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1. Úvod 

 

Strategické investičné rozhodovanie má pre každý podnik veľký význam, pretože patrí 

k najdôležitejším rozhodnutiam v podniku, lebo ovplyvňuje celý jeho budúci vývoj a  

efektívnosť. Investície vložené do dlhodobého majetku podniku slúžia na dlhé časové 

obdobie. Sú dlhodobým  zdrojom prírastku zisku podniku. Okrem tejto pozitívnej stránky 

bohužiaľ investície predstavujú aj určité bremeno, ktoré zaťažuje ekonomiku podniku, 

predovšetkým fixnými nákladmi. Nesprávne vynaložené investície môžu doviesť podnik aj 

k bankrotu. Bez investície sa však žiaden podnik nezaobíde, najmä nie podnik, ktorý sa chce 

rozvíjať, ktorý chce obstáť v konkurencii. Preto je v tejto oblasti veľmi dôležité venovať 

pozornosť rozhodovaniu o prijatí či zamietnutí investície a zhodnotení jeho efektívnosti 

a prínosu pre podnik.  

 

Diplomová práca je rozdelená na päť častí. Druhá časť je teoretická a zaoberá sa investičným 

rozhodovaním. V tejto kapitole sú uvedené teoretické poznatky z odbornej literatúry, kde je 

popísané najdôležitejšie členenie investícií, ďalej sa tu podrobnejšie oboznámime 

s jednotlivými fázami investičného projektu a koniec tejto kapitoly je venovaný jednotlivým 

výpočtovým metódam, ktoré sa delia na statické, ktorých nevýhodou je, že neberú v úvahu 

faktor času a rizika, a keďže súčasné podnikateľské prostredie sa vyznačuje turbulenciou, 

častými a neustálymi zmenami podmienok, preto sa v tejto časti zaoberáme hlavne 

výpočtovými metódami, ktoré kladú dôraz na zohľadnenie vplyvu času a rizika a sú to tzv. 

dynamické metódy, ktoré budeme používať aj na výpočet v praktickej časti. 

 

Tretia časť je venovaná praktickej stránke práce, kde je charakterizovaná spoločnosť RONA, 

a. s. od jej založenia až po súčasnosť, jej predmet činnosti a ciele, pretože práve v tejto 

spoločnosti som vypracovávala diplomovú prácu. Ďalej je tu charakterizovaná spoločnosť 

Rosenthal, s ktorou spoločnosť RONA, a. s. obchoduje. Táto časť popisuje celú prípadovú 

štúdiu projektu Rosenthal, od skladových podmienok, cez cenové kalkulácie až po logistiku 

dodávateľských reťazcov. V práci porovnávame dve logistické alternatívy, kde prvá je 

založená na odsune tovaru z RONA, a. s., do externého skladu v Dubnici nad Váhom 

spoločnosťou NAD RESS, a. s. a odtiaľ sa tovar dopravuje priamo k odberateľovi pričom, 

spoločnosť si najala na tento odsun tovaru spoločnosť GEFCO Slovakia. Druhá alternatíva 



spočíva v prenajatí skladov v Trnave, s tým rozdielom, že logistický koncept druhej 

alternatívy je založený na nákupe komplexnej služby od poskytovateľa GEFCO Slovakia.  

 

Štvrtá časť je venovaná hodnoteniu finančného prínosu oboch alternatív, pričom cieľom je 

určiť ktorá z alternatív prinesie spoločnosti vyšší peňažný tok. V závere práce je zhrnutie celej 

práce s konkrétnymi návrhmi a doporučeniami. 

 

Cieľom mojej práce je zhodnotenie efektívnosti dvoch investičných projektov, ktoré 

uskutočňuje spoločnosť RONA, a. s. so spoločnosťou Rosenthal,  pomocou tradičných a 

moderných metód pri zohľadnení výkonnosti, životnosti a rizík spojených s projektom pričom 

cieľom je rozhodnúť, ktorá z investičných projektov má pre podnik väčší ekonomický 

význam.  Vzhľadom na to, že spoločnosť vlastní od roku 1995 certifikát kvality podľa noriem 

ISO 9001-2000 je pre nich dôležité, aby si svoju kvalitu potvrdenú certifikátom udržiavali aj 

naďalej, preto je pre spoločnosť nevyhnutné neustále zdokonaľovanie vo všetkých ako aj 

investičných oblastiach.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoreticko – metodologické východiská  

 

2.1 Investičné rozhodovanie  

 

Pojem investícia 

 

Každý ekonomický subjekt (štát, podnik, domácnosť) neustále musí riešiť otázku ako 

vynaložiť svoje prostriedky. Pričom sa môže rozhodnúť, že tieto prostriedky bude 

spotrebovávať alebo naopak odloží ich spotrebu a investuje ich v snahe zvýšiť tak ich budúcu 

hodnotu. Keďže ekonomická teória predpokladá, že ekonomické subjekty sa chovajú 

racionálne, to znamená maximalizujú svoj úžitok, budeme predpokladať, že subjekty 

budú obmedzovať súčasnú spotrebu a uskutočňovať investície len v prípade, že sa im zvýši 

budúci úžitok. 

 

Podstata investícií  

 

Rozlišujeme dva aspekty, makroekonomický a mikroekonomický. Z pohľadu 

makroekonomického je investícia tou časťou HDP, ktorá sa nespotrebuje v období jeho 

utvorenia, ale sa ušetrí, aby sa investovala v ekonomike takým spôsobom, aby priniesla 

majiteľovi úspor primeraný zisk. Mikroekonomický aspekt vníma investíciu ako tú časť zisku 

podniku, ktorá sa nespotrebuje v období jeho utvorenia, ale sa v podniku ušetrí, aby sa 

investovala vhodným spôsobom a v budúcnosti priniesla podniku primeraný zisk. [7] 

 

2.1.1 Členenie investícií 

 

Investičné projekty možno členiť podľa rady rôznych kritérií. V nasledujúcej časti sú uvedené 

hľadiska, ktoré je možné považovať za základné a najvýznamnejšie. 

 

 

 

 

 



Členenie investícií podľa druhu (objektu) do ktorého sa investuje: 

 

 vecné (reálne) investície – sú to investície v nepeňažnej podobe, ktoré sa zúčastňujú 

procesu tvorby výkonov podniku (hmotné a nehmotné) alebo umožňujú realizáciu 

tohto procesu 

 finančné investície – sú to investície v peňažnej podobe, ktoré umožňujú realizáciu 

finančných zámerov podniku 

 nemateriálne – umožňujú podniku udržať si alebo posilniť konkurenčnú schopnosť. 

Zaraďujeme tu investície do personálnej oblasti, do výskumu a vývoja atď. [9] 

 

Z hľadiska účtovníctva rozdeľujeme investície: 

 

 Finančné investície – nákup dlhodobých cenných papierov, vklady do investičných 

a iných spoločností 

 Kapitálové investície, ktoré sa ďalej členia na  

Hmotné investície – vytvárajú alebo rozširujú výrobnú kapacitu podniku, ide o výstavbu 

nových budov, stavieb, dopravných ciest, nákup strojov, pričom predpokladáme, že ich 

obstarávacia cena je nad 40 000 a doba použiteľnosti je viacej ako 1 rok 

Nehmotné investície – nákup know - how, licencií, softwaru, výdaje na výskum a vývoj atď. 

 

Podľa účinku: 

 

 netto investície – vznikajú pri založení alebo kúpe podniku a pri zväčšovaní jeho 

doterajšieho prevádzkového potenciálu 

 čisté investície – vznikajú v súvislosti s už existujúcou činnosťou podniku a priraďujú 

sa ku nim obnovovacie, rozširovacie, diverzifikujúce a racionalizačné investície 

 brutto investície – zahrnujú spolu netto a čisté investície, sú to tzv. celkové investície  

 

Podľa stupňa vzájomnej závislosti: [10] 

 

 vzájomne sa vylučujúce investície (substitučné) – uspokojujú tú istú investičnú 

potrebu, ale rôznym spôsobom. Prijatie jednej automaticky vylučuje prijatie druhej 

investície v dôsledku podstaty investície, nie kvôli nedostatku financií pre 

uskutočnenie dvoch alebo viacerých variant 



 navzájom nezávisle investície – uspokojujú rôzne investičné potreby podniku, nie sú 

podmienené ich vzájomnou realizáciou. Môže  byť prijatých viacej investícií súčasne  

 investície, ktoré spolu súvisia (komplementárne) – ich realizácia vyvolá potrebu 

ďalšej investície, prijatie jednej podporuje prijatie druhej investície 

 

Podľa charakteru prínosu pre podnik 

 

 investície zamerané na zníženie nákladovosti 

 investície zamerané na zvýšenie tržieb 

 investície zamerané na inováciu 

 inovácie zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia 

 inovácie zamerané na zníženie rizika 

 

Z hľadiska vecnej náplne rozlišujeme investície do:  

 

 nových výrobných zariadení  

 nových produktov – investičné výdaje zahrňujú komplex aktivít: výskum, vývoj, 

zaistenie výroby a predaja 

 inovácií IS/IT tj. novej organizácie 

 novej firmy tj. projektu nákupu už existujúcej a fungujúcej firmy  

 nového okolia tj. investície súvisiace s vývojom legislatívy v oblasti bezpečnosti 

práce, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a pod. 

  

Podľa charakteru peňažného toku rozdeľujeme investície s: 

 

 konvenčným peňažným tokom – po počiatočnom peňažnom výdaji dochádza len ku 

kladným peňažným tokom 

 nekonvenčným peňažným tokom – kladné a záporné peňažné toky sa v priebehu 

životnosti investície viackrát striedajú 

 

Podľa ekonomických činností: 

 

 výrobné investície 

 nevýrobné investície 



Členenie hmotných investícií podľa vecnej štruktúry: 

 

 stavebné investície – pasívne investície 

 stroje a zariadenia – aktívne investície 

 

Členenie investícií podľa územnej štruktúry:  

 

 investície podnikov v jednotlivých okresoch 

 investície podnikov v jednotlivých krajoch 

 investície za celé hospodárstvo SR 

 

Podľa vzťahu k rozvoji podniku: 

 

 rozvojové – zvyšujú schopnosť podniku produkovať alebo predávať výrobky, 

prípadne služby 

 obnovovacie – investície do nahradzovania zastaraných zariadení, ide o prostú 

reprodukciu investícií 

 regulatórne – musia byť realizované, aby mohol podnik ďalej fungovať. Zameriavajú 

sa na ochranu životného prostredia, bezpečnosti pri práci 

 

Podľa dĺžky existencie projektu rozlišujeme investície: 

 

 na zelenej lúke – projekt nového podniku alebo samostatnej časti, ktorá neovplyvňuje 

činnosť podniku 

 v zavedenom podniku – projekt v existujúcom podniku, ktorý bude prepojený 

s ostatnými činnosťami podniku [4] 

 

Podľa spôsobu financovania: 

 

 nezadĺžený projekt – na financovanie projektu podnik používa iba vlastné zdroje 

 zadĺžený projekt – projekt sa financuje ako z vlastných, tak aj z cudzích zdrojov 

 

 

 



Podľa možnosti aktívnych zásahov v budúcnosti: 

 

 pasívne investície – neuvažuje sa s možnosťou aktívnych manažérskych zásahov 

v dobe provádzkovaní investície 

 aktívna investícia – pripúšťa sa zásah, ktorý môže byť spojený s rozširovaním, 

zužovaním projektu 

 

Podľa doby výstavby:  

 

 jednoročné investície – investičné zariadenie je postavené za jeden rok 

 viacročné investície – doba výstavby trvá dlhšie ako jeden rok 

 

2.1.2 Špecifiká investícií 

 

Rozhodovanie o investíciách má pre podnik strategický význam, pretože ovplyvňuje nielen 

jeho súčasný stav, ale hlavne jeho budúci vývoj a jeho efektívnosť. Investovanie znamená 

vzdanie sa určitej súčasnej hodnoty investovaných peňazí, ktorá je istá, na účel získania 

budúcej hodnoty, ktorá je neurčitá. Za túto obeť investor buď získa odmenu v podobe zisku, 

alebo utrpí stratu. Je dôležité, aby sa na tomto procese zúčastňovali manažéri rôznych oblastí 

podniku, nielen finanční špecialisti podniku. Vrcholový management hlavne zodpovedá za 

výber najvhodnejšej oblasti do ktorej by mal podnik investovať a zároveň musí na toto 

investovanie vyčleniť dostatočné investičné prostriedky.  Manažéri na operačnej úrovni 

prevádzajú tieto strategické ciele do konkrétnych investičných zámerov, ktoré obsahujú 

zhodnotenie výhodnosti jednotlivých investičných projektov.  

 

S investičnými projektmi súvisia rôzne špecifiká, ktoré komplikujú rozhodovanie 

managementu i samotný proces hodnotenia jednotlivých investičných projektov. Medzi tieto 

špecifiká sa zahrňuje: [11] 

 

 

 

 

 



Časový horizont, kde rozlišujeme: 

 

 Dlhodobé strategické finančné rozhodovanie – s dlhším časovým horizontom stúpa 

neistota a riziko a preto je treba premietnuť do očakávaných príjmov z investície aj 

faktor času 

 Krátkodobé finančné rozhodovanie – je menej rizikové pretože sa týka kratšieho 

časového obdobia,  prevážne do 1 roka 

 

Riziko – s dlhodobosťou investície súvisí i väčšie riziko. Je náročné odhadovať príjmy 

a výdaje z investície na niekoľko rokov dopredu, s časom rastie i možnosť odchýlok od 

odhadovaných hodnôt. 

Kapitálová náročnosť – investície si vyžadujú veľké jednorázové vklady, často presahujúce 

možnosti podniku 

Vyvolané investície – podnikom prijaté investície si môžu vyžiadať ďalšie investície a s nimi 

spojené dodatočné vysoké výdaje. Príkladom môžu byť výstavba ciest, čističky vody, 

likvidácia po ukončení investície atď. 

