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Riešenie:
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* * * 

		 Príklad 1.2.10
Dnes ste dostali motivačné štipendium vo výške 1 000 €. Vaším cieľom je získať sumu 
1 800 €, pričom predpokladáme, že úroková sadzba je 2 % p. a. 

Úloha:
Vypočítajte, na ako dlho bude potrebné uložiť peniaze získané formou štipendia v banke, 
aby ste získali cieľovú sumu, pričom si môžete zvoliť: 
a) ročné úročenie vkladu, 
b) polročné úročenie vkladu.

Riešenie: 
a)
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Počet rokov úročenia štipendia je teda 30.
Dĺžku úročenia vkladu môžeme odvodiť aj zo vzťahu ( )1 nBH I r= ⋅ +  takto:
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* * * 
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		 Príklad  1.5.1
Racionálne zmýšľajúci investor sa rozhoduje o možnosti investovania svojich voľných fi
nančných zdrojov medzi dvomi podnikmi. Predpokladané miery výnosu vzhľadom na vý
voj ekonomiky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Variant vývoja  
ekonomiky

Pravdepodobnosť 
variantu

Predpokladaná miera výnosu (v %)

podnik A podnik B
Recesia 0,15 6 –1
Normálny vývoj 0,70 12 12 
Konjunktúra 0,15 18 25 

Úloha:
Rozhodnite, v ktorom podniku by sa mal investor stať spoločníkom.
Riešenie:
Očakávaná miera výnosu: podnik A = (6 . 0,15 + 12 . 0,70 + 18 . 0,15)/1 = 12 %
Očakávaná miera výnosu: podnik B = (–1 . 0,15 + 12 . 0,70 + 25 . 0,15)/1 = 12 %

Smerodajná odchýlka pre podnik A:

Vi V Vi – V (Vi – V )2 pi (Vi – V )2 . pi

6 12 –6 36 0,15 5,40
12 12 0 0 0,70 0,00
18 12 6 36 0,15 5,40

Rozptyl 10,80

10,80σ = = 3,29 %

Smerodajná odchýlka pre podnik B:

Vi V Vi – V (Vi – V )2 pi (Vi – V )2 . pi

–1 12 –13 169 0,15 25,35
12 12 0 0 0,70 0,00
25 12 13 169 0,15 25,35

Rozptyl 50,70

50,70σ = = 7,12 %

V prípade racionálne zmýšľajúceho investora by sme odporúčali investovať finančné zdroje 
do podniku A, keďže investícia do podniku B je rizikovejšia.



4 ZÍSKAVANIE VLASTNÉHO KAPITÁLU  
Z INTERNÝCH ZDROJOV

4.1 Faktory pôsobiace na tvorbu zisku

Výška výsledku hospodárenia je ovplyvnená viacerými faktormi. Medzi tieto zá
kladné faktory patria najmä:

 y objem realizovanej produkcie – ak dochádza k rastu počtu kusov predaných vý
robkov, rastie aj objem podnikového zisku. Vzhľadom na to, že časť nákladov (máme 
na mysli fixné náklady, ktoré sa s rastom objemu produkcie nemenia) sa rozpočíta
va na väčší počet výrobkov (znižujú sa tým priemerné náklady na jednotku produk
cie), rast zisku by mal byť rýchlejší ako rast počtu realizovaných kusov výrobkov;

 y štruktúra realizovanej produkcie – za účelom diverzifikácie rizika podniky zvyčaj
ne nevyrábajú len jeden druh výrobkov, ale spravidla niekoľko druhov výrobkov, kto
ré sa líšia nákladmi aj predajnou cenou, a tým aj príspevkom k tvorbe podnikového 
zisku. Snahou podnikov je zvoliť takú kombináciu výrobkov, ktorá by im maxima
lizovala zisk. Existujú tu však určité obmedzenia ako napríklad výrobné podmienky 
(výrobné kapacity) a požiadavky trhu, a preto hoci by podnik mohol maximalizovať 
zisk inou kombináciou výrobkov, vždy musí brať pri štruktúre výrobkov do úvahy už 
spomenuté faktory;

 y cena jednotky realizovanej produkcie – podnik musí brať pri tvorbe predajných cien 
do úvahy bariéry dané charakterom trhu, pretože hoci snahou podniku je stanoviť čo 
najvyššie ceny (pretože cena ovplyvňuje zisk priamoúmerne), na väčšine trhov (okrem 
monopolného trhu) je cena výsledkom vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu;

 y náklady na jednotku realizovanej produkcie – medzi nákladmi a ziskom je nepria
my vzťah – ak rastú náklady, klesá zisk a naopak, ak klesajú náklady, zisk rastie. Výš
ku nákladov podniku ovplyvňuje množstvo faktorov, z ktorých niektoré podnik do
káže ovplyvniť (napr. racionalizačnými opatreniami znížiť ich výšku), niektoré však 
ovplyvniť nedokáže (napr. ceny vstupov do výroby).

