
 

 
 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt: 

Cieľom mojej diplomovej práce je zhodnotiť moţnosti financovania podniku pomocou 

cudzieho kapitálu a porovnať jednotlivé spôsoby financovania. Ďalej sa bliţšie zameriam na 

moţnosť vyuţitia metódy financovania známej ako „tolling“. Nakoniec ujasním postup 

a realizovateľnosť tejto metódy v menších podnikoch. 
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The purpose of my master's thesis is to evaluate the option of funding a company via the 

means of outside capital and to compare different methods of financing. Furthermore, I take a 

closer look on the usage and possible applications of the method known as "tolling". Then, I 

will ascertain the process and viability of this method in smaller companies. 
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1 Úvod 

 

Finančné riadenie podniku v trhovej ekonomike je jednou z jeho najdôleţitejších častí a je 

priamo závislé na meniacich sa podmienkach vo svojom okolí. Je preto nevyhnutné, aby 

podnik venoval tejto oblasti náleţitú pozornosť.  

V nedávnej minulosti nastala takáto zmena v globálnom meradle. „V roku 2008 sa začali 

v Európe prejavovať prvé príznaky krízy. Ekonomika na celom svete začala spomaľovať, 

a naopak začala narastať inflácia. Ešte v tomto roku zaznamenala Európska únia najvyšší 

nárast cien za posledných 14 rokov. Medzitým v USA nastala recesia, ktorej vplyv sa prejavil 

na celom svete zvýšením cien ropy a energií. Kríza sa neustále prehlbovala, a čím ďalej tým 

viac sa prejavovala aj na kapitálovom trhu. [21] 

Nastala atmosféra nedôvery investorov, a tým sa sťaţil prístup ku finančným zdrojom. 

Podniky vedomé si tohto faktu hľadali nové moţnosti ako sa dostať ku pre ţivot tak 

potrebným finančným zdrojom. Jedným z moţných východísk sa ukázala byť pomerne nová 

metóda financovania v podobe tollingu.  

V tejto práci sa zaoberám moţnosťou financovania podniku cudzím kapitálom, dôraz 

kladiem na pouţitie tollingu. Porovnávam niektoré spôsoby pouţitia cudzieho kapitálu 

s tollingovou spoluprácou, a nakoniec poukazujem na výhody či nevýhody jednotlivých 

spôsobov pre malý podnik.  

V teoretickej časti sa zameriavam hlavne na uvedenie do problému financovania pomocou 

cudzieho kapitálu a stanovujem základné moţnosti pouţitia pre jednotlivé spôsoby 

financovania. Zameriam sa na priblíţenie tohto málo známeho spôsobu financovania 

„tollingu“. Ďalej sa bliţšie zameriam na moţnosť vyuţitia tejto metódy financovania. 

Nakoniec ujasním postup a realizovateľnosť takéhoto financovania v menších podnikoch. 

V praktickej časti potom na konkrétnom podniku uvádzam ako bol tolling realizovaný 

v konkrétnom podniku. Na záver hodnotím jeho prínos pre činnosť podniku. 
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2 Podnikanie 

Predtým neţ pristúpim ku samotnému riadeniu podniku, ujasním najskôr čo to je 

podnikanie. A keďţe som spolupracoval s menšou firmou, tak bliţšie vymedzím hlavne malé 

a stredné podnikanie (ďalej ako MSP). 

Kaţdý človek pozná pojem podnikanie, avšak často si to laik vykladá ako činnosť, pri 

ktorej podnikateľ vlastní firmu, ktorá mu prináša zisk. Realitou je však tvrdá práca. 

Podnikanie v Slovenskej republike spravuje predovšetkým Obchodný zákonník (Oz) 

a Ţivnostenský zákon (Ţz). Práve Oz charakterizuje podnikanie ako sústavne vyvíjanú 

činnosť, vykonávanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,  za účelom 

dosiahnutia zisku. 

Podnikateľom môţe byť osoba fyzická, teda kaţdý občan spôsobilý právnym úkonom 

a schopný dostať svojím právam a povinnostiam. Okrem toho, to môţe byť právnická osoba, 

tj. osoba, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri.  

Podnikanie môţeme rozdeliť podľa právnej formy podnikania a podľa veľkosti podnikov.  

2.1. Právne formy podnikania 

Vzhľadom na to, v akej oblasti je podnik aktívny, si musí zvoliť aj vhodnú organizačno-

právnu formu podnikania. Formu si môţe podnik zvoliť voľne, avšak moţnosti a majetnícke  

a právne vzťahy sú pri rôznych formách odlišné. 

Podnik podľa Obchodného a Ţivnostenského zákonníka môţe v rámci SR pôsobiť 

v týchto organizačno-právnych formách: 

2.1.1 Fyzická osoba  

Táto právna forma podnikania  býva často označovaná aj ako podnik jednotlivca. 

Podnikateľ môţe pôsobiť ako fyzická osoba buď na ţivnosť, alebo ako fyzická osoba spolu s 

inou fyzickou osobou v zdruţení. Ţivnosť je v Zbierke zákonov definovaná ako sústavná 

činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 

dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.  

Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti: 

 dosiahnutie veku 18 rokov,  
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  spôsobilosť na právne úkony,  

 bezúhonnosť,  

 ak zákon neustanovuje inak. 

Osobitné podmienky prevádzkovania činnosti ţivnosti sú odborná, alebo iná 

spôsobilosť podľa tohto zákona, alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyţaduje. 

Ţivnosti rozdeľujeme podľa druhu na: 

Ohlasovacie 

 remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania «ţivnosti» odborná spôsobilosť, získaná 

vyučením v odbore,  

 viazané, ak je podmienkou prevádzkovania «ţivnosti» odborná spôsobilosť, získaná 

inak,  

 voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania «ţivnosti» odborná spôsobilosť 

ustanovená. 

Odborná spôsobilosť u remeselných živností sa preukazuje výučným listom, alebo iným 

dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru, alebo príslušného študijného 

odboru. 

Viazané ţivnosti si vyţadujú splnenie špeciálnych podmienok a doloţenie odbornej 

spôsobilosti. 

Pre prevádzkovanie voľných ţivností musia byť splnené všeobecné podmienky. 

Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyţaduje. 

 

2.1.2 Právnická osoba 

Sem patria skupiny ľudí alebo majetku, ktoré sa vytvárajú za účelom spoločného 

podnikania. Osoby v rámci tejto spoločnosti nejednajú jednotlivo na vlastnú zodpovednosť, 

ale v mene spoločnosti  hovoríme, ţe podnik má vlastnú právnu subjektivitu. 

Právnické osoby môţeme rozdeliť na štyri základné typy. Zaloţenie aj vzťahy v rámci 

jednotlivých právnych foriem  sú špecifické, a ich moţnosti sú ohraničené na základe 

právneho rámca stanoveného v Ţz a Oz. 
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Štyri základné typy: 

Spoločnosti s ručením obmedzeným, označovaným ako „s.r.o.“ 

 Kapitálová obchodná spoločnosť 

 Počet spoločníkov 1-50, základné imanie 5 000 €,  

 ručenie svojím majetkom a do výšky nesplatených vkladov  

 Základný dokument je spoločenská zmluva  

 Orgány : valná hromada, štatutárny orgán a dozorná rada 

Akciová spoločnosť, označovaná ako „a.s.“ 

 obchodná podielová spoločnosť, kapitál získava emisiou akcií 

 základné imanie 25 000 €,  

 akcionári ručia do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií, spoločnosť ručí do 

výšky svojho majetku 

 orgány: valná hromada (najvyšší orgán, stretáva sa aspoň raz do roka), 

predstavenstvo (je volené, riadi chod firmy) a dozorná rada 

Verejná obchodná spoločnosť, označovaná ako „v.o.s.“ 

 osobná spoločnosť, zaloţená na základe spoločenskej zmluvy a zakladatelia musia 

byť aspoň 2 FO alebo PO 

 základné imanie nie je podmienkou 

 ručenie je neobmedzené ako pre spoločnosť tak pre spoločníkov 

 podnikovú činnosť riadi štatutárny orgán v podobe spoločníkov, alebo poverená 

osoba 

Komanditná spoločnosť, označovaná ako „k.s.“ 

 kombinácia kapitálovej a osobnej spoločnosti, zakladatelia aspoň 2 osoby 

 ručenie:  komanditisti – do výšky nesplateného vkladu 

 komplementári – celým svojím majetkom 

 základné imanie – kaţdý  komanditista musí vloţiť aspoň 250 € 

 orgány:  komplementári tvoria štatutárny orgán,  

komanditisti vystupujú ako dozorný orgán 
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Podľa veľkosti podnikov rozdeľujeme spoločnosti na malé, stredné a veľké firmy. Ja sa 

ďalej budem zaoberať malým a stredným podnikaním. 

2.2. Malé a stredné podnikanie 

MSP zohráva v súčasnej ekonomike veľmi dôleţitú úlohu. Predstavuje pracovné 

príleţitosti, nové finančné toky, stimuluje konkurenciu a sú dôleţitým zdrojom zamestnanosti 

v EÚ. „V rozšírenej Európskej únii existuje pribliţne 23 miliónov mikro, malých a stredných 

podnikateľov, ktorí poskytujú 75 miliónov pracovných miest, a tak predstavujú 99% všetkých 

európskych podnikov. Podobná situácia je aj na Slovensku, kde cca 99% tvoria MSP, pričom 

takmer 81% podnikateľských subjektov má do 10 zamestnancov. Ich schopnosť vytvárať, 

rozvíjať, aplikovať, či adaptovať nové technológie je unikátna.“ [26] 

Charakteristika MSP 

Podľa súčasne zavedenej definície je podnikom „kaţdý subjekt, bez ohľadu na právnu 

formu podnikania. Za podniky teda môţeme povaţovať aj samostatne zárobkovo činné osoby 

rodinné firmy  partnerstvá a zdruţenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť“. 

[27] 

Táto definícia je zauţívaná uţ dlhšie, avšak MSP bliţšie vymedzujú novo zavedené 

hraničné hodnoty. 

 Počet pracovníkov 

 Ročný obrat  

 Ročná bilančná suma 

Na základe porovnania týchto stanovených hodnôt sa podnik zaradí do správnej kategórie 

podnikov, teda či sa jedná o podnik mikro, malý či stredne-veľký.  

Do výpočtu sa pouţívajú hodnoty a ukazovatele, ktoré podnik pouţil vo svojej schválenej 

ročnej uzávierke, alebo ak podnik nemá tieto údaje k dispozícii, tak pouţije čestný a reálny 

odhad dosiahnutých údajov počas finančného roka. 

Podnik pre zaradenie do kategórie musí presne riadiť počtom zamestnancov. Môţe sa však  

stať, ţe podnik sa bude radiť v rozdielnych kategóriách v prípade uvedených hraničných 

hodnôt pre obrat a pre bilančnú sumu. V takomto prípade sa podnik sám môţe rozhodnúť, 
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ktoré z týchto dvoch kritérií bude smerodajné pre zaradenie sa do kategórie. Grafické 

znázornenie moţnosti voľby ukazuje obr. 1. 

 

Obr. 1 Schéma kritérií určenia podniku 

Dôvod pre moţnosť výberu kritického aspektu je pre zohľadnenie povahy podnikania 

jednotlivých subjektov. Podniky v sektore distribúcie a obchodu majú prirodzene väčšie 

obraty ako výrobné a spracujúce podniky. Táto voľba zaručuje zrovnoprávnenie podnikov 

s rôznou oblasťou pôsobenia. 