 

Pri vyhodnocovaní investície je treba brať v úvahu nasledujúce faktory: [9] 

 

 výnosnosť 

 čas 

 riziko 

 

Konečným výsledkom rozpočtovanie je rozhodnutie: 

 

 či sa investícia uskuteční 

 kedy by sa mala investícia uskutočniť 

 ktorú z investícií realizovať (pri výbere z viacerých variant) 

 

2.2 Fázy investičnej činnosti 

 

Vlastná príprava k realizácií a následná realizácia investičného projektu je jednou zo 

základných podmienok úspechu v oblasti dlhodobého strategického rozvoja podniku,  



a preto je treba venovať tomu náležitú pozornosť. Ak chápeme riadenie projektov ako životný 

cyklus, potom ho môžeme rozdeliť na nasledujúce tri fázy životného cyklu projektu. [10] 

 

Predinvestičná (predbežné plánovanie a príprava projektového zámeru), kde zahrňujeme: 

 

Identifikácia projektu 

Predbežný výber 

Štúdia prevoditeľnosti 

 

Investičná (podrobné plánovanie a realizácia projektu) 

Prevádzková (tiež označovaná ako operačná fáza) 

Fáza ukončenia a likvidácie projektu 

 

Obrázok číslo 2.1 

Fázy životného cyklu projektu 

 

 

Zdroj: Němec, V.  Projektový management. 2002 

 

 



2.2.1 Predinvestičná fáza  

 

Zvýšená pozornosť by sa mala venovať predinvestičnej fáze, pretože výsledok daného 

projektu bude do značnej miery závisieť na informáciách a poznatkoch z marketingovej, 

technicko-technologickej, finančnej a ekonomickej oblasti, ktoré sa získavajú v rámci 

technicko-ekonomickej štúdie, tzv. Feasibility study.  

V tejto fáze ide o obdobie prípravných prác, v ktorom sa projekt pripravuje a rozhoduje sa 

o jeho realizácií či zamietnutí. Zahrňuje predbežné plánovanie a prípravu projektu. Je nutné 

stanoviť ciele a stratégiu projektu k dosiahnutiu stanovených cieľov. Dôležité je, že všetky 

príjmy a výdaje vzniknuté v tomto období sú irelevantné pre posúdenie zmysluplnosti 

investície. Preto nesmú jej hodnotenie ovplyvniť. Jedná sa o  tzv. utopené náklady, ktoré síce 

priamo s investíciou nesúvisia, ale ich vznik je nezávislý od realizácie investície. 

 

Predinvestičná fáza zahrňuje spravidla niekoľko naväzujúcich etáp: 

 

Identifikácia projektu 

 

Ide o hľadanie investičných príležitostí, ktoré prebieha neustálym sledovaním 

podnikateľského mikro a makrookolia, taktiež treba sledovať technologický vývoj v obore, na 

trhoch, právne predpisy a normy. Tieto dostupné informácie a príležitosti je treba spracovať 

do takej formy, ktorá umožňuje hrubé posúdenie nádejnosti projektu tzv. opportunity studies. 

Vyhodnotenie by nemalo byť zbytočne podrobné a nákladné, výsledkom je zoznam možných 

príležitostí.  

 

Predbežný výber 

 

Jedná sa o medzistupeň medzi hľadaním príležitostí a spracovaním ich dôkladnej analýzy.  

Predbežný výber by nám mal určiť : 

 

  či základná myšlienka je dostatočne atraktívna  pre investorov 

 posúdiť všetky možné varianty projektov 

 určiť či je podnikateľská príležitosť dostatočne stabilná 



 určiť či realizácia a dopady projektu sú v súlade s predpismi na ochranu životného 

prostredia [3]  

Predbežný výber by mal stanoviť, ktorým príležitostiam by sa malo venovať viacej pozornosti 

a spracovať pre ne rozsiahlu a nákladnú štúdiu prevoditeľnosti. V prípadoch, ak je prvotná 

identifikácia investičných príležitostí spracovaná dôkladnejšie, je možné fázu predbežného 

výberu vynechať a priamo spracovávať technicko-ekonomickú štúdiu prevoditeľnosti. 

 

Technicko – ekonomická štúdia prevoditeľnosti  

 

Nazývaná taktiež aj Feasibility Study by mala poskytovať všetky podklady potrebné pre 

rozhodnutie. Je dôležité zdôrazniť, že táto štúdia neposkytuje informácie o tom ako sa má 

ľudský faktor, v tomto prípade vedenie podniku rozhodnúť, ale je len pomocným nástrojom 

pri rozhodovaní. Rozhodnutie musí učiniť manažér sám. 

Sú v nej zahrnuté všetky požiadavky a možnosti súvisiace s uvedením investície do 

realizačnej fázy, najmä spracovanie technických a finančných požiadaviek: celá štúdia sa 

samozrejme odvíja od požiadaviek na trhu a jej prognózy.  Situácia v podniku a na trhoch je 

potom hodnotená v kontexte podnikového makro aj mikrookolia, všetko je podložené 

dôkladnou finančne ekonomickou analýzou a hodnotením jednotlivých variant projektu. Na 

vypracovaní sa podieľa tým zložený z odborníkov  zo všetkých potrebných oblastí 

a vypracovanie štúdie je postupným procesom, ktorý rieši optimalizáciu v súvislosti s cieľmi 

podniku a so spätnými väzbami, ktorú môže vyvolať realizácia projektu. V prípade najdenia 

nedostatočných efektov alebo iných slabín je projekt zamietnutý.  

 

Feasibility study by mala obsahovať: 

 

 analýzu trhu 

 marketingovú stratégiu 

 analýzu vstupov 

 analýzu zariadenia 

 analýzu ľudských zdrojov 

 analýzu lokalizácie projektov 

 analýzu organizácie a riadenia 

 analýzu rizika 

 finančnú analýzu 



 plán realizácie  

 

Pri spracovaní feasibility study by sa nemalo zabúdať na dôsledky a vzájomne previazanie 

jednotlivých krokov projektu, môže sa previesť aj analýza citlivosti na zmenu jednotlivých 

parametrov projektu. Pozitívne vypovedajúca štúdia je potom spracovaná do výslednej 

hodnotiacej správy, ktorá je ďalej používaná ako podklad pre inštitúcie, aby sa mohli podieľať 

na financovaní projektu. [10] 

 

2.2.2 Investičná fáza  

 

Jedná sa o obdobie od začiatku investičnej výstavby projektu po začiatok prevádzky tohto 

zariadenia. Z hľadiska hotovostných tokov býva toto obdobie v znamení vysokého previsu 

výdajov nad príjmami. Je potrebné tu menovať hlavného manažéra projektu, ktorý je 

zodpovedný za riadenie projektu a projektový tým. Spracovávajú sa tu podrobné 

implementačné plány, definuje sa projektová organizácia, zdroje, náklady, prebieha výber 

dodávateľov atď.  

 

Táto fáza už znamená vlastnú realizáciu projektu: 

 

 vytvorenie potrebnej právnej, finančnej a organizačnej základne 

 získanie technológie (nákupom či vývojom) a ich technická dokumentácia 

 ponukové riadenie – výber dodávateľov dlhodobých aj krátkodobých aktív 

 získanie potrebného majetku 

 zaistenie personálnej stránky 

 zábehový prevoz 

 

Predpokladom úspešnej realizácie investičného projektu je spracovanie kvalitného plánu 

a časového harmonogramu tak, aby nebol ohrozený termín uvedenia projektu do prevádzky. 

Naopak niektoré podcenenie v predinvestičnej fázy môžu prinášať straty vo fáze investičnej. 

Plán však nie je nič nemenné, pevne dané, je treba sledovať jeho plnenie a porovnávať 

základné predpoklady so skutočnosťou, aby sa včas zistilo prekročenie investičných 

nákladov. Je nevyhnutné vyhotoviť aj dopad týchto zmien na ekonomickú efektívnosť 

projektu.  



Rozdiel tu spočíva v tom, že zatiaľ čo v predinvestičnej fáze bola rozhodujúca kvalita 

a spoľahlivosť údajov, tak v investičnej fáze je kritickým faktorom čas. Veľkou chybou je 

snaha skracovať, alebo dokonca vynechávať niektoré kroky predinvestičnej fázy s cieľom 

znížiť náklady na prípravu projektu, pretože by to mohlo mať negatívne dopady v priebehu 

realizácie projektu. [3] 

 

2.2.3 Prevádzková fáza 

 

Je charakterizovaná dobou životnosti projektu. Počas tejto fáze by už mali príjmy 

v jednotlivých obdobiach prevyšovať náklady v tomto období. Týka sa celej etapy realizácie 

projektu. Nepodcenená predinvestičná fáza je síce určitým príspevkom k úspešnému koncu 

procesu realizácie, vrátane prevoznej fáze, ale nikdy nemôže poskytnúť plnú záruku. Môže sa 

stať, že vývoj v okolí podniku nebude v súlade a bude treba pristúpiť ku korekcii, ktorá môže 

byť ťažká a náročná, hlavne ak sa ukáže že nereálne alebo úplne zlé boli základné strategické 

predpoklady, je namieste zvážiť pomer ďalších nákladov k možným efektom z pokračovania 

v realizácií projektu. 

Prevádzkovú fázu je potrebné posudzovať z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. 

Krátkodobý pohľad sa týka spustenia prevádzky projektu, kedy môžu vzniknúť problémy 

prameniace z realizačnej fázy projektu napr. nezvládnutie technologického procesu, 

výrobných zariadení, nedostatočná kvalifikácia pracovníkov atď. Dlhodobý pohľad sa týka 

celej stratégie, na ktorej sa projekt zakladá. Ak sa tieto predpoklady stanovili nesprávne tj. 

skutočný vývoj je odlišný od plánovaného, realizácia korekčných opatrení je náročná a často 

veľmi nákladná. [5] 

 

2.2.4 Fáza ukončenia a likvidácie projektu 

 

Je to záverečná časť projektu, ktorá zahrňuje v sebe zastavenie výroby a činnosti spojené 

s ukončením investície. Patrí sem napríklad demontáž zariadenia, likvidácia majetku, predaj 

zásob, rozdiel príjmov a výdajov z likvidácie predstavuje tzv. likvidačnú hodnotu projektu 

 

Ide o obdobie kedy skončila doba životnosti projektu, respektíve tento sa už nevyužíva. V nej 

môžu takisto vzniknúť určité výdaje (náklady na likvidáciu), alebo príjmy (výnosy z predaja 

zariadenia). [8] 



2.2.5 Subjekty investičnej činnosti  

 

Priamy účastníci:  

 

 investor, t.j. podnik, ktorý realizuje investíciu 

 projektant, ktorý plní aj funkciu autorského dozoru 

 dodávatelia, lizingové  a franchisingové organizácie 

 

Nepriamy účastníci: 

 

 banky, poisťovne 

 orgány štátnej moci (ministerstvá, vláda) 

 miestne orgány štátnej správy ( úrady životného prostredia ) 

 

Dodávateľské systémy:  

 

 investorský systém – pri ktorom investor komunikuje so všetkými účastníkmi 

investičného procesu 

 systém dodávateľa stavby pri ktorom investor komunikuje s jediným partnerom, tj. 

dodávateľom celej stavby 

 kombinácia viacerých predchádzajúcich systémov 

 

Investičné rozhodovanie: 

 

 kritérium rentability – maximálna ziskovosť investície 

 kritérium finančnej stability [6] 

 

 

 

 

 

 

 



Magický investičný trojuholník   

 

Obrázok číslo 2.2 

Vzťah medzi likviditou, výnosmi a rizikom 

 

 

Zdroj: GAJDÚŠEK, M. Univerzita investovania. 2007 

 

Magickosť trojuholníku spočíva v tom, že snahou o dosiahnutie najlepšieho výsledku na 

jednom vrchole zaplatíme stratou na inom. Nie je možné dosiahnúť najlepších výsledkov 

súčastne na všetkých troch vrcholoch. Jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré ovplyvňujú 

rozhodovanie investora je jeho budúci výnos resp. očakávaná výnosnosť. 

 

 Čím vyšší výnos prináša investícia, tým je s pravidla rizikovejšia (a menej likvidná) 

 Čím je investícia výnosnejšia, tým je spravidla menej likvidná (a rizikovejšia) 

 Čím je investícia likvidnejšia, tým je menšie riziko (a aj výnos) 

 

Z hľadiska podmienok za akých podnik prijíma rozhodnutia o investíciách, môže isť o: 

 

 rozhodovanie za istoty 

 rozhodovanie za neistoty 

 rozhodovanie za rizika [13] 

 

 

 

   riziko výnosy 

  likvidita 



2.3 Charakteristika finančných aspektov investície  

 

Pre každý investičný projekt sú pri jeho finančnom vyhotovení dôležité tieto ekonomické 

parametre: 

 

 kapitálové výdavky 

 očakávané peňažné príjmy z investície počas životnosti 

 životnosť hmotného majetku získaného investíciou 

 

Súčasťou technicko-ekonomickej štúdie je finančná a riziková analýza, ktorá stanovuje 

ekonomickú výhodnosť skúmaného investičného projektu. Uskutočnenie týchto analýz si 

vyžaduje poznanie niektorých základných veličín. Výpočtové metódy založené na 

nákladovom princípe si vyžadujú údaje o nákladoch spojených s investíciou, metódy založené 

na ziskovom princípe pracujú s predpokladaným ziskom súvisiacim s hodnoteným 

investičným projektom.  