Väčšina týchto faktorov sa komplexne sleduje cez určenie kritického bodu rentabi
lity. Ide o určenie kritického bodu rentability, nazývaného aj nulový bod alebo bod 
zvratu (break event point), čo znamená určenie takého objemu výroby (služieb), pri 
ktorom  začína podnikateľ dosahovať zisk.

Znalosť kritického bodu umožňuje odhadnúť výšku tržieb potrebných na zabezpe
čenie zisku. Pri analýze tohto bodu sa vychádza z historických údajov o krátkodobých 
a lineárnych vzťahoch medzi objemom výkonov (výroby alebo služieb), nákladov a ce
nou. Je potrebné určiť:
a) celkové a variabilné náklady výrobku (celého podniku) v spojitosti s objemom tržieb 

(odbytu),
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Za prvú polovicu životnosti sa odpísalo už 82,67 % odpisovanej hodnoty. Vo for
me odpisov sa nahromadilo (vzhľadom na investičnú prirážku) 1 113 600 €, teda 
o 153 600 € viac, ako je vstupná cena.

4. Nerovnomerné (stupňovité) metódy, napríklad:
a) 1. rok možno odpísať až 50 % vstupnej ceny, t. j. v  našom príklade 50 % 

z 960 000 = 480 000 €, a v nasledujúcich rokoch rovnomerné (lineárne) odpisy =  
= 480 000/7 = 68 572 €.

b) V prvej polovici životnosti (v našom príklade štyri roky) možno odpísať 2/3 VC, t. j. 
960 000. 2/3 = 640 000 €; ročný odpis = 640 000/4 = 160 000 €. V druhej polovi
ci odpíšeme zvyšok, t. j. 1/3 VC = 320 000 €; ročný odpis = 320 000/4 = 80 000 €.

* * * 

PRÍKLADY NA RIEŠENIE

		 Príklad 4.4.2
Podnik má v činnosti DHM so vstupnou cenou 80 000 €. Jeho životnosť sa predpokladá 
v trvaní osem rokov. 
Úlohy:
1. Vypočítajte ročnú sumu odpisov pri použití rovnomernej (lineárnej) metódy.
2. Stanovte priebeh odpisovania pri použití progresívnej (úrokujúcej) metódy za predpo

kladu 4 % úrokovej sadzby.
3. Stanovte priebeh odpisovania pri použití degresívnych odpisových metód: 

 y zostatkovej,
 y kumulatívnej,
 y holandskej.

4. Stanovte priebeh odpisovania pri použití nerovnomerných (stupňovitých) metód.

		 Príklad 4.4.3
Podnik má v činnosti DHM so vstupnou cenou 100 000 €. Predpokladaná použiteľnosť 
je 10 rokov. 
Úloha:
Vypočítajte ročnú výšku odpisov za predpokladu, že sa podnik rozhodne používať:
a) rovnomernú (lineárnu) metódu odpisovania,
b) zostatkovú metódu odpisovania,
c) kumulatívnu metódu odpisovania,
d) holandskú metódu zrýchleného odpisovania.

		 Príklad 4.4.4
O dlhodobom hmotnom majetku podniku poznáte tieto údaje: k 1. januáru ho mal pod
nik v činnosti vo vstupnej cene 1 260 000 €. Životnosť je stanovená na 11 rokov. 
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III. alternatíva Dodávateľský úver je v sume 20 mil. € a má dobu splácania štyri roky, pri
čom podnik spláca úver rovnomerne 3krát do roka. Ide o bezúročný úver.

Úlohy: 
1. Spracujte splátkové plány pre jednotlivé formy financovania a rozhodnite, ktorá alter

natíva je výhodnejšia z hľadiska celkovej platby.
2. Opakujte prepočet z prvej úlohy a zohľadnite časovú hodnotu peňazí (5 % p. a.).

		 Príklad 5.3.5
Účtovník sa obrátil na oddelenie uzatvárania lízingových zmlúv s požiadavkou spracova
nia splátkového plánu lízingu s cieľom zistiť výšku istiny a finančného nákladu. K dispozí
cii poskytol uvedené údaje:

 y obstarávacia cena predmetu lízingu je 3 000 000 €,
 y lízingový koeficient je 1,33 pri akontácii 20 %  lízingovej ceny,
 y lízingové splátky sú uhrádzané v polročnom intervale počas troch rokov.

