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Esej rigoróznej práce na tému: 

Vztah státní správy k legální a nelegální migraci

The relation of the State administration to legal and illegal migration

Mgr. Michal BOHUSLAV*

Abstract

The main target of the Doctoral thesis is description of actual statement of mi-
gration in the Czech republic with an effort to find the legal and illegal migration 
sources out with concentration on itemizing foreigners, the problems of foreigners´ 
entering and residences in the Czech republic and last but not least also introduce 
the basic legislative acts in connection with the migration. The main aim of this the-
sis is to give the nonprofessional general public insight into the topic of migration. 
The thesis is based on empirical data and relevant sources accessible from rep-
utable and leading representatives of experts dealing with the matter of migration 
from the Department of Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior.

Keywords: Foreigner, legal and illegal migration, migration policy, integration, 
Europe, Europe union, migration, assimilation, multiculturalism

Úvod

Zásadní problém ve světě je nyní migrace, která se stala hrozbou zejména pro 
současnou evropskou společnost v podobě společenství států EU. Masivní šíření 
migrace lze nalézt v procesu globalizace. Výsledné řešení problémů spojeného 
s migrací je v nedohlednu. Společnost chce najít řešení, a proto se témata týkající 
se migrace a integrace cizinců stali nejdiskutovanějšími tématy ve společnosti. Není 
tomu tak dávno, kdy Česká republika byla považována pouze za tranzitní zemi. Si-
tuace se však změnila a Česká republika je s ohledem na kvalitu života a pracovní 
možnosti mnoha cizinci považována za zemí cílovou. Na našem území počet cizin-
ců trvale narůstá. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že cizinci se zde chtějí 
trvale usadit. Z mého pohledu má Česká republika velkou výhodu, neboť se může 
poučit z chyb některých západních zemí, které několik desetiletí předpokládaly, že 

* Mgr. Michal Bohuslav, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 
851 04 Bratislava, e-mail: bohuslav.michal@seznam.cz
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se cizinci začlení do společnosti automaticky a v této otázce zanedbávaly integrační 
politiku. Naše společnost je s ohledem na růst počtu cizinců tvořena stále z více kultur, 
a proto je nezbytné se zabývat otázkou integrace cizinců tak, aby dokázali v multi-
kulturní společnosti spolu harmonicky žít příslušníci odlišných kultur.

Historický vývoj nelegální migrace

Obecně je vývoj nelegální migrace převážně závislý na politické, ekonomické 
a neposlední řadě stále aktuálnější environmentální situaci v rizikových oblastech, 
odkud migrační vlny přichází. Současně reaguje vývoj na stejné změny v tranzit-
ních popřípadě cílových zemích. To lze pozorovat také v souvislosti se změnami 
postavení České republiky od roku 1993 ve spojitosti jejího začlenění do Evrop-
ské unie. Od roku 1993 do konce roku 2005 nelegálně překročilo státní hranici 
na vstupu do České republiky nebo výstupu více než 308 000 osob. Jedná se 
o celkový počet osob (včetně občanů ČR), jež se dopustili nedovoleného pře-
kročení v místě tzv. zelené hranice a na hraničním přechodu, nebo se o takové 
jednání prokazatelně pokusily. Po vzniku České republiky v roce 1993 byl zjištěn 
druhý největší počet osob při nedovoleném způsobu překročení státní hranice.  
Největší procento zjištěných případů bylo v roce 1993 na státní hranici se SRN. 
Příčiny takového rozsahu je nutné posuzovat v souvislosti se situací, která vznik-
la rozdělením ČSFR na samostatné státy. Zatím co k rozdělení federace došlo 
k 1.1.1993, zabezpečení hraničních přechodů příslušníky PČR na státní hrani-
ci se Slovenskou republikou nastalo v červenci 1993. Personální zajištění bylo  
na minimální úrovni, jenž dovolovala jen nejzákladnější obslužnost a ostra-
hu státní hranice. Další z příčin, která se promítla do rozsahu nelegální migra-
ce, byla faktická neexistence oddělení pohraniční policie, jenž do doby organi-
zační změny řízení cizinecké a pohraniční policie roce 2002 zabezpečovala 
ochranu státní hranice mimo hraniční přechody. Budování těchto složek policie  
na státní hranici se Slovenskou republikou probíhalo až na podzim roku 1993. 
Vznik oddělení na tomto úseku státní hranice se pozitivně projevil v pokle-
su počtu osob nedovoleně překračujících hranici v následujícím roce o více 
než 50%. Tento trend pokračoval i v roce 1995, kdy úroveň nelegální migrace 
byla relativně stabilní a došlo k jejímu mírnému poklesu. V následujících letech  
se však tento vývoj otočil. V negativním nárůstu nelegální migrace se odrazila ne-
jenom situace vzniklých konfliktů na území bývalé Jugoslávie nebo blízkém vý-
chodě, ale například i nástup mobilních telefonních služeb, jenž dal organizátorům 
nelegální migrace nové možnosti zvýšení efektivity a organizace jejich činnosti. 

Růstové tendence vykazovala nelegální migrace až do roku 1999. Nadále přetr-
vával vysoký procentuální podíl osob zajištěných při nedovoleném překročení státní 
hranice se SRN. Zvýšený tlak na tento úsek hranice byl zapříčiněn mimo jiné vízovou 
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politikou České republiky. Vízová politika u nás byla v těchto letech diametrálně od-
lišná od tehdejší Evropské unie respektive SRN. Část cizinců, jenž byla na hranicích 
se SRN zajištěna, vstoupila na území našeho státu legální cestou v souladu s ví-
zovou politikou České republiky. Jednalo se převážně o občany balkánských stá-
tů (Bulharsko, Rumunsko), jejichž státní příslušníci nepodléhali vízovému režimu. 
Administrativní opatření k potlačení tohoto jevu se ukázala jako neúčinná. Počát-
kem roku 1999 dochází, ke snižování počtu osob, které nelegálně překročili státní 
hranici nebo se o takové jednání prokazatelně pokusili. Podíl na snižujících se po-
čtech osob dopouštějících se protiprávního jednání mají opatření, která byla prove-
dena, jejichž účelem bylo co nejefektivnější potlačení ilegální migrace. Především 
v roce 1999 byla přijata změna legislativy upravující cizinecký režim. Nový zákon č. 
326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (dále jen  
o pobytu cizinců) nahradil v té době již nevyhovující zákon č. 123/1992 Sb. Sou-
časně bylo zpřísněno azylové řízení v nové právní úpravě jako reakce na časté 
zneužívání tohoto institutu ve spojení s nelegální migrací v předchozích letech. 
Nebylo výjimkou, kdy cizinec, po zajištění pro nedovolené překročení státní hra-
nice, využil azylové procedury jako možnosti setrvat na našem území a po umís-
tění do zařízení se pokusil o překročení hranice dál do EU. Další změnou, která  
se pozitivně projevila při potlačování nelegální migrace, byla v roce 2002 změna 
struktury a řízení složek policie zajišťujících ostrahu státní hranice. Došlo k integra-
ci cizinecké a pohraniční policie do služby cizinecké a pohraniční policie a ke změ-
ně způsobu řízení na liniové. Tím byla zvýšena efektivita a pružnost nasazení sil 
a prostředků při ostraze státní hranice. 

