisté zisky sú teda rovné predikovaným. V ďalšom kroku 

sme zostavili náklady na vlastný kapitál a predikované čisté zisky boli diskontované týmito 

nákladmi na vlastný kapitál. Podobne, ako pri metóde DCF, i tu bol využitý dvojfázový postup, 

pričom hodnota vlastného kapitálu je v prvej fáze 10 997 tis. Sk a druhá fáza je vyčíslená na 21 

227 tis. Sk. Výsledná hodnota vlastného kapitálu je potom súčtom obidvoch fáz. Výsledky sú 

uvedené v tabuľke Tab. 4.14. 

 
Tab.4.14: Hodnota VK analytickou metodou kapitalizovaných ziskov (v tis. Sk) 
Hodnota 1.fáze 10 997 
Hodnota 2.fáze 21 227 
Hodnota VK 32 224 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

4.5 Zhodnotenie a porovnanie výsledkov 

 
K oceneniu spoločnosti bola použitá skupina výnosových metód, konkrétne metóda DCF 

entity, DCF equity a metóda kapitalizovaných čistých ziskov, ktorá bola prevedená paušálnou 

i analytickou variantou. Každá z uvedených výnosových metód vychádza pri výpočte hodnoty 

z iných podkladových dát. Metódy DCF entity a equity sú založené na diskontovaní budúcich 

peňažných tokov, pričom bolo potrebné zostavenie finančného plánu. Analytická varianta 

metody kapitalizovaných čistých ziskov je založená na diskontovaní budúcich čistých ziskov. 
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Paušálna varianta kapitalizovaných čistých ziskov je založená na upravených výnosoch 

a nákladov. Zdrojom pre túto metódu boli hodnoty z výkazu ziskov a strát za obdobie 2004 až 

2008. 

Metóda kapitalizovaných čistých ziskov i metóda DCF Equity stanovuje hodnotu 

vlastného kapitálu, pri metóde DCF Entity je vypočítaná hodnota podniku ako celku. 

V nasledujúcej tabuľke je obsiahnuté zhrnutie výsledkov ocenenia celkového i vlastného 

kapitálu spoločnosti podľa jednotlivých aplikovaných metód.  

 
Tab. 4.15 Prehľad výsledkov podľa použitých metód (v tis. Sk) 

entity 30 819 
DCF 

equity  28 055 
paušálna metóda 31 658 

Kapitalizované zisky 
analytická metóda 32 224 

Zdroj: vlastné výpočty 
 
 
 Pomocou metódy DCF Entity na základe predikovaných cash flow, diskontovaných 

nákladom celkového kapitálu, bola hodnota  spoločnosti vyčíslená na čiastku 30 819 tis. Sk. 

Vypočítaná hodnota predstavuje hodnotu oceňovanej spoločnosti ako celku. Pre zistenie 

približnej hodnoty vlastného kapitálu na základe tejto metódy musíme od stanoveného 

výsledku odpočítať úročené bankové úvery za rok 2008. Po výpočte dostaneme hodnotu 

vlastného kapitálu 27 659 tis. Sk. Tento údaj má skôr informatívny charakter. Hodnota 

vlastného kapitálu bola vypočítaná priamo pomocou metódy DCF Equity, a to vo výške         

28 055 tis. Sk. 

 Ďalšou aplikovanou metódou bola paušálna varianta metódy kapitalizovaných ziskov, 

ktorá vychádza len z účtovných podkladov, teda z minulosti. Z tohto dôvodu môžeme tvrdiť, že 

sa jedná o najmenej presnú metódu. Hodnota vlastného kapitálu vyjadrená paušálnou 

metódou kapitalizovaných ziskov je 31 658 tis. Sk.  

 Druhá varianta tejto metódy, analytická metóda, už zohľadňuje skutočnosti plánované 

do budúcnosti. Vlastný kapitál je preto ocenený vyššou čiastkou oproti paušálnej metóde, a to 

32 224 tis. Sk, čím sa blíži hodnote vypočítanej podľa metód DCF.  