  
 

Počet pracovníkov 

Ročná bilančná suma 
Ročný obrat 

Obr 1 Tabuľka hraničných hodnôt MSP  Obr. 2 Tabuľka hraničných hodnôt MSP 
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Z obrázka 2 môţeme vyčítať podmienky na základe ktorých podnik dokáţeme zaradiť do 

správnej kategórie. 

 Mikro podniky – sú to najmenšie subjekty MSP a patria sem spoločnosti, ktoré 

majú menej ako 10 zamestnancov, pričom ich ročný obrat, alebo ročná bilančná 

suma neprekračuje hranicu 2 miliónov eur,  

 Malé podniky – môţeme zaradiť podniky, ktoré zamestnávajú maximálne 50 

zamestnancov, pričom ich maximálny ročný obrat, alebo maximálna ročná 

bilančná suma nesmie prekročiť 10 miliónov eur, 

 Stredné podniky – predstavuje najväčšie subjekty MSP s počtom zamestnancov do 

250 osôb a s ročným obratom do 50 miliónov eur, alebo ročnou bilančnou sumou 

menšou ako 43 miliónov eur. 

Stanovenie počtu pracovníkov by sa mohlo zdať ako jednoduché, avšak je nutné si 

uvedomiť, ţe pracovník musí splňovať isté podmienky. Pre kritérium počtu pracovníkov sú 

relevantní pracovníci: 

 patria ku vlastným zamestnancom firmy, 

 osoby pre podnik pracujúce a podľa právnych predpisov radené ako zamestnanci 

firmy, 

 spoluvlastníci a partneri podieľajúci sa na činnosti firmy. 

Medzi pracovníkov sa nezapočítavajú študenti, alebo učni na študentskej praxi. Taktieţ 

zamestnanci, ktorí sú na rodičovskej, alebo materskej dovolenke nie sú započítavaní do 

pracovníkov za obdobie, v ktorom sa nepodieľajú na činnosti podniku. 

Počet pracovníkov je vyjadrovaný v pracovných jednotkách. Počet jednotiek vypočítame 

tak, ţe spočítame všetkých pracovníkov, ktorí pracovali na plný úväzok po celý rok, pričom 

takýto pracovník je ohodnotený ako jednou celou pracovnou jednotkou a všetkým ostatným 

priradíme časť jednotky, vztiahnutú na časť odpracovaného roka a úväzku. 

„Ročná bilančná suma sa vzťahuje na hodnotu základných aktív spoločnosti.“ [26] [27] 

Ročný obrat je predstavovaný celkovými trţbami a výnosmi, ktoré podnik vykázal na 

koncu účtovného obdobia. 

Veľkosť podniku a jeho právna forma teda priamo vplýva na financovanie podniku. 

Pokiaľ sa jedná o malú kapitálovú spoločnosť ako v prípade firmy, s ktorou som 
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spolupracoval pri písaní tejto práce, je dôleţitým faktorom najmä vklad vlastníka. Ďalším 

dôleţitým faktorom je produkovaný zisk a tieţ spôsob ručenia za záväzky. Emisia cenných 

papierov je tieţ spôsobom ako získať pre podnik kapitál, avšak spája sa s istými záväzkami 

a obmedzeniami a preto nemusí byť vhodným riešením pre kaţdý podnik. 

Existuje veľa spôsobov ako podnik môţe financovať svoje aktivity. Patrí sem aj pouţitie 

cudzieho kapitálu, ktorý bliţšie rozvediem v nasledujúcej kapitole.  
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3 Financovanie podniku 

Finančným riadením nazývame činnosti podniku, ktoré súvisia s uspokojovaním jeho 

finančných potrieb. Tento proces začína určením samotnej potreby podniku, 

následne pokračuje hľadaním a posudzovaním rôznych alternatív pre jej uspokojenie. Ďalej  

sa stanoví konečné rozhodnutie, ktoré je spojené s vypracovaním finančného plánu a jeho 

realizáciou spojenou so spätnou kontrolou dodrţania plánu. Avšak ani potom sa tento proces 

nezastavuje, pretoţe podnik je ţivý organizmus, ktorý sa sám neustále mení, a zároveň sa 

musí prispôsobovať aj zmenám vo svojom okolí.  

Finančné riadenie je teda nepretrţitý proces riadenia peňaţnej, kapitálovej a finančnej 

štruktúry počas celého ţivota podniku. „Je to aktívna činnosť finančníkov, finančných 

manaţérov zahŕňajúca:  

 získavanie potrebného objemu peňaţných prostriedkov a kapitálu z finančných 

rôznych zdrojov  

 alokácia peňaţných zdrojov a kapitálu do rôznych zloţiek aktív (investovanie)  

 rozdelenie zisku v súlade s formulovanými cieľmi finančného plánu“ [22] 

Aby podnik mohol fungovať, potrebuje predovšetkým kapitál, avšak kde tento kapitál 

zobrať?  

V prvom rade rozdelím kapitál na dve skupiny, a to na kapitál vlastný a cudzí. Za vlastný 

kapitál povaţujeme napr. kapitál získaný emisiou cenných papierov, vklady spoločníkov, 

alebo zisk získaný z výsledku hospodárenia či odpisy. Je teda vytvorený vlastnou činnosťou 

podniku a predstavuje vlastné zdroje krytia majetku. Naopak cudzí kapitál predstavuje 

záväzok podniku voči druhej strane, sú to napríklad úroky. pôţičky a pod., pričom bliţšie sa 

budem zaoberať cudzím kapitálom v nasledujúcej podkapitole. 

3.1. Cudzí kapitál  

Cudzí kapitál predstavuje dlh podniku, ktorý musí podnik v určitej dobe a výške splatiť. 

Slúţi podniku či organizácii na preklenutie doby, pre ktorú si nevystačí s vlastným kapitálom. 

V súvahe ho môţeme nájsť na strane pasív teda predstavuje zdroje, ktorými podnik kryje svoj 

majetok, to znamená od koho a z akých zdrojov si podnik obstaral dané prostriedky. Cudzí 

kapitál prestavuje “poţičaný’’ zdroj krytia majetku. O cudzom kapitále platí, ţe poţičané 

peniaze pomáhajú viac zarobiť. Pouţitie tohto kapitálu je výhodné, keď je úroková miera 
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niţšia ako výnosnosť celkového kapitálu. Pokiaľ chce podnik vyuţiť cudzie zdroje krytia 

majetku, hľadá ich predovšetkým na finančnom alebo kapitálovom trhu, alebo na trhu 

súkromného kapitálu (Private Equity). [25] 

Finančná páka 

Úroky z cudzieho kapitálu zniţujú daňové zaťaţenie podniku, pretoţe úrok, ktorý je 

súčasťou nákladov zniţuje zisk, z ktorého sa platia dane. Zvýšenie výnosnosti je spôsobené 

pouţitím lacnejšieho cudzieho kapitálu, a tieţ tzv. daňovým efektom (štítom). [30] 

Dôvody prečo nepoužiť cudzí kapitál vo väčšej miere: 

- Zvyšuje zadlţenosť podniku – tým zniţuje jeho finančnú stabilitu, pri väčšej miere 

dlhov je tu nebezpečenstvo bankrotu 

- Kaţdý ďalší dlh je drahší a je ťaţšie ho aj získať 

- Obmedzuje prácu manaţmentu – rozhodovanie musí byť prispôsobené veriteľom [22] 

Dôvody, kedy je vhodné použiť cudzí kapitál: 

- Ak podnik nedisponuje dostatočne veľkým kapitálom 

- Ak podnik nemá dostatočné mnoţstvo peňaţných prostriedkov v dobe, keď ich práve 

potrebuje, napr. kúpa stroja 

- Pouţitím cudzieho kapitálu nevznikajú ţiadne právomoci v riadení podniku 

- Cudzí kapitál je väčšinou lacnejší ako vlastný a jeho pouţitie zvyšuje rentabilitu 

podniku – ROE. Je to zapríčinené daňovým efektom a tieţ pouţitím lacnejšieho 

cudzieho kapitálu 

 

Optimálna kapitálová štruktúra 

Kapitálová štruktúra charakterizuje ako sa na financovaní podniku podieľajú vlastníci 

a ako veritelia. Výsledky nám potom určujú podnikateľské riziko vlastníkov a veriteľov, a tieţ 

rozsah kontroly jednotlivých strán. Celková zadlţenosť sa počíta ako podiel cudzích zdrojov 

a celkových aktív. Pomer medzi cudzím a vlastným kapitálom je rôzny. Závisí na štruktúre 

majetku, odvetví, v ktorom sa podnik pohybuje, postoji podnikateľa či rozhodnutiach 

manaţérov, na úrokovej miere bánk, alebo výnosnosti podniku. Niţšie zadlţenie vedie 

k bezpečnejšiemu vlastnému majetku, ale dosiahneme niţšieho výnosu. U akciových 
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spoločností dlhové financovanie vedie k zvyšovaniu rizika akcií, preto by malo viesť 

k vyššiemu výnosu. Priemyselné podniky vyuţívajú viac vlastné zdroje, u obchodných 

spoločností je to pol na pol a u peňaţných spoločností prevláda cudzí kapitál. Manaţment by 

sa mal snaţiť o primeranú zadlţenosť, ktorú môţeme stanoviť ako minimum priemerných 

nákladov na podnikový kapitál. [18] 

Pri optimalizácii miery zadlženosti musíme prihliadať na to, že: 

- Cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný 

- S rastom zadlţenosti rastie aj úroková miera, pretoţe rastie aj riziko pre banku 

- So stúpajúcou zadlţenosťou rastú aj poţiadavky akcionárov na rast dividend 

- Nahradzovaním vlastného kapitálu cudzím dochádza k zniţovaniu nákladov na cudzí 

kapitál, ale len do určitej miery, potom začnú opäť rásť 

 

Cudzí kapitál môžeme rozdeliť podľa dĺžky splatnosti na: 

- Krátkodobý – tu patria pôţičky, krátkodobé bankové úvery, kontokorent, 

dodávateľské úvery, zálohy od odberateľov, nezaplatené dane, poistné a výdavky 

v budúcich obdobiach, doposiaľ nevyplatené mzdy a podobne 

- Dlhodobý – do tejto skupiny patria dlhodobé bankové úvery, hypotekárne úvery, 

termínované pôţičky, lízingové dlhy, dlţné úpisy, vydané podnikové obligácie 

 

Úvery 

Predstavuje najčastejšiu formu cudzieho kapitálu, ktorý podniky pouţívajú na 

financovanie svojich potrieb. Úver môţeme obecne charakterizovať ako peňaţný vzťah medzi 

dlţníkom a veriteľom. Ide o formu návratného prerozdeľovania dočasne, alebo trvalo 

uvoľnených peňaţných prostriedkov. Za poskytnutie úveru zaplatí dlţník veriteľovi cenu 

úveru – úrok. [17] 

Základné podmienky poskytnutia úveru 

Ak sa klient rozhodne, ţe si chce zobrať úver, musí rátať s tým, ţe je to dosť zloţitý 

proces, ktorý pozostáva z viacerých fáz. Banky sú pri poskytovaní úveru veľmi opatrné 

a často krát je získanie úveru dosť veľkým umením. Táto opatrnosť je spôsobená tým, ţe 
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cieľom kaţdej banky je maximalizácia zisku. Tento cieľ, rovnako ako jeho cesta k nemu, teda 

bankové podnikanie podlieha určitému riziku. Banky vo väčšej miere podnikajú s cudzím, 

zapoţičaným kapitálom vkladateľov, ktorý musia za daných podmienok vrátiť a zaplatiť pri 

tom úrok, preto si banka nemôţe dovoliť vstupovať do väčšieho rizika a snaţí sa ho 

eliminovať. Avšak ţiadny zázračný recept na to neexistuje a tak je to na posúdení banky, 

ktorá zhromaţďuje čo najviac informácií o finančnom či nefinančnom rozpoloţení klienta. Ak 

sa banka rozhodne poskytnúť úver, povaţuje riziko za prijateľné a návratnosť úveru je 

preukázateľná. Kaţdý úver, ktorý banka poskytne musí mať ručenie, je efektívny a je 

dodrţaná jeho účelovosť ak je to podmienkou. 