 

2.3.1 Vymedzenie kapitálových výdajov    

 

Za kapitálové výdavky investičného projektu sa považujú 

 

 výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (kúpa pozemkov, stavieb, 

umeleckých diel) 

 výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (oceniteľné práva, know-

how, licencie) 

 

Väčšia časť kapitálových výdavkov, najmä vo výrobnom podniku, predstavuje výdavky na 

obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Určitá časť týchto výdavkov sa vzťahuje aj na 

obdobie prevádzky. Niekedy je možné, že realizovaný projekt už čiastočne funguje, vtedy sa 

fáza realizácie prekrýva s fázou prevádzky. Nemôže sa zabúdať na výdavky spojené 

s obnovou zariadenia. Rozhodujúci je pritom majetok s najdlhšou životnosťou. Ďalšiu 

dôležitú zložku tvoria výdavky na trvalý prírastok obežného majetku. Nová investícia 

vyžaduje aj tzv. hrubý pracovný kapitál (záväzky, pohľadávky). Predpoklad, že rast 



obežného majetku vyvolá aj rast krátkodobých pasív, umožňuje uvažovať o trvalom 

prírastku čistého pracovného kapitálu. [11] 

 

2.3.2 Peňažné výdaje 

 

Peňažné výdaje v prevádzkovej fáze tvoria predovšetkým prevádzkové náklady (spotreba 

materiálu a energie, služby, osobné náklady) vynaložené v danom roku. Na rozdiel od 

investičných výdajov sa u peňažných výdajov očakáva ich premena na príjmy už behom 

jedného roku. Odpisy sú často významnou nákladovou položkou, ale neznamenajú pre podnik 

peňažný výdaj. Sú zahrnuté v obstarávacej cene investičného majetku, ktorý je už súčasťou  

investičných výdajov. Zahrnutie odpisov do peňažných výdajov by znamenalo ich zdvojenie 

a nesprávny výpočet efektívnosti investičného projektu. Medzi peňažné výdaje patria okrem 

prevádzkových nákladov i finančné náklady a daň z príjmov právnických osôb. Ak je projekt 

celkom alebo čiastočne financovaný dlhodobým úverom, významnú nákladovú položku tvoria 

úroky, ktoré predstavujú skutočný peňažný výdaj. Avšak v prípade hodnotenia investičných 

projektov pomocou dynamických metód sa využíva diskontná sadzba, v ktorej je obsiahnutá 

úroková sadzba úverov. V takých prípadoch sa úroky nezapočítavajú ako peňažný výdaj. [5] 

 

2.3.3 Vymedzenie očakávaných peňažných príjmov z investície  

 

Prínosy z investičného projektu sa realizujú v období používania dlhodobého majetku, 

ekonomicky vyjadrené – je to zisk, ktorý sa dosahuje počas životnosti majetku. Za prínos 

z investície sa považujú čisté peňažné príjmy, teda kladný tok peňažných prostriedkov (cash 

flow), ktoré predstavujú najmä zisk po zdanení a odpisy. Určenie peňažných príjmov 

predstavuje kritické miesto investičného rozhodovania, čo je spôsobené životnosťou 

dlhodobého majetku, ktorá je dlhšia ako doba jeho obstarania. Aby sme dokázali reálne 

posúdiť prínosy musíme vyčísliť ročné čisté peňažné príjmy a zohľadniť faktor času, čiže 

vyjadriť ich časovú hodnotu. Pri zohľadnení faktoru času sa používa úrok, kde sa pomocou 

úročenia alebo odúročenia  určuje budúca alebo súčasná hodnota kapitálových výdavkov 

a očakávaných peňažných príjmov z investície. [11] 

 

 



Za ročné peňažné príjmy z investičného projektu behom doby jeho životnosti sa 

považuje: 

 

 zisk po zdanení 

 ročné odpisy 

 zmeny čistého pracovného kapitálu 

 príjem z predaja dlhodobého majetku na konci životnosti upravený o daň 

 

Pre vyčíslenie čistých peňažných tokov z investície môžeme použiť dve metódy: 

 

 priamu metódu – určíme všetky príjmy a výdavky v jednotlivých rokoch, pričom 

čistý peňažný tok zistíme ako rozdiel týchto  príjmov a výdavkov 

 nepriamu metódu – výnosy a náklady sa upravujú na príjmy a výdavky, najmä cez 

zmeny pracovného kapitálu, kde táto zmena v sebe zahŕňa zmenu výnosov na príjmy, 

s ohľadom na prírastky zásob a pohľadávok a zmenu nákladov na výdavky, s ohľadom 

na prírastky zásob surovín a materiálov  

 

Veľmi dôležité je určenie dane z príjmov, ktorá predstavuje významnú položku výdavkov. 

Určíme základ dane, ktorý nemusí byť totožný so ziskom pred zdanením, ktorý dostaneme 

úpravou zisku pred zdanením o odčítateľné a pripočitateľné položky. [4] 

 

2.3.4 Analýza rizika investičného projektu  

 

Každé rozhodovanie v čase je spojené s neistotou a každá ekonomická aktivita je vystavené 

riziku. Pri dlhodobom hmotnom investovaní sú viaceré riziká. Obvykle sa pri dlhodobom 

investovaní prejavuje snaha, aby sa investíciou nezmenilo doterajšie celkové riziko podniku. 

Cieľom podnikateľa môže byť: 

 

 maximalizácia miery výnosu pri nezmenenej úrovni rizika 

 minimalizácia rizika pri nezmenenej úrovni miery výnosu 

 



Základným cieľom analýzy rizika investičných projektov je zvýšiť pravdepodobnosť ich 

úspechu a minimalizovať nebezpečenstvo takéhoto neúspechu, ktorý by mohol ohroziť 

finančnú stabilitu podniku.  

 

Analýza rizika investičného projektu ma tieto základné fázy: 

 

 určenie kritických faktorov rizika investičného projektu 

 určenie bodu zvratu investičného projektu, najmä pre kritické faktory 

 kvantifikácia rizika a možného dosahu na investičný projekt 

 hľadanie ciest a spôsobov zníženia rizika [11] 

 

2.4 Hodnotenie efektívnosti investičných projektov 

 

Pre hodnotenie efektívnosti a výber najvhodnejších projektov sa používajú rôzne metódy.  

 

Metódy podľa chápania efektov z investície: 

 

 Metódy, u ktorých ako kritérium hodnotenia vystupuje úspora nákladov 

 Metódy, u ktorých ako kritérium hodnotenia vystupuje vykazovaný zisk 

 Metódy, u ktorých ako kritérium hodnotenia vystupuje peňažný tok z investície  

 

Zisk ako kritérium umožňuje hodnotenie a výber z variant investičných projektov 

s rozdielnym rozsahom produkcie. Investície posudzujeme na základe dosiahnutého zisku po 

zahrnutí dane z príjmov.  Z hľadiska financií je možné zisk ovplyvňovať odpisovou politikou 

a použitými účtovnými metódami. Hodnota účtovného zisku sa v takom prípade môže 

výrazne líšiť od skutočného peňažného toku podniku.  

 

Nákladové metódy sa používajú, keď sa nedajú dostatočne odhadnúť ceny budúcej 

produkcie a teda sa nedá presne vyčísliť zisk. Očakávaným efektom je úspora investičných i 

prevádzkových nákladov. Aby sa tieto dve kategórie nákladov mohli porovnávať, vyjadrujú 

sa spoločne ako priemerné ročné náklady. Rozhodovanie na základe nákladových kritérií 

nevedie vždy k správnym rozhodnutiam. Je to spôsobené tým, že nevyjadrujú celkovú 

efektívnosť projektu, ale len jeho nákladovú efektívnosť. Preto sú tieto metódy vhodné len pri 



posudzovaní investičných projektov s rovnakými a vopred známymi objemami produkcie. 

Z finančného hľadiska sa za najlepšie kritérium hodnotenia projektov považujú čisté peňažné 

príjmy z investície tj. zisk po zdanení, odpisy. [6] 

 

Podľa toho či metódy rešpektujú faktor času rozlišujeme: 

 

Statické metódy, ktoré nezohľadňujú faktor času a z nich sa najčastejšie v praxi používajú 

metódy: 

 

 celkový príjem z investície  

 čistý príjem  z investície 

 priemerný ročný príjem z investície 

 priemerný ročný percentný výnos 

 priemerná doba návratnosti 

 doba návratnosti 

 

Dynamické metódy – zohľadňujú v sebe faktor času a patria tu metódy založené na čistých 

peňažných príjmoch: 

 

 metóda čistej súčasnej hodnoty (Net present value – NPV) 

 Vnútorne výnosové percento (Internal Rate of Return – IRR) 

 Index ziskovosti (Profitability Index – PI) 

 Doba návratnosti (Payback Period – PP) 

 Priemerný výnos z účtovnej hodnoty (Accounting-Based Profitability Measures –

ABPM) 

 

Pri hodnotení investícií  statických ako aj dynamických je treba vždy posúdiť dva 

okruhy problémov: 

 

 ekonomická efektívnosť investície 

 financovanie investície 

 

 



2.4.1 Statické metódy 

 

Zameriavajú sa predovšetkým na sledovanie peňažných prínosov z investície, prípadne na ich 

pomeriavanie s počiatočnými výdajmi. Neberú v úvahu faktor rizika a čas berú v úvahu iba 

omezujúcim spôsobom, preto sú vhodné len k hodnoteniu investícií, u ktorých časový faktor 

nezohráva významnú úlohu a diskontná miera je veľmi nízka. ale napriek tomu sa používajú 

pre rýchle a jednoduché vyhodnotenie a hlavne pre rýchle vylúčenie nevýhodných investícií. 

Za hlavné nedostatky statických metód sa považuje to, že sledujú iba statickú výnosnosť bez 

rešpektovania faktoru času, teda fakt, že peniaze, ktoré má podnik k dispozícií v súčasnosti 

majú inú hodnotu ako peniaze, ktoré obdrží/vydá v neskoršom časovom období. Preto sa tieto 

metódy používajú iba pri menej významných projektoch a u projektoch s krátkou dobou 

životnosti, ktoré majú nízsky stupeň rizika. 

 

Hodnotenie pomocou statických metód by malo byť iba úvodnou fázou hodnotenia 

efektívnosti. Po ich uskutočnení je potrebné posúdiť, či sú výsledky postačujúce a či nie sú 

príliš zjednodušené. Ak je investícia prostredníctvom statických metód prijateľná, je vhodné 

pokračovať v hodnotení pomocou dynamických metód. [2] 

 

 Celkový príjem z investície 

Vypočítame ako súčet všetkých peňažných tokov  

 

                                         CP = CF1 + CF2 + ...+ CFn =  


n

i 1

CFi                                          

(2.1)     

 

Kde: CFi   cash flow v roku i 

 

 Čistý príjem z investície  

Je to celkový príjem upravený o počiatočné výdaje 

 

 NCP = CP – IN = - IN +  


n

i 1

CFi (2.2) 

Kde:    IN  počiatočný investovaný výdaj 



   CP  celkový čistý príjem 

 CFi cash flow v roku i  

 

 

 Priemerný ročný výnos plynúci z investície    

Priemerný ročný výnos sa počíta ako celkový príjem spojených s investíciou, delený počtom 

rokov životnosti investície 

 

                                                   Ø CF = 
n

CP

                                                                       (2.3)   
 

 

Kde: CP celkový príjem 

        n  počet rokov životnosti investície 

 

 Priemerná ročná návratnosť  

Vyjadruje, koľko percent investovanej čiastky sa ročne priemerne vráti 

 

                                                Ø CF = 
IN

CP

       (2.4)
 

 

Kde:  Ø CP  priemerný ročný príjem z investície 

          IN   počiatočný kapitálový výdaj 

 

 Priemerná doba návratnosti  

 

                                                  Ø doba = 
CF

IN

                  (2.5) 

 

Kde: IN počiatočný kapitálový výdaj 

 CF cash flow

 

 

Vyjadruje, za akú dobu pri rovnomernej realizácií peňažných tokov by malo dôjsť k splateniu 

investície. Treba ale brať ohľad na to, že projekt môže prinášať veľkú časť príjmov na 



začiatku doby životnosti a v ďalších rokoch životnosti môže vykazovať výrazne nižšie príjmy 

a to spôsobí podstatné zníženie priemerných výnosov. Výsledkom čoho môže byť dlhšia doba 

návratnosti vypočítaná pomocou tohto ukazovateľa oproti skutočnosti. [4] 

 

 Doba návratnosti  

 

V predchádzajúcich metódach sa  používali priemerné hodnoty peňažných tokov, čo môže 

viesť k nepresným výsledkom. Výpočet doby návratnosti (payback period – PP)  sa 

uskutočňuje na základe peňažných tokov jednotlivých rokov. Preto PP patrí k presnejším 

ukazovateľov zo statických metód. 

 

Pri výpočte doby návratnosti najskôr musíme vypracovať prehľad peňažných tokov 

v jednotlivých rokoch životnosti projektu. Príslušné príjmy sa vyjadrujú ako súčty všetkých 

príjmov za dané obdobie kumulovaným spôsobom. Počiatočný peňažný výdaj sa vráti 

v okamžiku, kedy bude kumulované cash flow z investície po prvý krát vykazovať kladnú 

hodnotu. 

 

Nevýhodou tejto metódy je, že taktiež neberie v úvahu fakt, že peniaze ktoré máme 

k dispozícií v súčasnosti, majú inú (väčšiu) hodnotu ako peniaze, ktoré obdržíme s určitým 

oneskorením o niekoľko časových období, môžeme povedať, že ani táto metóda okrem 

faktoru rizika nerešpektuje faktor času. [7] 

 

2.4.2 Dynamické metódy  

 

Dynamické metódy sa snažia odstrániť nedostatky statických metód a to predovšetkým tým, 

že do svojich výpočtových ukazovateľov zahrňujú  faktor času a čiastočne i faktor rizika. 

 

Pri dynamických metódach sú zmeny v čase relatívne presne stanovené tým, že sa prevádza 

rozčlenenie jednotlivých platieb do časových období.  

 

 

Je tu treba zodpovedať nasledujúce otázky: 

 



 je daná investícia ekonomicky efektívna?, tj. zrovnanie áno/nie (bude vložený kapitál 

vrátane dostatočného zúročenia získaný späť) 

 ktorá investícia je najvýhodnejšia? (pri niekoľkých alternatívach) 

 kedy sa má investovať? 

 na aké časové obdobie sa má investovať? [8] 

 

 Čistá súčasná hodnota (Net present value – NPV) [2] 

 

Táto metóda sa považuje za najpresnejšiu metódu investičného rozhodovania, pretože 

vychádza z čistých peňažných príjmov a zohľadňuje časovú hodnotu peňazí. Dostávame 

zrozumiteľný výsledok a tým aj jasné rozhodovacie kritéria. Čistá súčasná hodnota sa počíta 

ako rozdiel medzi diskontovanými peňažnými príjmami z investície a kapitálovými výdajmi. 

