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Obchodná spoločnosť – právnická osoba založená na účel podnikania. Podľa rozsahu ručenia spoločníkov 
delíme obchodné spoločnosti na osobné (spoločníci ručia celým svojím majetkom), kam patrí verejná obchodná 
spoločnosť a komanditná spoločnosť, a kapitálové (spoločníci ručia do výšky svojich nesplatených vkladov), kto-
rými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

Základné imanie obchodnej spoločnosti – peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov 
spoločníkov. Peňažným vkladom sú peňažné prostriedky (v hotovosti alebo na bankovom účte) a nepeňažným 
vkladom sú peniazmi oceniteľné hodnoty (rôzne druhy majetku, ako napríklad nehnuteľnosť, automobil, pohľa-
dávka). Hodnota nepeňažných vkladov do základného imania sa určuje znaleckým posudkom. Základné imanie 
predstavuje zdroj financovania na začiatku podnikateľskej činnosti.

Majetok podniku = obchodný majetok – predstavuje súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných 
majetkových a nemajetkových práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a/ale-
bo sú určené na jeho podnikanie. Obchodným majetkom sa teda rozumejú predovšetkým všetky aktíva vedené 
v účtovníctve podnikateľa (právny pojem). Obchodný majetok je právny pojem a aktíva účtovný pojem.

Obchodné imanie – širší pojem ako „obchodný majetok“, pretože je tvorené tak obchodným majetkom, ako 
aj záväzkami, ktoré podnikateľovi vznikli pri podnikateľskej činnosti.

Čisté obchodné imanie – obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti 
s podnikaním (právny pojem). Tento pojem je teda užší ako pojem „obchodný majetok“.

Pohľadávka – právo veriteľa požadovať od dlžníka plnenie určitého záväzku. Pohľadávka vzniká v momente 
uzatvorenia zmluvy s budúcim dlžníkom, v rámci ktorej je dohodnutý termín a spôsob platby aj odklad platby. 
Pohľadávka vzniká dodaním tovaru alebo služby odberateľovi. Pohľadávka následne zaniká po zaplatení dlžnej 
sumy, prípadne iným spôsobom splatenia, započítaním, odpustením dlhu atď.

Záväzok – opačný stav oproti pohľadávke. Záväzok predstavuje povinnosť dlžníka uhradiť dlh vyplývajúci 
z uzatvorenej zmluvy (uhradiť sumu za materiál, tovar, výrobok alebo službu). Záväzok vzniká tiež pri prijatí zá-
lohy, úveroch alebo často aj na základe špeciálnych udalostí, ako spôsobenie škody. Záväzok zaniká zaplatením 
dlžnej sumy či iným splatením záväzku dodávateľovi.

Účtovná závierka – súbor účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, výkaz o majetku a zá-
väzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch), ktoré zostavuje každá účtovná jednotka – väčšinou k poslednému dňu 
účtovného obdobia. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnos-
ti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov. Na splnenie tohto cieľa po-
skytuje účtovná závierka informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch, 
príjmoch a výdavkoch a výsledku hospodárenia. Účtovnú závierku zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovný-
mi jednotkami.

Vlastné imanie – hlavný ukazovateľ finančnej nezávislosti spoločnosti, ktorý zároveň predstavuje vlastné 
zdroje financovania majetku (ekonomický – účtovný pojem). Vlastné imanie tvoria tieto zložky: základné ima-
nie, kapitálové fondy, fondy zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za bežné 
účtovné obdobie po zdanení.

Výsledok hospodárenia – výsledný efekt podnikateľskej činnosti dosiahnutý v účtovnom období. V podvoj-
nom účtovníctve sa zistí tak, že sa od výnosov odpočítajú náklady. Výsledkom potom môže byť zisk alebo strata.

Cenný papier – listina, s ktorou je spojené subjektívne právo jej majiteľa. Listinný cenný papier môže byť na-
hradený zákonom stanovenou evidenciou cenných papierov v podobe zaknihovaného, dematerializovaného cen-
ného papiera. Medzi cenné papiere sa zaraďujú akcie, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, vkladové certifiká-
ty, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky, dočasné listy, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy 
vrátane konosamentov, skladové listy, skladové záložné listy, tovarové záložné listy.