 I napriek tomu, že každá metóda vychádza z iných podkladov, všetky vypočítané 

hodnoty nie sú príliš rozdielne. Táto skutočnosť môže byť sposobená tým, že v predikovaných 

dátach bola zohľadnená aktuálna finančná kríza, ktorá postihla celú ekonomiku. Miesto rastu 

tržieb bol preto v roku 2009 predikovaný pokles tržieb a budúcnosť finančných ziskov je 

z tohto dôvodu veľmi neistá a naplánovaná s veľkou opatrnosťou. 
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 Po aplikácii vybraných metód môžme stanoviť hornú a dolnú hranicu, medzi ktorými by 

sa mala pohybovať skutočná hodnota vlastného kapitálu. Dolná hranica je predstavovaná 

hodnotou vypočítanou metódou DCF Equity, teda 28 055 tis. Sk. Horná hranica je vytýčená 

čiastkou 32 224 tis. Sk, čo predstavuje vypočítanú hodnotu vlastného kapitálu pomocou 

analytickej metódy.  

 Nakoľko však metódy DCF Entity i Equity i analytická metóda pracujú len 

s predpokladom, ako sa bude vyvíjať hospodárenie oceňovanej spoločnosti, nemožno im 

prikladať veľkú váhu. Z tohto dôvodu je vhodné previesť citlivostnú analýzu, pomocou ktorej 

sa určia hranice intervalu, v ktorom by sa mala hodnota spoločnosti a hodnota vlastného 

kapitálu spoločnosti pohybovať v prípade zmeny jednotlivých faktorov. 

 

4.6 Citlivostná analýza 

 
 Citlivostná analýza hodnotí vpyv zmien vstupných parametrov na celkovú hodnotu 

spoločnosti. Je vhodné ju aplikovať pri predikcii vývoja hospodárenia danej spoločnosti, kde 

nemožno s určitosťou stanoviť, či budú plánované zmeny položiek skutočne realizované. Je 

potrebné stanoviť si pesimistické i optimistické varianty, nakoľko sa dané alternatívy vývoja 

môžu vo finančnom pláne môžu negatívne alebo pozitívne meniť. 

 Analýza je uskutočnená u metódy DCF Entity pre určenie hraníc hodnoty spoločnosti 

ako celku. Skúma, aký má vplyv jeden faktor (WACC, FCFF) na zmenu celkovej hodnoty 

spoločnosti, za predpokladu, že ostatné faktory sa nebudú meniť.  Hodnoty parametrov druhej 

fázy sú v rámci danej analýzy rovnaké, ako hodnoty v roku 2012. Dôležitým krokom je 

stanovenie rozmedzia, v ktorom sa budú vybrané hodnoty meniť podľa scénarov. Pre danú 

spoločnosť som si zvolila rozmedzie od -3 % do + 3 %. Po výpočtoch si vytvoríme interval, 

v ktorom by sa výsledná hodnota spoločnosti mohla pohybovať.  

 Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú hodnotu spoločnosti, sú 

priemerné náklady kapitálu a voľné peňažné toky. Nasledujúca tabuľka Tab. 4.16 uvádza 

hodnoty spoločnosti ako celku pre optimistickú i pesimistickú variantu pri zmene priemerných 

nákladov kapitálu a taktiež zmeny oproti pôvodnej hodnote spoločnosti. 

 V prípade zmeny WACC o stanovené percentá by sa hodnota podniku ako celku 

pohybovala v rozmedzí od 30 096 tis. Sk do 31 607 tis. Sk. V prípade zvýšenia nákladov 

kapitálu o 3 % by hodnota firmy poklesla o -2,40 %. V prípade poklesu nákladov kapitálu o 3 

% by hodnota spoločnosti naopak vzrástla o 2,49 %. 
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Tab. 4.16 Vplyv zmien WACC na celkovú hodnotu spoločnosti 

WACC Pesimistická varianta 
Základná 
varianta 

Optimistická varianta 

WACCL 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 

Upravená hodnota Wacc2009 0,08987 0,08900 0,08812 0,08725 0,08638 0,08551 0,08463

Upravená hodnota Wacc2010 0,09112 0,09024 0,08935 0,08847 0,08759 0,08670 0,08582

Upravená hodnota Wacc2011 0,09259 0,09169 0,09079 0,08989 0,08899 0,08809 0,08719