Úloha:
Vypočítajte efektívnu úrokovú mieru a spracujte splátkový plán lízingu.

		 Príklad 5.3.6
Lízingová spoločnosť pripravuje pre dopravnú spoločnosť lízing linkových autobusov. Ob
starávacia cena autobusov je 25 000 000 € a ekonomická životnosť 10 rokov. Na financo
vanie celej transakcie si lízingová spoločnosť zoberie bankový úver s týmito podmienkami:

 y celková suma úveru je 20 000 000 €,
 y úroková sadzba je 8 % p. a.,
 y doba splácania úveru bude päť rokov,
 y splátkový plán s pravidelne rastúcou splátkou.

Okrem úrokov z úveru bude do lízingového koeficientu kalkulovať aj ziskovú prirážku vo 
výške 2 000 000 €.

Úlohy:
1. Spracujte splátkový plán úveru a vypočítajte celkovú výšku úrokov.
2. Vypočítajte výšku lízingového koeficientu.
3. Vypočítajte výšku ročnej lízingovej splátky, ktorú bude platiť cestovná kancelária, ak 

viete, že akontácia bude stanovená na 25 % lízingovej ceny a doba trvania lízingového 
vzťahu bude päť rokov.

4. Vypočítajte efektívnu úrokovú mieru pre tento lízing a zároveň spracujte splátkový plán 
lízingu.

		 Príklad 5.3.7
Akciová spoločnosť potrebuje na rozšírenie svojej výroby vybudovať novú výrobnú halu. 
Celková hodnota investície vrátane výrobnej linky je 100 mil. €. Financovanie výstavby 
chce riešiť alternatívou, ktorú vyberiete na základe posúdenia celkových platieb pri zohľad
není časovej hodnoty peňazí.
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Doba návratnosti

Doba návratnosti alebo doba úhrady (pay back period) je tradičná a často používa
ná metóda. Vyjadruje čas, za ktorý sa kapitálové výdavky splatia z peňažných príjmov 
z investície.

		 Príklad 6.2.3
Podľa údajov z príkladu 6.1.5 sa peňažné príjmy vytvárajú tak (kapitálové výdavky boli 
110 000 €), ako je to uvedené v tabuľke (v €):

Rok
Peňažné 
príjmy 

Kumulované 
peňažné príjmy 

Diskontované 
peňažné príjmy 

Kumulované diskontované 
peňažné príjmy

(1) (2) (3) (4)
1. 26 950 26 950 24 955,70 24 955,70
2. 29 900 56 850 25 624,30 50 580,00
3. 48 860 105 710 38 794,84 89 374,84
4. 50 110 155 820 36 830,85 126 205,69

V stĺpcoch (1) a (2) sú peňažné príjmy bez zohľadnenia rozloženia v čase, v stĺpcoch (3) 
a (4) sú peňažné príjmy diskontované požadovanou mierou výnosu, teda po zohľadnení 
faktora času. Doba úhrady tohto investičného projektu je v oboch výpočtoch až v štvrtom 
roku životnosti.

* * * 

Tejto metóde sa často vyčíta, že nerešpektuje faktor času. V skutočnosti, ako vyplý
va z príkladu, nie je problém vypočítať dobu návratnosti z diskontovaných peňažných 
príjmov. Druhou výhradou proti tejto metóde je, že nezohľadňuje príjmy, ktoré vzni
kajú po dobe návratnosti. Táto výhrada je oprávnená, pretože môže uprednostniť pro
jekt, ktorý má síce rýchlejšiu návratnosť, ale je menej efektívny. Uvedené nedostatky 
dokumentujeme na príklade 6.2.4.

		 Príklad 6.2.4
Podnik sa rozhoduje medzi realizáciou troch investičných projektov, ktorých očakávané 
peňažné príjmy sú uvedené v tabuľke. Kapitálové výdavky každého z týchto projektov sú 
15 000 €. 

Projekt A Projekt B Projekt C

1. 1 000 5 000 2 500
2. 2 000 4 000 2 500
3. 3 000 3 000 2 500
4. 4 000 2 000 2 500
5. 5 000 1 000 2 500
6. 6 000 6 000 2 500
7. 7 000 7 000 25 000
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Pri stanovení rizika finančných investícií postupujeme takto:

1. Stanovíme priemerný výnos investície:

V V pi i
i

n

= ⋅
=
∑

1

kde Vi je miera výnosu (výnosnosť) jednotlivých variantov,
 V  – očakávaný priemerný výnos,
 pi – pravdepodobnosť jednotlivých variantov,
 n – počet variantov.