Ak by sa tieto kapitálové výdaje uskutočňovali dlhšiu dobu je potrebné ich taktiež 

diskontovať, čím sa vyjadrujú budúce peňažné príjmy v hodnote, ktorú má v okamihu 

hodnotenia investícia. Hodnota budúcich peňažných tokov sa určuje z hodnoty súčasnej  

 

                                                 FV = PV (1 + r)
n                                                                                  

(2.6) 

 

 Kde:  FV budúca hodnota (future value), 

PV  súčasná hodnota (present value), 

r  úroková miera, 

n počet rokov počas ktorých je čiastka investovaná 

 

Z tohto vzťahu je zrejmé, že súčasná hodnota sa vypočíta ako: 

 

                                          nr

FV
PV



1

                              (2.7) 

 

Kde:  FV budúca hodnota (future value), 

PV  súčasná hodnota (present value), 

r  úroková miera, 

n počet rokov počas ktorých je čiastka investovaná 

 

 



Metóda čistej súčasnej hodnoty je potom definovaná nasledovne: 

 

Je to základná metóda, ktorá porovnáva príjmy a výdaje z investície, ale vždy v súčasných 

hodnotách, 

Metóda je vlastne iba porovnávaním kapitálových výdajov a príjmov z investície, ale v jej 

súčasnej hodnote. NPV zohľadňuje faktor času a rizika aj časový priebeh investície. NPV 

potom v absolútnom čísle (v Kč alebo inej mene) udáva, koľko peňazí nad investovanú 

čiastku dostane podnik naviac, tj, o koľko vzrastie hodnota podniku.  
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alebo 

                                  







n

i
i
K

r

CF
NPV

1 1                                          (2.9) 

 

Kde: IN  počiatočný investičný výdaj

 

CFi  cash flow v roku i 

n  počet rokov 

NPV udáva, koľko peňazí nad investovanú čiastku dostaneme navyše  

K  kapitálový výdaj 

 

Podmienkou, aby management prijal investičný projekt, je aby diskontované peňažné príjmy 

prevyšovali počiatočné kapitálové výdaje.   

Ak je NPV záporné číslo, čo znamená že príjmy sú nižšie ako výdaje, investičný projekt nie je 

pre podnik výhodný a jeho realizácia by iba znižovala trhovú hodnotu. Ak sa NPV rovná nule, 

investičný projekt je neutrálny a jeho realizácia nezvýši ani nezníži trhovú hodnotu. Jediný 

prípad, kedy sa rozhodneme projekt prijať je keď NPV bude vykazovať kladné údaje.  

 

 Ak je NPV kladná (NPV>0) –> investičný projekt je prijateľný 

 Ak je NPV záporná (NPV<0) –> investičný projekt je neprijateľný 

 NPV = 0 –>   projekt je neutrálny [11] 



Slabinou metódy NPV je, že absolútny výsledok zo spracovania informácií, môže skresliť 

pohľad na zrovnávanie viacerých investícií, preto je vhodné doplniť ju niektorou z metód, 

ktoré tento relatívny pohľad ukazuje. 

Ďalšou slabinou je vysoká citlivosť na vývoj úrokových mier, ktoré sa premietajú do výšky 

diskontného faktoru a je v turbulentnom prostredí ťažko predikovateľná Významnú úlohu 

zohráva aj načasovanie peňažných tokov. Čím neskôr dochádza k získavaniu príjmov, tým je 

ich súčasná hodnota nižšia. Ak je celkový objem prognózovaných peňažných tokov určený 

správne, ale poradie získavania týchto tokov nebude zodpovedať skutočnému poradiu, môže 

byť čistá súčasná hodnota posudzovaného investičného projektu stanovená odlišne od 

skutočnosti. [3] 

 

 Upravená čistá súčasná hodnota projektu 

 

Pomerne často využívaným spôsobom metódy NPV je výpočet pomocou sadzby 

nezahrňujúcej spôsob financovania investičného projektu. Tento spôsob používa iba tzv. 

požadovanú výnosnosť, ktorá zahrňuje alternatívny výnos a prípadne riziko projektu. 

Dôsledky financovania projektu na efektívnosť projektu sa vyjadrujú prostredníctvom 

upravenej čistej súčasnej hodnoty.  

 

                              FČZČU  /                                 (2.10) 

 

Kde: ČU  upravená čistá súčasná hodnota 

Čz  základná čistá súčasná hodnota projektu 

F   súhrn čistých súčasných hodnôt finančných dôsledkov projektu 

 

 Vnútorné výnosové percento (vnútorná miera výnosu) (IRR – Internal Rate of 

Return)  

IRR predstavuje takú úrokovú mieru, pri ktorej sa súčasná hodnota peňažných príjmov 

z investície rovná kapitálovým výdajom. Je to tá situácia, keď sa čistá súčasná hodnota 

investičného projektu rovná nule. Pre výber z rôznych variant investičných projektov je 

potom kritériom výberu vyššia vnútorná miera výnosnosti.  



Zatiaľ čo NPV počíta so stanovenou diskontnou mierou, metóda IRR sa zakladá na nájdení 

tejto sadzby. Hľadanie tejto sadzby je náročný proces, často uskutočniteľný iba pomocou 

výpočtovej techniky. Jedná sa o riešenie rovnice n-tého stupňa, kde n je doba životnosti 

projektu. U projektov so životnosťou viac ako 2 roky už neexistuje priame a jednoznačné 

riešenie, preto je potrebný tzv. iteračný spôsob výpočtu IRR. Prvým krokom je výber 

ľubovoľnej hodnoty diskontnej sadzby i a výpočet NPV projektu. Pokiaľ by nám NPV vyšla 

kladná, zvolíme vyššiu diskontnú sadzbu a vypočítame znova NPV, pokiaľ by bola NPV 

záporná, tak volíme naopak nižšiu diskontnú sadzbu a pre výpočet IRR použijeme vzorec: 

 

           Nv

VN

N

N ii
NPVNPV

NPV
iIRR 


 .

                    (2.11) 

 

Kde: iN nižšia úroková sadzba 

iV  vyššia úroková sazba 

NPVN čistá súčastná hodnota pri nižšom úroku 

NPVV čistá súčastná hodnota pri vyššom úroku 

 

Nevýhodou je, že ukazovateľ IRR nemôže byť použitý ako rozhodovací ukazovateľ. Je 

potrebná hodnota, s ktorou by sa IRR pomeriaval. Touto hodnotou je diskontná miera 

používaná pri výpočte čistej súčasnej hodnoty. Na základe porovnania týchto hodnôt možno 

dospieť k rozhodnutiam: [4] 

 

Ak je IRR > r je investičný projekt prijateľný 

Ak je IRR < r je investičný projekt neprijateľný 

 

Doplnením metódy NPV o vnútorné výnosové percento je možné odstrániť jeden z jej 

základných nedostatkov, ktorým je práve vyjadrenie samotného absolútneho výnosu. 

I v prípade voľby medzi viacerými investičnými variantmi je vhodné použiť kombináciu 

viacerých metód. Rozhodovanie potom závisí okrem výsledkov poskytovanými jednotlivými 



metódami na skutočnostiach či je možné realizovať viacej investícií súčasne a či je realizácia 

jednej investície podmienená upustením od druhej. [4] 

Vnútorná miera výnosnosti vyjadruje najvyššiu úrokovú sadzbu pri ktorej je projekt 

akceptovateľný. Táto miera sa porovnáva s požadovanou  mierou výnosu pričom platí, že 

akceptovateľné sú tie projekty, ktoré majú vyššiu vnútornú mieru výnosu ako je požadovaná 

miera výnosu.  

Je vhodnejšie použiť metódu NPV, pretože ukazuje, ktorý projekt prispeje k rastu hodnoty 

firmy. IRR  vyjadruje iba relatívnu výnosnosť investičného projektu.  

 

 Index rentability (Profitability Index, PI, index ziskovosti) 

 

Index rentability (IR) je ďalšou metódou vyhodnocovania kapitálových investícií a používa sa 

ako vhodné doplnenie metódy NPV. Používa sa v prípadoch, keď musíme vyberať medzi 

viacerými investičnými projektmi pri obmedzených kapitálových zdrojoch. Ak platí 

obmedzenie kapitálových zdrojov, musia byť projekty radené tak, aby ich čistá hodnota 

obmedzená kapitálovými zdrojmi bola čo najvyššia. A práve k tomu sa používa index 

rentability. Počíta sa ako podiel diskontovaných čistých peňažných tokov a investičných 

výdavkov. 
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                  (2.12) 

 

Kde: PI index ziskovosti  

CF  cash flow 

IN  počiatočný kapitálový výdaj 

K  kapitálový výdaj 

i počet rokov 

 

IR > 1 projekt je pre investora výhodný 

IR < 1 projekt je neakceptovateľný 



IR = 1 projekt je indiferentný (výnos z projektu = alternatívnym nákladom) 

 

Index rentability nadobúda hodnoty väčšie ako 1 len vtedy, ak je hodnota ČSH kladná, 

naopak index je menší ako 1, ak je hodnota ČSH záporná, alebo sa rovná nule. [6] 

 Doba návratnosti (Payback Period, PP) 

 

Doba návratnosti predstavuje obdobie za ktoré cash flow prinesie hodnotu rovnajúcu sa 

počiatočným kapitálovým výdajom na investíciu. Počíta sa podobne ako pri statických 

metódach s tým rozdielom, že postupne načítavané cash flow budú v súčasných hodnotách, 

teda diskontované. Na základe doby návratnosti sa potom firma rozhoduje, že príjme taký 

projekt, ktorého hotovostné toky uhradia kapitálové výdaje čo najskôr. Ako každá metóda, aj 

táto metóda má niektoré nedostatky: 

 

 Zanedbanie tokov, ktoré investícia prinesie až po splatení 

 Subjektivita pri dobe návratnosti, ktorá nerešpektuje to, že projekty, ktoré sú merané 

môžu mať rôznu životnosť. Je potom samozrejmé, že ak bude obdobie príliš krátke, 

budú z výberu vylúčené dobré projekty len preto, že boli navrhované ako dlhodobé. 

Preto túto metódu je možné používať iba pri projektoch s rovnako dlhým časovým 

horizontom [8] 

 

 Priemerný výnos z účtovnej hodnoty 

 

Investory taktiež hodnotia projekty na základe účtovnej miery výnosu. Pri priemernom 

výnose z účtovnej hodnoty sa priemerné prognózové zisky, od ktorých sa odčítajú odpisy a 

dane delia priemernou účtovnou hodnotou investície. Tento pomer sa potom porovnáva 

s účtovnou mierou výnosu firmy jako celku alebo s nejakým iným externým ukazovateľom. 

Ako najefektívnejšia investícia je potom označený projekt s najvyššou percentuálnou 

hodnotou. [4]  

 

 

 



3. Praktická časť 

 

3.1 Charakteristika sklárskeho podniku Rona,  a. s. a jeho história 

 

Skláreň v Lednických Rovniach bola založená koncom 19 st. – v roku 1892 ako posledná 

najväčšia skláreň viedenskej spoločnosti ,, Jozef Schreiber´´ a synovci ,, Joseph Schreiber 

und Neffen ´´ (obr. 3.1). Skláreň sa pôvodne špecializovala na výrobu tabuľkového skla. O 

rok (1893) sa produkcia preorientovala na výrobu úžitkového lisovaného skla a koncom roku 

1894 sa začalo aj s výrobou ručne fúkaného skla pod značkou Rona Crystal. Zručnosťou 

sklárov a kvalitou svojich výrobkov nadobudla skláreň veľmi rýchlo medzinárodného 

významu a prevažná väčšina produkcie bola určená na export. 

 

Obrázok číslo 3.1 

Náčrt fabriky v minulosti a jeden z jej zakladateľov 

 

 

Zdroj: www.rona.sk 

 

S vývojom spoločnosti sa menil aj jej názov. Po roku 1992 sa spoločnosť menovala LR 

CRYSTAL. V roku 2002 sa opäť menil jej názov a to na RONA CRYSTAL. Nevyhnutnou 

súčasťou tohoto procesu sa stala reorganizácia predaja a prevzatie obchodných aktivit a 

činností spoločnosťou B. D. S. založenou v roku 1995, neskôr RONA Trading, a. s. a 

následne nastala změna jej obchodného mena na RONA, a. s. od 9.1. 2002. 

 

Spoločnosť RONA, a. s. bolo založená 18. októbra 1995 a do Obchodného registra 

Okresného súdu v Trenčíne bolo zapísaná 2. januára 1996. Dňom 1. 1. 2003 došlo k zlúčeniu 

so spoločnosťou RONA CRYSTAL, a. s.  a stala sa jej univerzálnym právnym nástupcom a 

prebrala celé obchodné imanie, práva a povinnosti vrátane neznámych.  

http://www.rona.sk/


Zavedením Eura 1. 1. 2009 vytvorila Slovenská republika základ pre menovú stabilizáciu 

obchodných aktivit. V roku 2009 bolo viac ako 84 % obchodov realizovaných v Eure, čo 

prospelo k významnému zníženiu menového rizika, s ktorým musela firma dlhé roky bojovať, 

z důvodu významného posilňovania slovenskej koruny. Ďalšími významnými menami, ktoré 

boli najčastejšie používané boli USD s podielom 9,7 % a GBP s podielom 5,1 %. 

 

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6 457 393 EUR, je tvorené 1 036 589 kusmi 

kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 4,447986 EUR a 184 666 kusmi 

kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 10 Eur. Všetky vydané akcie sú 

plne splatené. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií 

k výške základného imania.  

 

Akciová spoločnosť je spoločnosťou s významným proexpertným zameraním, kde viacej ako 

96 % produkcie firmy našlo svojích klientov mimo Slovenskej republiky. 

 

Graf číslo 3.1 

Štruktúra exportu spoločnosti RONA, a. s.  v roku 2010 

 
 

 

Zdroj: interné dokumenty RONA, a. s. 

 

 

 

 



Logistika 

 

V roku 2010 pokračovalo intenzívne úsilie zamerané na optimalizáciu všetkých procesov 

spojených s dodávateľským reťazcom spoločnosti. Podrobne boli analyzované procesy 

nákupnej, vyrobnej logistiky i logistiky predaja. Dobudovala sa skladová zásoba RONA 

Select (strojná i ručná) a RONA Gastro. Vytvoril sa tak predpoklad pre naplnenie cieľa 

predaja výrobkov pod vlastnou značkou – cez krátke dodacie lehoty, flexibilné dodávky aj 

menších množstiev a rýchlu dopravu na miesto určenia, navyšovať predaj výrobkov s výrazne 

vyššou ekonomickou efektivitou. 