 

Prevaţná časť firiem potrebuje ku svojej podnikateľskej činnosti cudzie zdroje počas 

svojej existencie, a tieţ predovšetkým pri svojom samotnom rozbehu činnosti, nakoľko nie 

kaţdý podnikateľ disponuje na začiatku svojej činnosti dostatočným kapitálom.  

Základné podmienky poskytnutia úveru 

Ak firma zistí, ţe ku svojej činnosti nemá toľko peňaţných prostriedkov aké by si 

predstavovala a aké by mala mať,  poţiada banku o poskytnutie úveru v podobe ţiadosti 

o úver, z ktorej banka získa prvotné informácie o klientovi. Po preskúmaní ţiadosti nasleduje 

úverová analýza. Tvorí ju nefinančná a finančná analýza. 

Nefinančná analýza banke poskytuje informácie kvalitatívneho charakteru, ktoré by sme 

nezískali z finančnej analýzy. Analyzuje sa tu predovšetkým vonkajšie a vnútorné prostredie 

firmy, a tieţ predchádzajúce skúsenosti banky so ţiadateľom. Banka skúma, ako môţe 

vonkajšie prostredie ovplyvniť firmu v budúcnosti, a tým ohroziť splácanie záväzkov firmy. 

Prostredie, v ktorom sa podnik nachádza je nestabilné a veľmi premenlivé. Ţiadateľa ohrozuje 

postavenie konkurentov a ich zámery, nepoznajú budúce poţiadavky zákazníkov a ani vývoj 

na trhu v budúcnosti. Preto je dobré poznať budúce prognózy vývoja, ktoré firme pomôţu 

ľahšie sa orientovať v odvetví. Vnútorné prostredie banke poskytuje jedinečný obraz o firme. 

Jej kvalitu, spôsob akým funguje, riadenie, systém vnútornej kontroly či stabilita sú tieţ 

predpokladom pre budúci úspech firmy. Doterajšie skúsenosti banky s klientom môţu 

pomôcť pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. Banka pozná ţiadateľa bliţšie, má o ňom väčší 

prehľad a väčšinou banky uprednostňujú svojich stálych klientov. Spokojnosť banky a dobré 

predchádzajúce obchodné vzťahy pridávajú plusové body klientovi snaţiacemu sa získať 
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úver. Dôleţitou súčasťou dokumentácie je vypracovanie podnikateľského plánu. Mal by byť 

prehľadný, musí obsahovať informácie zodpovedajúce skutočnosti a nemal by obsahovať 

zbytočné a nepotrebné údaje. Plán nám podáva informácie o zámeroch firmy a jej budúci 

vývoj. Súčasťou podnikateľského zámeru býva aj SWOT analýza, ktorá nám udáva silné 

a slabé stránky podniku, príleţitosti, ktoré sa jej naskytujú, a tieţ ohrozenia firmy 

konkurenciou. 

Finančná analýza pomáha kaţdej banke zhodnotiť bonitu klienta, teda jeho spôsobilosť 

splatiť úver. Zameriava sa na jeho štruktúru majetku a finančné zdroje, no najmä na 

očakávané výsledky hospodárenia. Od firiem ţiadajúcich  úver je poţadovaná rozvaha, ktorá 

poskytuje údaje o pohľadávkach a záväzkoch, či stave zásob. Výkaz ziskov a strát udáva 

informácie o výnosoch a nákladoch firmy. Cash-flow zasa poskytuje prehľad o reálnych 

výdajoch a príjmoch. Sledovanie týchto peňaţných tokov je dôleţité pre zistenie, či má firma 

dostatočné peňaţné prostriedky na splácanie dlhov. Tieto údaje sú poţadované za niekoľko 

posledných rokov dozadu. Finančná analýza pouţíva tieţ ukazovatele finančnej analýzy, ako 

je hodnotenie likvidity, rentability či solventnosti firmy. [11] 

3.2. Bankové úvery 

Bankový úver je teda odmena  za zapoţičanie cudzieho kapitálu za odmenu. Odmenou 

v prípade úverov je úrok, to je pomerová časť ku úveru, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 

poskytovateľovi. Úrok pritom predstavuje nielen zisk, ale musí brať do úvahy aj súčasnú 

situáciu na trhu, a teda pokrývať aj alternatívne náklady kapitálu. 

3.2.1 Kontokorrent 

Často pouţívanou formou na pokrytie krátkodobého nedostatku financií je kontokorent. 

Je to dynamický úver, ktorý poskytuje banka v rámci svojich sluţieb priamo na beţnom 

účte klienta. Je to krátkodobý úver, ktorý môţe v krátkom čase pomôcť spotrebiteľovi 

preklenúť nedostatočnú likviditu.  

Je čerpaný automaticky v prípade potreby, a to tak, ţe napriek nedostatku finančných 

prostriedkov čerpá klient zo svojho beţného účtu a dostáva sa tak do debetu. Banka pokrýva 

tento nedostatok na základe zmluvne dohodnutých podmienok. Je to druh úveru, ktorý je 

poskytovaný väčšinou dlhodobým dobrým klientom a do určitej výšky. V zmluve je okrem 

iného stanovená aj doba splatnosti kontokorrentu, to je doba, pokiaľ môţe byť klient na 

svojom beţnom účte v debete. 
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Nevýhodou tohto typu úveru je však jeho vysoká cena. Je to z dôvodu, ţe banka musí 

pruţne reagovať na výdaje klienta a nemôţe dopredu plánovať s príjmami či výdajmi 

z klientovho beţného účtu, musí si uchovávať rezervy. 

Kontokorrent je obvykle vyuţívaný len v prípade, ţe podnik potrebuje prekonať aktuálny 

nedostatok, zväčša ktorý sa vyskytne neočakávane. Pre jeho vysokú cenu sa však podniky 

vyhýbajú pouţívaniu tohto typu úveru vo väčšej miere. [11] 

3.2.2 Spotrebiteľský úver  

Ďalšou kategóriou je spotrebiteľský úver. Ten je predovšetkým poskytovaný jedincom 

na ako účelová, alebo bezúčelová pôţička. V súčasnosti zaţíva tento druh úveru boom, avšak 

je pomerne drahý a spája sa s náročným dokazovaním ručenia. [11] 

3.2.3 Leasing 

Leasing predstavuje tieţ spôsob, ako zaobstarať finančné prostriedky podniku na 

prefinancovanie dlhodobého majetku. V prípade vyuţitia leasingu môţe podnik nakúpiť 

a vyuţívať majetok, pričom nemusí okamţite zaplatiť plnú výšku zaobstarávacej ceny. 

Majetok je zakúpený za pomoci leasingovej spoločnosti, ktorá vlastní majetok pričom právo 

na jeho uţívanie poskytuje inej spoločnosti. Leasingová spoločnosť uzatvára s podnikom 

zmluvu, na základe ktorej prenajíma majetok na určitú dobu, prípadne do odkúpenia 

nájomcovi, ktorý uţíva majetok podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Po ukončení 

zmluvy môţe nájomca majetok odkúpiť, alebo ho môţe leasingová spoločnosť znova 

poskytnúť na nájom.   

Leasing môţeme rozdeliť na tri základné druhy a to na operatívny, finančný a na predaj 

a spätný leasing.  

Finančný leasing 

 prenajímateľ zakúpi majetok a vlastní ho po dobu nájmu, 

 majetok je prenajímaný rozhodnú dobu ţivotnosti majetku prípadne na celú dobu 

ţivotnosti,  

 splátky pokrývajú zaobstarávajúcu cenu majetku, aj zisk a náklady, spojené 

s financovaním zaobstarania majetku, 

 po ukončení zmluvy je moţné majetok odkúpiť. 
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Operatívny leasing  

 je niţší ako je rozhodujúca doba ţivotnosti leasovaného majetku a po ukončení 

zmluvy ostáva majetok vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, 

 splátky nepokrývajú celú zaobstarávajúcu cenu aj s výnosom z prenájmu, 

 Prenajímateľ nesie všetky riziká v spojení s vlastníctvom majetku. 

Predaj a spätný leasing 

 Predávajúci predá majetok, ktorý ho následne dá do nájmu pôvodnému majiteľovi 

 Cena nájmu priamo zásiví od predajnej ceny 

 Nevýhodou je zvýšenie nákladov spojených s uţívaním majetku, ale naopak je 

výhodou zvýšenie likvidity podniku[7] 

 

3.2.4 Faktoring a forfaiting 

Posledný spôsob, ktorý rozvediem je faktoring a forfaiting, aj keď nepatria ku 

najvýznamnejším spôsobom financovania podniku. Medzi necenový konkurenčný boj patrí aj 

stanovenie lepších podmienok pre odberateľa. Podniky preto často predlţujú splatnosť 

pohľadávok, avšak môţe to mať za následok zníţenie okamţitej likvidity. Aby podniky 

získali potrebné finančné prostriedky skôr, môţu tieto pohľadávky postúpiť faktoringovým 

a forfaitingovým spoločnostiam.  

Faktoring aj forfaiting je postúpenie pohľadávky na tretiu osobu. Ten sa stáva výhradným 

vlastníkom práv, plynúcich z pohľadávky a naoplátku podniku okamţite poskytne finančné 

prostriedky v niţšej výške, neţ je hodnota pohľadávky. Rozdiel medzi faktoringom 

a forfaitingom spočíva najmä v dĺţke pohľadávok. Kým faktoringová spoločnosť odkupuje 

hlavne krátkodobé, výnimočne strednodobé pohľadávky, forfaitová spoločnosť odkupuje 

stredne a dlhodobé pohľadávky. [7] 
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3.3. Globálna kríza 

Prvým krokom finančného riadenia je teda zaobstarávanie finančných prostriedkov pre 

firmu. V roku 2006 začala kríza v Spojených  štátoch amerických (ďalej ako USA)  

v dôsledku zlyhania ratingového systému pre oceňovanie ţiadateľov o hypotéky a úvery, 

predovšetkým na bývanie. V roku 2007 sa táto kríza začala prehlbovať, zlyhávali finančné 

trhy v USA a dôsledky sa pomaly začali prejavovať aj na svetových trhoch. Európska únia 

(ďalej ako EÚ)  spočiatku tejto kríze nevenovala pozornosť, a to aţ do roku 2008. V prvej 

polovici roku 2008 však kríza zasiahla uţ aj trhy EÚ, no ku ochranným krokom sa zatiaľ 

neodhodlala. Prvé dopady, v podobe zvýšenia inflácie a ohrozenia deficitu, postihli najmä 

ekonomicky slabšie krajiny, a to konkrétne Maďarsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko, čiţe 

tieţ vtedy čerstvé prírastky EÚ.  