2. Vyčíslime smerodajnú odchýlku. 
Smerodajná odchýlka jednotlivých variantov výnosnosti od priemernej výnosnosti 

meria absolútnu výšku rizika a je daná vzťahom:
2

1

( )
n

i i
i

V V pσ
=

= − ⋅∑
kde Vi je výnos jednotlivého variantu,
 V  – očakávaný priemerný výnos,
 p

i
 – pravdepodobnosť vzniku jednotlivých variantov,

 n – počet variantov.

Platí, že riziko je tým väčšie, čím je priemerná odchýlka vyššia.

		 Príklad 7.2.3
Podľa údajov z príkladu 7.2.2 vypočítajte smerodajnú odchýlku jednotlivých výnosov.

Riešenie:

Vi V Vi – V (Vi – V )2 pi (Vi – V )2 . pi

10 7 3 9 0,15 1,35
7 7 0 0 0,70 –
4 7 –3 9 0,15 1,35

 (Vi – V )2 . pi 2,70
 Smerodajná odchýlka = 2 70,  = 1,64 %

Smerodajná odchýlka jednotlivých výnosov je 1,64 a podnik (investor) môže posúdiť stu
peň rizika, ak porovná túto výšku so smerodajnými odchýlkami iných investícií.

* * * 

Cenné papiere a ďalšie finančné nástroje majú rôzny stupeň likvidity, najmä na jed
notlivých kapitálových trhoch, a potom sa líšia aj podľa trvania transakcie a nákladov 
na transfer (transakčných nákladov). Čím je podiel transakčných nákladov vo vzťahu 
k cene finančného nástroja vyšší, tým je likvidita finančného nástroja nižšia.
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		 Príklad 9.1.5
K dispozícii máte tieto údaje:1

Položka 2018 2019 2020 2021
Predpokladaný predaj výrobkov (v ks) 150 000 165 000 168 000 170 000
Predpokladaná cena výrobku (v €) 14,– 15,50 17,– 21,–
Náklady na výrobok bez odpisov (v €) 6,– 6,50 6,90 7,20
Odpisy DHM (v €) 400 000,– 400 000,– 400 000,– 400 000,–
Nákladové úroky (v €) 120 000,– 100 000,– 80 000,– 60 000,–
Zmena pracovného kapitálu (v €) 25 000,– 35 000,– 45 000,– 60 000,–
Kapitálové výdavky (v €) 625 000,– 625 000,– 625 000,– 625 000,–
WACC1 (v % p. a.) 8,00 7,75 7,75 7,75
Počet emitovaných akcií (v ks) 10 000
Splátka úveru (v €) 110 000,– 220 000,– 250 000,– 300 000,–

Menovitá hodnota akcie je 100 €.

Úloha:
Stanovte hodnotu podniku a hodnotu jednej akcie metódou diskontovaného free cash flows.

		 Príklad 9.1.6
Substančná hodnota podniku je 2 200 000 € a výnosová hodnota 2 500 000 €. Znalecký 
odhad prisúdil výnosovej metóde váhu 35 %.
Úloha:
Vypočítajte metódou priemernej hodnoty trhovú cenu podniku.

		 Príklad 9.1.7
Substančná hodnota podniku je 2 200 000 €, normálna miera zisku je 14 % p. a. a prie
merný očakávaný zisk za päť rokov je 350 000 €.
Úloha:
Určte celkovú hodnotu podniku metódou nadzisku.

		 Príklad 9.1.8
Akciová spoločnosť IXA plánuje nepriateľské prevzatie svojho konkurenta YLONA, a. s. 
Príprava poslednej oficiálnej ponuky pre akcionárov vyžaduje poznať cenu jednej akcie. 
Preto boli zhromaždené niektoré relevantné informácie o YLONA, a. s.