Dlhopis (obligácia) – cenný papier, ktorým sa dlžník zaväzuje, že zaplatí veriteľovi určitú peňažnú sumu. Slúži 
na získavanie finančných prostriedkov. Dlhopis je dlžobný úpis platný do určitého termínu, do ktorého sa musí 
od majiteľa odkúpiť s istým vopred stanoveným úrokom.

Obchodné meno – názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. 
Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodným menom právnickej osoby je jej názov 





KONTROLNÝ TEST 1

Meno a priezvisko študenta:

Akademický rok:

Študijná skupina: 

Meno cvičiaceho: 

Dátum zadania: 

Dátum odovzdania:

1.  Na základe naštudovanej literatúry zvážte pravdivosť uvedených výrokov a správnu odpoveď  zakrúžkujte 
(P – pravdivý výrok, N – nepravdivý výrok):

a)  Podnikanie je príležitostná činnosť vykonávaná podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene,  
na vlastnú zodpovednosť a v záujme dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku  
podľa osobitného predpisu. P / N

b) Podnik je súbor hmotných a nehmotných zložiek podnikania. P / N
c)  Podnikateľ je len osoba, ktorá podniká len na základe živnostenského oprávnenia. P / N
d)  Vlastné imanie predstavuje súhrn peňažných a nepeňažných vkladov vlastníkov. P / N
e)  Obchodné spoločnosti rozdeľujeme na osobné (personálne) a kapitálové spoločnosti. P / N
f )  Obchodný majetok a obchodné imanie podniku predstavujú zhodné veličiny. P / N
g)  Nekalá súťaž je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v súlade s dobrými mravmi súťaže  

a nie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. P / N

2.  Doplňte nasledujúci text:

Podľa Obchodného zákonníka je podnikateľom:
a)  osoba zapísaná v ......................................................................., t. j. právnická osoba podnikajúca podľa 

Obchodného zákonníka, a dobrovoľne zapísané fyzické osoby,
b)  osoba, ktorá podniká na základe ............................................................., čiže osvedčenia o živnosten-

skom podnikaní, a do tejto skupiny môžu patriť tak fyzické, ako aj právnické osoby,
c)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa ...........................................

...................................... a patria sem predovšetkým povolania, 
d)  fyzická osoba, ktorá ..................................................................... a je zapísaná do evidencie podľa osobit-

ných predpisov.

3.  Definujte pojmy:

Obchodný majetok podľa Obchodného zákonníka:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Podnik podľa Obchodného zákonníka:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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Úlohou štátu je podporiť pôsobenie trhu a určitým spôsobom stabilizovať podnikateľské prostredie či zabez-
pečiť právne záruky. „Štát vytvára určité prostredie, v ktorom sa podniky rozhodujú samostatne a formulujú svo-
ju hospodársku a finančnú politiku.“14

 Určitú inštitucionálnu sieť na podporu podnikania tvoria Slovak Business 
Agency (SBA) spolu s regionálnymi poradenskými a informačnými centrami (RPIC), podnikateľskými inovačný-
mi centrami, centrami prvého kontaktu (CPK) a podnikateľskými inkubátormi. Tieto inštitúcie pomáhajú pod-
nikateľom v oblastiach informačného a odborného poradenstva, pri hľadaní financovania podnikateľských záme-
rov či obchodných partnerov a pod.

2.2.1 Úloha štátu15

Priaznivé a stabilné podnikateľské prostredie patrí medzi kľúčové úlohy vlády, pretože vytvára podmienky na 
hospodársky rast. Väčšinu prvkov podnikateľského prostredia (právo, politika, sociálne aspekty, celková ekono-
mická klíma atď.) významne ovplyvňuje štát. Štát sa snaží plniť úlohy iba v oblastiach, kde trh prirodzeným spô-
sobom nevznikol (vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, poskytovanie verejných statkov) a tiež v rámci eliminácie 
príčin, pre ktoré trh zlyháva.