V roku 2008 uţ prepukla kríza naplno aj v rámci EÚ, čo sa prejavilo rastom cien, inflácie 

a poklesom HDP. „Experti sa zhodovali, ţe dôvody zhoršujúcej sa ekonomickej situácie 

spôsobovala najmä globálna úverová kríza, ktorá sťaţila prístup k zdrojom a naštrbila dôveru 

investorov, narastajúce svetové ceny potravín a ropy zasa sťaţili ţivot spotrebiteľom i 

výrobcom.“ [21] 

 Veľký problém s úverovou hladinou v roku 2008 zaznamenala najmä Centrálna banka 

Islandu. „25. marec 2008  - Islandská centrálna banka v snahe zastaviť prepad Islandskej 

koruny zdvihla kľúčovú úrokovú sadzbu o 1,25 percentuálneho bodu na rovných 15 percent. 

Islandská koruna sa prepadla na historické minimum z novembra 2001. Znehodnocovanie 

koruny oslabilo rozpočty zadlţených domácností a firiem, a tým z dlhodobého hľadiska 

finančnú stabilitu v krajine.“** Ani tento krok však Island nezachránil, a nakoniec ešte v tom 

istom roku musel vyhlásiť bankrot a onedlho rovnaký osud postihol aj Maďarsko. [24] 

Dopady krízy  sa teda prejavili spomalením ekonomickej aktivity, zánikom pracovných 

miest, ale  aj v podobe sťaţenia získavania ekonomických prostriedkov.  „V snahe sprístupniť 

zdroje spotrebiteľom podnikla EÚ rôzne kroky, ako napríklad v roku 2009, kedy Centrálna 

banka EÚ zníţila úrokovú sadzbu aţ o jedno percento a zaznamenala tak jej najniţšiu hranicu 

počas celej svojej existencie.“ [21] 

Ako uţ som uviedol vyššie, v roku 2008 sa začali prejavovať príznaky ekonomickej krízy, 

čo vyvolalo nedôveru investorov voči podnikom, a tie boli nútené hľadať nový spôsob 
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získania kapitálu. Podniky boli  preto nútené hľadať nové spôsoby pre získavanie finančných 

prostriedkov a ako jedna z moţností sa ponúka aj pouţitie tollingu. [29] 
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4 Tolling definícia 

Tolling podľa Staňka, je finančný „by-pass“, ktorý spočíva v tom, ţe zadávateľ 

prepoţičiava financovanej spoločnosti (výrobcovi) nejakú časť pracovného kapitálu. Výrobca 

z neho vytvorí výrobok, za ktorý dostane spracovateľskú odmenu a financujúca spoločnosť 

následne predáva uţ hotový výrobok. [14]  

Vo všeobecnosti môţeme však tolling charakterizovať ako zvláštny spôsob financovania, 

kedy do styku prichádzajú aspoň dve strany, v podobe financujúcej a financovanej 

spoločnosti. Financujúca spoločnosť je vlastníkom pracovného kapitálu, ktorý poskytuje 

financovanej spoločnosti, ktorá ho pouţije vo výrobnom procese za stanovenú odmenu. 

Poskytnutý pracovný kapitál ostáva po celý čas vo vlastníctve financujúcej spoločnosti, a to 

v akejkoľvek forme a stupni spracovania. [33] 

4.1. Úplná forma tollingu 

Tolling v takejto forme vyţaduje veľmi vysoký stupeň spolupráce medzi podnikmi, 

a zároveň predstavuje dlhodobú spoluprácu. V takomto prípade hovoríme, ţe ide o úplný 

tolling. Príkladom z praxe môţe byť napríklad spolupráca spoločnosti Vítkovice a.s., 

predstavujúcu spracovateľskú firmu a financujúcu spoločnosť Osinek, a.s., kde sa jednalo 

o prefinancovanie hutnej výroby. [14] 

 

Obr. 3 Schéma tollingového financovania [20] 
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Obr. 4 Právne väzby [20] 

Na schéme sú znázornené jednotlivé subjekty, ktoré sa zapájajú do tollingového procesu. 

Ako je vidno uţ na schéme, tak na tollingu sa nepriamo účastní niekoľko ďalších subjektov. 

Keďţe financovaná spoločnosť rieši svoju finančnú núdzu touto metódou, tak môţe ďalej 

zachovať svojich dodávateľov aj odberateľov, pričom vlastníkom kapitálu sa stáva 

financujúca spoločnosť.  

Subjekty vstupujúce do tollingu: 

 Banka – poskytovateľ finančného kapitálu pre tollingovú spoločnosť, ktorá sa 

stáva veriteľom voči SPV, v prípade ţe tollingová spoločnosť chce alebo musí 

pouţiť nielen vlastné zdroje kapitálu  

 Tollingová spoločnosť (SPV) – poskytuje kapitál klientovi, ktorý si ho z nejakých 

príčin nemôţe zaobstarať sám, je vlastníkom pracovného kapitálu aj počas jeho 

spracovania, a to aţ do okamihu jeho predaja.   

 Klient (spracovateľská spoločnosť) – je spoločnosť, ktorá prijíma kapitál od SPV, 

pretoţe si ho z akýchkoľvek dôvodov nevie zaobstarať sám, a následne tento 

kapitál spracováva a za svoju činnosť je odmenený spracovateľskou odmenou. Po 

spracovaní hotový produkt nie jeho vlastníctvo, ale predáva ho SPV 
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 Dodávateľ – obvykle pôvodný dodávateľ spracovateľskej spoločnosti, ktorý 

vstupuje do obchodného vzťahu s tollingovou spoločnosťou, ktorá nakúpený vstup 

do výroby ďalej poskytuje svojmu klientovi 

 Odberateľ – zákazník, ktorý nakupuje hotový produkt od tollingovej spoločnosti 

Z uvedeného plynie tieţ jasná výhoda tejto metódy, a síce, ţe je vďaka nej moţné 

zachovať pôvodne zavedené a uţ funkčné materiálové toky, teda dodávateľov aj odberateľov 

financovanej spoločnosti. [19] 

 

4.2. Tolling kombinovaný s projektovým financovaním 

 

V súčasnosti sa tolling vyskytuje vo viacerých formách nielen v úplnej, ktorá je 

spomínaná vyššie, ale v prípade malého a stredného podnikania najmä ako forma 

projektového financovania. Tolling vo forme projektového financovania vytvára medzi 

zadávateľom a spracovateľskou spoločnosťou rovnaké vzťahy ako vo svojej úplnej forme. 

Rozdiel však nastáva hlavne v dobe vzniknutých vzťahov, a tieţ v stupni podnikovej 

spolupráce. Zatiaľ čo úplný tolling vyţaduje vysoký stupeň spolupráce aţ na úrovni 

„spoločného“ účtovníctva dvoch firiem, tak projektový je v tomto smere nenáročnejší, kedy 

zadávateľ na seba preberá všetky náklady vzniknuté v zmysle uzatvoreného kontraktu.  

Tolling kombinovaný s projektovým financovaním 

 Zadávateľ necháva vyrobiť produkt u spracovateľskej spoločnosti 

 Zadávateľ poskytuje spracovateľskej spoločnosti dodávky vstupov vzťahujúce sa 

len ku vyhotoveniu konkrétnej zákazky 

 Vstupy nedokončená výroba aj hotové výrobky sú vo vlastníctve zadávateľa  

 Predaj výsledku realizovaného projektu je fakturovaný zadávateľom voči 

odberateľovi 

 Zadávateľ vypláca spracovateľovi spracovateľskú odmenu [14] 
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4.3. Tollingová a spracovateľská odmena 

V predchádzajúcich kapitolách som niekoľko krát spomenul pojem spracovateľská 

odmena. Tu sa dostávam ku vysvetleniu, prečo môţe byť tolling vhodnou voľbou pre 

prefinancovanie kapitálu.  

Primárny dôvod, prečo ľudia podnikajú, je získať peňaţné prostriedky nutné pre ţivot 

v súčasnej spoločnosti. Dôvodom, prečo dve firmy medzi sebou uzatvoria dohodu 

o tollingovom financovaní je obdobný. V prípade beţného výrobného procesu a jeho 

realizácie na trhu zjednodušene spočítame zisk ako: 

Zisk = Q*P-N 

- Q – mnoţstvo realizovanej predanej produkcie 

- P – cena realizované predanej produkcie 

- N – náklady vynaloţené na realizovanú produkciu 

V prípade tollingu sa však takýto vzorec musí upraviť o novo-vzniknuté vzťahy. 

V prípade tollingu realizuje produkty na trhu zadávateľ, na ktorého sa prenáša riziko z predaja 

produkcie. Spracovateľ dostáva príjem od zadávateľa, ktorým je zmluvne dohodnutá 

spracovateľská odmena. Tú môţeme spočítať nasledovne: 

1) VÝNOSY ZADÁVATEĽA 

2) - ZISK ZADÁVATEĽA (časť z trţieb zadávateľa) 

3) - CELKOVÉ NÁKLADY ZADÁVATEĽA v zloţení: 

- celkom materiálové a energetické náklady 

- celkom správna a odbytová réţia 

 

4) = ZPRACOVATELSKÁ ODMĚNA ZHOTOVITELE 

[15] 

Rozdiel teda nastáva len vo veľkosti realizovaného projektu. 

4.4. Dôvody uplatnenia tollingu 

Základný princíp fungovania som uţ objasnil, avšak čo je dôvodom pre pouţitie tejto 

metódy.  „Mikro, malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v európskom hospodárstve 



24 

ústrednú úlohu. Sú hlavným zdrojom podnikateľských schopností, inovácie a zamestnanosti. 

V rozšírenej Európskej únii, ktorú tvorí 25 krajín, pribliţne 23 miliónov malých a stredných 

podnikov poskytuje okolo 75 miliónov pracovných miest a predstavuje 99 % všetkých 

podnikov. MSP sa však často stretávajú s nedostatkami trhu. Často čelia problémom pri 

získavaní kapitálu, alebo úverov, najmä v počiatočnej fáze podnikania. Pre svoje limitované 

zdroje  tieţ môţu mať obmedzený prístup k novým technológiám alebo inovácii.“ [27] 

Nutnosť riešenia základných finančných problémov malých a stredných podnikov súvisí aj 

so skutočnosťou, ţe sektor malých a stredných podnikov na Slovensku tvorí 99,9 % z 

celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytuje pracovné príleţitosti 72,2 % aktívnej 

pracovnej sile v podnikovej ekonomike. [29] 

Nedostatok kapitálu pre rozvoj a v období krízy to môţe byť aj pre beţnú činnosť, môţu 

viesť ku zníţeniu konkurencieschopnosti, a to aţ do takej mieri, ţe je podnik nútený ukončiť 

svoju činnosť. V prípade, ţe by však podnik bol schopný získať kapitál, ktorý by mu umoţnil 

aspoň dočasne ďalej fungovať, môţe svoje prekony prekonať. 