Nelze opomenout ani ten fakt, že v posledních letech byla služba přednostně 
vybavována novými technickými prostředky, které zlepšily podmínky pro odhalo-
vání nedovoleného překračování státních hranic a to jak na zelené hranici, tak 
i na hraničních přechodech. V této fázi se příslušníci služby cizinecké a pohraniční 
policie konečně dostali nebo alespoň přiblížili vybavením na úroveň lidí organizu-
jící nelegální migraci, která do té doby byla vždy o pomyslný krok napřed. Velký 
podíl na vybavení SCPP měla Evropská unie respektive možnost čerpání finanč-
ních prostředků z jejích fondů. Nemalým zdrojem financí byl fond Phare, který na-
dále financuje stěžejní projekty nákupu technického vybavení SCPP v souvislosti 
s ochranou státních hranic. V neposlední řadě došlo v posledních letech ke zvýše-
nému zájmu o potírání nelegální migrace ze strany specializovaných útvarů s celo-
státní působností. Takový zájem lze přičítat právě stále větší a dokonalejší organi-
zaci nelegální migrace a zapojení mezinárodních organizovaných skupin do těchto 
aktivit. Výsledkem bylo narušení těchto struktur a jejich, sice jen dočasné, ochro-
mení. Problém nelegální migrace vedl ve svém důsledku, k vytvoření legislati-
vy, která reagovala na způsoby nedovoleného překročení státních hranic a jejich 
organizaci. Přechody hranic, kdy běženci vstupovali na naše území, v důsledku 
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efektivnější ochrany zelené hranice nutili převaděče pro tyto osoby hledat úkryt 
v objektech v příhraničí nebo s nimi postupovat dále do vnitrozemí, odkud bylo 
možné cizince transportovat k hranicím s Rakouskem nebo SRN. Tím se však zvy-
šovalo riziko odhalení. Rozšířením oprávnění příslušníků policie zabývajících se 
ochranou státní hranice v zákoně 216/2002 Sb. o ochraně státních hranic České 
republiky umožnilo eliminaci tohoto jednání. Zákon fakticky rozšířil oprávnění poli-
cejních složek při zamezování organizovaného převádění osob až do vzdálenosti 
25 kilometrů od státní hranice. Tento prostor byl rozdělen do tří pásem a v nich sta-
novena oprávnění vycházející z míry ohrožení chráněného zájmu v tomto prostoru. 
Při současném sestupném trendu nelegální migrace přes státní hranici lze konsta-
tovat, že pozornost věnovaná této problematice od roku 1999 a legislativní úprava 
oblasti ochrany státní hranice se pozitivně projevila na migrační situaci v České 
republice. Vývoj nelegální migrace přes státní hranici se zřetelem na státní přísluš-
nost osob nedovoleně překračujících hranice nelze plně ovlivnit. V úvodu zmiňova-
ná aktivní politika státu v této oblasti může působit na tzv. ekonomické migranty, jež 
migrují za vidinou lepší životní úrovně. Velký vliv na migraci běženců však má poli-
tická nestabilita zemí z nichž osoby pochází a stěžejně probíhající ozbrojené kon-
flikty. To lze dokladovat na následujícím příkladu. Zatímco v době občanské války 
na území bývalé Jugoslávie převažovali běženci z oblasti Kosova v roce 1999 byla 
nejpočetnější skupina migrantů z Afghánistánu. 

Nelegální migrace v kontextu rozšiřující se budoucí Evropy je a bude nutno řešit 
ve dvou rovinách. Zatímco na jedné straně se Evropa respektive Evropská unie, 
podle vědeckých studií, bude potýkat s úbytkem práce schopného obyvatelstva, 
na druhé straně se nevyhne, díky své ekonomické a sociální stabilitě přílivu migrač-
ních vln z různých částí rozvojového světa. Stěžejní pro Evropskou unii do budouc-
na bude nalezení rovnováhy mezi legální a nelegální migrací. Důležitým aspektem  
je schopnost eliminace organizovaného zločinu a dosažení stavu, kdy nelegální 
migrace potažmo obchod s lidmi nebude pro tyto organizace atraktivní. Jedním 
ze způsobů je otevření se legální migraci, která však naráží na problém absorpční 
schopnosti eurozóny. Dalším úkolem je sjednocování právních řádů zemí Evropské 
unie na poli cizinecké problematiky a sjednocování postupu vůči cizincům ze třetích 
zemí s ohledem na zájmy jednotlivých zemí. Jelikož je nelegální migrace spojena 
s další trestnou činností (prostituce, krádeže apod.), je eliminací této trestné čin-
nosti v rámci unie, možné omezit nelegální migraci na přijatelnější mez. Faktorem 
podstatně ovlivňujícím nelegální migraci v Evropě je tzv. šedá ekonomika, nelegální 
zaměstnávání cizinců. Vezmeme-li v úvahu, že v EU v roce 2004 bylo, dle odhadů, 
3 – 6 miliónů ilegálních migrantů, kteří se musí nějakým způsobem živit, je nasna-
dě, že problém nelegálního zaměstnávání cizinců je způsobem porušování zákonů 
mající vliv na tento fenomén. Samostatným problémem, jež svou aktuálností může  
v budoucnosti zastínit ostatní důvody migrace je terorismus. Právě využití ilegální 
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migrace teroristy je vnímáno evropskými státy jako jedno z nejvážnějších bezpeč-
nostních rizik. Teroristické skupiny, podle poznatků, nejenom, že těží z nelegální 
migrace, ale zároveň ji využívají jako prostředek k infiltraci na místa jejich zájmu. 
Z důvodu provázanosti trestné činnosti s nelegální migrací je potírání trestné čin-
nosti obecně faktorem ovlivňujícím nelegální migraci, na kterou se musí státy Ev-
ropské unie zaměřit. 

 

Závěr 

Je nepochybné, že nelegální migrace úzce souvisí s přeshraniční trestnou čin-
ností, organizovanou převaděčskou kriminalitou, která se v současné době také 
pojí s paděláním a pozměňováním cestovních dokladů pro migranty na profesio-
nální úrovni. Nelegální vstup i pobyt cizinců je z převážné části plánován a pro-
váděn mezinárodně organizovanými převaděčskými skupinami. Postih pachatelů 
trestné činnosti však neodpovídá závažnosti činů jimi páchaných. Zde by bylo žá-
doucí, aby se legislativa, postihující trestné činy související s nelegální migraci, 
pružněji reagovala na vývoj v této oblasti. Vůči nelegálním migrantům pak bude 
nezbytné neustále dotvářet jak represivní, tak i preventivní opatření s cílem udržet 
nelegální migraci pod kontrolou. Tento úkol nestojí jen před Českou republikou, ale 
celou Evropskou unií, jejíž jsme členy. Je nutný sjednocený a koordinovaný postup 
celé eurozóny s ohledem na potřeby jednotlivých států v důsledku demografické-
ho vývoje starého kontinentu. Nalezení rovnováhy mezi nelegální a legální migrací 
bude klíčové pro budoucnost a stabilitu Evropy.
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Bytová politika v SR a jej vplyv na migráciu za prácou  
do vzdialených regiónov 

Housing Policy in the Slovak Republic and its Impact on Migration for Work 
to Remote Regions

Mgr. Lucia HUDÁKOVÁ*

Abstract

The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the housing policy 
in Slovakia and its impact on migration for work to distant regions. The thesis char-
acterizes the essence and meaning of housing policy as a part of economic policy 
and describes the subjects, goals and types of housing policy. In connection with 
housing policy instruments, it describes the support of supply and demand in rent-
al housing and the building savings system. Subsequently, it discusses migration 
for work as a factor affecting the development of housing. The thesis analyzes the 
situation in the area of   housing for individual types of households, the situation in 
the area of   financing real estate for housing, presents the calculation of the housing 
availability index and analyzes the impact of selected factors on real estate prices, 
on the demand side. The research is based on quantitative research methodology 
and is aimed at assessing the impact of housing policy on labor migration to remote 
regions. Conclusions and model solutions are formulated based on the housing 
policy analysis results and the questionnaire survey results.

Keywords: housing policy, migration, migration for work, rental housing policy

Úvod

Na zabezpečenie dostupnosti bývania slúži štátu bytová politika, ktorú si každá 
krajina vytvára sama. Neexistuje žiadny konkrétny model, na základe ktorého by 
sa dala zhotovovať bytová politika v jednotlivých štátoch. Mnohé štáty vytvárajú 
štátne bytové koncepcie bývania, vrátane Slovenska. 

* Mgr. Lucia Hudáková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 
851 04 Bratislava, e-mail: lucia.hudakova19@gmail.com 
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Zámery bytovej politiky sú definované v koncepcii štátnej bytovej politiky, ktorej 
dlhodobým cieľom je zvyšovanie celkovej úrovne bývania a zabezpečenie stabil-
ného trhového prostredia, aby si domácnosti zabezpečili bývanie podľa ich príjmo-
vej situácie. Na splnenie tohto cieľa využíva štát nástroje systému podpory býva-
nia. Tie možno rozdeliť na dve formy a to priamu a nepriamu podporu štátu. Medzi 
priamu podporu štátu zaraďujeme dotácie a zvýhodnenia úverov prostredníctvom 
ŠFRB a do nepriamej podpory štátu patrí podpora v oblasti hypotekárneho finan-
covania a štátna prémia k stavebnému sporeniu. 

Bytovú politiku Slovenska sme si ako tému rigoróznej práce vybrali z dôvodu ak-
tuálnosti tejto problematiky v našej spoločnosti. Napriek zmenám, ktoré sa za uply-
nulé dve desaťročia postupne realizovali, bytová otázka na Slovensku zďaleka nie 
je uspokojivá, a to najmä v súvislosti s nedostupným nájomným bývaním. Práve 
nájomné bývanie sa totiž považuje za jeden z nástrojov, ktorým je možné dosiah-
nuť zvýšenie migrácie za prácou do vzdialených regiónov SR kde existuje poten-
ciál zamestnať sa. 