Práve v prípade snahy o zvýšenie, prípadne udržanie konkurenčných výhod sa záujmové skupiny – podniky 
snažia štát a jeho zložky ovplyvňovať lobovaním. Lobovanie sa v súčasnosti považuje za legitímnu súčasť politic-
kej kultúry – bohužiaľ však hranice medzi lobovaním a neprípustným ovplyvňovaním vrátane korupcie nejde 
vždy exaktne určiť. Čo nie je obzvlášť dobré, je fakt, že výhoda poskytnutá jednej skupine účastníkov trhu (napr. 
exportujúcim výrobcom) zvyčajne znevýhodňuje jeho ostatných účastníkov.16

Funkcie štátu sú:

 • regulačná a stabilizačná funkcia – štát má vytvárať stabilné podmienky na realizáciu podnikateľských aktivít 
v dlhodobom časovom horizonte – predovšetkým zaručiť fungovanie tzv. „právneho štátu“ – existenciu a vy-
máhateľnosť práva, usilovať sa o stabilitu meny, udržiavať rovnováhu, tlmiť nepriaznivé vplyvy vonkajšieho 
prostredia,

 • redistribučná funkcia – znamená zmierňovať sociálne neúnosné dôsledky rozdeľovacích procesov podmiene-
ných fungovaním trhu,

 • alokačná funkcia – vyplýva z potreby, aby štát naprával zlyhania trhu v oblasti ponuky a distribúcie verejných 
statkov na základe účelného hospodárenia s prostriedkami daňových poplatníkov.

Základnou požiadavkou na udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti, ako aj rastu každej trhovej ekono-
miky je priaznivé podnikateľské prostredie. Ide o prostredie, v ktorom má štát za úlohu podporovať a chrániť 
hospodársku súťaž, vytvárať pre ňu zreteľné a stabilné pravidlá a napokon docieliť, aby sa pravidlá dodržiava-
li všetkými účastníkmi trhu. Je vhodné, keď štát minimalizuje administratívne prekážky a požiadavky smerom 
k podnikateľom.

¬¬ Úlohy:
1. Prediskutujte a skúste sa zamyslieť nad významom štátu v porovnaní s podnikateľským prostredím. Pokúste 

sa navrhnúť opatrenia, ktoré by sa mohli realizovať zo strany štátu, ktoré by viedli k zlepšeniu podnikateľské-
ho prostredia.

2. Na základe predchádzajúcej diskusie skúste formulovať, aké opatrenia by ste uvítali na podporu podnikania 
mladých ľudí.

14 HRDÝ, M. – KRECHOVSKÁ, M. 2013. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha : Wolters Kluwer, 2013.
15 Spracované podľa: DEÁKOVÁ, S. – HLAVAČIKOVÁ, J. – KRIŽAN, M. 2016. Podnik a podnikanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 

2016.
16 SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. et al. 2010. Podniková ekonomika. Praha : C. H. Beck, 2010. 498 s.
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b) Nákup novej obalovej techniky od firmy ALFA:

 0,7 × 450 000 € + 0,3 × 240 000 €
Tržby                                                            – náklady 200 000 € = 187 000 €

 0,7 + 0,3

c) Nákup novej obalovej techniky od firmy BETA:

 0,8 × 500 000 € + 0,2 × 310 000 €
Tržby                                                             – náklady 240 000 € = 222 000 €

 0,8 + 0,2

Výber variantu: najvyšší očakávaný priemerný zisk pri zohľadnení pravdepodobností jednotlivých budúcich 
rizikových situácií môže podnik očakávať, ak sa rozhodne pre prvú alternatívu.

¬� Príklad 10 – Využitie rozhodovacieho stromu v rozhodovacom procese
Spoločnosť GUNARI, a. s., stojí pred rozhodnutím o zvýšení výrobnej kapacity, ktorú v súčasnosti využíva 

už na 100 %. Vyrába a predáva 50 000 ks výrobkov ročne. Vzhľadom na rozvíjajúci sa trh predpokladá nárast 
dopytu o 8 % ročne. Pre zvýšený konkurenčný tlak na danom trhu však nevie, či sa mu podarí udržať si existu-
júci podiel. Preto uvažuje o zvýšení výrobnej kapacity o 20 %, čo predstavuje 10 000 ks, alebo o zvýšení výrob-
nej kapacity o 20 000 ks, alebo o 30 000 ks. Pri rozšírení výrobnej kapacity podnik počíta s týmito nákladmi:
a) náklady na rozšírenie výrobnej kapacity o 10 000 ks ............  69 000 € 
b) náklady na rozšírenie výrobnej kapacity o 20 000 ks ............ 100 000 € 
c) náklady na rozšírenie výrobnej kapacity o 30 000 ks ............ 134 000 €