 

Strojová výroba zostáva aj naďalej nosnou výrobou z pohľadu objemu produkcie v kusoch aj 

v peňažných jednotkách. V objemovom vyjadrení je to cca 85 % celkového objemu 

produkcie, Vyrába približne 50 mil. kusov výrobkov v hodnote 804 024 tis. Sk (26 688 707 

EUR). Moderné automatické linky vyrábajú výrobky len veľmi ťažko rozoznateľné od ručnej 

práce. Vo výrobkoch sa uplatňujú vysoké nároky na kvalitu a dizajn, ktorým dokáže firma 

vyhovieť, o čom svedčí získanie certifikátu na riadenie kvality podľa ISO 9002 od anglickej 

firmy Llod´s Register Quality Assurance (viď Príloha č. 3.1). Hlavným zámerom 

spoločnosti i naďalej zostáva rozširovanie výrobných kapacít budovaním nových 

technologických liniek, nových skladových priestorov a zároveň aj rekonštrukciou už 

vyrábajúcich liniek. 

 

Ručná výroba vyrobila 1,8 mil. kusov sklárskych výrobkov, v hodnotovom vyjadrení to 

predstavuje 136 204 tis. Sk (4 521 145 EUR). V celkovom objeme produkcie sklárne 

predstavuje ponuka ručne vyrábaného sortimentu relatívne malý podiel. Ručná výroba a 

dekorovanie ručných a strojových polotovarov predstavuje v objemovom vyjadrení cca 15 % 

celkovej produkcie Ron,a a. s.  

 

Zušľachtenie vyrobilo 5,5 mil. kusov zušľachtených sklárskych výrobkov, v hodnotovom 

vyjadrení to je 181 219 tis. Sk (6 015 369 EUR). 

 

K 31. 12. 2010 spoločnosť zamestnávala 1 376 zamestnancov, z toho v robotníckej kategórii 

78,05%.  Medziročný stav zamestnancov bol zvýšený o 3 zamestnancov. 

 



Priemerný zárobok v roku 2010 dosiahol výšku 21 867 Sk (729 EUR), čo predstavuje 

medziročný rast 6,3% pri celkovom objeme 368 mil. Sk (12,3 mil. EUR) mzdových 

nákladov, z čoho ostatné mzdové náklady tvorili 10,2 mil. Sk. (340 000 EUR). 

 

3.2 Spoločnosť Rosenthal 
 

Spoločnosť Rosenthal bola založená v r. 1879 v Selbu tajnou radou Philippem Rosenthalem. 

Časom sa táto porcelánka rozrástla na výnimočnú a diverzifikovanú spoločnosť, ktorá je dnes 

jedným z hlavných svetových dodávateľov súdobého, inovatívneho designu v stolovaní, 

interiéru domácností a v oblasti darčekov. Za týmto úspechom stoja najmä osobnosti dvornej 

rady Philippa Rosenthala a jeho syna Philipa Rosenthala, ktorí firmu viedli  až do konca 70 

r. 20. st. a vybudovali jej kontakty s významnými umelcami a návrhármi z celého sveta. 

 

Od samého začiatku bola spoločnosť Rosenthal tá, ktorá ukazovala cestu vpred svojími 

formami a dekorom aj ostatným firmám. Pri svojích cestách, výstavách a v múzeách Philipp 

Rosenthal neustále vyhľadával najnovšie trendy a myšlienky, ktoré by aplikoval na výrobu 

porcelánu.  Do roku 1929, 50 r. od založenia, mala spoločnosť mnohé výrobné závody v 

Nemecku a rozsiahlu mezinárodnú predajnú sieť. Značka “Rosenthal” sa stala světoznámou 

(obr. 3.2) 

 

Obrázek číslo 3.2 

Logo spoločnosti Rosenthal 

 

 

Zdroj: www.rosenthalusa.com 

 

Spoločnosť je dnes preslávená hlavne výrobou luxusného porcelánu s umeleckými vzormi 

s typickou značkou Rosenthal. Výrobky firmy Rosenthal s dekódmi, ktoré tvoril návrhár 

Gianni Versace, patria u nás k najznámejším. Množstvo farieb a zložitosť jednotlivých 

http://www.rosenthalusa.com/


motívov a celkový vzhľad patria k atribútom, ktoré tieto produkty robia neopakovatelnými. 

Samozrejme k tomu prispieva aj šírka sortimentu.  

Vďaka širokému sortimentu je spoločnosť schopná uspokojiť všetky objednávky po 

špičkovom vybavení pre gastronómiu. Veľmi úspešnou v histórií Rosenthal sú kolekcie 

produktov rôznych historických štýlov. Nie nadarmo patria produkty Rosenthal na  Slovensku 

k najžiadanejším.  

 

3.3  Prípadová štúdia logistiky projektu Rosenthal 

 

 Produktové portfólio - je tvorené kalíškami, ktoré budú vyrobené na produkčnej 

linke pre výrobu kalíškov s ťahanou nohou 

Jednotlivé kalíšky, ich dizajnérske riešenie a konštrukčné parametre sú znázornené na 

obrázku (viď príloha č.3.2 – 3.9) 

 

 Cenová kalkulácia ponuky - cenová kalkulácia bola vykonaná v zmysle platnej 

internej smernice RONA, a. s. (smernica 22/EFU/2003, Pravidlá controllingu). 

Štruktúra tvorby ceny, ako aj výslednú predajnú cena uvádzame v Tab.č. 3.1 

 

Tabuľka číslo 3.1 

Jednotlivé náklady a ceny výrobkov 

Číslo výrobku Názov 
Skladová 

cena €/ks 

Cena na 

úrovni 

UVN €/ks 

Priame 

obch.náklady 

€/ks 
Predajná 

cena €/ks 
Zisk 

€/ks 

Miera 

zisku    

v % 

LR 6444/860 ml Bordeaux 0,59 0,77 0,04 0,90 0,09 10,00 

LR 6444/760 ml Burgunder 0,58 0,75 0,04 0,88 0,09 10,23 

LR 6444/650 ml Shiraz 0,57 0,73 0,04 0,86 0,09 10,47 

LR 6444/520 ml Bordeaux 0,54 0,70 0,04 0,82 0,08 9,76 

LR 6444/510 ml Biele víno 0,53 0,69 0,04 0,81 0,08 9,88 

LR 6444/550 ml Červené víno 0,53 0,68 0,04 0,80 0,08 10,00 

LR 6444/335 ml Biele víno 0,52 0,67 0,04 0,79 0,08 10,13 

LR 6444/235 ml Flétňa 0,47 0,61 0,04 0,72 0,07 9,72 

 

Zdroj: interné dokumenty RONA, a. s. 



 Cena produktov - bola, v zmysle dohody so zákazníkom, kalkulovaná pri dodacej 

podmienke EXW Lednické Rovne (sídlo výrobcu-dodávateľa), pričom zákazník si 

dodá vnútorný tzv. okrasný obal (4 - farebná fsetová potlač) 

 

V cenovej kalkulácii predajnej ceny je započítaný: 

 

 vonkajší obal (hnedo - hnedá 3 - vrstvá lepenka, stredná vrstva z B - vlny), tzv. master 

kartón  

 signá, čiarové kódy a ich nalepenie na vonkajší obal 

 EUR paleta 800 x 1200 

 kompletná manipulácia (vloženie výrobkov v okrasných obaloch do vonkajšieho 

obalu) 

 paletizácia vonkajších obalov a ich fixácia zmršťovacou fóliou na paletu 

 nakládka na prvý prepravný prostriedok 

 

Zákazník definoval aj výšku uloženia tovaru na palete – musí mať 1 800 mm (tovar bez 

palety). Produktové portfólio je tvorené kalíškami rôzneho objemu (860 ml - 235 ml), ako aj 

rozdielnej výšky, čomu zodpovedá aj rozličný počet kusov uložených na palete. Počty kusov 

výrobkov na palete pre jednotlivé druhy výrobkov uvádzame v Tab.č. 3.2 

Tabuľka číslo 3.2 

Počty kusov výrobkov na palete pre jednotlivé druhy výrobkov 

Číslo výrobku Názov Celkový počet v tis.kusoch Počet ks na palete EUR 

LR 6444/860 ml Bordeaux 3 000 420 

LR 6444/760 ml Burgunder 3 000 324 

LR 6444/650 ml Shiraz 3 600 432 

LR 6444/520 ml Bordeaux 4 200 576 

LR 6444/510 ml Biele víno 4 200 576 

LR 6444/550 ml Červené víno-barique 3 600 576 

LR 6444/335 ml Biele víno 4 200 882 

LR 6444/235 ml Flétňa 3 000 1044 

SPOLU  28 800  

 

Zdroj: interné zdroje RONA, a. s. 



Vzhľadom na rozsah projektu a jeho harmonogram (časové predradenie výroby pred prvou 

dodávkou do jeho logistického centra v Parme – viď nižšie) si zákazník vyžiadal predložiť 

osobitne kalkuláciu nákladov, ktoré súvisia s predajnou logistikou (skladovanie, doprava). 

Celková objednávka zákazníka, t.j. objemová dimenzia projektu je 28,8 mil. kusov výrobkov, 

pričom dodávky sú rozdelené do 2 časových blokov, jeden v roku 2011, druhý v roku 2012. 

Harmonogram dodávok produktov do distribučného centra zákazníka v Parme, Taliansko je 

uvedený v Tab.č. 3.3  a Tab.č. 3.4 

Tabuľka číslo 3.3, 3.4 

Harmonogram dodávok na rok 2011 

Číslo 

výrobku Názov 

Počet 

tis.ks v 

8/2011 

Počet 

tis.ks v 

9/2011 

Počet 

tis.ks v 

10/2011 

Počet 

tis.ks v 

11/2011 

Počet 

tis.ks v 

12/2011 SPOLU 

LR 6444/860 ml Bordeaux 300 300 300 300 300 1 500 

LR 6444/760 ml Burgunder 300 300 300 300 300 1 500 

LR 6444/650 ml Shiraz 300 600 300 300 300 1 800 

LR 6444/520 ml Bordeaux 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/510 ml Biele víno 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/550 ml Červené víno 300 600 300 300 300 1 800 

LR 6444/335 ml Biele víno 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/235 ml Flétňa 300 300 300 300 300 1 500 

SPOLU  2 400 4 800 2 400 2 400 2 400 14 400 

 

      

Harmonogram dodávalo na rok 2012 

Číslo 

výrobku Názov 

Počet 

tis.ks v 

8/2012 

Počet 

tis.ks v 

9/2012 

Počet 

tis.ks v 

10/2012 

Počet 

tis.ks v 

11/2012 

Počet 

tis.ks v 

12/2012 SPOLU 

LR 6444/860 ml Bordeaux 300 300 300 300 300 1 500 

LR 6444/760 ml Burgunder 300 300 300 300 300 1 500 

LR 6444/650 ml Shiraz 300 600 300 300 300 1 800 

LR 6444/520 ml Bordeaux 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/510 ml Biele víno 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/550 ml Červené víno 300 600 300 300 300 1 800 

LR 6444/335 ml Biele víno 300 900 300 300 300 2 100 

LR 6444/235 ml Flétňa 300 300 300 300 300 1 500 

SPOLU  2 400 4 800 2 400 2 400 2 400 14 400 

 

Zdroj: Vlastná tvorba 



Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom definuje aj možnú odchýlku v objeme dodávky 

(počte kusov). Pripúšťa odchýlku v počte kusov dodaných v jednotlivých produktoch 

v rozpätí plus mínus 200 kusov . 

 

Kvalita dodaných produktov sa posudzuje podľa metódy AQL. Táto definuje veľkosť výberu 

z každej výrobnej dávky i počet tzv. kritických a vedľajších chýb, podľa výskytu ktorých je 

buď zákazka vyrobená v štandardnej kvalite, alebo je označená za neštandardnú, t.j. 

nezodpovedajúcu zmluvne dojednanej kvalite. 

V zmysle zmluvy musí dodávateľ rešpektovať požadovanú štruktúru každej dodávky (viď 

Tab.č.3.3 a Tab.č.3.4 vyššie), no môže pri jednotlivých dodávkach využiť  tzv. tolerančné 

pásmo, ktoré určuje plusovú a mínusovú toleranciu v počte kusov, ktoré sú požadované 

zákazníkom v jednotlivých mesiacoch. Daná tolerancia je v rozsahu plus mínus 20 % 

plánovaného objemu mesačnej dodávky. 

Dodávateľ vystaví vždy mesačnú sumarizačnú faktúru – daňový doklad, odberateľ  kryje 

transakciu neodvolateľným akreditívom, ktorý uhradí banka odberateľa po predložení 

dojednaných dokladov. Platobná lehota je 60 kalendárnych dní a táto začína plynúť  dňom 

vystavenia faktúry. 

 

3.4 Logistika dodávateľského reťazca  

 

3.4.1. Výrobná logistika  

 

Celková ročná výrobná kapacita RONA, a. s. predstavuje 63 mil. kusov výrobkov, pričom 

78,6 % nezušľachtená (t.j. nedekorovaná) a 7,4 % ručná nezušľachtená výroba (podrobne – 

viď Graf č.  3.2  nižšie). 

 

 

 



Graf číslo 3.2 

Celková ročná kapacita RONA, a. s. 

 
 

 

Zdroj: Interné dokumenty RONA 

 

Štruktúru strojovej výroby tvorí 7 automatických výrobných liniek na tvarovanie 

nápojového skla. Z tohto počtu je 5 liniek určených na výrobu kalíškov (s ťahanou i lepenou 

nohou), 1 linka na výrobu pohárkov a 1 linka na výrobu tzv. veľkých kusov (karafy, džbány, 

vázy, misy, dekantéry). Schematický prehľad výrobkového portfólia RONA, a. s. (viď Príloha 

č. 3.10) 

 

Kapacitnú charakteristiku automatických výrobných liniek (viď Príloha č. 3.11). Projekt 

Rosental predpokladá, v zmysle požiadavky zákazníka,  dodať v roku 2011 14,4 mil. kusov 

výrobkov a s rovnakým objemom dodávky sa počíta aj v roku 2012. Ak plán kapacít 

technologických liniek predpokladá v roku 2011 priemerný denný výkon pre linku na výrobu 

kalíškov s ťahanou nohou 26 200 kusov a ročný výkon 9,563 mil. kusov je jasné, že projekt 

Rosenthal vyžaduje viac ako je len kapacita jednej linky. Preto plánujeme vyrobiť -  

 9,563 mil. kusov výrobkov na linke AL  č. 6 

 4,837 mil. kusov výrobkov na linke AL  č. 4 

 



Rovnaké rozloženie výroby na technologické linky AL č. 6 a  AL č. 4 sa pre potreby 

zabezpečenia vyrovnej kapacity predpokladá aj v roku 2012. Harmonogram výroby projektu 

počíta s mesačnou výrobou 2,4 mil. kusov v každom mesiaci roku 2011 a 2012.       