Bytová politika v SR 

Rok 1989 bol v oblasti bytovej politiky na Slovensku zlomový. Do roku 1989 
môžeme hovoriť o lacnom bývaní, keďže ako bolo vyššie spomenuté, komunálne, 
družstevné a podnikové byty boli síce podobné ako nájomné byty, do nákladov 
nájomného sa však vtedy nepremietli skutočné náklady na bývanie, čiže nájom-
né bolo značne nižšie. No v tomto roku prišla zmena aj vo výstavbe nových bytov 
a prišiel útlm výstavby. Kým sa v 80-tych rokoch postavilo v priemere vyše 20 tisíc 
bytov, v roku 1990 klesol tento počet na polovicu a v roku 1995 to bolo len okolo 
6000 bytov. 

V Slovenskej republike sa od roku 1990 pod vplyvom spoločenských zmien me-
nil aj charakter a úloha bytovej politiky. Výstavbu bytov v bytových domoch do roku 
1989 financoval štát a realizovala sa formou hromadnej výstavby bytov. Od roku 
1992 sa postupne prehodnotil systém financovania bytovej výstavby a začal sa 
odpredaj bytov do osobného vlastníctva. Rozvoj stavebného sporenia a reformy 
v nájomnom pokračovali. V týchto rokoch tiež pozastavili štátne príspevky na druž-
stevnú a individuálnu výstavbu. V roku 1993 bol NR SR prijatý zákon, ktorým sa 
štátne byty previedli na samosprávy a schválený bol Koncept štátnej bytovej poli-
tiky, v ktorom boli zadefinované problémy spojené s bývaním a bytovou politikou. 
Zmena ponímania bytovej politiky sa prejavila na samotnej bytovej výstavbe a po-
čet začatých bytov klesal. V roku 1994 sa na Slovensku začalo stavať najmenej, 
len 3 809 bytov. Následne sa v roku 1995 sa dokončilo len 6 157 bytov. V rokoch 
1996 – 1997 sa bytová výstavba veľmi mierne oživila. Oživenie bytovej výstavby 
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v rozhodujúcej miere podmienili postupne prijaté a legislatívne upravené podporné 
ekonomické nástroje zo strany štátu, a to najmä zavedenie podpory prostredníc-
tvom stavebného sporenia, úverov poskytovaných na uspokojovanie potreby bý-
vať zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Po roku 1998 a nástupe reformnej vlády 
sa dôsledky snahy o stabilizáciu ekonomiky prejavili aj v odvetví stavebníctva, a to 
okrem iného aj v poklese počtu začatých a dokončených bytov. 

Celková dostupnosť bývania je v súčasnosti daná rozsahom disponibilného, te-
ritoriálneho vhodne rozmiestneného bytového fondu na strane jednej a bytovými 
potrebami vyplývajúcimi z demografickej situácie na strane druhej. Dostupnosť je 
podmienená predovšetkým využitím existujúceho bytového fondu vrátane starost-
livosti o ňu a zodpovedajúcej úrovni bytovej výstavby, ktorej rozsah je ovplyvňova-
ný mimo iné vhodnou pozemkovou politikou a územnou pripravenosťou. Efektívne 
využitie existujúceho bytového fondu je podmienené určitou mierou súladu medzi 
rozmiestnením bytového fondu a ponukou pracovných miest. Celková dostupnosť 
bývania, meraná počtom bytov určených k trvalému užívaniu na 1000 obyvateľov, 
je v SR uspokojivá. Táto dostupnosť je však v skutočnosti znižovaná neefektívnym 
využitím existujúceho bytového fondu, ktorý je dôsledkom pretrvávajúcich nielen 
cenových deformácií a disproporcií medzi trhom bývania a trhom práce.

Štát má pri tvorbe bytovej politiky možnosť sa rozhodnúť, či bude podporovať 
investorov alebo sa rozhodne zamerať na podporu spotrebiteľov. Najviac je však 
rozšírená bytová politika, ktorá využíva nástroje na podporu oboch skupín, ako in-
vestorov tak aj spotrebiteľov. Medzi nástroje ponukovej stratégie patria: výstavba 
bytov pre nízko a stredne príjmové skupiny obyvateľstva, podpora súkromných 
(ziskových, neziskových) investorov. K nástrojom dopytovej stratégie sa najčastej-
šie radia príspevky na bývanie, daňové úľavy a podpora stavebného sporenia (pro-
stredníctvom štátneho príspevku a podpora dlhodobých hypotekárnych úverov). 

Zvláštnu kategóriu bytovej politiky tvorí kategória nájomného bývania. Jedná sa 
o  nehnuteľnosť vo vlastníctve inej osoby, ako je rezident alebo právnická osoba 
a za ktorú rezident vypláca majiteľovi mesačné nájomné. Podstatou nájomného 
bývania je, že osoba užívajúca byt nie je jeho vlastníkom a taktiež nie je zodpoved-
ná za správu domu a jeho spoločných častí. Tento vzťah je z právneho hľadiska 
riešený nájomnou zmluvou. V rámci bytovej politiky neexistuje žiadny model, ktorý 
by predstavoval optimálnu možnosť. Určitá úroveň medzinárodného porovnávania 
má svoj zmysel pre orientáciu a možnú inšpiráciu, ale nič nefunguje rovnako v rôz-
nych kontextoch ale aj časoch. Bytová politika reaguje na rýchle zmeny v rámci vý-
voja spoločnosti a trhu, ktoré nie sú prenosné v čase ani priestore.

Kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi bytovú politiku sú predovšetkým demogra-
fické faktory. Jedným z podstatných faktovo, ktorý ovplyvňuje rozvoj bývania, je aj 
migrácia za prácou, t.j. pracovná migrácia. 
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Obrázok 1 Počet dokončených bytov v SR podľa sektorov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo ŠÚ SR

Z Obr. 1 vyplýva, že na Slovensku počas obdobia rokov 2010 – 2019 pred-
stavoval počet dokončených bytov vo súkromnom vlastníctve väčšinovú prevahu 
nad sektorom verejným. Vývoj v rámci verejného sektora má v období pribúdajú-
cich rokov klesajúcu tendenciu, naopak vývoj v sektore verejnom zaznamenával 
nárast. V roku 2019 bol počet dokončených bytov vo verejnom vlastníctve 205 
a v súkromnom 19 966 bytov, kým v roku to bolo 2519 dokončených bytov vo ve-
rejnom vlastníctve a 14557 bytov v súkromnom vlastníctve. To znamená, že počet 
dokončených bytov vo verejnom vlastníctve v roku 2019 poklesol o 8,13 % opro-
ti roku 2010. Naproti tomu, počet dokončených bytov v súkromnom vlastníctve 
v roku 2019 vzrástol o 37,16 % oproti roku 2010. Z toho možno vyvodiť záver, že 
na Slovensku je väčšina bytov práve v súkromnom vlastníctve. Zároveň minimum 
obyvateľov býva v nájomných bytoch, ktoré nie sú v centre pozornosti súčasnej 
bytovej politiky.
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Obrázok 2 Vývoj objemu poskytnutých hypotekárnych úverov (€) v SR

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS

Väčšina obyvateľov financuje kúpu nehnuteľnosti hypotekárnym financovaním. 
Na Obr. 2 sú uvedené len úvery na bývanie poskytnuté sektoru obyvateľstva. Ide 
len o účelové úvery, nezávisle od zabezpečenia nehnuteľnosti. Z obrázku vyššie 
vyplýva, že v roku 2020 bol objem poskytovaných hypotekárnych úverov približne 
dvojnásobný oproti bázickému roku 2010. V súčasnosti však môžeme zazname-
návať mierny pokles poskytovaných hypotekárnych úverov, bude pravdepodobne 
pokračovať. 

Obrázok 3 Poskytnutá podpora zo ŠFRB (€) v jednotlivých krajoch SR

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z výročných správ ŠFRB
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Z Obr. 3 vyplýva, že oproti roku 2010 došlo k výraznejšiemu nárastu v oblas-
ti podpory bývania zo ŠFRB v Bratislavskom kraji. V minulosti tomu tak nebolo, 
Bratislavský kraj nepatril ku krajom, ktoré by vo väčšej miere využívali tento druh 
podpory bývania. Naopak, kraje ktoré v bázickom roku 2010 využívali túto pod-
poru viac, tak v súčasnosti patria ku krajom s menším čerpaním nasledovných 
zdrojov. Keď zrátame celkový objem poskytnutej finančnej pomoci tak v roku 2010 
to bolo za celu SR 136 108 714 € a v poslednom dostupnom roku 2019 to bolo 
193 574 830 €. To predstavuje nárast približne o 42 %. Viac sa teda daná pomoc 
využíva na podporu nájomných bytov a takisto dochádza aj k inému prerozdeleniu 
v rámci krajov ako v roku 2010. 