Postup, ako pri rozhodovaní využiť rozhodovací strom:

1. Stanovenie budúcich situácií, ktoré ovplyvňujú súčasné rozhodnutie. Na zjednodušenie budeme predpokla-
dať, že v budúcnosti môžu nastať len tri situácie, ktoré zadefinujeme pomocou očakávaného zvýšenia predaja, 
zvýšenie predaja bude nízke (do 10 000 ks), priemerné (do 20 000 ks) alebo vysoké (do 30 000 ks).

2. Určenie pravdepodobnosti vzniku vymedzených budúcich situácií, t. j. očakávanej predajnosti sme zadali 
marketingovému odborníkovi, ktorý na základe skúseností a doterajšieho vývoja trhu určil pravdepodobnos-
ti takto:

20 % – 50 % – 30 %.

3. Voľba variantov na rozhodovanie o rozšírení výrobnej kapacity – výrobná kapacita bude zvýšená o 10 000 ks, 
20 000 ks alebo 30 000 ks.

4. Voľba a výpočet kritérií na rozhodovanie (zisk, čistá súčasná hodnota a pod.) – zvolili sme zisk = (tržby – ná-
klady na rozšírenie výroby), ktorý treba vypočítať pre každý variant a budúcu situáciu (tab. 3.5).

5. Základom rozhodnutia je výška vypočítanej očakávanej hodnoty jednotlivých variantov, ktorá sa určí ako vá-
žený priemer tržieb pre každý variant, pričom váhou sú pravdepodobnosti vzniku jednotlivých budúcich si-
tuácií. Pri rozhodovaní je rozhodovacím kritériom zisk, preto treba zohľadniť aj náklady spojené s rozšírením 
výrobnej kapacity pre každý variant.

Tabuľka 3.6

Varianty na rozhodovanie
o rozšírení výrobnej kapacity

Budúce situácie – očakávaný rast predaja vyjadrený v tržbách (v tis. €)

nízky
p = 20 %

priemerný  
p = 50 %

vysoký
p = 30 %

10 000 ks 100 220 280

20 000 ks 120 310 380

30 000 ks 130 340 430



5 POSLANIE, VÍZIA A CIELE PODNIKU

Podnikanie vo všeobecnosti chápeme ako cieľavedomú ľudskú činnosť. To znamená, že od podnikania sa 
očakáva okrem efektívnej práce aj určitá cieľavedomosť z pohľadu rôznych časových horizontov na zabezpečenie 
kontinuálnosti činnosti. Bez určenia očakávanej budúcnosti môže aj usilovná práca doviesť podnikanie niekam, 
kam sa vôbec nechcelo dostať. Preto je dôležité, aby sa podnikatelia, vlastníci či manažéri podnikov zamysleli nad 
svojím smerovaním, t. j. nad stavom, ktorý chcú v budúcnosti dosiahnuť.

Z á k l a d n á  t e r m i n o l ó g i a

Podniková filozofia zdôvodňuje zmysel existencie podniku, obsahuje morálne zásady, princípy a normy, a to 
smerom dovnútra i navonok podniku. Býva formulovaná cez poslanie/misiu (čo sa robí a pre koho), víziu (kam 
sa smeruje) a hodnoty (čo je pre niekoho cenné, dôležité alebo významné). Obsah týchto troch rámcov vymedzu-
je identitu podniku a predurčuje jeho rozhodnutia. Filozofia vymedzená misiou, víziou a hodnotami môže byť 
pre podnik prínosom, nielen reklamným sloganom, s ktorým vôbec nekorešponduje konanie podniku.

Poslanie (misia) objasňuje zmysel existencie daného podniku, opisuje podobu, o ktorú sa podnik usiluje, pre-
zentuje produkty, ktoré poskytuje, identifikuje hlavných zákazníkov.