 

Realizácia projektu si vyžiadala úpravu taviaceho agregátu TA č. 4, u ktorého sa plánovala 

v roku 2012 odstávka a jeho celková rekonštrukcia. Podľa znaleckého posudku navrhnuté 

technické opatrenie (výmena poškodenej vymurovky) umožní predĺžiť životnosť agregátu až 

do roku 2013. Plánovaná výška investície bola 205 000 EUR. Investícia bola realizovaná 

v 12/2010.  

 

3.4.2 Logistické alternatívy realizácie predaja  

 

Návrh logistických alternatív predaja vychádzal z nutnosti riešiť pomocou vhodnej 

skladovacej  kapacity časový nesúľad medzi nutným harmonogramom výroby (viď podrobne 

Príloha č. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15) a harmonogramom dodávok do distribučného centra v Parme 

(Taliansko), ktorý požadoval zákazník (viď Tab.č. 3.3 a Tab.č. 3.4 vyššie). 

. 

3.5 Skladovanie polotovarov a hotových výrobkov 

 

Prvý krokom bola inventarizácia disponibilnej kapacity RONA, a. s. v Lednických Rovniach. 

Odbor Logistika vo firme Rona, a.s. v súčasnosti realizuje skladovacie činnosti hotových 

výrobkov a polotovarov v troch rozličných objektoch, a to v areáli výrobného závodu, v areáli 

expedičného centra a v externých skladovacích priestoroch (viď príloha 3.16). 

V areáli výrobného závodu má k dispozícii nasledovné skladovacie priestory: 

 

 Regálový sklad RV004 (1.659 paletových miest)- tu je zaskladňovaná ručná výroba 

hladká, ako aj dekorovaná, sklad je využívaný čiastočne aj ako expedičný 



 Regálový sklad SV001 (3.989 paletových miest) - tu je zaskladňovaná strojová 

výroba, ktorá v prevažnej miere slúži na ďalšie spracovanie, či už je to kompletácia 

viacerých tvarov do finálnych setov, alebo slúži ako surovina pre ďalšie dekorovanie 

 Plechové bunkre (350 paletových miest) - slúžia ako expedičné miesta, kde sa 

sústreďuje ručná výroba hladká a dekorovaná, zabalená vo finálnom expedičnom 

balení. Spravidla je maximálny čas skladovania v tomto sklade menší ako 5 dní 

 Manipulačno-preberacie miesta prevádzok ručná výroba - hladina, ručná výroba 

- zušľachtenie a strojová výroba, s možnosťou krátkodobého preskladňovania cca 300 

paliet 

 

V areáli expedičného centra má logistika k dispozícii priestory: 

 

 Veľkokapacitný regálový sklad EC1 (11.771 paletových miest) - primárne sú tu 

zaskladňované exportné objednávky strojovej výroby slúžiace na expedíciu, už 

zabalené vo finálnom balení. Časť skladu je vyčlenená na zaskladňovanie výrobkov 

slúžiacich na ďalšie dekorovanie 

 Regálový sklad Gastro30 (1.872 paletových miest) - slúži výhradne na 

zaskladňovanie gastronomického sortimentu. Špecifikom je regálový systém 

nastavený na svetlú výšku paliet 1300mm, nakoľko gastro sortiment je distribuovaný v 

menších množstvách ako štandardný sortiment. Pod značkou RONA 5 Star glass je 

súčasťou rozsiahly sortiment, spĺňajúci náročné požiadavky na sklo pre použitie v 

gastronómii. Celý katalógový sortiment je vždy k dispozícii na sklade, nakoľko je 

dodávaný just-in time na základe konkrétnych potrieb zákazníkov gastronomického 

sektora. 

 Regálový sklad Tuzemsko22 (1.851 paletových miest)- primárne slúži na 

zaskladňovanie objednávok pre tuzemských veľkoodberateľov (pod pojmom tuzemskí 

veľkoodberatelia v RONA a.s. sa rozumejú slovenskí a českí) 

 

Ďalším skladovacím miestom je externý sklad vzdialený cca 3 km, v ktorom je k dispozícii 

ďalších 2 000 paletových miest. Vzhľadom na dostupnosť a využívanie pracovného času sú v 

externom sklade zaskladnené výrobky nesúce prívlastok dlhodobé zásoby. Všetky spomenuté 

skladovacie priestory fungujú na maximálny výkon. Spoločnosť Rona, a. s. disponuje 

obrovskou výrobnou činnosťou, čo spôsobuje problémy jej skladovému hospodárstvu. 

 



Riadenie skladových zásob v sklárni Rona a.s. 

 

V moderných výrobných a logistických spoločnostiach sa v maximálnej možnej miere 

odohráva evidencia a pohyb jednotlivých komodít na základe informácií získavaných 

prostredníctvom čiarových kódov. V podmienkach Rona,  a. s. sa používa čiarový kód typu 

EAN13, a to len smerom do skladu (odvod strojovej výroby a jej zaskladnenie). Ručná výroba 

vrátane celej dekorovanej výroby je odvádzaná na sklady hotových výrobkov bez pomoci 

čiarových kódov. 

Pri vyskladňovaní hotových výrobkov sa využíva metóda fifo. 

Mesačné množstvo vyskladneného tovaru predstavuje približne 4,5 miliónov hotových 

sklárskych výrobkov. V prepočte to znamená cca 7 000 – 8 000 paletových jednotiek. 

Niektoré polotovary sa ešte posielajú na zušľachťovanie. Je to vlastne dodatočné spracovanie 

skla, za ktoré sa považuje rôzne upravovanie a dekorovanie výrobkov z hľadiska uspokojenia 

požiadaviek zákazníkov a trhu. Tvorí cca 0,6 miliónov vyexpedovaných kusov za mesiac. 

 

Zušľachťovanie sklárskych výrobkov: 

 

 brúsenie skla - týmto spôsobom sa zušľachťuje olovnaté sklo, sódno-draselné sklo a 

viacvrstvové sklo. Poznáme kamienkový výbrus, hranový výbrus, parížsky výbrus, 

pápežský výbrus a železnobrodský výbrus 

 rytie skla (diaryt) - je jedna z najnáročnejších techník pretože vzor sa vyrýva 

medenými kotúčikmi na ktoré steká jemný kremíkový piesok rozptýlený v oleji rytiny 

poznáme reliéfne a negatívne 

 leptanie skla (panto) - povrch sa pokryje parafínom do ktorého sa vyryje vzor a 

ponorí sa do kyseliny fluorovodíkovej, ktorá vyleptá nekryté miesta. 

 maľovanie a striekanie - nanášanie organických farieb, prípadne drahých kovov 

na povrch skla 

 pieskovanie - je to zdrsňovanie povrchu skla prudko vrhaným prúdom piesku. 

 nanášanie kovov - používa sa na zdobenie skla. Najčastejšie zlatom, striebrom a 

platinou ,ktoré pri vypaľovaní v peci neoxidujú 

 vrstvové sklo - sklá s dvoma až viacerými vrstvami rozličných farieb 

 

 



Všetky tieto zušľachťovacie techniky výrobkov v spoločnosti Rona a.s. sú v súlade s platnou 

legislatívou SR a smernicou REACH. 

 

Každý očistený sklársky výrobok, ktorý je produktom ručného hutného tvarovania alebo 

dekoračných techník sa zabalí alebo len jeho horná časť do mäkkého klobúkového papiera. 

Výrobky z hutného, z olovnatého skla a zdobené hranovým brúsom musia byť zabalené celé. 

Výrobky zabalené do kartónov musia byť prekladané drevitou vlnou alebo iným materiálom, 

ktorý zaručuje bezpečnosť výrobku počas prepravy a skladovania. Zásielka musí byť 

označená manipulačnou značkou „Pozor sklo“. Jednotlivé balíky a kartóny, resp. debny sú v 

dopravných prostriedkoch oddelené a zaistené proti posunutiu priehradkami. Proti zosunutiu 

na dvere sa chránia pažením. Iné spôsoby dopravy musia byť dohodnuté medzi dodávateľom 

a odberateľom. 

 

Nakoľko výsledok inventarizácie skladovej kapacity poukázal na jej nedostatočnosť vo 

vzťahu k disponibilnej kapacite, ktorú vyžaduje projekt, bolo nutné zahájiť akvizíciu 

potrebnej kapacity v smere transportnej osi k zákazníkovi (Lednické Rovne – Parma). 

Pre potreby tejto práce sme sa rozhodli porovnať 2 alternatívy 

 

3. 6 Prvá alternatíva  

 

Keďže spoločnosť RONA, a. s. nedisponuje potrebným množstvom voľných skladovacích 

priestorov, musela spoločnosť riešiť tento problém prenájmom skladov od dcérskych 

společnosti, na čom zakladáme logistický koncept prvej alternatívy. Museli sme hľadať také 

skladovacie priestory, ktoré by vyhovovali ako aj kapacitne, tak aj po kvalitnej stránke skladu. 

Nakonec sa spoločnosť rozhodla prenajať sklady od spoločnosti ZŤJ LR NaJUS, a. s. 

v Dubnici nad Váhom. Keďže vzdialenosť externího skladu od RONA, a. s. Lednické Rovne 

je len 15 km, sú veľkou výhodou tejto alternatívy nízske náklady na prepravu tovaru. 

Spoločnosť pre získanie kvalitnej prepravy do externého skladu, uskutočnila výberové 

konanie, ktorého sa  zúčastnilo 8 účastníkov a vítazom sa stala spoločnosť NAD RESS, a. s. 

Senica. Ďalej musela spoločnosť riešiť otázku ako dopraviť tovar z externého skladu 

v Dubnici nad Váhom, priamo do distribučného skladu Rosenthal v Parme, Taliansko. Opäť 



sa výberového konania zúčastnilo 5 spoločnosti, pričom sa spoločnosť rozhodla podpísať 

zmluvu so spoločnosťou GEFCO Slovakia.  

 

Musíme brať v úvahu, že RONA, a. s. bude skladovať vo svojich skladoch maximálne 2 

mesačnú výrobu pre projekt Rosenthal. Ročný objem kontraktu sa tak rozložil do 

dvojmesačných logistických blokov (viď Príloha 3.12, 3.13 riadok Číslo položky 1). Každý 

z týchto blokov má mesačnú skladovaciu fázu, t.j. to čo sa v prvom mesiaci bloku vyrobí sa 

uskladní v RONA, a. s.  a až v druhom mesiaci daného bloku sa prepraví do externého skladu, 

pre túto altetnatívu konkrétne do skladu v Dubnici nad Váhom.  

 

Ponuka na prenájom skladov má nasledovné parametre: 

 

 prenajatá plocha: 1 sklad =  10 200 m
2
 (60m x 150 m), 2 sklady = 20 400 m

2
 

 skladovacia kapacita: 1 sklad =  7 750 paliet, 2 sklady = 15 500 paliet 

 kvalita skladu: zateplená strecha, bez vykurovania – kvalita pre projekt vyhovuje 

 skladovanie: v blokoch, palety len v 1 vrstve 

 dĺžka prenájmu:  2 roky, od 1.1.2011 do 31.12.2012 

 cena nájmu: 26 EUR/m
2
/rok, manipulácia (4 vysokozdvižné čelné vozíky) v cene 

nájmu, strážna služba, energie taktiež v cene 

 vzdialenosť externého skladu od RONA, a. s. Lednické Rovne:  15 km 

 prevoz tovaru do externého skladu: NAD RESS, a. s. Senica  

 náklady RONA, a. s. na jednu prepravu (kamión, 38 paliet) z Lednických Rovní do 

Dubnice nad Váhom, rok 2011: 31,5 EUR, rok 2012 : 32,45 EUR 

 spracovanie dokumentácie vývozu z externého skladu: RONA, a .s., pomocou 

mobilnej PC stanice (notebook, tlačiareň – pripojené na ERP systém RONA, a.s.) 

 náklad na prenájom skladov v roku 2011: 464.000 EUR 

 náklad na prenájom skladov v roku 2012: 464.000 EUR 

 počet prepravených paliet z RONA, a. s. na externý sklad v Dubnici nad Váhom rok 

2011: 26 334 a rok 2012: 26 334 

 počet realizovaných celokamiónových prepráv na trase RONA, a. s. – Dubnica nad 

Váhom v roku 2011: 693, v roku 2012: 693 

 náklady na realizované prepravy RONA - externý sklad v Dubnici nad Váhom - rok 

2011: 22.000 EUR, rok 2012: 22.000 EUR. V roku 2012 sa počíta s 3 % nárastom 



ceny prepravy (náklady na jednotlivé roky sme zaokrúhlili na rovnaké čiastky, pretože 

rozdiel medzi rokmi je oproti iným nákladom zanedbateľný cca 658 EUR) 

 nakoľko po celokamiónových prevozoch tovaru (38 paliet/ 1 vozidlo) zostane na 

sklade RONA, a. s., ešte 1 paleta (v roku 2011 i v roku 2012), táto bude prepravená do 

distribučného centra Rosenthal v Parme, Taliansko priamo a to tzv. zbernou 

zásielkovou službou. Cena za túto prepravu je 125 EUR 

Harmonogram prepráv RONA, a.s. – Dubnica nad Váhom. v rokoch 2011 a 2012 –(viď 

Príloha č. 3.12, 3.13)  

 

 Graf číslo 3.3 

Harmonogram prepráv RONA, a. s. – Dubnica nad Váhom pre rok 2011 pre počet 

kamiónov 

 

 

Vlastná tvorba 

 

Graf číslo 3.4 

Harmonogram prepráv RONA, a. s. – Dubnica nad Váhom pre rok 2011 pre počet 

paliet 

 

 

Vlastná tvorba  

Harmonogram prepráv RONA, a. s. - Dubnica nad Váhom pre rok 2011
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Harmonogram prepráv z RONA, a. s. do Dubnice nad Váhom sa pre roky 2011 – 2012 

zhodujú, tak sme pre zobrazenie, použili iba jeden graf pre rok 2011. 