Obrázok 4 Index dostupnosti bývania v jednotlivých krajoch SR za rok 2019

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z ŠÚ SR, NBS, NAR

Výsledky indexu dostupnosti bývania sa interpretujú k východiskovým 100 bo-
dom. Táto hodnota znamená, že domácnosti s priemerným príjmom pri zohľad-
není ostatných faktorov majú dostatočnú dostupnosť bývania a vynaložia 25 % zo 
svojho príjmu na splátku úveru. Toto je východisková priemerná, ideálna situácia. 
Hodnoty nad 100, predstavujú vyššiu dostupnosť bývania pre domácnosti, ktoré 
na splátku úveru vynakladajú menej ako 25 % zo svojho príjmu. Naopak je to pri 
hodnote menšej ako 100 bodov, ktorá predstavuje nežiaduci stav, kedy nie je do-
stupnosť bývania v danom kraji dostatočná. Z údajov prezentovaných na Obr. 4 
možno konštatovať, že najhoršia dostupnosť bývania ja v Bratislavskom kraji a zá-
roveň jedine v tomto kraji nie je ani na požadovanej úrovni 100 bodov. Konkrétne 
index v Bratislavskom kraji dosahuje hodnotu 92,40 bodov. Ostatné kraje na Slo-
vensku sú na tom oveľa lepšie. Najlepšie je na tom Nitriansky kraj s hodnotou 
191,96 bodov a za ním Trenčiansky kraj s indexom na úrovni 186,16 bodov. Dô-
sledkom zlej dostupnosti bývania je vysoká cena nehnuteľností na bývanie v po-
rovnaní s príjmami. Aj keď sú príjmy v Bratislavskom kraji najvyššie zo všetkých 
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krajov, nehnuteľnosti sú tam tak drahé, že dané príjmy sú nepostačujúce. V iných 
krajoch sú síce priemerné príjmy nižšie, avšak aj ceny nehnuteľností sú primerane 
nízke k príjmom domácností. 

Výskum vplyvu bytovej politiky v SR na migráciu za prácou 
do vzdialených regiónov

Cieľom výskumu bolo posúdenie vplyvu bytovej politiky v SR na migráciu za prá-
cou do vzdialených regiónov. Čiastkovými cieľmi bolo identifikovať push a pull fak-
tory migrácie za prácou, zistiť typ migrácie za práci podľa kritéria doby migrácie 
a posúdiť, ako vplývajú jednotlivé nástroje bytovej politiky na migráciu za prácou 
do vzdialených regiónov. Výberový súbor tvorený 963 osobami migrujúcimi za prá-
cou do vzdialeného regiónu. Výskumné dáta boli zbierané dotazníkovým šetrením. 

Výskum priniesol mnohé zaujímavé zistenia. Cieľovými regiónmi migrácie 
za prácou sú kraje západného Slovenska, najmä Bratislavský (66 %), Trenčian-
sky (15 %) a Trnavský (15 %). Môžeme teda konštatovať, že najčastejším migrač-
ným pohybom je pohyb z Prešovského do Bratislavského kraja. Dominantným dô-
vodom, prečo sa respondenti rozhodli práve pre tieto kraje, ako sme v otvorenej 
položke zistili, bolo práve pracovné uplatnenie a vyššia mzda ako v domovskom 
regióne, čo naznačuje, aké push a pull faktoy budú v prípade migrujúcich respon-
dentov prevládať. 

Viac ako polovica respondentov (54 %) je rozhodnutá migrovať za prácou aj dl-
hodobo, teda na obdobie presahujúce 5 rokov. Aj z tohto zistenia vyplýva, že rieše-
ním bývania v cieľovom regióne by mohlo byť aj nájomné bývanie, ktoré by mohlo 
motivovať migrujúcich obyvateľov pracovať tam, kde sú voľné pracovné miesta. 
Z hľadiska početností odpovedí nasleduje migrácia strednodobá, teda v trvaní do 5 
rokov (11 %) a migrácia krátkodobá, teda kratšia ako jeden rok (9 %).

Za povšimnutie tiež stojí zistenie, že až 80 % respondentov si vie predstaviť, že 
v kraji, v ktorom pracujú, ostanú pracovať a žiť nastálo. Na druhej strane, natrvalo 
žiť a pracovať v cieľovom regióne by si nevedeli predstaviť 4 % respondentov a až 
16 % nebolo jednoznačne rozhodnutých a nevedeli tak zaujať konkrétne stanovis-
ko. Práve nájomné bývanie by podľa nášho názoru mohlo motivovať ľudí z regió-
nov, v ktorých nenachádzajú pracovné uplatnenie, migrovať za prácou do tých re-
giónov, kde majú reálnu možnosť zamestnať sa. 

Pull faktorom s najvyšším skóre bolo finančné ohodnotenie v cieľom regióne. 
Vzhľadom na to, že najčastejším migračným pohybom je pohyb z Prešovského 
do Bratislavského kraja, teda z kraja ekonomicky vyspelého do kraja slabo roz-
vinutého, sme uvedený pull faktor aj očakávali. Push faktorom s najvyšším skóre 
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bolo nedostatočné finančné ohodnotenie v domovskom regióne. Je to práve fi-
nančné ohodnotenie, ktoré „vytláča“ obyvateľov slabo rozvinutých regiónov za prá-
cou do zahraničia. V poradí druhým push faktorom s najvyšším priemerným skóre 
bola ekonomická situácia v domovskom regióne. Tá súvisí s HDP na obyvateľa 
a vzhľadom na to, že práve v Bratislavskom kraji a celkovo na západe Slovenska 
sú koncentrované priemysel a služby, dosahuje najvyššie HDP na obyvateľa práve 
Bratislavský kraj. 

Bratislavský kraj v hodnotení ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP 
je dlhodobo najvýkonnejším regiónom Slovenska. V roku 2020 regionálny hrubý 
domáci produkt kraja dosiahol hodnotu 26 380 mil. eur v bežných cenách. Objem 
v kraji vytvoreného HDP predstavoval 28,1 % podiel na vytvorenom HDP na Slo-
vensku. V prepočte na obyvateľa regionálny HDP dosiahol 39 704 eur v bežných 
cenách a 2,3 násobne prevýšil celonárodný priemer.

V domovskom regióne býva 71 % respondentov u rodičov, 11 % respondentov 
v prenajatej nehnuteľnosti a 7 % respondentov má bývanie zabezpečené iným spô-
sobom (u širšej rodiny). 18 % respondentov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Z tých-
to výsledkov vyplýva, že profil priemerného migrujúceho za prácou je človek z Pre-
šovského kraja, pracujúci v Bratislavskom kraji, ktorý býva u rodičov.

V cieľovom regióne bývajú dve tretiny respondentov (67 %) v ubytovaní posky-
tovanom zamestnávateľom. Predpokladáme, že zabezpečenie ubytovania zo stra-
ny zamestnávateľa je jedným z benefitov, ktorým sa zamestnávatelia snažia mo-
tivovať aj zamestnancov zo vzdialených regiónov. Ďalej 32 % respondentov býva 
v prenajatej nehnuteľnosti a len 1 % vo vlastnej nehnuteľnosti. Ako môžeme vidieť, 
bývanie v cieľovom regióne je poväčšine zabezpečované zamestnávateľom, čo 
zvyšuje jeho náklady na zamestnanca. 

O  kúpe vlastnej nehnuteľnosti uvažuje viac ako polovica respondentov (51 %) 
a 27 % nie je pevne rozhodnutých. 10 % o kúpe neuvažuje. Najčastejším dôvodom, 
pre ktorý respondenti migrujúci za prácou neuvažujú o kúpe vlastnej nehnuteľnosti 
sú vysoké ceny nehnuteľností a ich permanentný nárast. 

Spomedzi respondentov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti, 10 % využilo hypo-
tekárne financovanie. Je zaujímavé, že stavebné sporenie využilo len 1 % respon-
dentov a a príspevok zo ŠFRB dokonca žiadny z respondentov. 112 respondentov 
má vlastnú nehnuteľnosť, z nich ju 99 respondentov spláca využívajúc hypotekár-
ne financovanie. Až 110 respondentov uviedlo ako dôvod migrácie za prácou práve 
splácanie hypotekárneho úveru. 