Upravená hodnota Wacc2012 0,09791 0,09696 0,09601 0,09506 0,09411 0,09316 0,09221

Upravená hodnota Wacc2013 0,16964 0,16799 0,16635 0,16470 0,16305 0,16141 0,15976
Hodnota spoločnosti (v tis.Sk) 30 096 30 318 30 566 30 819 31 077 31 339 31 607 

Zmena hodnoty spoločnosti % -2,40 -1,65 -0,83 0,00 0,83 1,66 2,49 
 Zdroj: vlastné výpočty 

 

  Ďalším výrazne pôsobiacim faktorom na celkovú hodnotu spoločnosti sú voľné 

peňažné toky firmy. Nasledujúca tabuľka Tab. 4.17 uvádza hodnoty spoločnosti v prípade, že 

by sa zmenili práve tieto voľné peňažné toky pre vlastníkov i veriteľov a ostatné faktory by 

ostali nezmenené. 

 

Tab. 4.17 Vplyv zmien FCFF na celkovú hodnotu spoločnosti 

zmena FCFF Optimistická varianta 
Základná 
varianta 

Pesimistická varianta 

FCFF 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 

Upravená hodnota FCFF2009 4 345 4 303 4 261 4 219 4 177 4 134 4 092 

Upravená hodnota FCFF2010 4 721 4 675 4 630 4 584 4 538 4 492 4 446 

Upravená hodnota FCFF2011 4 257 4 216 4 175 4 133 4 092 4 051 4 009 

Upravená hodnota FCFF2012 3 827 3 789 3 752 3 715 3 678 3 641 3 604 

Upravená hodnota FCFF2013 4 129 4 088 4 048 4 008 3 968 3 928 3 888 
Hodnota spoločnosti (v tis.Sk) 31 744 31 436 31 128 30 819 30 511 30 202 29 895 

Zmena hodnoty spoločnosti % 2,91 1,96 0,99 0,00 -1,01 -2,04 -3,09 
Zdroj: vlastné výpočty 

 

 V prípade zmeny FCFF o percentá, ktoré sme si zvolili, za predpokladu nemennosti 

ostatných faktorov, by sa hodnota spoločnosti ako celku pohybovala v rozmedzí 29 895 tis. Sk 

do hodnoty 31 744 tis. Sk. Pokiaľ by FCFF vzrástli napr. o 2 % v každom roku, hodnota 

spoločnosti by dosiahla 31 436 tis. Sk, v prípade poklesu FCFF o 2 % by taktiež poklesla 

hodnota spoločnosti o -2,04 %. 
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5 ZÁVER 
  

 Cieľom diplomovej práce bolo ocenenie danej spoločnosti prostredníctvom vybraných 

výnosových metód k dátumu 1. 1. 2009. Oceňovaná spoločnosť spadá do odvetvia 

spracovateľského priemyslu a zaoberá sa výrobou školského nábytku, kovového nábytku 

a kovovýrobou. Ocenenie bolo uskutočnené pomocou metódy diskontovaných peňažných 

tokov DCF Entity, ktorá bola aplikovaná dvojfázovo, ďalej pomocou metódy diskontovaných 

peňažných tokov DCF Equity a metódou kapitalizovaných ziskov v paušálnej i analytickej 

verzii.  

 
 Diplomová práca bola rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole bola popísaná 

metodológia finančnej analýzy, teoretické východiská oceňovania a charakteristika vybraných 

výnosových metód oceňovania.  

 
 Druhá časť diplomovej práce bola venovaná bližšiemu predstaveniu oceňovanej 

spoločnosti, vrátane analýzy makroprostredia a mikroprostredia. V kapitole je ďalej prevedená 

finančná analýza z poskytnutých účtovných podkladov za obdobie 2004 až 2008, ktorou bola 

ohodnotená nedávna minulosť a súčasnosť hospodárenia danej spoločnosti. Na základe analýzy 

môžme považovať finančné zdravie spoločnosti za celkom prijateľné.  

 Prostredníctvom analýzy rozdielových ukazovateľov, ktorá zahŕňa čistý pracovný 

kapitál bolo zistené, že spoločnosť mala k dispozícii okrem roku 2005 dostatok peňažných 

prostriedkov a disponuje dostatočnými potrebnými aktívami na pokrytie prevádzkového cyklu. 