                

 prevoz tovaru z externého skladu v Dubnici nad Váhom do distribučného skladu 

Rosenthal v Parme, Taliansko: GEFCO Slovakia  

 náklady RONA, a.s. na jednu prepravu (kamión, 38 paliet) z Dubnice nad Váhom do 

Parmy v roku 2011: 1 145 EUR, v roku 2012: 1 179 EUR    

 počet prepravených paliet z Dubnice nad Váhom do Parmy - rok 2011: 26 334 EUR,  

rok 2012: 26 334 EUR 

 počet realizovaných celokamiónových prepráv na trase Dubnica nad Váhom  –  

Parma: v roku 2011 : 693, v roku 2012: 693 

 náklady na realizované prepravy externý sklad v Dubnici nad Váhom - Parma  rok 

2011: 793 000 EUR, rok 2012: 817 000 EUR (v roku 2012 sa počíta s 3% nárastom 

ceny prepravy)  

 

Harmonogram prepráv Dubnica nad Váhom – Parma v rokoch 2011 a 2012 – (viď Príloha. 

3.12, 3.13, 3.14). Opäť pre názornosť uvádzame graf harmonogramu prepráv iba pre rok 

2011, keďže sa nám údaje v oboch rokoch zhodujú.  

 

Graf číslo 3.5 

Harmonogram prepráv Dubnica nad Váhom – Parma pre počet kamiónov na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 
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Graf číslo 3.6 

Hramonogram prepráv Dubnica nad Váhom – Parma pre počet paliet na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 

                    

 tržby za predaj výrobkov a súvisiace služby – rok 2011: 12 848 tis. EUR, rok 2012: 

12 853 tis. EUR  

 plán inkasa tržieb – rok 2011: 6 529 tis. EUR, rok 2012: 6 529 tis. EUR, rok 2013: 6 

485 EUR     

 

Analýza kľúčových parametrov prvej logistickej alternatívy je uvedená podrobne  v  prílohe  

3.12, 3.13, 3.14  
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3.7 Druhá alternatíva  

 

Rovnako ako v prípade prvej alternatívy aj v druhej bude RONA, a. s., potrebovať prenajať 

voľné skladovacie priestory, pričom musia vyhovovať kapacitne tak aj svojou kvalitou. 

Nakoniec sa spoločnosť rozhodla pre skladové priestory v Trnave, ktorých vzdialenosť je 107 

Km, čo je o niečo viacej ako v prípade prvej alternatívy. Narozdiel od prvej aleternatívy, kde 

logistiku zabezpečovali dve spoločnosti, je logistický koncept druhej alternatívy založený na 

nákupe komplexnej služby od poskytovateľ GEFCO Slovakia Bratislava, ktorá zabezpečí 

prepravu tovaru najskôr do externého skladu v Trnave a odtiaľ taktiež priamo k odberateľovi 

do skladov v Parme. GEFCO bolo vybrané ako víťaz súťaže, ktorá mala len 2 účastníkov – 

spoločnosti GEFCO a CARGO Partners.  

 

Taktiež aj v tejto alternatíve budeme predpokladať stým, že spoločnosť RONA, a. s. bude 

skladovať pre projekt Rosenthal vo svojich skladoch maximálne 2 mesačnú výrobu. Takto sa 

ročný objem kontraktu opäť rozloží do dvojmesačných logistických blokov (viď Príloha č. 

3.16, 3.17, riadok Číslo položky 1). Každý z týchto blokov má mesačnú skladovaciu fázu, t.j. 

to čo sa v prvom mesiaci bloku vyrobí sa uskladní v RONA, a. s. a až v druhom mesiaci 

daného bloku sa prepraví do externého skladu v Trnave.  

 

Parametre komplexnej služby GEFCO: 

 

 prenájom paletových miest v logistickom centre GEFCO Trnava – na roky 2011 

a 2012 počíta návrh GEFCO s poskytnutím skladovacej kapacity na uskladnenie 

14 000 EUR   

 kvalita skladu: zateplená strecha, zateplený plášť,bez vykurovania – kvalita pre 

projektu vyhovuje 

 skladovanie: v drive-in regáloch 

 cena služby skladovania: RONA, a. s. bude platiť za využívané miesto, t.j. za počet 

obsadených paletových miest v danom mesiaci, cena za 1 paletové miesto je 4,0 

EUR/mesiac. V cene paletového miesta je zahrnutá aj cena za strážne služby 

a energie. Osobitne sa platia 2 samostatné služby – služba naskladnenia a služba 

vyskladnenia palety. V cene služby je vstupná manipulácia, t.j. transfer palety 

z dopravného prostriedku na určené miesto v regálovom poli vystavenie dokladov 



súvisiacich s naskladnením palety a skladovou evidenciou výstupná manipulácia, t.j. 

transfer palety z určitého miesta v regálovom poli na dopravný prostriedok vystavenie 

dokladov súvisiacich s vyskladnením a prepravou palety do distribučného centra 

Rosenthal v Parme.   

                    

Za každú z dvoch vyššie uvedených služieb sa platí sadzba vo výške 0,45 EUR. Nakoľko 

v prípravnej fáze projektu je definovanie presného harmonogramu naskladňovania 

a vyskladňovania paliet problematické, tak budeme predpokladať, že  každá naskladnená 

a vyskladnená paleta bude mať dĺžku skladovania v regálovom polovicu mesiaca, t.j. budeme 

na ňu počítať 50 % z dojednanej ceny služby skladovania.   

         

  vzdialenosť externého skladu od RONA, a. s. Lednické Rovne:  107 km 

  prevoz tovaru do externého skladu: GEFCO Slovakia v rámci komplexnej služby 

  náklady RONA, a. s. na jednu prepravu (kamión, 38 paliet) z Lednických Rovní do 

skladu GEFCO v Trnave:  rok 2011: 108 EUR, rok 2012: 111 EUR 

  náklad na službu skladovania v roku 2011: 293 000 EUR 

  náklad na prenájom skladov v roku 2012: 293 000 EUR 

  počet prepravených paliet z RONA, a. s. na externý sklad v Trnave - rok 2011: 26 334,  

rok 2012: 26 334 

  počet realizovaných celokamiónových prepráv na trase RONA, a. s. –Trnava v roku 

2011: 693, v roku 2012: 693 

  náklady na realizované prepravy RONA - externý sklad v Trnave - rok 2011: 75 000 

EUR, rok 2011: 77 000 EUR. V roku 2012 sa počíta s 3 % nárastom ceny prepravy 

  nakoľko po celokamiónových prevozoch tovaru (38 paliet/1 vozidlo) zostane na sklade 

RONA, a. s. ešte 1 paleta (v roku 2011 i v roku 2012), táto bude prepravená do 

distribučného centra Rosenthal v Parme, Taliansko priamo a to tzv. zbernou 

zásielkovou službou. Cena za túto prepravu je 125 EUR 

 

Harmonogram prepráv RONA, a. s. – Trnava v rokoch 2011 a  2012 – viď Príloha č. 3.16, 

3.17, 3.18  

 

 

 

 



Graf číslo 3.7 

Harmonogram prepráv RONA, a. s. – Trnava pre počet kamiónov na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 

 

Graf číslo 3.8 

Harmonogram prepráv RONA, a. s. – Trnava pre počet poliet na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 

 

Opäť sme pre zobrazenie, použili iba grafy pre rok 2011 

             

 prevoz tovaru z externého skladu v Trnave do distribučného skladu Rosenthal 

v Parme, Taliansko: GEFCO Slovakia   

 náklady RONA, a. s. na jednu prepravu (kamión, 38 paliet) z Trnavy do Parmy 

v roku 2011: 900 EUR, v roku 2012: 927 EUR    

Harmonogram prepráv RONA, a. s. - Trnava pre rok 2011
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 počet prepravených paliet z Trnavy do Parmy - rok 2011: 26 334, rok 2012: 26 334 

 počet realizovaných celokamiónových prepráv na trase Trnava – Parma:  v roku 

2011: 693, v roku 201 : 693 

 náklady na realizované prepravy externý sklad v Trnave – Parma -  rok 2011: 624 

000 EUR, rok 2012: 642 000 EUR (v roku 2012 sa počíta s 3% nárastom ceny 

prepravy)  

Harmonogram prepráv Trnava – Parma v rokoch 2011 a 2012 – viď Príloha.č. 3.16, 3.17, 3.18 

                  

Graf číslo 3.9 

Harmonogram prepráv Trnava – Parma pre počet kamiónov na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 

 

 

Graf číslo 3.10 

Harmonogram prepráv Trnava – Parma pre počet paliet na rok 2011 

 

 

Vlastná tvorba 
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 tržby za predaj výrobkov a súvisiace služby – rok 2011: 12 831 tis. EUR, rok 2012: 12 

850 tis. EUR  

 plán inkasa tržieb – rok 2011: 6 529 tis. EUR, rok 2012: 6 529 tis. EUR, rok 2013:     

6 485 EUR     

         

Analýza kľúčových parametrov druhej logistickej alternatívy je uvedená podrobne v Tab. č. 

3.16, 3.17, 3.18 

 

3.8 Finančná analýza logistických alternatív predaja 

 

Cieľom hodnotenia finančného prínosu oboch vyššie popísaných alternatív projektu 

Rosenthal je určiť, ktorá z alternatív nám prinesie vyšší čistý peňažný tok, ktorý predstavuje 

rozdiel medzi kladným peňažným tokom a záporným peňažným tokom a dáva nám odpoveď 

na najzásadnejšiu otázku týkajúcu sa podnikania a to koľko peňazí nám zostáva v podniku.  

 

Prvým krokom výpočtu je výpočet ziskovosti oboch alternatív (výpočet rentability), ktorý sa 

používa hlavne v prípadoch, kedy musíme vybrať medzi viacerými investičnými projektami. 

Ktorá alternatíva bude vykazovať vyššiu hodnotu, tak tá bude pre náš projekt prijateľnejšia.  

 

Tržby sú vyjadrené ako súčin počtu vyrobených kusov ročnej produkcie a predajnej ceny na 

parite EXW Lednické Rovne a nutných logistických nákladov na ktorých štruktúre a výške sa 

zmluvne dohodli obe zmluvné strany (Rona, a. s. a Rosenthal, GmbH). V zmysle dohody 

zmluvných strán sa dopravné náklady v roku 2012 navyšujú oproti roku 2011 o 3 % a takto 

navýšené sa premietnu aj do tržieb RONA, a. s. 

 

                                                             T = Q . P      (3.1) 

 

Kde T.... tržby 

 Q... počet vyrobených kusov 

 P... predajná cena 

 

Náklady sú súčtom celkových variabilných nákladov, fixných nákladov a odpisov, ktoré sú 

vyjadrené ako podieľ investičných nákladov na reorganizáciu ručnej výroby a dobu jej 

životnosti: 



                            N = Q.vn + FN + I/T                            (3.2) 

 

Kde Q...ročný objem produkcie v naturálnom vyjadrení 

P....predajná cena produktu (vrátane logistických nákladov, t.j. fakturovaná čiastka bez 

DPH) 

vn...výška variabilných nákladov na jednotku produkcie 

FN....ročné fixné náklady 

I...investičné náklady spojené s technickým vybavením reorganizácie 

T...doba životnosti variant 

 

Experti spoločnosti sa rozhodli, že pri výpočtoch citlivosti jednotlivých variant sa bude 

u všetkých používať rovnaká predajná cena, s tým, že podiel variabilných a fixných nákladov 

je 50 : 50. Dôvodom k tomuto rozhodnutiu bola špecifická chemická výroba, pretože sklovinu 

v taviacich agregátoch treba udržiavať pri rovnakej teplote počas celého dňa, preto časť 

nákladov na energie, môžeme pokladať za fixné náklady. 

 

Z vyššie uvedených vzorcov môžeme vytvoriť vzorec pre zisk plynúci z dannej varianty: 

                    Z = Q . P - (Q . vn + FN + I/T) = Q . (P - vn) – FN - I/T                               (3.3) 

 

Zdroj : Interné dokumenty RONA, a. s. 

 

Kde Q...ročný objem produkcie v naturálnom vyjadrení 

P....predajná cena produktu (vrátane logistických nákladov, t.j. fakturovaná čiastka bez 

DPH) 

vn...výška variabilných nákladov na jednotku produkcie 

FN....ročné fixné náklady 

I...investičné náklady spojené s technickým vybavením reorganizácie 

T...doba životnosti variant 

 

 

 



Pre každú logistickú alternatívu bude potrebné vypočítať nasledovné parametre 

finančného výkonu: 

 

 Prevádzkové výnosy ako tržby za predaj vlastných výrobkov a služeb 

 Výdavky ako jednorazový náklad na investíciu a prevádzkové náklady 

 Hrubý zisk ako rozdiel tržieb a prevádzkových nákladov 

 Čistý zisk po zdanení (daň z príjmu vo výške 19 %) 

 Cash-flow netto 

 Súčasná hodnota cash-flow netto (diskontovaná pri cene kapitálu 5 % p.a.) 