Až 58 % respondentov by nebolo motivovaných ostať pracovať v domovskom 
regióne v prípade dostupnosti nájomného bývania. Ako dôvod títo respondenti 
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uviedli predovšetkým nedostatočné možnosti pre pracovné uplatnenie v tomto re-
gióne a lepšie finančné ohodnotenie za vykonávanú prácu, čo sa v podstate zho-
duje so zistenými push a pull faktormi. V tejto otázke nebolo rozhodnutých 36 % 
respondentov a len 6% respondentov by bolo motivovaných ostať pracovať v do-
movskom regióne.

83 % respondentov by bolo motivovaných ostať pracovať v cieľovom regióne 
v prípade dostupnosti nájomného bývania, 10 % bolo nerozhodnutých a 7 % by ne-
bolo motivovaných. V porovnaní s predchádzajúcimi zisteniami teda možno kon-
štatovať, že respondenti sú v prípade dostupnosti nájomného bývania skôr motivo-
vaní ostať pracovať v cieľovom regióne než v domovskom regióne, čo odôvodnili 
už spomínanými push a pull faktormi. 

Za zaujímavé považujeme zistenie, že pre 93 % respondentov je dostupnejšie 
bývanie v domovskom než v cieľovom regióne, a to aj napriek zisteniu, že respon-
denti sú v prípade dostupnosti nájomného bývania skôr motivovaní ostať pracovať 
v cieľovom regióne než v domovskom regióne. Možno teda predpokladať, že bý-
vanie je dostupnejšie v regiónoch východného Slovenska, no pracovné uplatnenie 
majú v západných krajoch, preto preferujú možnosť ostať pracovať v cieľovom re-
gióne, ak by bolo pre nich dostupné nájomné bývanie. 

Záver 

Na základe analýzy bytovej politiky v SR možno vyvodiť záver, že základným 
problémom v oblasti bývania na Slovensku je oblasť nájomného bývania, a to aj 
v súvislosti s migráciou pracovnej sily do vzdialených regiónov. Spomedzi nástro-
jov bytovej politiky ovplyvňuje migráciu za prácou najmä hypotekárne financovanie 
nehnuteľnosti. Práve to vedie migrujúcich obyvateľov vycestovať za prácou. Ne-
dostatočné zabezpečenie cenovo primeraného a kvalitného nájomného bývania 
negatívne vplýva napríklad na podporu bývania mladých ľudí, ale aj na možnosť 
mobility pracovnej sily. V oblasti bývania je SR nad priemerom EÚ v počte súkrom-
ného vlastníctva bytov. Na Slovensku je teda štátna podpora zameraná na oblasť 
vlastného bývaniu. Táto podpora je realizovaná napríklad prostredníctvom staveb-
ného sporenia resp. daňovej úľavy z poskytnutých úverov na bývanie. Tieto pod-
pory nemožno považovať za zlé, ale treba zvážiť fakt, že ceny nehnuteľností rastú 
a podmienky na poskytovanie hypotekárnych úverov sa každým rokom sprísňujú, 
čo je aktuálne hlave v súčasnosti. Tým pádom je táto podpora nevýhodná pre oby-
vateľstvo, ktoré si nedokáže zaobstarať vlastné bývanie – najmä pre obyvateľov 
z východných častí Slovenska. Štát by mohol podporovať výstavbu nájomných by-
tov prostredníctvom dotácií od štátu pre investorov, ktorí by dokázali zabezpečiť 
znížené nájomné pre obyvateľov, ktorí nemajú dostatočný príjem na zabezpečenie 
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iného bývania. Výška nájmov by mohla byť fixne určená prostredníctvom určitého 
podielu priemernej mzdy v daných krajoch. 

 Podmienku zlepšenia, zefektívnenia využívania, ale aj reprodukcie a rozvoja 
bytového fondu na Slovensku vidíme bezpodmienečne v intenzívnejšom a aktív-
nom zapojení sa samospráv územných jednotiek, najmä obcí a miest do proce-
su prípravy i vlastnej realizácie rozvoja bývania. Samosprávy územných jedno-
tiek musia byť všeobecne aktívnejšie však nielen v oblasti výstavby nových bytov, 
ale aj obydlí alternatívnych k bytom, k získavaniu verejných zdrojov pri financova-
ní rôznych foriem bývania najmä pre mladé domácnosti, rodiny ale perspektívne 
zvlášť pre seniorov. Na riešenie problému rozvoja bývania na Slovensku by sa 
mala ako strategický zámer hľadať, definovať a už v najbližšom období aj zakla-
dať, dlhodobá, cieľovo orientovaná štátna, regionálna a komunálna bytová politika, 
prípadne uceleným spôsobom problematiku riešiť napr. v podobe dlhodobého cie-
ľového štátneho programu rozvoja bývania s prepojením na dlhodobé realizačné 
programy rozvoja bývania územných jednotiek Slovenska. 

Nedostatok bytov zaťažuje hospodárstvo krajiny v celom jeho rozsahu. Je váž-
nou bariérou mobility pracovných síl, ktorá je účinným prostriedkom na znižovanie 
nezamestnanosti. Súčasný nedostatok bytov na Slovensku neumožňuje prirodze-
ný pohyb obyvateľstva medzi regiónmi s rozdielnymi sociálnymi podmienkami. 

Pritom možnosť prirodzenej mobility pracovníkov je prostriedkom na zvýše-
nie konkurencieschopnosti ekonomických odvetví. Väčšia mobilita umožňuje do-
siahnuť vyššie priemerné reálne mzdy, nárast životnej úrovne a je mechanizmom 
na znižovanie regionálnych rozdielov v hospodárskych výstupoch. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že migrujúci za prácou sa budú snažiť o získanie 
vhodného bývania v mieste, kde sa im podarí získať výhodné zamestnanie. Pod-
ľa nášho názoru v budúcom vývoji bude u novej generácii samozrejmosťou kvôli 
práci meniť bývanie. Tento faktor možno považovať za jeden z elementov tlaku 
na dostatočnú ponuku bytov a zreálnenie podmienok na trhu s bytmi. Medzi za-
mestnanosťou, mobilitou a bytovou výstavbou teda musí existovať určitá priama 
väzba, ktorú môže zabezpečiť jedine fungujúci trh s bytmi pri funkčných rámcových 
podmienkach verejného sektora. 

Práve mestá, kde je nezamestnanosť najnižšia a, naopak, bytová núdza najväč-
šia, by sa mali stať centrom oživenia novej nájomnej bytovej výstavby. 

Podporu nájomnej bytovej výstavby vidíme vo forme zníženia dane z pridanej 
hodnoty na realizované stavebné práce. V Čechách sa tento nástroj využíva pri 
novej výstavbe nájomných bytov, ktoré sú limitované podlahovou plochou a pre 
opravy existujúceho bytového fondu. Obdobný nástroj by bolo možné zaviesť aj 
na Slovensku. Bolo by potrebné zvážiť, v ktorej oblasti bytovej výstavby by sa tento 
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nástroj uplatňoval. Tento nástroj by viedol k zníženiu daňových príjmov, súčasne 
by ale pôsobil motivujúco na stavebnú produkciu, čím by sa zvýšila výroba staveb-
ného materiálu, zamestnanosť a v konečnom dôsledku aj počet nájomných bytov 
a domov.
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Riziká chudoby
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Abstract 

In our thesis, we deal with key terms of social stratification and mobility, areas 
of social inequality, and quality of life. The causes of social inequalities and their 
effects are different from region to region. At the same time, there are differences 
within different income groups, which we perceive as an incentive to polarize opi-
nions in society. Our goal is to examine the impact of socioeconomic conditions on 
the emergence and elimination of social inequalities. Quality of life is the result of 
social, economic, health, and environmental conditions. These conditions are also 
referred to as quality-of-life determinants. We also focus on the quality of life in our 
sociological empirical research at the end of the work. We targeted our research 
on the inhabitants of the selected micro-region. We focused the research on the 
inhabitants of the selected micro-region, in which we collected relevant data ne-
eded to evaluate the satisfaction of the inhabitants with the quality of life through 
a questionnaire. 