Ukazovateľ čisté pohotové prostriedky bol vyčíslený záporne, preto by sa spoločnosť zamerať 

na to, aby v budúcnosti hodnota čistých pohotových protriedkov bola kladná. Taktiež by bolo 

vhodné zamerať pozornosť na to, aby záväzky neprevyšovali krátkodobý finančný majetok.  

 Ďalej bola v kapitole prevedená analýza pomerových ukazovateľov, ktorá zahŕňa 

analýzu rentability, likvidity, aktivity a zadĺženosti. Z výpočtov môžme posúdiť, že rentabilita 

vlastného kapitálu bola vo všetkých rokoch nadpriemerná, rentabilita aktív postupne stúpa. 

Z toho vyplýva, že vo všetkých sledovaných rokoch bol zachovaný vzťah ROE > ROA. 

Z pohľadu ROA je možné vzhľadom k jej nízkej hodnote odporučiť jej ďalšie sledovanie. Na 

základe výpočtov ukazovateľov aktivity bolo zistené, že doba obratu zásob je pomerne nízka, 

avšak v poslednom roku sa zvýšila. Spoločnosť by sa mala snažiť o udržanie minimálnej doby 

obratu, pretože zásoby viažu peňažné prostriedky a zvyšujú tak náklady. Doba splácania 

záväzkov má rastúcu tendenciu. Analýzou zadĺženosti bolo zistené, že spoločnosť nepresiahla 
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hornú hranicu 70 % stupňa zadĺženosti a je financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov, 

i keď po všetky sledované roky splácala úver. Finančná páka dosiahla vysokých hodnôt, ale 

postupne zaznamenáva pokles. Z hľadska krytia dlhodobého majetku je podnik 

podkapitalizovaný, spoločnosť riskuje, nakoľko k financovaniu dlhodobého majetku používa 

krátkodobé zdroje. Z výpočtov analýzy likvidity bolo zistené, že spoločnosť sa nachádza pod 

doporučenými hodnotami výšky ukazovateľov a môže mať časom problémy s platením svojich 

povinností.  

 V kapitole bol prevedený i výpočet Taflerovho bankrotného modelu. Na základe 

výpočtu je možné zhodnotiť, že spoločnosť sa vo všetkých analyzovaných rokoch pohybuje 

v zóne prosperity a má malú pravdepodobnosť bankrotu.  

 V súvislosti s ocenením je v závere kapitoly zostavený finančný plán, ktorý je 

predikovaný na obdobie 2009 až 2013.  

 
 Tretia kapitola je zameraná na samotné ocenenie spoločnosti, ktoré bolo realizované 

prostredníctvom dvojfázových metód diskontovaných peňažných tokov DCF Entity, DCF 

Equity a dvoch variant metódy kapitalizovaných ziskov. Hodnota spoločnosti je zisťovaná 

k dátumu 1. 1. 2009. Najskôr bola stanovená hodnota spoločnosti ako celku metódou DCF 

Entity na čiastku 30 819 tis. Sk. Bol zvolený dvojfázový prístup, ktorý predpokladal dĺžku 

trvania prvej fáze 4 roky a konštantné finančné toky v druhej fáze.. Metóda DCF Entity 

vychádza z predikovaných údajov o peňažných tokoch. Následne sme vypočítali dvojfázovým 

prístupom metódu DCF Equity, ktorá stanovuje hodnotu vlastného kapitálu spoločnosti vo 

výške 28 055 tis. Sk. Tento malý rozdiel medzi uvedenými metódami je zapríčinený tým, že 

spoločnosť, ako bolo uvedené už vo výsledkoch finančnej analýzy, je financovaná 

predovšetkým z vlastných zdrojov. 

 
 Ako druhá bola použitá pre ocenenie metóda kapitalizovaných ziskov v jej obidvoch 

variantách, teda v paušálnej i analytickej. Pre obidve varianty sú kľúčové účtovné údaje. 

Paušálna metóda vychádza len z minulých údajov, očistených o korekcie. Táto metóda je 

najmenej presná. Hodnota vlastného kapitálu bola stanovená na výšku 31 658 tis. Sk. 