 

V Tab.č. 3.5 uvádzame výsledky výpočtu finančných parametrov prvej logistickej alternatívy 

(charakteristika prvej logistickej alternatívy – viď vyššie časť 3.6. diplomovej práce) 

 

Tabuľka číslo 3.5 

Výsledky prvej alternatívy 

Parameter ( v tis.EUR) Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 SPOLU 

Výdavky 2 219,00 2 084,00 2 472,00 2 484,00 2 015,00 2 084,00 2 484,00 2 496,00 18 338,00 

    Investícia  205,00 0 0 0 0 0 0 0,00 205,00 

    Prevádzkové náklady 2 014,00 2 084,00 2 472,00 2 484,00 2 015,00 2 084,00 2 484,00 2 496,00 18 133,00 

          

Príjmy 0,00 0,00 6 540,00 6 308,00 0,00 0,00 6 545,00 6 308,00 25 701,00 

   Prevádzkové výnosy 0,00 0,00 6 540,00 6 308,00 0,00 0,00 6 545,00 6 308,00 25 701,00 

Rozdiel v EUR (hrubý zisk) -2 219,00 -2 084,00 4 068,00 3 824,00 -2 015,00 -2 084,00 4 061,00 3 812,00 7 363,00 

Daň 19 % 0,00 0,00 773,00 727,00 0,00 0,00 772,00 724,00 2 996,00 

Čistý zisk po zdanení  -2 219,00 -2 084,00 3 295,00 3 097,00 -2 015,00 -2 084,00 3 289,00 3 088,00 4 367,00 

Cash flow netto -2 219,00 -2 084,00 3 295,00 3 097,00 -2 015,00 -2 084,00 3 289,00 3 088,00 4 367,00 

Súčas.  hod. cash flow netto -2 219,00 -2 084,00 3 138,10 2 949,52 -2 015,00 -2 084,00 2 983,22 2 800,91 3 469,74 

 

Vlastná tvorba 

 

V Tab.č. 3.6 uvádzame výsledky výpočtu finančných parametrov druhej logistickej 

alternatívy (charakteristika druhej logistickej alternatívy – viď vyššie časť 3.7. diplomovej 

práce) 



Tabulka číslo 3.6 

Výsledky druhej alternatívy 

Parameter (všetko v tis.EUR) Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 SPOLU 

Výdavky 2 181,00 2 081,00 2 410,00 2 320,00 1 976,00 2 081,00 2 419,00 2 329,00 17 797,00 

               Investícia  205,00 0 0 0 0 0 0 0,00 205,00 

               Prevádzkové náklady 1 976,00 2 081,00 2 410,00 2 320,00 1 976,00 2 081,00 2 419,00 2 329,00 17 592,00 

          

Príjmy 0,00 0,00 6 540,00 6 308,00 0,00 0,00 6 545,00 6 308,00 25 701,00 

              Prevádzkové výnosy 0,00 0,00 6 540,00 6 308,00 0,00 0,00 6 545,00 6 308,00 25 701,00 

Rozdiel v EUR (hrubý zisk) -2 181,00 -2 081,00 4 130,00 3 988,00 -1 976,00 -2 081,00 4 126,00 3 979,00 7 904,00 

Daň 19 % 0,00 0,00 785,00 758,00 0,00 0,00 784,00 756,00 3 083,00 

Čistý zisk po zdanení  -2 181,00 -2 081,00 3 345,00 3 230,00 -1 976,00 -2 081,00 3 342,00 3 223,00 4 821,00 

Cash flow netto -2 181,00 -2 081,00 3 295,00 3 097,00 -1 976,00 -2 081,00 3 289,00 3 088,00 4 450,00 

Súčasná hodnota cash flow netto -2 181,00 -2 081,00 3 138,10 2 949,52 -1 976,00 -2 081,00 2 983,22 2 800,91 3 552,74 

 

Vlastná tvorba 

 

4. Návrhy a doporučenia  

 

Porovnávame finančné parametre oboch alternatív: 

 Prevádzkové výnosy ako tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb: 

Prvá alternatíva i druhá alternatíva poskytujú rovnakú úroveň tržieb za predaj výrobkov 

a súvisiace služby: 25 701 tis. EUR (viď Tab.č. 3.5 a Tab. č. 3.6 vyššie) 

 

 Výdavky ako jednorazový náklad na investíciu a prevádzkové náklady: 

 

V oboch alternatívach bola vynaložená na realizáciu rovnaká výška investičných 

prostriedkov: 205 tis. EUR  (viď Tab 3.5 a Tab. 3.6 vyššie). 

 

Medzi obomi alternatívami je rozdiel vo výške prevádzkových nákladov nutných na 

dosiahnutie prevádzkových výnosov: 

 

prvá alternatíva:   18 133 tis. EUR 

druhá alternatíva: 17 592 tis. EUR 

 



Rozdiel vo výške vynaložených prevádzkových nákladov medzi oboma alternativami 

predstavuje 541 tis. EUR (2,98 %), t.j. druhá alternatíva sa vyznačuje nižšími prevádzkovými 

nákladmi a rozdiel je štatisticky významný takmer na úrovni  p ≤ 0,03. 

 

 Hrubý zisk ako rozdiel tržieb a prevádzkových nákladov & Čistý zisk po zdanení 

(daň z príjmu vo výške 19 % ): 

 

Druhá logistická alternatíva umožňuje dosiahnuť vyšší hrubý zisk i zisk po zdanení : 

 

Čistý zisk – prvá alternatíva :    4 367 tis. EUR 

Čistý zisk – druhá alternatíva :  4 821  tis. EUR 

 

Rozdiel medzi obomi alternatívami vo výške čistého zisku je  454  tis. EUR ( 9,42 %). 

Tento rozdiel je štatisticky významný na úrovni p ≤ 0,03. 

Súčasná hodnota cash-flow netto (diskontovaná pri cene kapitálu 5 % p.a.): 

 

Druhá logistická alternatíva zabezpečuje vyššiu čistú hodnotu cash-flow netto (NPV) 

ako prvá alternatíva: 

            

Súčasná hodnota cash-flow netto – prvá alternatíva:    3 469,74 tis. EUR 

Súčasná hodnota cash-flow netto – druhá alternatíva:  3 552,74 tis. EUR 

 

Rozdiel medzi oboma alternatívami predstavuje v súčasnej hodnote cash-flow netto 83 tis. 

EUR (2,34 %). Tento rozdiel je štatisticky významný na úrovni p ≤ 0,01. 

 

Na záver treba zvážiť, ktorá z dvoch uvedených alternatív je pre spoločnosť výhodnejšia. Ako 

ukazujú vyššie uvedené výpočty prvá alternatíva by pre podnik znamenala vyššie vynaloženie 

peňažných prostriedkov na prevádzkové náklady vo výške 541 tis. EUR.  Druhá alternatíva zo 

sebou prináša nižšie prevádzkové náklady a hlavne by pre podnik znamenala prínos vo 

vyšším čistom zisku a to oproti prvej alternatíve o 454 tis. EUR. 

Ako sme už na začiatku uvázali na rozhodovanie o tom, ktorá alternatíva je pre spoločnosť 

výhodnejšia sme použili metódu čistej súčastne hodnoty, ktorá je považovaná za najpresnejšiu 

metódu investičného rozhodovania, pretože vychádza z čistých peňažných príjmov a 



zohľadňuje časovú hodnotu peňazí pričom dáva zrozumiteľný výsledek a tým aj jasné 

rozhodovacie kritéria. Podmienkou, aby management prijal investičný projekt, je aby 

diskontované peňažné príjmy prevyšovali počiatočné kapitálové výdaje. Samozrejme 

v prípade viacerých investičních projektov sa podnik rozhoduje na základe, ktorá z alternatív 

vykazuje vyššiu kladnú hodnotu. V našom prípade je to opäť druhá alternatíva a to 3 549,74 

tis. EUR.  

Vzhľadom na výpočtom preukázanú vyššiu finančnú výkonnosť druhej alternatívy (poskytuje 

vyššiu súčasnú hodnotu cash-flow netto ako prvá) odporúčame realizovať Projekt Rosenthal 

podľa druhej logistickej alternatívy, ktorá predstavuje potrebu prenajať voľné skladovacie 

priestory v Trnave, pričom tento logistický koncept zabezpečí spoločnosť GEFCO Slovakia 

Bratislava, ktorá poskytne komplexné služby od prepravy tovaru najskôr do externého skladu 

v Trnave a odtiaľ priamo k odberateľovi do skladov v Parme. Ide vlastne o organizovanie, 

riadenie a koordinovanie celého priebehu prepravy, o zaistenie dodania tovaru v pravý čas 

a na správne miesto. Spoločnosť RONA, a. s. sa riadi právnymi normamy, ktoré regulujú 

prístup na trh. Záväzkové vzťahy, teda zmluvy upravuje obchodný zákonník a občianský 

zákonník.  

 

Zmluva medzi RONA, a. s. a GEFCO Slovakia musí obsahovať určenie zmluvných stán, 

určenie tovaru prepravy, určenie miesta odoslania tovaru a miesto príjmu tovaru, ďalej tu 

musí byť uvedená úplata, poistenie atď. Povinnosťou GEFCO Slovakia je obstarať prepravu 

s vynaložením odbornej starostlivosti o tovar, plniť pokyny podľa zmluvy, previesť inkastný 

úkon, poistiť prepravovaný tovar, informovať o škode, ktorá by mohla tovaru hroziť.  GEFCO 

Slovakia odpovedá za tovar hneď po prebratí, keby náhodu došlo ku škode, tak sa 

zodpovednosti zbaví jedine tak, že prekáže, že škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. Zasielateľská zmluva zaniká splnením, to znamená prevezením 

všetkého tovaru z RONA, a. s. do Parma v Taliansku.  

 

Spočnosť GEFCO Slovakia je povinná  

 

 vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou 

 s vynaložením odbornej starostlivosti zjednať spôsob a podmienky odbornej prepravy, 

ktoré vyplývajú zo zmluvy a pokynov 

 odpovedá za škodu na prevzatom tovare, vzniknutú pri obstaravaní prepravy 



 pri nebezpečí z nedodržania termínu postupuje v záujme ochrany spoločnosti RONA, 

a. s. 

 pokiaľ je to možné spoločnosť GEFCO Slovakia skúma a vyhľadáva vhodnejší postup 

prepravy tovaru v rámci obchodných zvyklosti 

 

Spoločnosť Gefco Slovakia je oprávnená 

 

 žiadať aby jej bol daný písomný príkaz k obhstaraniu prepravy, ak zmluva nemá 

písomnú formu 

 prísluší jej  náhrada nutných  a užitočných nákladov vynaložených za účelom 

splneniea zmluvy 

 žiadať primeranú zálohu na nutné náklady súvisiace s prepravou 

 

Výhody ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy s GEFCO Slovakia pre spoločnosť RONA, 

a. s.  

 

 orientaci na kľúčové činnosti podniku 

 zmena nákladov z fixných na variabilné 

 chýbajúce licencie na špeciálne činnosti 

 riadenie služby odborníkmi 

 úspora nákladov 

 priestor pre zmenu 

 zvýšenie kvality 

 

Nevýhody 

 

 závislost od partnera – kvalita, spoľahlivosť 

 problematická výmena partnera po dlhodobej spolupráci 

 správnosť odhadu – veľkosť a kvalita partnera 

 väčšie nároky na koordináciu 

 potreba rokovania s cudzími subjektami 

 

 

 



5. Záver  

 

V súčasnosti, aby podnik uspel v konkurenčnom boji na trhu, nestačí, aby sa zaujímal iba 

o potreby spoločnosti, ale musí sa hlavne zamerať, aby uspokojil potreby každého zákazníka. 

Preto je nevyhnutné snažiť sa o zlepšenie vo všetkých oblastiach. Veľmi dôležitá je oblasť 

logistiky, ktorej hlavným cieľom je, aby zaistila správny tovar, v správnej dobe, na správne 

miesto, v správnom množstve, v správnej kvalite a za správnu cenu. Pričom každá spoločnosť 

musí dbať nato, aby zo svojej činnosti vykazovala primeraný zisk. 

 

Cieľom mojej diplomovej práce bola identifikácia projektu Rosenthal 2010 - 2011 – návrh 

logistiky projektu, ktorý spočíva v navrhnutí dvoch alternatív, ako dopraviť požadovaný tovar 

z RONA, a. s. Lednické Rovne až k odberateľovi do Talianka. Pričom hlavný problém bol v 

nedostatočnej skladovej kapacite spoločnosti RONA, a. s. Spoločnosť sa rozhodovala medzi 

dvoma logistickými alternatívami.  

 

Hlavné rozdiely prvej a druhej alternatívy spočívali v rozdielných prenajatých skladových 

priestoroch a taktiež spoločnosť na prepravu tovaru k odberateľovi využila služby rôznych 

spoločností.  

 

Prvá alternatíva predpokladala prenajatie skladov v Dubnici nad Váhom, pričom odsun tovaru 

z RONA, a. s. do Dubnice nad Váhom zabezpečila spoločnosť NAD RESS, a. s. a ďalší odsun 

tovaru z Dubnice nad Váhom priamo k odberateľovi do Talianska sa spoločnosť rozhodla 

najať spoločnosť GEFCO Slovakia. 

Druhá alternatíva bola založená na prenajatí skladových priestorov v Trnave, s tým 

rozdielom, že ako odsun tovaru z RONA, a. s. do Trnavy tak aj odtiaľ k odberateľovi do 

Talianka bude zabezpečená komplexnou logistickou službou spoločnosti GEFCO Slovakia.  

 

Cieľom rozhodovania, ktorá alternatíva prinesie vyšší čistý peňažný tok, sme použili metódu 

čistej súčastne hodnoty, ktorej základom je, aby diskontované peňažné príjmy prevyšovali 

počiatočné kapitálové výdaje. Základom tejto metódy je, že spoločnosť sa rozhoduje iba pre 

tie alternatívy, ktoré vykazuju kladné hodnoty. Keďže v našom prípade obidve alternatívy 

vykazovali kladné hodnoty ( 1 alternatívy – 3 469,74 tis. EUR, 2 – alternatíva 3 552,74 tis.  

EUR) sme sa rozhodovali na základe vyššej kladnej hodnoty. Vzhľadom na výpočtom 



preukázanú vyššiu finančnú výkonnosť druhej alternatívy (poskytuje vyššiu súčasnú hodnotu 

cash-flow netto ako prvá) odporúčame realizovať Projekt Rosenthal podľa druhej logistickej 

alternatívy, ktorá predstavuje potrebu prenajať voľné skladovacie priestory v Trnave, pričom 

tento logistický koncept zabezpečí spoločnosť GEFCO Slovakia Bratislava. 
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Použité skratky 

 

HDP   hrubý domáci produkt 

Atď    a tak ďalej 

Tzv.   to znamená 

t.j.   to je 

CP   celkový príjem 

CF   cash flow 

NCP   čistý príjem z investície 

n   počet rokov životnosti investície 

C0   investičné náklady 

FV   budúca hodnota 

PV   súčasná hodnota 

r   úroková miera 

NPV   Net present value – čistá súčasná hodnota 

IN   počiatočný kapitálový výdaj 

K    kapitálový výdaj 

ČU   upravená čistá súčasná hodnota projektu  

ČZ   základná čistá súčasná hodnota projektu 

F   úhrn čistých súčasných hodnôt finančných dôsledkov projektu 

IRR   Internal Rate of Return - vnútorné výnosové percento 

iN   nižšia úroková sadzba 

iV   vyššia úroková sadzba 

NPVN   čistá súčasná hodnota pri nižšom úroku 

NPVV   čistá súčasná hodnota pri vyššom úroku 

PI   Profitability Index – index ziskovosti 

PP   Payback Period – doba návratnosti  
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