V súčasnosti sa ekonomika krajín potýka s následkami krízy a ako uţ som písal, tá sa 

prejavila aj zníţením schopnosti zaobstarať si kapitál. Ak teda dáme dohromady tieto dva 

fakty a síce, ţe malé a stredné podniky majú problémy získavať cudzí kapitál a ešte ku tomu 

sa v ich okolí vyskytnú podmienky, ktoré uţ tak zlé podmienky zhoršujú, tak zistíme veľký 

problém a ohrozenie malých sa stredných podnikov.  

V roku 2011 sa uskutočnil na Slovensku výskum, v ktorom aţ 16,5% respondentov 

označilo prístup ku finančným zdrojom za najváţnejší problém ohrozujúci podnikanie na 

Slovensku. [29] 

„Tento nedostatočný prístup ku finančným prostriedkom bol dokonca označený ako jeden 

z troch najváţnejších prekáţok podnikania „[32] 

V prípade ţe sa aj podnik ku finančným zdrojom dostáva, nemusí to znamenať koniec 

problémov. Podnik môţe byť napadnutý svojimi veriteľmi, prípadne sa zadĺţiť aţ príliš, a tým 

svoje problémy len prehĺbiť. Či podnik správne nakladá so svojím kapitálom tieţ môţeme 

posúdiť podľa pomerových ukazovateľov. Existujú pomerové ukazovatele, ktoré sú priamo 

zamerané na zisťovanie stavu pouţitia kapitálu, ukazovatele zadlţenosti.  
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Ukazovateľ celkovej zadlţenosti nám hovorí o stupni zadlţenia podniku a rozsahu pouţitia 

dlhov na financovanie aktivít podniku.  

 

Za beţnú zadlţenosť môţeme povaţovať zadlţenie aţ do výšky 50%, avšak pokiaľ uţ cudzí 

kapitál prekračuje túto hranicu jedná sa o vysokú zadlţenosť. Podnik môţe vyuţívať len 

vlastný kapitál, kedy je jeho zadlţenosť rovná 0, avšak aj tento spôsob je nevýhodný, pretoţe 

náklady kapitálu sú vyššie ako pri čiastočnom pouţití cudzieho kapitálu. [31] 

Našťastie trh sa dokáţe prispôsobovať, a tak vzniká tolling aj ako odozva na nové 

podmienky. Pre malé a stredné podnikanie, môţe predstavovať spôsob, ako sa brániť 

a zachrániť. Predstavuje totiţ spôsob financovania, kedy spracovateľská firma na seba neberie 

ďalšie záväzky, a tým pádom ho nezadlţuje, ale naopak mu umoţňuje pokračovať v činnosti. 

To práve môţe viesť ku získaniu nových vlastných zdrojov a časom aţ ku vyliečeniu pôvodne 

bezvýchodnej situácie.  
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5 Podnik 

Podnik pôsobí na trhu Slovenskej republiky. Jedná sa o spoločnosť s ručením 

obmedzeným a vlastníkom je jediná osoba. Spoločnosť zamestnáva 12 pracovníkov, pričom 

ročný obrat ani bilančná suma nedosahuje výšky 10 miliónov eur. Podnik teda radíme do 

skupiny malých firiem. 

5.1. Predstavenie spoločnosti 

Firma bola zaloţená v roku 1999 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Pôvodne mala 

štyroch spoločníkov, spoluzakladateľov, avšak časom sa ich počet zmenšil na dvoch 

majoritných vlastníkov. Tí si v roku 2010 firmu rozdelili na dva nezávislé podniky, ktoré 

naďalej podnikajú v rovnakom odvetví, ale inej oblasti pôsobenia. Odvtedy je firma nezávislá 

a pôsobí samostatne s jediným vlastníkom. 

Podnik sa od začiatku zaoberal predajom automobilových dielov, prevaţne pre nákladné 

vozidlá, ich vývojom, výrobou a následným predajom. Neskôr sa pridali ďalšie aktivity, a to 

najmä servis a výroba dielov pre rotory čerpadlá a turbodúchadlá. 

V roku 2010 sa následne po rozdelení firma zamerala najmä na vývoj a výrobu dielov pre 

priemyselné aplikácie v málo sériovej aţ stredne sériovej výrobe. Vznikla tak špecializovaná 

dielňa so zameraním na CNC produkciu presných komponentov v malých aţ stredne veľkých 

sériách. Nákupom nových zariadení postupne rozšírili svoje sluţby a produkciu, 

a v súčasnosti vlastnia široký sortiment obrábacích strojov. 

Vďaka svojej flexibilite, štruktúre a čiastočnou automatizáciou je podnik schopný 

uspokojiť individuálne potreby klientov, aj v prípade nutnosti rýchlych sluţieb a servisu či 

dodávky náhradných dielov. 

Podnik však v súčasnosti realizuje aj väčšie projekty, najmä pre svojich obchodných 

partnerov v oblasti energetiky a automobilovom priemysle. 

V súčasnosti podnik uţ realizuje samostatne celý proces výroby na kľúč, kde zabezpečuje 

všetky potrebné úkony od tvorby projektovej dokumentácie cez výrobu, aţ po dokončovacie 

operácie, vrátane povrchových a tepelných úprav, zvárania či montáţe. 
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5.1.1 Oblasť pôsobenia 

Ako uţ som spomínal vyššie, podnik sa zaoberá sériovou výrobou, a vzhľadom na veľkosť 

série je rozdelená aj výroba. 

Malosériová výroba 

Podnik vyrába produkty malosériovo, prípadne v stredne veľkých sériách, kedy je schopný 

rýchlej reakcie na poţiadavky klientov. V prípade menších sérií sa pouţíva zariadenie 

s ľudskou obsluhou. 

Veľkosériová výroba 

V prípade, ţe sa jedná o výrobu vo väčších sériách, pouţíva podnik plne robotizovaného 

pracoviska, čo umoţňuje lacnejšiu a rýchlejšiu presnú výrobu. 

Používaný materiál 

V rámci ponúkaných sluţieb podnik pracuje s veľkým mnoţstvom materiálu a vyuţíva 

rôzne druhy materiálov. Spracováva  hlavne oceli, avšak pracuje aj s inými, medzi ktoré patrí 

hliník a jeho zliatiny či kovy medi, farebné kovy a odliatky, ale aj plasty. 

5.2. Uplatnenie projektového financovania 

Spoločnosť v roku 2010 zakúpila nové strojové zariadenie, ktoré si vyţiadalo rozsiahle 

investície a keďţe podnik nedisponoval potrebným mnoţstvom kapitálu, zaţiadal banku o 

úver. Úver bol poskytnutý do výšky 80% nákladov spojených s nákupom a realizáciou zmien 

v priestoroch podniku.  

Vďaka tejto investícii bol podnik schopný nielen vyrábať svoju stávajúcu produkciu 

rýchlejšie, ale okrem toho sa rozšíril sortiment poskytovaných sluţieb a produktov. 

V novembri toho istého roku bola firma oslovená, aby realizovala výrobu veľkej série 

produktov zo špeciálnej, kalenej ocele. Tu vznikol prvý problém, pretoţe podnik síce 

disponoval potrebnou technológiu a pracovnou silou, avšak nebol schopný zaobstarať si 

z vlastných zdrojov potrebný materiál.  

Firma opäť ţiadala o úver, avšak banka nebola ochotná úver poskytnúť za ,pre podnik 

prijateľných podmienok. V tomto bode sa prejavili doznievajúce problémy vyvolané krízou. 

Banky vyţadujúce podklady pre úver povaţovali poskytnutie úveru za vyššie riziko a neboli 
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ochotné vloţiť dodatočný kapitál. Podnik tieţ nemohol vyuţiť kontokorent pre vyššie náklady 

spojené s nákupom potrebného materiálu, inak by ohrozil svoju uţ tak slabšiu likviditu 

a schopnosť dodať produkty načas ostatným odberateľom.  

Spoločnosť by takto nebola schopná realizovať výrobu a zároveň byť zisková. Keďţe mal 

podnik voľné výrobné kapacity hľadal moţnosť ako ich naplniť inými spôsobmi. 

 

Hľadanie partnera 

Aby spoločnosť vyriešila svoju stávajúcu nepriaznivú situáciu, obrátila sa na svojho 

bývalého partnera. Ten podniká v príbuznej oblasti, nie sú si však navzájom konkurenciou, 

ale skôr doplnkom sluţieb a výrobkov. 

 Napriek tomu, ţe v minulosti spolu podnikali a  nakoniec sa rozdelili na dva samostatne 

pracujúce podniky, vzájomné vzťahy si uchovali kladné. Naďalej spolupracovali v niektorých 

projektoch. V súčasnosti pôsobia tieto firmy pod jednou strechou. Vlastníkom budov je 

partnerská spoločnosť, ktorá prenajíma časť svojich priestorov, aj spomínanému 

spracovateľskému podniku. 

Výhodou takejto spolupráce ako sa neskôr ukázalo bolo, ţe partner uţ veľmi dobre poznal 

spôsob a štruktúru podnikovej činnosti, tieţ poznal obor podnikania a moţnosti uplatnenia. 

Vzhľadom na spoločnú minulosť mali podniky nielen rovnaké účtovníctvo, ale dokonca mali 

spoločnú aj externú firmu, ktorá obom účtovníctvo spravovala. 

 

5.3. Zavádzanie tollingu 

Spoločnosť sa teda obrátila na svojho bývalého partnera, ktorý súhlasil na spolupráci. 

Nechcel však do podniku vkladať svoje voľné prostriedky v podobe nejakej obchodnej 

pôţičky a tak spolu hľadali spôsob spolupráce.  

Výsledkom bola „dohoda o kooperácii“, ktorá je v tomto prípade iným pomenovaním pre  

tolling, spojený s projektovým financovaním. Pred vlastnou spoluprácou však partner chcel 

vedieť, v akom stave sa podnik momentálne nachádza. Preto samotnej spolupráci 

predchádzali činnosti pre vyhodnotenie momentálnej situácie. 
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Podobne ako pri úplnom tollingu postupovali podniky aj pri svojej kooperácii. Prvý krok 

teda bolo zistiť súčasný stav podniku, a teda v prvom rade vykonať audit spoločnosti. 

 

5.3.1 Audit spoločnosti 

„Audit je systematický proces objektívneho získavania a vyhodnocovania dôkazov, 

týkajúcich sa informácií o ekonomických činnostiach a udalostiach, s cieľom zistiť mieru 

súladu medzi týmito informáciami a stanovenými kritériami a zadeliť výsledky 

zainteresovaným záujemcom“. [Ricchiute, David N. Audit, str. 26] 

Z definície teda vyplýva, ţe audit je činnosť, pri ktorej podnik zhromaţďuje relevantné 

informácie a následne tieto analyzuje a dáva do súvislostí. Výsledkom tejto činnosti sú 

atestácie, ktoré sú predloţené záujemcovi ako podklady pre vyvodenie nejakých záverov.  

Je to teda spôsob ako do hĺbky overíme pozíciu, z ktorej budeme pri zavedení tollingu 

vychádzať. Základom pre audit je účtovná závierka. Tá musí obsahovať všetky náleţitosti čo 

sa týka identifikačného charakteru firmy ( firmu, právnu formu, miesto podnikania, IČO, Dič, 

okamţik vyhotovenia a iné.), ale okrem toho je súčasťou aj rozvaha a výkaz zisku a strát. 