Vízia načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom smerovaní a postavení 
podniku. Mala by byť inšpirujúca, jasná a mala by predstavovať istú výzvu. Vychádza zo základných hodnôt ale-
bo filozofie podniku.

Hodnoty vypovedajú o vzťahu podniku k zainteresovaným stranám (zamestnanci, dodávatelia, odberatelia, 
partneri a pod.), ktoré ovplyvňujú realizáciu poslania podniku pri napĺňaní vízie podniku. Ich stanovenie je za-
ložené na poznaní hodnôt, ktoré sú dôležité pre jednotlivé zainteresované strany, a určenie hodnôt, ktoré bude 
podnik vo vzťahu k nim vyznávať.

Poslanie a vízia majú rozdielne zameranie, no zároveň sú vzájomne previazané a mali by existovať súčasne. 
Kým poslanie sa viac sústreďuje na súčasnosť, vízia je zameraná na budúcnosť. Poslanie bez vízie však môže pod-
nik doviesť do slepej uličky a, naopak, vízia bez poslania zostáva len fantáziou. Rovnako dôležité je prepojenie 
na hodnoty, pretože bez hodnotového prístupu nie je možné presne určiť smer podnikových snáh na napĺňanie 
poslania smerom k vízií.

Ciele sú základňou na realizáciu poslania, vízie a hodnôt podniku. Transformujú heslovite sformulované 
poslanie (filozofiu) na konkrétne ciele. Ciele predstavujú záväzky podniku špecifikované pre jednotlivé úrov-
ne riadenia a samotných zamestnancov, zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v konkrétnom čase. 
Vyjadrujú množstvo, druh a termín splnenia požadovaného výsledku.

5.1 Vzťah filozofie, poslania, vízie, hodnôt a cieľov

¬¬ Úloha:
Na základe vymedzených pojmov v úvode kapitoly doplňte chýbajúce pojmy a schematicky zakreslite vzťah 

podnikovej filozofie, poslania, vízie, hodnôt a cieľov podniku.
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Článok 4 
Zásady etického správania vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti

1. Zamestnanec EU v Bratislave (v závislosti od svojho pracovného zaradenia):
 • snaží sa o vytváranie kolegiálnych a korektných vzťahov, nezosmiešňuje kolegov pred študentmi a ne-

vyjadruje sa k ich osobe, k ich spôsobom a metódam vzdelávania, neuplatňuje postoj falošnej kolegia-
lity,

 • pri riešení pracovných a vedeckých grantových úloh prejavuje ochotu konzultovať, spolupracovať,
 • vystupuje proti neetickému a nevhodnému použitiu vedeckých poznatkov,
 • zachováva objektívny postoj k vlastným poznatkom a výsledkom, ako aj k výsledkom svojich spolupra-

covníkov, je prístupný diskusii a vecným argumentom,
 • odmieta používanie nevedeckých prístupov, rasistických, nacionalistických a ideologických hľadísk, 

korektne používa politické a náboženské hľadisko vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a inej 
tvorivej práci,

 • so študentmi jedná vždy na základe objektívneho, korektného a náročného hodnotenia ich schopnos-
tí, vedomostí, úsilia a ostatných osobnostných charakteristík tak, aby bola zachovaná ich dôstojnosť,

 • pri klasifikácii študijných výsledkov koná nestranne a objektívne,
 • komunikuje so študentmi korektným spôsobom, neuchyľuje sa k ich podceňovaniu, ponižovaniu 

a akémukoľvek znevažovaniu,
 • nevyžaduje od študentov činnosti, ktoré patria k jeho vlastným povinnostiam a nekladie na nich ne-

primerané požiadavky,
 • je pre študentov príkladom, odovzdáva im svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti a svedomite dodr-

žiava pravidlá určené pre organizáciu výučby,
 • u svojich študentov rozvíja nezávislé, kritické myslenie a zodpovedný prístup k práci, rešpektuje ich 

právo na slobodné vyjadrenie názorov,
 • zameriava svoju činnosť na rozširovanie hraníc ľudského poznania, rozvoj hodnôt a vzdelanosti,
 • pri získavaní, výbere a hodnotení údajov vychádza zo všeobecných zásad (článok 3) pri rešpektovaní 