Keywords: social policy, social stratification, social differentiation, social inequ-
alities, poverty, quality of life

Úvod 

 Spoločnosť trápi v súčasnej dobe celý rad problémov, ktoré spôsobujú neistotu. 
Skúmanie sociálnych nerovností či chudoby, ktorá je považovaná za najevident-
nejšiu podobu sociálnej nerovnosti v spoločnosti, patrí medzi základné témy so-
ciológie. Len ťažko by sme hľadali problémovú oblasť, ktorá si v rámci sociológie, 
ďalších spoločenských vied a politiky zažila „väčšiu kariéru“. Hľadaním odpovedí 
na dôležité otázky ako napríklad „Akou mierou nerovnosti sa vyznačuje moder-
ná spoločnosť?“, „Prečo existuje chudoba aj v prosperujúcich spoločnostiach?“ 

* Mgr. Adriána Mináriková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdeko-
va 16, 851 04 Bratislava, e-mail: adriana.minarikova11@gmail.com
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či „Akú má jedinec z chudobných pomerov šancu aby sa dostal na špičku ekono-
mického rebríčka?“ sa snaží sociológia zadefinovať kľúčové poznatky. Upozorňu-
je na dôležité parametre prostredníctvom ktorých dokážeme odmerať, porovnať, 
vyhodnotiť aktuálny stav v spoločnosti a navrhnúť možné riešenia, k eliminovaniu 
existujúcich sociálnych nerovností.

Riziká chudoby 

Nerovnosti sa spájajú s rozdielmi v životnej úrovni populácie obyvateľstva, nao-
pak chudoba sa zameriava iba na tých, ktorých životná úroveň klesá pod príslušnú 
prahovú úroveň, ktorou je hranica chudoby. 

Chudoba v značnej miere vychádza zo spoločensko-historických podmienok. 
V minulosti sa zdôrazňovala skôr jeho javová stránka a za chudobných boli pova-
žovaní tí, ktorí žili vo viditeľne zlých životných podmienkach a mali problémy so 
zabezpečením základných fyziologických potrieb. S pokračujúcim rozvojom spo-
ločnosti a so zvyšovaním priemernej životnej úrovne sa vymedzenie a chápanie 
pojmu chudoba posunulo za hranicu tohto úzkeho definovania. Rozlišujeme teda 
medzi dvoma vymedzeniami, a to chápanie pod pojmom relatívna a absolútna chu-
doba, ktorá je ako sme už spomínali spojená s určitým fyziologickým prahom, pod 
ktorým nie sú naplnené základné potreby nevyhnutné na udržanie základnej exis-
tencie. Relatívna chudoba úzko súvisí s priemernou životnou úrovňou obyvateľ-
stva danej krajiny. Týka sa životného štýlu, vzdelania, zdravotných návykov, využí-
vaním voľného času. Chudobní vplyvom nedostatku zdrojov nemôžu participovať 
na aktivitách a zvyklostiach, ktoré sú v danej spoločnosti bežné a akceptované.

Vymedzenia chudoby v plnej šírke nikdy nevystihnú celý obsah tohto spoločen-
ského javu, nakoľko vnímanie chudoby je do značnej miery politickým a nie len 
sociálnym problémom. Predstavuje okrem popisu všeobecne prijímaného stavu, 
teda vysvetlenia príčin chudoby, aj implikáciu konkrétneho typu správania a opat-
rení smerujúcich k zmene, teda akými spôsobmi riešiť či predchádzať chudobe. 

Značná dávka ideologickej záťaže sa odráža v reflexii príčin chudoby prostred-
níctvom racionalizácie postojov k chudobe zo strany „nechudobných“, ktorá sa 
prejavuje značnou podozrievavosťou, snahou o kontrolu, ako i racionalizáciou zo 
strany samotných chudobných napr. vo forme rôznych ašpirácii chudobných. Do-
chádza teda ku diferenciácii postojov, ktorá siaha od ospravedlňovania až po stig-
matizáciu a obviňovanie chudobných. Kerbo sa pokúsil zhrnúť tieto postoje a ho-
vorí o troch typoch príčin chudoby:

• chudoba, ktorá vznikla ako dôsledok usporiadania ekonomického 
a sociál neho systému spoločnosti; 
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• chudoba ako dôsledok nešetrnosti, lenivosti jedincov, schováva sa 
za ním predstava o odlišnej mentalite, životnom štýle, individuálnych ne-
dostatkov či amorálnosti jednotlivcov, pričom hovorí, že na jej prekonanie 
je vhodným liekom resocializácia, kontrola a disciplína;

• chudoba ako dôsledok situačných faktorov, ako nešťastie a osud.

Príčiny chudoby sú identifikované v rámci dvoch základných dimenzií a to „indi-
viduálna verzus spoločenská dimenzia“ a „dimenzia zlyhania verzus osudu“. Tie-
to dimenzie môžeme označiť aj ako „vnútorné verzus vonkajšie“ a „ovplyvniteľné 
verzus neovplyvniteľné“. Chudoba má mnohodimenzionálny charakter a preto je 
potrebné vnímať ju ako mnohodimenzionálny koncept zahŕňajúci široký rozsah vý-
znamov, pričom nad všetkými deleniami chudoby stojí definícia chudoby ako „ne-
akceptovateľného strádania“.

 Spôsobov akými môžeme merať a monitorovať chudobu je naozaj veľa. Aby 
sme dokázali účinne bojovať proti chudobe, je nevyhnutné aby sme chudobu vní-
mali z viacerých aspektov. Rozdielne vnímanie chudoby vedie k špecifickým spô-
sobom jej riešenia. Hlavný význam merania spočíva v stanovení počtu ľudí žijúcich 
v chudobe, v určení rozsahu chudoby ako aj vo vysvetlení príčin chudoby. Záro-
veň nesmieme zabudnúť, že meranie chudoby je tiež nástrojom štátu, ktorý je za-
vedený za účelom zistenia, koľko ľudí je odkázaných na finančnú pomoc od štátu 
z titulu chudoby. Voľba určitého konceptu merania chudoby umožňuje rozpracovať 
program spoločnej činnosti pre rozvoj. Vzhľadom na to, že chudoba je považovaná 
za mnohodimenzionálny pojem, každé meranie chudoby je založené len na moni-
torovaní určitej dimenzie chudoby.

Strategický prístup boja proti chudobe je založený na analýze v piatich fázach, 
pričom je potrebné:

• definovať pojem chudoba;
• stanoviť prahy, resp. hranice chudoby a sociálne kategórie, ktorých sa to do-

týka; 
• správne zvoliť metódy a indikátory na meranie chudoby a sledovať jej vývoj;
• analyzovať štrukturálne a dynamické príčiny chudoby; 
• formulovať stratégie a programy na boj s chudobou. 

 Základom merania chudoby je stanovenie hranice chudoby alebo minimál-
nej úrovne príjmu, ktorý jednotlivec alebo domácnosť potrebuje aby sa vyvaro-
val deprivácii. Cieľom je teda určiť takú hranicu príjmu, prípadne spotreby, ktorá 
je nevyhnutná na zabezpečenie minimálneho určeného štandardu výživy a napl-
neniu ostatných základných potrieb. Hranica rizika chudoby je v rámci Európskej 
únie stanovená ako 60% mediánu národného ekvivalentného disponibilného príj-
mu. Hodnota hranice rizika chudoby sa uvádza v PKS (parite kúpnej sily) a v EUR. 
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 Medzinárodne definované a porovnateľné indikátory chudoby a sociálneho vy-
lúčenia v zisťovaní EU SILC vychádzajú z ekvivalentného disponibilného príjmu 
domácností. EU SILC ( The European Union Statistics on Income and Living Con-
ditions) predstavuje harmonizované monitorovanie členských štátov EÚ. Stalo sa 
zdrojovou základňou pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a prijímania opatre-
ní na zvyšovanie kvality života obyvateľov na národnej úrovni a zároveň je podkla-
dom analýz o chudobe a sociálnom vylúčení v rámci krajín EÚ. 

Indikátor miera rizika chudoby ovplyvňujú faktory, za najvýznamnejšie môžeme 
vo všeobecnosti považovať vek, typ domácností, regionálne hľadisko, pracovnú 
intenzitu domácností, vlastnícky vzťah k obydliu či status ekonomickej aktivity. Zá-
roveň na vývoj miery rizika chudoby vplýva sociálno-ekonomická situácia v krajine 
a vývoj príjmovej situácie v domácnostiach.

 Ľudí, ktorí trpia biedou na Slovensku je už teraz dosť, no v dôsledku pretrváva-
júcej pandémie ich počet neustále narastá. Predpokladá sa, že vplyvom pandémie 
sa v tejto kategórii môže ocitnúť ďalších 20 až 50-tisíc ľudí. Podľa EU SILC 2020 
bolo rizikom chudoby ohrozených 11,4 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 
približne 615 tisíc obyvateľov. Podľa EU SILC v roku 2019 bolo na Slovensku príj-
movou chudobou ohrozených 11,9 % obyvateľov, pričom v porovnaní s rokom 2020 
došlo k poklesu o 0,5 %. Tento počet sa medziročne znížil o 23-tisíc osôb. 