Môţe ale nemusí obsahovať aj výkaz cash-flow, teda peňaţných tokov a prehľad o zmenách 

vlastného kapitálu podniku. Audit v prípade tollingu vyuţíva všetky spomínané podklady, aby 

bol schopný do hĺbky analyzovať podnik.  

Vzhľadom na charakter spôsobu projektového financovania podniku bolo nutné preveriť 

najmä situáciu na strane pasív, a to so zameraním na záväzky a bankové úvery. Audit sa 

sústredil na to, či podnik skutočne má dostatok kapitálu pre zaistenie vlastného chodu 

spoločnosti a či je skutočne nutné poskytnúť kapitál len na podporu konkrétneho projektu. 

Dôleţitým faktorom bolo porovnanie skutočnej výšky a vykázanej výšky pouţitých úverov, a 

teda cudzieho kapitálu v podniku. Audit sledoval moţné ohrozenie zo strany dlţníkov, a tieţ 

stav záväzkov a schopnosť ich splatenia súčasne vykonávanou činnosťou podniku. Veľký 

dôraz sa kládol aj na dobu splatnosti záväzkov, teda či podnik platí načas. 

Druhou časťou auditu bol aj audit majetku spoločnosti. Tu sa zamerali najmä na 

vlastnený dlhodobý majetok, ktorý mohol slúţiť v prípade neúspechu ako istina. Ďalej sa 

zamerali na stav zásob a pohľadávok.  
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 Pohľadávky – dôleţitým faktorom auditu pohľadávok bolo, či pohľadávky sú 

vydobiteľné a platené načas. Okrem toho sa sledovalo ocenenie pohľadávok voči 

skutočnému stavu 

 Obeţný majetok – silným bodom kontroly bolo, ako podnik ohodnocuje svoj 

majetok. Audit hlavne sledoval správnosť ohodnotenia a súlad medzi fyzickým 

stavom a stavom evidovaným. To je nutné pre uistenie sa, ţe podnik si tollingom 

nebude riešiť nedostatok materiálu pre beţnú činnosť. [10][12][14] 

Zároveň s vykonávaným auditom je nutné realizovať aj finančnú analýzu  podniku a spolu 

s auditom budú jedným z najdôleţitejších podmienok pre rozhodnutie o zavedení alebo 

nezavedení tollingu. Okrem toho audit môţe odhaliť slabé miesta, či nedostatky podniku 

a pomôcť pri ich odstránení, a tým tak posilniť jeho súčasné postavenie na trhu. [12] [14] 

5.3.2 Finančná analýza 

 

Predstavuje neodmysliteľnú súčasť podnikového riadenia v dnešnom svete. Finančná 

analýza je veľmi úzko spätá s účtovníctvom a s finančným riadením podniku. Na základe 

analýzy, ktoré poskytuje účtovníctvo môţeme riadiť podnik v oblasti ekonomického 

rozhodovania. 

Cieľom finančnej analýzy je predovšetkým vyjadriť majetkovú a finančnú situáciu 

podniku a na základe zistených skutočností pripraviť podklady pre rozhodovanie manaţmentu 

podniku. Predpokladom pre správnu analýzu je komplexnosť, teda zváţenie všetkých 

vlastností hospodárskeho procesu. Všetky činnosti a oblasti podniku totiţ vedú ku hlavnému 

cieľu v podnikaní, to je maximalizácii zhodnotenia vloţeného kapitálu a rastu trţnej hodnoty 

podniku. [4] [16] 

Dôvodom, prečo je nutné finančnú analýzu vykonať pred zavedením tollingu plynie zo 

samotnej podstaty analýzy. Aby som mohol niečo riadiť, musím vedieť aké mám moţnosti. 

Finančná analýza teda má prínos nielen pre zadávateľa tollingu, ale aj pre samotného 

spracovateľa. Pre zadávateľa predstavuje finančná analýza nielen podklady pre rozhodnutie o 

tom či tolling zaviesť, ale neskôr je moţné výsledky aplikovať pri vypracovaní plánu tollingu. 

Okrem toho spracovateľovi poskytuje obrázok o svojej stávajúcej situácii vo všetkých 

oblastiach, pomáha mu lepšie sa rozhodovať, určiť nedostatky a moţnosti sebarealizácie. [3] 

Podľa toho, kto vypracúva analýzu môţeme ju rozdeliť na dve skupiny: 
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Externá finančná analýza –  tento druh analýzy vychádza z verejne dostupných 

informácií a zdrojov. Vykonávajú ju subjekty mimo podnik a pouţívajú ju ku posúdeniu 

finančnej dôveryhodnosti podniku. Základom je analýza účtovných výkazov. Dosiahnutá 

úroveň finančného zdravia je pre okolie podniku náznak, aké moţnosti bude mať podnik 

v budúcnosti.  

Uţívatelia externej analýzy: 

 investori 

 banky a iní veritelia 

 obchodný partneri 

 štát a jeho orgány 

 konkurenti 

Interná finančná analýza – hlavný vykonávateľom je samotný podnik spolu 

s prizvanými externými pracovníkmi. Obvykle privolanými externistami sú pracovníci 

auditorských a ratingových agentúr  či oceňovatelia. Týmto pracovníkom podnik dobrovoľne 

poskytne poţadované informácie, ako sú manaţérske a vnútropodnikové účtovné údaje, 

štatistiky, plány apod. Interná analýza poskytuje vo výsledku oveľa presnejší a konkrétnejší 

obraz neţ externá analýza. V prípade, ţe internú analýzu vypracúva podnik za pomoci 

vlastných pracovníkov môţe vznikať skreslenie z dôvodu straty objektivity či nepriznávania 

si skutočnosti. 

Uţívatelia internej analýzy: 

 manaţeri 

 zamestnanci 

 odbory 

Existuje niekoľko rôznych postupov ako vypracovať finančnú analýzu, ktoré sa navzájom 

viac alebo menej odlišujú. Väčšina z nich sa však zhoduje v základných princípoch. Tieto sú 

vhodné aj pri vypracovaní analýzy ako podkladu pre rozhodovaní o tollingu. [1] 

Základ finančnej analýzy: [2][16] 

1) Výpočet finančných pomerových ukazovateľov za analyzovaný podnik. 

2) Porovnanie podnikových ukazovateľov s priemernými ukazovateľmi za príslušné 

odvetvie. 
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3) Skúmanie vývoja podnikových ukazovateľov v čase. 

4) Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi. 

5) Návrh opatrení 

Pomerové ukazovatele [2][16][31] 

Sú dôleţitou a najrozšírenejšou súčasťou finančnej analýzy. Vyjadrujú vzťah dvoch 

veličín pomocou ich podielu. Umoţňujú získať pomerne presný náhľad skutočného stavu 

podniku, pričom nie sú nákladné ani časovo ani finančne. Vzhľadom na situáciu, ktorá 

vznikla medzi podnikmi, zohrávali pomerové ukazovatele dôleţitú úlohu pri rozhodovaní 

o pouţití tollingu. Naopak ich nevýhodou je neschopnosť vysvetliť vzniknuté skutočnosti.  

Pomerové ukazovatele môţeme rozdeliť podľa oblasti finančnej analýzydo piatich skupín, 

a to na ukazovatele: 

 rentability 

 aktivity 

 zadlţenosti 

 likvidity 

 trţnej hodnoty 

Ukazovatele rentability 

Tieto ukazovatele dávajú do podielu výšku dosiahnutého zisku  ku veľkosti kapitálu, ktorý 

bol pouţitý ku jeho dosiahnutiu.  

ROI – ukazovateľ rentability vloţeného kapitálu, alebo inak aj ukazovateľ návratnosti 

vloţeného kapitálu patrí ku  najdôleţitejším ukazovateľom podnikovej ekonomiky. Tento 

ukazovateľ spočítame nasledovne: 

 

Ukazovateľ sa môţe vyskytovať v rôznej literatúre vo viacerých variáciách čitateľa. Je to 

z dôvodu nejednotnosti názoru v akej podobe má zisk vystupovať. Môţe byť očistený 

o úroky, zdanený alebo nezdanený atď. Ak podnik pouţíva tento pomerový ukazovateľ, musí 

si zvoliť jeho modifikáciu a pouţívať stále uţ len tú jednu. Musí tieţ prihliadať na zauţívanú 

prax vo svojom obore ak sa chce porovnávať s ostatnými podnikmi.  
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ROA – ukazovateľ rentability aktív  

Vyjadruje vzťah zisku a celkových aktív investovaných viazaných v podniku bez ohľadu 

na zdroj krytia.  

Výpočet: 

 

Zo samotného ukazovateľa môţeme vyčítať, aký zisk je podnik schopný vygenerovať za 

pomoci vlastnených aktív bez ohľadu na ich zdroje krytia. Ďalšou výhodou ukazovateľa je 

moţnosť porovnávať podniky s rôznou veľkosťou zadlţenia a rozdielnymi daňovými 

podmienkami a ich schopnosťou produkcie zisku. 

ROE – ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu 

Tento ukazovateľ je veľmi dôleţitý pre podporu rozhodovania o investíciách, a preto 

pomerne dôleţitý aj pri rozhodovaní o tollingu. Napriek tomu, ţe ukazuje vlastnú výnosnosť 

investovaného vlastného kapitálu jedná sa o ukazovateľa, ktorý dokáţe vypovedať, či 

podniková sebarealizácia na trhu prináša poţadovaný výsledok v podobe zisku. Je nutné si 

uvedomiť, ţe výsledok by mal byť vyšší ako úroky, ktoré by investovaný kapitál mohol 

priniesť pri inej forme investovania (venné papiere, termínované vklady apod.). 

Výpočet: 

 

Aby mal tento pomerový ukazovateľ správnu vypovedajúcu hodnotu, musia sa pouţiť 

správne údaje. Čitateľ je v tomto prípade čistý zisk po zdanení, avšak v prípade menovateľa je 

vhodné vypustiť hodnotu niektorých fondov. To je z dôvodu, ţe časť kapitálu môţe byť 

určená na nie priamo ziskové aktivity (podpora morálky zamestnancov, napr. fond určený ku 

prerozdeleniu zamestnancom). 

ROS – ďalší významný ukazovateľ. Vypovedá o rentabilite trţieb, teda o schopnosti 

podniku vyuţiť svoje prostriedky ku vytvoreniu hodnoty. Dá sa hovoriť o ukazovateli 

„podnikovej výkonnosti“. 
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RENTABILITA PODNIKU 

(údaje v €):               Netto 

 

Trţby za predaj tovaru        135 174 

Nákladové úroky         5 864 

Daň z príjmu za beţnú činnosť       - 4 957 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     25 944 

Aktíva celkom         213 369 

Pasíva celkom         213 369 

Ukazovatele 

Ukazovatele Výpočet Výsledok (%) 

ROI  14,90 

ROA  12,16 

ROE  63,47 

ROS  15,53 

Tab. 1 Rentabilita 

Tabuľka ukazuje súčasnú rentabilitu podniku. Môţeme vyčítať, ţe podnik pri súčasnej 

kapitálovej štruktúre je stále ziskový a schopný zhodnotiť vloţený kapitál. Môţeme tieţ 

povedať, ţe súčasne vloţený kapitál je zhodnotený veľmi dobre, pretoţe v porovnaní 

s úrokovou mierou 4,87% je stále vyšší. Vieme teda o podniku vypovedať, ţe jeho činnosť je 

zisková a dá sa predpokladať, ţe bude zisková aj naďalej pri nezmenených podmienkach. [28] 

 

Ukazovatele aktivity 
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Vzhľadom na povahu tollingu kombinovaného s projektovým financovaním je dôleţité 

správne určiť tieto ukazovatele. V rámci finančnej analýzy sa pouţívajú na odhalenie 

momentálneho stavu efektivity vyuţitia podnikových aktív. Význam však majú aj pre 

neskoršie plánovanie financovania pomocou tollingu. 