špecifík svojho odboru,
 • zamestnanec – výskumný pracovník – vníma a uskutočňuje vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť 

ako prostriedok k zvyšovaniu úrovne poznania spoločnosti ako celku a ako prostriedok k aktívnemu 
sebavzdelávaniu, ktorý vedie k skvalitneniu výučby študentov a mladých vedeckých pracovníkov; pri 
výkone vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti sa riadi predovšetkým Európskym kódexom správa-
nia sa v záujme zachovania integrity vedeckého výskumu,

 • pri zverejňovaní poznatkov a výsledkov výskumu alebo vedeckovýskumnej činnosti zodpovedá za ich 
overiteľnosť a neskreslene ich interpretuje, zabezpečuje, aby jeho vlastný výskum bol originálny, ob-
jektívne uznáva prínos iných, vždy vo svojich prácach korektne a presne cituje a odkazuje na relevant-
né zdroje,

 • pripravuje posudky, recenzie alebo iné hodnotenia osobne, nezávisle a pozorne, nepodlieha vonkajším 
tlakom a dodržuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia pokyny zadávateľa a vlastný úsudok 
založený na vlastných odborných znalostiach, vytvára predpoklady pre objektívny priebeh recenzné-
ho konania,

 • rešpektuje a chráni duševné vlastníctvo autorov posudzovaných rukopisov, návrhov projektov alebo 
správ, rešpektuje dôvernosť informácií súvisiacich s jeho hodnotiteľskou a expertnou činnosťou, ako 
hodnotiteľ nepredlžuje zámerne recenzné konanie za účelom dosiahnutia vlastných výhod či výhod 
pre tretie osoby,

 • nepublikuje eticky pochybným spôsobom a nevyužíva eticky pochybné publikačné platformy,
 • zodpovedá za svoj výskum v plnom rozsahu, a to najmä za jeho kvalitu a hodnovernosť, zodpovedá za 

výber primeraných pracovných postupov a metód,
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6.2 Typológia podnikov podľa sektorov, odvetví a technicko-organizačnej 
charakteristiky – typ výroby

¬� Príklad 1
Doplňte chýbajúce údaje typológie podnikov podľa sektorov a uveďte príklady ekonomických činností v jed-

notlivých kategóriách.

Tabuľka 6.3

Sektor Ekonomická činnosť

primárny – prvovýroba poľnohospodárstvo,
energetika,

sekundárny – ................................................................... spracovanie prvotných surovín,
stavebníctvo,

.................................................– služby materiálne obchod,

doprava,
spoje,

kvartárny – služby verejné armáda,

verejná správa,

................................................... – služby rozvojové školstvo,
zdravotníctvo,
kultúra

¬� Príklad 2
Identifikujte príslušnosť podnikov v tab. 6.3 podľa odvetví a sektorov, a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve.

Tabuľka 6.4

Podnik Odvetvie Sektor Ekonomická činnosť

VOLKSWAGEN, a. s., Bratislava – 
výroba automobilov

Stavmost, s. r. o., Poprad



154 6. kapitola

¬� Príklad 20 – Rozdelenie zisku v spoločnosti ANITA, s. r. o.
Spoločnosť ANITA, s. r. o., bola založená tromi spoločníkmi. Základné imanie spoločnosti je 25 400 €. Údaje 

o kapitálových vkladoch spoločníkov, ktoré boli splatené na 100 % v súlade so spoločenskou zmluvou, sú uve-
dené v tab. 6.51 (v €).

Tabuľka 6.51

Spoločník Kapitálový vklad podľa spoločenskej zmluvy (v €)

Lojdl  9 900,–

Arnošt  4 500,–

Dulan 11 000,–

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 zisk vo výške 89 200 € (zisk pred zdanením). Spoločníci sa v spoločenskej 
zmluve dohodli, že nebudú vytvárať rezervný fond pri založení spoločnosti, ale až po dosiahnutí zisku. Takisto sa 
dohodli, že v prvom roku rozdelia zisk rovnakým dielom. Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku takto:
 • minimálny prídel do rezervného fondu podľa Obchodného zákonníka,
 • odmeny štatutárnym orgánom 3 720 €,
 • zvyšok sa rozdelí medzi spoločníkov.