Rok 2017
Aktíva (v tis. €) Pasíva (v tis. €)

Dlhodobý nehmotný majetok 1 250 Základné imanie 25 000
Dlhodobý hmotný majetok 19 900 Fondy zo zisku 750
Dlhodobý finančný majetok 4 500 VH za minulé obdobie 4 500
Zásoby 11 250 VH za účtovné obdobie –650
Pohľadávky 9 300 Krátkodobé záväzky 6 750
Finančné účty 650 Bankové úvery – dlhodobé 10 500

1 Weight Average Capital Cost = vážený priemer nákladov kapitálu podniku.
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Finančné plánovanie je proces zahŕňajúci tvorbu finančných cieľov podniku a  súhrn 
opatrení a činností na ich dosiahnutie. Vo finančnom pláne sú proti sebe postavené 
tak súčasná, ako aj budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce 
a budúce očakávané zdroje na ich krytie za istý časový horizont. Podľa časového hori
zontu rozlišujeme dlhodobý a krátkodobý finančný plán. Štruktúra, obsah a stupeň 
podrobnosti finančného plánu závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produk
cie, príslušnosti k odvetviu a pod.

Dlhodobý finančný plán obvykle obsahuje: projekt plánu kapitálových výdavkov, 
zisku, finančnej bilancie, cash flows a dividendovej politiky. Krátkodobý plán je tvore
ný plánom zisku, finančnou bilanciou, bilanciou cash flows a plánom rozdelenia zisku.

Postup tvorby finančného plánu zahŕňa nasledujúcich osem krokov:

1. krok                       
Finančná analýza podniku

 ↓2. krok
Formulácia cieľov

 ↓3. krok                       
Základná stratégia

 ↓4. krok                        
Dlhodobý finančný plán

 ↓5. krok                
Krátkodobý finančný plán a rozpočty

 ↓6. krok                   
Operatívny finančný plán

 ↓7. krok                  
Implementácia finančného plánu

počas celého plánovacieho obdobia
 ↓8. krok              

Hodnotenie úrovne finančného plánu,
hlásenie o realizácii plánu, úprava a zmeny plánu
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Na zisku z fúzie participujú istým podielom tak vlastníci (akcionári) podniku A, 
ako aj vlastníci podniku B.

Finančné vysporiadanie prevzatia sa realizuje niekoľkými spôsobmi:
 y peniazmi,
 y akciami preberajúcej spoločnosti,
 y obligáciami preberajúcej spoločnosti,
 y kombináciou uvedených spôsobov,
 y zadlženým výkupom.

		 Príklad 13.1.1
Kapitál spoločnosti A tvorí 15 000 kusov kmeňových akcií, ktoré majú kurz 600 €. Trhová 
hodnota podniku je teda 9 000 000 €. Spoločnosť A chce prevziať spoločnosť B, ktorá má 
2 000 kmeňových akcií s kurzom 400 € a trhovú hodnotu 800 000 €.
Na základe výpočtov spoločnosť A skonštatovala, že po prevzatí spoločnosti B sa zvýši 
 trhová hodnota zlúčenej spoločnosti na 10 000 000 €. Zisk z fúzie bude teda 10 000 000 – 
– (9 000 000 + 800 000) = 200 000 €. Z týchto údajov je zrejmé, že v ponuke prevzatia sa 
môže cena akcií spoločnosti B pohybovať v rozpätí 400 € až 500 €.

Riešenie:

Predpokladajme, že v ponuke na prevzatie sa stanovila cena akcií spoločnosti B na 450 €. 
V takom prípade pripadne polovica zisku z fúzie akcionárom spoločnosti B:

(450 – 400) . 2 000 akcií = 100 000 €

Zisk z fúzie vo výške 100 000 € pripadne akcionárom preberajúcej spoločnosti B.

* * * 

Pri úhrade akciami zlúčenej spoločnosti treba určiť, koľko takýchto akcií majú 
 dostať akcionári preberanej (cieľovej) spoločnosti. Základom výpočtu je dohoda o cene 
akcie cieľovej spoločnosti v ponuke na prevzatie, teda dohoda o rozdelení zisku z fúzie 
medzi akcionárov preberajúcej a cieľovej spoločnosti.

Keď trhovú hodnotu preberajúcej spoločnosti A označíme HA, trhovú hodnotu cie
ľovej spoločnosti B pred fúziou HB a zisk z fúzie ZF, potom je zrejmé, že podiel akcio
nárov cieľovej spoločnosti na zisku z fúzie sa bude pohybovať v intervale:
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H
H

 < B F

AB

H Z
H
+

Dolná hranica intervalu znamená, že akcionári spoločnosti B dostanú za svoje akcie 
len toľko nových akcií spojenej spoločnosti AB, koľko ich zodpovedá trhovej hodno
te spoločnosti B pred fúziou (kurzu jej akcií násobeného počtom akcií). Nebudú mať 
teda podiel na zisku z fúzie. Ak by bol vo verejnej ponuke nižší kurz, nemali by akcio
nári cieľovej spoločnosti B záujem svoje akcie predať.