 Podľa sociologičky Kusej príjem pod hranicou rizika chudoby spôsobuje ná-
rast existenčných ťažkostí rôzneho druhu – od zhoršenia kvality stravovania, cez 
neschopnosť zvládať nečakané výdavky po zhoršenie schopnosti splácať pôžičky 
a uhrádzať poplatky súvisiace s bývaním. Štát si začne takúto štvorčlennú domác-
nosť všímať až vtedy, keď je už často neskoro, v situácii keď je pod hranicou život-
ného minima , teda jej príjem klesne pod 561 EUR. 
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Obrázok 1 Podiel obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou v regió-
noch SR 2020

Zdroj: Vlastné spracovanie, zdroj Štatistický úrad SR

Hranica rizika príjmovej chudoby v roku 2020 bola stanovená pre domácnosť 
jednotlivca 435 eur mesačne, teda 5 222 eur za rok. Oproti roku 2019 vzrástla pri-
bližne o 29 eur na mesiac. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvomi 
deťmi bola 914 eur na mesiac. V bezdetných domácnostiach sa v kategórii ohro-
zených obyvateľov najčastejšie objavujú seniori vo veku 65 rokov a viac, ktorí žijú 
a hospodária v domácnosti sami. 

Situácia príjmovej chudoby sa v jednotlivých regiónoch Slovenska odlišuje. 
V Nitrianskom a Trenčianskom kraji evidujeme mierne zhoršenie situácie oproti 
roku 2019, napriek tomu sú stále pod úrovňou celoslovenského priemeru, ktorý 
predstavuje hodnotu 11,4 %. Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola v Ban-
skobystrickom a Prešovskom kraji. Medziročne sa však v oboch týchto regiónoch 
podiely obyvateľov pod hranicou chudoby znížili. Košický a Žilinský kraj sa tiež na-
chádzali nad celoslovenským priemerom, naopak najmenej chudobou ohrozené 
obyvateľstvo zostáva v Bratislavskom kraji s 3,7 % ohrozenými obyvateľmi. 

Do pravidelných prieskumov ako napr. už spomínaný EU SILC, Eurobarometer 
či The European Community Household Panel, zaviedli mnohé priemyselne vyspe-
lé krajiny aj otázky subjektívneho charakteru, ako doplnkovú metódu k objektívnym 
mieram chudoby. Pri subjektívnom meraní hranice chudoby je dôležité stanoviť mi-
nimálnu hranicu príjmu, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie základných potrieb 
domácnosti, pričom hranica chudoby sa stanovuje na základe hodnotenia vlastné-
ho blahobytu.
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 Pri všeobecných definíciách pojmu riziko sa častokrát stretneme s myšlienkou, 
že riziko neexistuje samo o sebe. Existuje v súvislosti s objektom, ku ktorému sa 
viaže a so subjektom, ktorý ho ako riziko vníma. Aby bolo možné hovoriť o riziku, 
je nevyhnutné hovoriť o faktoroch rizika. Teda o takej kombinácii situačných fakto-
rov, ktoré vytvárajú situáciu rizika. Na základe predchádzajúcich úvah je zrejmé, 
že chudoba je považovaná za sociálne riziko. Z tohto dôvodu je rovnako dôležité 
vnímať faktory vplývajúce na riziká chudoby. 

 Rizikami chudoby sa ukazujú byť najmä tri faktory – dlhodobá nezamestnanosť, 
opakovaná nezamestnanosť, kumulácia nezamestnanosti v domácnosti ( obaja 
partneri bez zamestnania). Tieto faktory sa často prelínajú a táto kombinácia riziká 
chudoby zosilňuje, spôsobuje to častokrát aj to, že osoby dlhodobo nezamestnané 
ľahšie strácajú novonadobudnuté zamestnania. 

Zisťovanie EU SILC 2020 sa zameralo napríklad na faktor veku a pohlavia, typu 
domácnosti i na faktor ekonomickej aktivity jednotlivca. Vek a pohlavie sú faktory, 
ktoré môžu vo výraznej miere vplývať na mieru rizika chudoby. Zo zisťovania vy-
plýva, že ohrozenie rizikom chudoby viac pociťovali ženy ako muži. V tabuľke 1 si 
môžeme všimnúť, že rodová disparita sa prejavila najčastejšie vo vekovej kategórii 
65 rokov a viac, pričom boli ženy 1,5 násobne častejšie vystavené riziku chudoby 
ako muži, miera rizika chudoby bola na úrovni 10,9 %. Podobne aj vo vekovej ka-
tegórii v rozmedzí 25-49 rokov, boli ženy 1,1 násobne ohrozenejšou skupinou ako 
muži. Za najzraniteľnejšiu vekovú skupinu sú považované deti , miera rizika chu-
doby bola na úrovni 17,0 %. Tento údaj vychádza z príjmovej situácie domácnosti, 
v ktorej dieťa vyrastá . 
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Tabuľka 1 Porovnanie miery rizika chudoby v % podľa veku 

Zdroj: Vlastné spracovanie, EU SILC 2018,2020

 Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že vo viacerých vekových kategóriách 
v porovnaní so zisťovaním EU SILC 2018 došlo k zníženiu miery rizika chudoby, no 
pri vekovej kategórii 65 roční a starší evidujeme nárast o 3,1 %. 

 Významným faktorom vplývajúcim na mieru rizika chudoby je typ domácností. 
V tabuľke 2 sme sa zamerali na typ domácnosti bez závislých detí a so závislými 
deťmi. Domácnosti so závislými deťmi môžeme na základe výsledkov zisťovania 
považovať za skupinu takmer dvojnásobne viac vystavenú riziku chudoby na úrov-
ni 14,4 %, ako domácnosti bez závislých detí, kde sa hodnota miery rizika pohybu-
je na úrovni 8%. V kategórii domácnosti bez závislých detí boli najviac ohrozenou 
skupinou jednočlenná domácnosť pozostávajúca z osoby vo veku 65 rokov a viac 
(27,6 %). U jednočlenných domácností boli muži (26,1%) v porovnaní so ženami 
(22,6 %) častejšie vystavení riziku. Zároveň môžeme skonštatovať, že vyšší počet 
závislých detí v domácnosti a rovnako absencia ďalšieho dospelého člena v prí-
pade neúplných domácnosti vedie k tomu, že sa tieto typy domácností častejšie 
dostávajú do rizika chudoby.
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Tabuľka 2 Porovnanie miery rizika chudoby v % podľa typu domácnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie, EU SILC 2018,2020

V neposlednom rade je významným faktorom postavenie jednotlivca na trhu 
práce, respektíve jeho status ekonomickej aktivity. V zisťovaní EU SILC je za sta-
tus ekonomickej aktivity považovaný status, ktorý jednotlivec uviedol vo viac ako 
polovici z celkového počtu mesiacov v príjmovom referenčnom období. Najviac 
ohrozenou skupinou z tohto hľadiska sú osoby, ktoré sú bez zamestnania. 

Tabuľka 3 Porovnanie miery rizika chudoby v % podľa statusu 
ekonomickej aktivity 

Zdroj: Vlastné spracovanie, EU SILC 2018,2020
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 Z výsledkov EU SILC vyplynulo, že podľa statusu ekonomickej aktivity boli ne-
pracujúce osoby s hodnotou miery rizika 17,3 %, 3,3 násobne viac ohrozené ako 
pracujúci, u ktorých miera rizika bola 5,2 %. Európsky štatistický úrad Eurostat zo-
stavil vizualizáciu rizík chudoby a sociálneho vylúčenia pre európsky kontinent. 
Podľa tejto analýzy bolo v roku 2020 v Európskej únii ohrozených chudobou pri-
bližne 96,5 milióna ľudí, čo znamená 21,9 % populácie. Najväčší podiel vykazovalo 
Rumunsko s viac než tretinou svojho obyvateľstva , pričom chudoba sa tu vyskytu-
je u 35,8 % obyvateľov. Za Rumunskom nasledovalo Bulharsko s podielom 33,6 % 
. Slovenská republika sa umiestnila v rebríčku v porovnaní s ostatnými krajinami 
takmer najlepšie s 13,8 %. Predbehla nás iba Česká republika, pričom riziko chu-
doby podľa Eurostatu dosiahlo v Česku 11,5 %. Tretie miesto zastáva podľa rebríč-
ka Slovinsko, hodnota rizika chudoby dosiahla 14,3 %. Z dát vyplýva, že v EÚ bolo 
ohrozených chudobou 75,3 milióna ľudí, 27,6 milióna obyvateľov bolo materiálne 
alebo sociálne frustrovaných a 27,1 miliónov žilo v domácnosti s nízkou intenzitou 
práce. Ľudí ohrozených všetkými tromi sledovanými kategóriami bolo zároveň 5,9 
milióna.