Patria sem ukazovatele: 

 viazanosti celkových aktív 

 relatívnej viazanosti aktív 

 obrat celkových aktív 

 obrat stálych aktív 

 obrat zásob 

 doba obratu zásob 

 doba obratu pohľadávok 

 doba obratu záväzkov 

Ukazovatele zadlženosti 

Poskytuje obraz o financovaní podniku a vzťahu medzi vlastnými a cudzími zdrojmi. Do 

tejto skupiny spadá niekoľko rôznych ukazovateľov, z ktorých sú najdôleţitejšie:  

 celková miera zadlţenosti 

 úrokové krytie 

 kvóta vlastného kapitálu 

Bliţšie rozvediem celkovú mieru zadlţenosti. Vyjadruje pomer medzi podielom cudzieho 

kapitálu ku celkovým aktívam podniku. Tento pomer je dôleţitý ako pre investorov tak pre 

podnik samotný. Pre investora je zaujímavejšie ak podnik vyuţíva prevaţne vlastný kapitál, 

pretoţe v prípade bankrotu by stále existoval väčší finančný vankúš proti stratám veriteľov. 

Naopak podnik sa snaţí vyuţívať efektu finančnej páky a daňový vankúš. Ak však pouţíva 

priveľkú mieru cudzieho kapitálu stáva sa pre neho dodatočné získanie prostriedkov 

namáhavejšie a drahšie. Musí sa preto hľadať optimálna miera, ktorá je závislá na mieste 

spôsobe a obore podnikania. 

Výpočet: 
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ÚROKOVÉ KRYTIE 

Tieto ukazovatele vyobrazujú, ako veľmi prevyšuje zisk platené úroky. Pokiaľ je zisk 

vyšší ako úroky, tak časť zisku po zaplatení cudzieho kapitálu podniku ostáva. Ak by však ich 

výška bola rovnaká, tak podnik produkuje len takú výšku zisku, ktorá postačuje na zaplatenie 

cudzieho kapitálu potrebného pre jeho dosiahnutie. Takáto situácia je veľmi nebezpečná. 

Pokiaľ by však bola miera zisku niţšia ako platené úroky, znamenalo by to, ţe podnik nie je 

schopný ani vyprodukovať zisk na pokrytie ceny pouţitého cudzieho kapitálu. 

 

Vhodná výška ukazovateľa je 3 aţ 6 násobok zisku voči úrokom. 

RENTABILITA PODNIKU 

(údaje v €):               Netto 

 

Cudzí kapitál         180 308 

Celkové aktíva         213 369 

Nákladové úroky         5 864 

Výsledok hospodárenia po zdanení      20 987 

 

Zadlženosť Výpočet Výsledok (%) 

Celková zadlženosť  84,5 

Úrokové krytie  27,94 

Tab. 2 Zadlženosť 

Z tabuľky nám vyplýva, ţe podnik uţ vyuţíva cudzí kapitál vo väčšej miere. Aţ 84,5% 

uţívaného kapitálu je z cudzích zdrojov, čo spôsobuje nestabilitu podniku. Pre veriteľov 

podniku je tento kapitál pomerne veľkým rizikom, a preto je pre podnik pomerne ťaţké 

zháňať dodatočný finančné prostriedky.  
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Ukazovateľ úrokového krytia tento záver len potvrdzuje. Mieru úrokového krytia môţeme 

premietnuť, koľkokrát môţe podnik ziskom podnik pokryť úroky. To dosiahneme 

nasledovne: 

 

Z výpočtu teda vyplýva, ţe pomocou zisku môţe podnik pokryť úroky 4,4 krát. Ako som 

uţ uviedol vyššie, ideálne by mal podnik udrţiavať hranicu pribliţne 3 – 6 krát veľkosti zisku. 

Môţeme teda povedať, ţe ďalší cudzí kapitál by znamenal pre podnik pomerne veľké riziko. 

Podnik by sa tak mohol dostať do situácie, ktorá by bola neúnosná a znamenala by 

neschopnosť splácať pouţívaný kapitál. 

 

Ukazovatele likvidity 

Likviditu ako vlastnosť môţeme obecne charakterizovať ako „schopnosť dostať 

platobným záväzkom podniku“. [4] [16] 

Laicky teda je moţné povedať, ţe likvidita je schopnosť podniku zaplatiť za dlhy. Avšak, 

aby mohol podnik platiť musí byť zároveň aj solventný, teda musí drţať časť likvidného 

majetku v peňaţnej forme.  

Ukazovatele likvidity potom môţeme chápať ako pomer toho, čím je moţné platiť ku 

tomu, čo je nutné platiť, teda laicky pomer peňazí ku dlhom. 

Rozlišujeme tri základné druhy likvidity, a teda poznáme tri výpočty likvidnosti podniku. 

Bežná likvidita – ukazuje, koľkokrát pokrývajú obeţné aktíva krátkodobé záväzky. Je 

najširším ukazovateľom likvidity a je veľmi citlivý na skladbu a pomer zásob v OA. 

Vzhľadom ku faktu, ţe pre výpočet pouţíva aj zásoby, je akýmsi meradlom budúcej 

solventnosti podniku pre schopnosť ich premeny na peniaze. 

Výpočet  

 

Výsledná hodnota by mala byť rovná alebo vyššia ako 1,5. 
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Pohotová likvidita – je očistená od zásob a je teda ukazovateľ kratšieho horizontu voči 

beţnej likvidite. Zároveň vynechaním zásob a porovnaním pohotovej a okamţitej likvidity 

môţeme určiť mieru váhy zásob v podniku. 

Výpočet  

 

Výsledná hodnota by mala byť rovná, alebo vyššia ako 1 

Okamžitá likvidita – je stupeň vyjadrujúci schopnosť uhradiť okamţite splatné záväzky. 

Na ich uhradenie pritom podnik pouţije buď peňaţné prostriedky, alebo ich ekvivalenty, 

ktoré sú schopné premeniť sa na peniaze do doby jedného mesiaca. 

Výpočet  

 

Výsledná hodnota by mala byť rovná, alebo vyššia ako 0,2. 

LIKVIDITA PODNIKU 

(údaje v €):               Netto 

Krátkodobé pohľadávky z obch. styku         103 430 

Zásoby           17 372 

Krátkodobý finanční majetok       12 719 

 z toho peniaze         900 

Krátkodobé záväzky        78 439 

 z toho  - z obchodného styku       24 564 

  - zo sociálneho a zdravotného zabezpečenia    3 126 

  - daňové záväzky        930 

  - iné záväzky (voči spoločníkom)     21 465 
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Krátkodobé bankové úvery       20 000  

Krátkodobé finančné výpomoci       8 000 

 

Ukazovateľ likvidity Doporučená hodnota Skutočná hodnota Vzorec 

I. stupně - okamžitá 0,2 – 0,5 0,12 
finanční 

majetok/krátkodobé záv. 

II. stupně - pohotová > 1 1,09 

(finanční majetok + 

krátkodobé pohľad.)/ 

krátkod. záväzky 

 

III. stupně - běžná 

 

> 1,5 

 

1,48 

(oběţné aktíva - dlhod. 

pohľadávky)/krátkodobé 

záväzky 

Tab. 3 Likvidita 

Pozn.: Krátkodobé záväzky = krátkodobé záväzky + krátkodobé úvery + krátkodobé finanční výpomoci           

 

Pouţité hodnoty z rozvahy k 31.12.2011 v €: 

finanční majetok    12 719 

krátkodobé pohľadávky   103 430 

obeţné aktíva    136 754 

dlhodobé pohľadávky   20 765  

krátkodobé záväzky    78 439 

krátkodobé úvery    20 000 

krátkodobé finančné výpomoci    8 000    [15] 
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Tabuľka pojednáva o stave likvidity a peňazí v podniku. Vynikajúco odzrkadľuje stav 

spoločnosti vhodnej na tolling. Podnik sa po úverovej pôţičke dostal do situácie, kedy musel 

odvádzať časté a vysoké splátky, a tým ohrozil svoju likviditu.  

V tabuľke je vidno, ţe podnik v momentálnej situácii ledva môţe dostať svojím 

záväzkom. Tieţ je jasné, ţe krátkodobý úver by mohol byť pre poskytovateľa rizikový a ţe 

ďalší úver by mohol podnik dokonca ohroziť.  Tieţ však vidíme, ţe obeţné aktíva 

predstavované hlavne materiálom a polotovarmi má vysokú hodnotu. 

Môţeme teda predpokladať vysokú cenu vstupov, alebo zle plánované materiálové vstupy, 

či  príliš veľké zásoby. 

 

Ukazovatele tržnej hodnoty 

Kaţdý investor sa zaujíma o zhodnotenie vloţeného vkladu a tieto ukazovatele mu 

poskytujú moţnosť ako to posúdiť. Ukazovatele sa pouţívajú ako štatistický údaj vyjadrujúci 

zmenu voči predchádzajúcemu stavu. Vyuţitie majú však len pre akciové spoločnosti. 

Využitie ukazovateľov 

Okrem samotnej vypočítanej hodnoty majú pomerové ukazovatele aj ďalšie vyuţitie.  

Ukazovatele môţeme dávať aj do vzájomných vzťahov. Vhodným príkladom je napríklad 

vzťah aktivity a rentability. Oba ukazovatele hovoria o schopnosti produkcie zisku a platí 

u nich základná úmera, čím rýchlejšie dokáţe podnik otáčať aktíva, tým vyššia bude aj 

hodnota generovaného zisku. Podnik sa potom môţe sústrediť na zlepšenie výkonu, 

prostredníctvom vyuţitia aktívneho majetku. 

Ďalším spôsobom vyuţitia ukazovateľov je ich štatistické zaznamenávanie. Môţeme 

hodnotiť ich vývoj v čase, a tým čo samozrejme odzrkadľuje aj vývoj podniku. 

Existuje mnoţstvo metód a modelov na zisťovanie aktuálneho stavu a vývoja podniku 

a pri ich výbere podnik musí vţdy brať do úvahy svoje pôsobenie a moţnosti. Ja niektoré 

aspoň menujem: 

a) hierarchicky usporiadané modely 

 pyramídové sústavy 

 komparatívne-analytické sústavy 
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 matematicko-statistické sústavy 

b) účelovo vybrané ukazovatele 

 bonitné modely 

 bankrotné modely 

 

5.3.3 Rozhodnutie 

Analýza podniku ukázala, ţe podnik sám nemá väčšie problémy v beţnej činnosti, 

a napriek súčasne zníţenej likvidite bude v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou 

bezproblémovo fungovať. Tieţ sa ukázalo, ţe momentálne nemá dostatok kapitálu na 

financovanie projektu z vlastných nákladov a vzhľadom na situáciu na trhu, a tieţ nedávno 

realizovanú investíciu je podnik zadlţený natoľko, ţe to neohrozuje jeho existenciu, no 

znemoţňuje to získanie výhodnej pôţičky.  