Analytická metóda zohľadňuje budúcnosť, nakoľko vychádza i z predikovaných čistých ziskov. 

Vlastný kapitál bol touto metódou preto ocenený vyššou čiastkou ako pri paušálnej metóde, 

a to na 32 224 tis. Sk. 

 Po aplikácii vybraných metód bola stanovená horná a dolná hranica, medzi ktorými by 

sa mala pohybovať skutočná hodnota vlastného kapitálu. Dolnú hranicu predstavuje hodnota 
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vypočítaná metódou DCF Equity, teda 28 055  tis. Sk. Horná hranica je vytýčená čiastkou 

32 224 tis. Sk, čo predstavuje vypočítanú hodnotou pomocou metódy kapitalizovaných ziskov 

v analytickej variante. Vypočítané hodnoty vlastného kapitálu nie sú od seba príliš vzdialené. 

Dôvodom je skutočnosť, že v predikovaných plánoch je zahrnutá aktuálna finančná kríza, ktorá 

postihla celú ekonomiku a preto na rok 2009 neboli plánované rasty niektorých položiek, ako 

napríklad tržby, investície, ale naopak, bol plánovaný pokles z dôvodu poklesu objednávok.To 

bolo príčinou toho, že rast plánovaných tržieb v ďalších obdobiach bol predikovaný veľmi 

opatrne. 

 V závere kapitoly je prevedená citlivostná analýza, ktorá skúma, aký má vplyv jeden 

faktor na zmenu celkovej hodnoty spoločnosti, za predpokladu, že ostatné faktory sa nebudú 

meniť.   
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Zoznam skratiek 
 
A       aktíva 

APM     arbitrážny model oceňovania 

APV      upravená súčasná hodnota 

BRIBOR    bratislavská medzibanková ponuková sadzba 

CAPM     model oceňovania kapitálových aktív 

CK     celkový kapitál 

CZ      cudzie zdroje 

CL      celková likvidita 

ČPK     čistý pracovný kapitál 

ČR     Česká republika 

d     sadzba dane 

DCF     diskontované cash flow 

DDM     dividendový diskontný model 

DIV     dividendy 

EAT     čistý zisk 

EBIT     zisk pred úrokmi a zdanením 

EUR     euro 

EVA     ekonomická pridaná hodnota 

FCF     voľný peňažný tok 

FCFD     voľné peňažné toky pre veriteľov 

FCFE     voľné peňažné toky pre vlastníkov 

FCFF     voľné peňažné toky pre vlastníkov i veriteľov 

g     koeficient rastu dividend 

HDP     hrubý domáci produkt 

INV     investície 

KZ     krátkodobé záväzky 

mil.     milión 

mld.     miliarda 

MPO     Ministerstvo priemyslu a obchodu 

napr.     napríklad 

NBS  Národná banka Slovenska 

OA  obežné aktíva 



OBL  obligácie 

PH  pokračujúca hodnota 

pod.  podobne 

RD  náklady na cudzí kapitál 

RE  náklady vlastného kapitálu 

resp.  respektíve 

RF  bezriziková sadzba 

Rfinstab  riziková prirážka za riziko finančnej stability 

RLA  riziková prirážka za veľkosť podniku 

ROA  rentabilita aktív 

ROE  rentabilita vlastného kapitálu 

ROS  rentabilita tržieb 

Rpodnikateľské  riziková prirážka za podnikateľské riziko 

S  saldo čerpania a splátok úverov 

SKK (Sk)  slovenská koruna 

SR  Slovenská republika 

T  tržby 

Tab.  tabuľka 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvane 

U  nákladové úroky 

UZ  úplatné zdroje 

V  hodnota podniku 

V1  hodnota podniku v prvej fáze ocenenia 

V2  hodnota podniku v druhej fáze ocenenia 

VH  výsledok hospodárenia 

VK  vlastný kapitál 

WACC  priemerné náklady na kapitál 

WACCL  priemerné náklady kapitálu zadĺženej firmy 

WACCU  priemerné náklady kapitálu nezadĺženej firmy 

XL  celková likvidita odvetvia 
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