¬¬ Úlohy:
1. Vypočítajte podiel na zisku každého spoločníka, ak je rok 2020 prvým ziskovým rokom spoločnosti a zisk si 

budú deliť v súlade so spoločenskou zmluvou.
2. Vypočítajte podiel na zisku každého spoločníka, ak je rok 2020 bežným ziskovým rokom a zisk si budú deliť 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

¬; Riešenie:
1.
Zisk pred zdanením  = 89 200 €
Daň 21 % – ........................ 
ČZ  = 70 468 €
Prídel do RF (5 % ČZ max 10 % ZI v prvom roku) – 2 540 €
Odmeny štatutárnym orgánom – 3 720 €
Zisk na rozdelenie = 64 208 €

Za prvý rok hospodárenia sa spoločníci dohodli na rozdelení zisku rovným dielom, t. j. 64 208 / 3 = 
= 21 402,66 € podiel na zisku pre každého zo spoločníkov.

2. V druhej úlohe uvažujeme s rozdelením zisku v roku 2020, ktorý je bežným ziskovým rokom, potom:

ČZ =  70 468 €
Prídel do RF 5 % z ČZ
(v ďalších rokoch nie je stanovené max.) –  ............................
 –
Zisk na rozdelenie =  ............................

Postup pri výpočte rozdelenia zisku medzi spoločníkov podľa ustanovení Obchodného zákonníka naznačuje 
tab. 6.52. Chýbajúce údaje doplňte.
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6.10 Výber právnej formy podniku

Výber právnej formy podniku je jedným z najdôležitejších rozhodnutí nielen pri zakladaní podniku, ale aj pri 
úvahách o zmene pôvodnej formy podniku na inú vhodnejšiu formu. V nasledujúcom texte uvedieme v prehľad-
nej podobe rozhodujúce parametre pri výbere právnej formy podniku.

Kritériá výberu právnej formy podnikania:

 • spôsob a rozsah ručenia,
 • flexibilita organizačnej štruktúry,
 • účasť na riadení,
 • kapitálová náročnosť vzniku podniku,
 • možnosti získania úveru,
 • spôsob rozdelenia zisku,
 • daňové a odvodové zaťaženie a pod.

¬� Príklad 35 – Výhody a nevýhody právnych foriem podnikov
Na základe teoretických vedomostí identifikujte výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem. Údaje do-

plňte do tab. 6.86.
Tabuľka 6.86

FO/PO Výhody Nevýhody

Živnosť

v. o. s.

k. s.

s. r. o.

a. s.

j. s. a.

Družstvo

¬� Príklad 36
Podnikateľským zámerom je založenie zariadenia cestovného ruchu (penzión s reštauráciou), pričom sú zná-

me tieto skutočnosti:
 • kapacita penziónu: 20 hostí,
 • kapacita reštaurácie: 35 hostí,
 • predpokladá sa prevádzka reštaurácie od 10.00 do 22.00 hod. denne,
 • penzión bude umiestnený v atraktívnej turistickej oblasti,
 • zamestnanci: traja kuchári, štyri servírky, tri pomocné sily,
 • účtovníctvo penziónu bude zabezpečené účtovnou firmou,
 • zakladateľmi budú tri fyzické osoby,
 • vlastný kapitál:

 – peňažné vklady 45 000 €,
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...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

8.2 Podnikateľský projekt

K spracovaniu podnikateľského projektu pristupuje podnikateľ v rôznych fázach životného cyklu podniku. 
Veľký význam má najmä pri začatí podnikateľskej činnosti, ale svoje opodstatnenie nachádza aj vo fázach rastu 
(napr. oslovenie investorov v rámci diverzifikácie, čerpanie úveru) a takisto vo fáze úpadku, keď napríklad počas 
krízového obdobia hľadá riešenia na obnovenie životaschopnosti podniku.

Podnikateľský projekt sa skladá z troch častí:59

1.  podnikateľský zámer,
2.  zakladateľský rozpočet,
3.  predpísaná právna úprava.

Podnikateľský zámer je základom na prípravu a následnú realizáciu rozhodnutí o voľbe, cieľoch, predpo-
kladoch a vhodných spôsoboch realizácie podnikateľskej aktivity. Vypracúva sa zo štyroch základných dôvodov:
 • na získanie úveru,
 • na získanie kapitálovej spoluúčasti podniku,
 • na získanie dotácie,
 • na získanie imidžu podniku u verejnosti.