Všetky tieto skutočnosti vyhodnotil bývalý partner a nakoniec sa rozhodol, ţe projekt 

podporí. Keďţe rozhodnutie bolo pozitívne bolo nutné dohodnúť sa na presných podmienkach 

vypracovať finančný plán. 

 

5.3.4 Zavedenie tollingu 

Po rozhodnutí o zavedení tollingu nastáva fáza vypracovania finančného plánu. Je nutné 

stanoviť potrebné podmienky, ako podnik bude postupovať v oblasti výroby a predaja. Tento 

plán vychádza z výrobného cyklu zavádzaného projektu. Je nutné rozvrhnúť jednotlivé etapy, 

ktoré na seba nadväzujú od realizácie nákupu, cez výrobu aţ po predaj. Základné etapy 

finančného plánu tollingu môţeme aplikovať aj na tolling, kombinovaný s projektovým 

financovaním: 

„Základná štruktúra dielčích plánov je nasledujúca:  

 plán predaja,  

 plán nákupu,  

 plán ľudských zdrojov,  

 plán výroby,  

 plán opráv a údrţby majetku,  

 plán investícií do rozšírenia, obnovy alebo modernizácie majetku. „Stanek 61 
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 V prípade, ţe sa však jedná o tolling spojený s projektovým financovaním je vhodné 

pridať ďalšie body, ktoré sa beţne vyskytujú pri projektovom plánovaní. Okrem spomínaných 

bodov plánu je nutné stanoviť ciele, ktoré chceme prefinancovaním dosiahnuť, teda v tomto 

prípade stanovenia dĺţky trvania spolupráce a dátum ukončenia projektu.  

Vzhľadom na fakt, ţe sa jedná o jednorazovú spoluprácu, za účelom produkcie jedinej 

série produktov, môţeme oba tieto ciele spojiť ako jeden, ukončenie produkcie série, a to 

kapacitne a dátumom. 

Ţiaľ pre zaviazanie sa podniku voči svojmu partnerovi, nemôţem uviesť ani finančný 

plán, ani jednotlivé toky materiálu. 

5.3.5 Výsledok po zavedení Tollingu 

 

(údaje v €):               Netto 

 

Trţby za predaj tovaru        151 246 

Nákladové úroky         4 856 

Daň z príjmu za beţnú činnosť       - 6 390 

Výsledok hospodárenia po zdanení      27 052 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     33 442 

Vlastný kapitál         42 616 

Cudzí kapitál         165 202 

Krátkodobé záväzky        82 611 

 z toho  - z obchodného styku       25 418 

  - zo sociálneho a zdravotného zabezpečenia    3 234 

  - daňové záväzky        962 

  - iné záväzky (voči spoločníkom)     22 211 
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Krátkodobé bankové úvery       16 483 

Krátkodobé finančné výpomoci       6 000 

Pasíva celkom         207 818 

Krátkodobé pohľadávky z obch. styku         151 986 

 

Zásoby           18 212 

Dlhodobé pohľadávky        23 049 

Krátkodobý finanční majetok       18 854 

 z toho peniaze         1 160 

Aktíva celkom         207 818 

  

Ukazovatele 

rentability 
Výpočet 

Výsledok 

(%) 
Výpočet 

Výsledok po 

zavedení 

tollingu (%) 

Porovnanie 

ROI  14,90  17,31 +2,41 

ROA  12,16  15,12 +2,96 

ROE  63,47  48,35 -15,12 

ROS  15,53  17,89 +2,36 
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Zadlženos

ť 
Výpočet Výsledok Výpočet 

Výsledok po 

zavedení 

tollingu 

Porovnanie 

Celkov

á 

zadlženosť 

 84,5%  74,7% -9,8% 

Úrokové 

krytie 
 

3,58kr

át 
 6,89krát +3,31 

Ukazovate

ľ likvidity 

Doporučená 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 

Skutočná po 

zavedení 

tollingu 

výpočet Porovnanie 

I. stupně - 

okamžitá 
0,2 – 0,5 0,12 0,17 

finanční 

majetok/krátkod

obé záv. 

+0,05 

II. stupně 

- pohotová 
> 1 1,09 1,63 

(finanční 

majetok + 

krátkodobé 

pohľad.)/ 

krátkod. 

záväzky 

+0,54 

 

III. stupně 

- běžná 

> 1,5 1,48 1,8 

(oběţné aktíva - 

dlhod. 

pohľadávky)/krá

tkodobé záväzky 

+0,32 

Tab. 4 Porovnanie 

V tabuľke porovnávam hodnoty, ktoré podnik dosiahol pred zavedení tollingu ku 

hodnotám, ktoré podnik dosiahol na konci účtovného obdobia, v ktorom bol tolling pouţitý. 

Môţeme vyniesť záver, ţe tolling bol pre podnik veľkým prínosom. 

Ukazovatele rentability dosiahli vyššej miery voči obdobiu z pred zavedenia tollingu. 

Návratnosť kapitálu aktív aj trţieb vzrástli, čo pre podnik znamená, ţe vloţený kapitál dokáţe 

úspešne zhodnotiť. Výnimkou je ukazovateľ rentability vlastného kapitálu, ktorý klesol, avšak 

to je spôsobené vynaloţenými investíciami v tomto období. Vyšším nárastom vlastného 
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kapitálu klesol tento ukazovateľ, ale aj napriek tomu dosahuje výsledku, ktorý je stále pre 

podnik pozitívny. 

Celková zadlţenosť podniku klesla o 9,8%, a teda podnik zníţil podiel cudzieho kapitálu. 

Vďaka tomu dosahuje vyššej stability a v budúcnosti bude mať väčšie šance získať dodatočný 

kapitál. Tolling tieţ spôsobil, ţe podniku priniesol vyššie príjmy bez dodatočného zadlţenia, 

čo sa prejavilo aj ako nárast úrokového krytia. Dosahuje výšky 6,89 násobku platených 

úrokov, čím dokonca prekračuje aj odporúčanú hornú hranicu úrokového krytia. So 

súčasnými príjmom by  bol schopný pokryť aj ďalší cudzí kapitál bez nutnosti ohrozenia 

svojej stability. 

Nakoniec uvádzam ukazovatele likvidity, u ktorých sa tieţ  prejavil nárast. Pôvodne mal 

podnik pomerne nízke hranice likvidity, kedy priam hazardoval so schopnosťou platiť najmä 

okamţité záväzky. Avšak správne hospodárenie spôsobilo, ţe podnik vyriešil svoju situáciu 

v tejto oblasti a ukazovatele likvidity dosiahli aspoň pribliţne všeobecne odporúčané hodnoty. 

Ku tomuto priamo určite prispel aj tolling, ktorý zvýšil príjem podniku bez výraznejšieho 

zvýšenia záväzkov podniku. 

Výsledok tollingu spojeného s projektovým financovaním môţeme hodnotiť ako kladný 

prínos pre podnik. Podnik nielenţe dosiahol vyšších ziskov, ale prostredníctvom týchto 

ziskov mohol investovať, a ďalej sa rozvíjať, čo sa prejavilo aj nárastom vlastného kapitálu. 

Okrem toho uspokojil potreby zákazníka, čím získal nového odberateľa a zlepšil svoje meno 

a posilnil pozíciu na trhu. Ďalším prínosom je vedomie, ţe má moţnosť podobne riešiť 

situáciu aj v budúcnosti, čo mu umoţní rýchlejší rozvoj.  
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6 Záver 

Na začiatku som si definoval za cieľ zhodnotiť moţnosti financovania pomocou cudzieho 

kapitálu a tieţ objasniť pouţiteľnosť financovania pomocou tollingu. Aby som mohol hovoriť 

o financovaní podniku, musel som najskôr objasniť samotný subjekt, podnik.  

V prvej kapitole hovorím o podnikaní a jeho variáciách, pretoţe rôzne formy podnikania 

majú rozdielne moţnosti pre pouţitie kapitálu a jeho získanie je priamo závislé od 

jednotlivých foriem. Tieţ som objasnil rozdelenie malého a stredného podnikania, aby som 

mohol zaradiť podnik, s ktorým som spolupracoval.  

Uvádzam tieţ akými spôsobmi podnik financuje svoje aktivity a aké druhy kapitálu pritom 

pouţíva. Zaoberal som sa hlavne cudzím kapitálom. Jednotlivé druhy kapitálu som rozviedol 

podľa moţnosti jeho zaobstarania, pričom som uviedol spôsoby, ktoré podnik v minulosti 

vyuţil, prípadne stále vyuţíva vo vlastnej činnosti.  

Potom som sa dostal ku samotnému tollingu. Rozobral som túto moţnosť financovania, 

kde som poukázal ako na moţnosť pouţitia tollingu úplného, tak na tolling spojený 

s projektovým financovaním. Keďţe hlavným dôvodom pre podnikanie je dosahovanie zisku, 

tak som z tollingu rozobral spracovateľskú odmenu, ktorá predstavuje dôvod prečo podnik 

vlastne pouţije takýto spôsob financovania. 

Následne som uviedol podnik, ktorý pouţil v minulosti tolling spojený s projektovým 

financovaním. Predstavil som nielen samotnú spoločnosť, ale tieţ jej okolie. Poukazujem tieţ 

na ich pouţitie tollingu. Samotná firma pre nevedomosť o existencii uţívaného termínu 

„tolling“ uzavrela zmluvu s tollingovým partnerom pod názvom „dohoda o kooperácii“. 

Uvádzam ako postupovali prebiehalo zavádzanie spolupráce a vysvetľujem okolnosti ktoré ku 

tomu viedli.  

Nakoniec vypracúvam finančnú analýzu ako podklad pre dôvody aplikácie tollingu. 

Analýza preukázala, ţe podnik nemohol získať dodatočné prostriedky pre uskutočnenie 

svojho zámeru. Tollingová spolupráca bola orientovaná len na jeden projekt, avšak tento 

projekt zaberal podstatnú časť výrobnej kapacity, a preto jeho výsledky môţeme zaznamenať 

z koncových účtovných výkazov.  
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Porovnaním zvolených ukazovateľov vidíme, ţe podniková činnosť realizovaná za dané 

obdobie bola úspešná. Podniku sa podarilo zníţiť svoje zadlţenie, zvýšiť likviditu a pritom 

zabezpečiť dostatočnú návratnosť investovaného kapitálu. 

Môţeme teda konštatovať, ţe najmä v prípade menších rozvíjajúcich sa podnikov je 

tolling spôsob, ako získať dodatočné zdroje, pričom neohroziť podnikovú stabilitu. Tento 

spôsob financovania môţe predstavovať obrovskú príleţitosť a moţnosť rozvoja pre firmy. 

Okrem toho umoţňuje menším podnikom so slabším finančným zázemím realizovať veľké 

zakázky. Takýto podnik však musí produkovať na trhu ţiadané a ziskové produkty. 

 

Nakoniec sa chcem poďakovať doc.Ing. Ivete Vozňákovej, Ph.D. za ochotu, podporu 

a neoceniteľné rady pri vypracovávaní Diplomovej práce. Bez jej pomoci a vedenia by táto 

práca nikdy nevznikla.  

Tieţ chcem poďakovať svojmu konzultantovi, ktorý mi poskytol mnoţstvo svojho 

cenného času a informácií. 
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