8.2.1 Podnikateľský zámer na účely získania príspevku na podnikanie – vzor60

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako názornú pomôcku uvádza nasledujúcu štruktúru a vzor na vypra-
covanie podnikateľského zámeru na účely získania príspevku na podnikanie.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej 
pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamest-
nanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) od 1. januára 2021 je v tab. 8.1.

Výška príspevku na podnikanie Tabuľka 8.1

Výška príspevku 100 % 
(v €)

60 % výšky príspevku 
(v €)

40 % výšky príspevku 
(v €)

Bratislavský kraj: 2,5-násobok CCP najviac 3 704,45 najviac 2 222,67 najviac 1 481,78

Ostatné kraje s priemernou  
MEN ≤ ako je celoslovenský 
priemer: 3-násobok CCP

najviac 4 445,34 najviac 2 667,20 najviac 1 778,14

Ostatné kraje s priemernou  
MEN > ako je celoslovenský 
priemer: 4-násobok CCP

najviac 5 927,12 najviac 3 556,27 najviac 2 370,85

Zdroj:  Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné na internete: <https://www.upsvr.gov.sk/
sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cin-
nost-49.html?page_id=13191>.

59 MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2014. Podnik a podnikanie. Bratislava : Sprint 2, 2014.
60 Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer. 2015. [online]. [cit. 2016-01-06]. Dostupné na internete: <http://www.uspesne-podnika-

nie.sk/ co-by-mal-obsahovat-podnikatelsky-zamer>.
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Tabuľka 9.7

Spoločník
Úloha 1

Podiel na zisku (v €)
Úloha 2

Podiel na zisku (v €)
Úloha 3

Podiel na zisku (v €)

P. Novák 4 006,78 4 225,18 5 732,17

P. Suchý 8 013,57 7 509,71 5 732,17

J. Lakatoš 5 176,15 5 461,61 5 732,17

Spolu 17 196,50 17 196,50 17 196,50

Povinnosť tvoriť RF do 10 % hodnoty základného imania, t. j do sumy 4 745 €. V ďalších rokoch odviesť do 
RF ešte 2 853,50 €.

¬� Príklad 4 – Rozdelenie zisku v spoločnosti Karo, s. r. o.
Obchodnú spoločnosť Karo, s. r. o., založili štyria podnikatelia, ktorých kapitálové vklady sú uvedené v ta-

buľke 9.8.:
Tabuľka 9.8

Spoločník
Kapitálový 

vklad
(v €)

Splatený 
kapitálový 

vklad

Splatený 
kapitálový 
vklad (v €)

Podiel na zisku 
(v %)

Podiel na zisku 
(v €)

A 38 000  70 %

B 29 000  85 %

C 62 000  90 %

D 58 000 100 %

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 zisk 220 000 €.

¬¬ Úloha:
Vypočítajte podiel na zisku spoločníkov, ak sa na valnom zhromaždení dohodli na nasledujúcom rozde-

lení:
 • prídel do rezervného fondu v zmysle Obchodného zákonníka,
 • prídel do fondu investícií 15 % zo zdaneného zisku,
 • odmeny členom dozornej rady a konateľom vo výške 12 000 €,
 • ďalšie rozdelenie medzi spoločníkov v zmysle Obchodného zákonníka.

¬� Príklad 5 – Rozdelenie zisku v spoločnosti SABA, a. s.
SABA, a. s., má základné imanie vo výške 497 200 €. Menovitá hodnota jednej akcie je 40 €. Z celkového 

počtu vydaných akcií je 30 % prioritných a 70 % kmeňových akcií. Spoločnosť pri vzniku vytvorila rezervný 
fond podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Spoločnosť v roku 201X dosiahla výnosy 343 700 € a náklady 
128 000 €. Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku takto:
 • prídel do rezervného fondu v minimálnej výške podľa Obchodného zákonníka,
 • tantiémy 21 100 €,
 • investície 56 000 €,
 • dividendy na prioritnú akciu 12 %,
 • dividendu na kmeňovú akciu.