Obrázok 2 Riziko chudoby v EÚ v roku 2020

Zdroj: Eurostat

 Monitorovanie a vyhodnocovanie už spomínaných európskych prieskumov 
nám napomáha zadefinovať skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené rizi-
kom chudoby. Z prieskumov je zrejmé, že najrizikovejšou skupinou na trhu práce 
sú dlhodobo nezamestnaní. Na nezamestnanosť vplýva rad vonkajších faktorov 
ako napríklad nedostatok pracovných príležitostí v regióne, no zároveň musíme 
zdôrazniť, že u všetkých skupín hrá veľkú úlohu aj možný návyk na nezamestna-
nosť.
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Podľa expertov úradu práce za rizikové skupiny na trhu práce môžeme označiť:
• osoby so zdravotným postihnutím/znevýhodnením;
• osoby dlhodobo nezamestnané;
• absolventov škôl a mladistvých uchádzačov o zamestnanie;
• vyššie vekové kategórie uchádzačov o zamestnanie;
• osoby, ktoré sa starajú o neplnoleté deti;
• osoby starajúce sa o blízku osobu;
• nekvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.

Medzi viac ohrozené osoby nezamestnanosťou zaraďujeme ženy, resp. určité 
kategórie žien. Ženy tvoria rizikovú kategóriu, ktorá je v jednotlivých vlnách prepúš-
ťania častokrát uprednostňovaná pred mužmi a obťažne sa vracajú na trh práce. 
Ďalším faktorom je materstvo. Kritická situácia môže nastať najmä u žien samoživi-
teliek, ktoré sa pohybujú na hranici životného minima a tým sú existenčne, finanč-
ne i osobne veľmi ohrozené. 

Záver 

Požiadavky stabilizovania hospodárskeho vývoja a jeho isté oživenie sú pred-
pokladom na adekvátny rast a rozvoj ľudského potenciálu. Súčasnosť naopak do-
kumentuje vývoj, pre ktorý je charakteristické prehlbovanie regionálnych disparít, 
kde sa v stratifikácii príjmov obyvateľstva zásadne posilňuje pozícia nízkopríjmo-
vých domácností a taktiež veľmi úzkej skupiny bohatých. Nerovnosti sa v rôznych 
oblastiach ekonomického a spoločenského života v krízových podmienkach preja-
vujú čoraz viac. V mnohých regiónoch dochádza k viditeľnej polarizácii spoločnosti 
a chudoba nadobúda neželané podoby, čo je spojené nielen s rastom nezamest-
nanosti v určitých lokalitách, ale aj s brzdením mzdového vývoja. 

Zámerom nášho príspevku z rigoróznej práce bolo ponúknuť verejnosti širšie 
spektrum pohľadov na mimoriadne závažnú a aktuálnu problematiku sociálnej di-
ferenciácie a chudoby, ktorá úzko súvisí i s problematikou kvality života. Využili 
sme mnohé komparatívne analýzy a príklady, prostredníctvom ktorých sme sa sna-
žili vytvoriť „mozaiku“ súvislostí v oblasti nerovností, a ich dopadov na hierarchiu 
problémov, ktoré sú v súčasnosti viac zreteľné v porovnaní s minulosťou. Našou 
ambíciou bolo zachytiť v logickej postupnosti teoretické východiská, ktoré úzko sú-
visia s témou.

Uchopiť pojmy ako nerovnosť, chudoba či kvalita života je nielen o kvantifikácii 
rozdielov a stanovení poradia objektov v rámci istej hierarchie problémov. Pochopiť 
súvislosti vnútroregionálneho, národného a nadnárodného v ktorejkoľvek oblasti 
a zároveň ich vnímať v čase a v istej variantnej etapizácii, znamená posunúť sa 
k nevyhnutnému prierezovému chápaniu súčasnosti a budúcnosti v istej komplex-
nej jednote.
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Zvýšenie inovačného potenciálu vo vybranej poisťovni  
s cieľom zabezpečiť rast jej konkurencieschopnosti

Increasing the innovation potential in the selected insurance company  
in order to ensure of its competitiveness

Mgr. Miroslava SABRŠÚLOVÁ*

Abstract

The theses deal with the issue of innovation in the context of competitiveness. 
We perceive the innovation potential as part of the strategic goals aimed at the 
continuous growth of the competitiveness of the selected insurance company. We 
present the basic definitions, concepts and principles of insurance, innovation, and 
strategies and characterize the individual monitored entities – insurance compa-
nies and their position in the market. We set research questions, and hypotheses, 
research methods. The aim of the work is to analyze the current state of innova-
tion potential in a selected insurance company in a competitive environment and to 
examine the closest competition and the state of implementation of innovation in 
the form of digitization in online services for the client, the growth of the company 
towards innovation. We chose the type of innovation – the introduction of new ser-
vices, namely and online services, digitization of services. We fulfilled the goal of 
the work; we conducted the research in the form of comparison and experiment. By 
evaluating the analysis based on the obtained data, we evaluate the hypotheses 
and propose new possibilities to increase the innovation potential.

Keywords: innovation, digitization, online services, competitiveness, insurance

Úvod

V súčasnej dobe globalizácie, inovácií, zjednodušovania produktov, náročnos-
ti klienta na jeho čas, možnosti výberu produktov, je pre finančné inštitúcie veľ-
mi náročné uspieť v silnej konkurencii na finančnom trhu. Preto finančné inštitú-
cie ako banky a poisťovne, ktoré spravujú a obchodujú s vloženými finančnými 

* Mgr. Miroslava Sabršúlová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 
16, 851 04 Bratislava, e-mail: miroslava.sabrsulova@gmail.com 
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prostriedkami klientov hľadajú možnosti ako byť silnejší, väčší čo do portfólia zá-
kazníkov ale aj produktov a služieb. Takisto hľadajú riešenia pre klienta z pohľadu 
šetrenia jeho času pri poskytovaní služieb a chcú mu ušiť produkt na mieru, tak 
aby vyhovoval jeho potrebám a finančným možnostiam. Bez konkurencieschop-
ného a inovatívneho poisťovníctva by viaceré aspekty našej modernej spoločnosti 
a ekonomiky prestali existovať, alebo by fungovali menej efektívne. Poisťovne mu-
sia reflektovať na digitálne zmeny v preferenciách spotrebiteľov, pokiaľ chcú uspieť 
vo veľkej konkurencii na poistnom trhu. Je potrebné rýchlejšie inovovať a nastaviť 
svoj biznis model tak, aby boli pripravení držať krok s digitálnou dobou. Pandémia 
nám predovšetkým potvrdila, že trend digitalizácie a online služieb má aj v poisťov-
níctve čoraz väčší význam a aké podstatné je pre poisťovne digitálne rásť. Mnoho 
noviniek mali poisťovne v testovacom móde a pandémia urýchlila ich spustenie. 
Otvárajú sa dvere k novým investíciám do inovácií, vďaka ktorým bude poistenie 
komfortnejšie a dostupnejšie pre širšiu skupinu klientov. Je potreba čo najviac pro-
cesov digitalizovať, aby mohli klienti väčšinu požiadaviek vybaviť online. Otvárajú 
sa dvere k novým investíciám do inovácií, vďaka ktorým bude poistenie komfort-
nejšie a dostupnejšie pre širšiu skupinu klientov. Poisťovne by mali zvážiť pre radi-
kálne inovácie a rýchlejšiu implementáciu aj kooperácie s inovatívnymi startupmi. 

Inovácie v oblasti digitalizácie a on-line služieb v poistnom sektore

S vývojom ľudstva sa výrazne mení komunikácia a trh. Ľudia sa chcú spájať 
prostredníctvom internetových, mobilných zariadení. Súčasný podnik sa nachá-
dza uprostred zložitého a premenlivého podnikateľského prostredia. Rozsah, hĺb-
ka a rýchlosť zmien vo vede, výskume, inováciách, ekonomike, životnom prostredí 
a iných oblastiach stanovujú naliehavú potrebu včasného predvídania budúcnosti. 
V neustále meniacom sa prostredí sa podnik vystavuje mnohým rizikám. Jednou 
z možností ako riziko eliminovať, zabezpečiť jeho prenos, je poistenie. Poistenie 
sa historicky považuje za formu presunu rizika negatívnych dopadov náhodilos-
ti z ekonomického subjektu na poisťovňu. Podstata poistenia je teda tesne spätá 
s náhodilosťou, nakoľko poistenie predstavuje jednu z foriem ochrany ľudskej spo-
ločnosti pred nepredvídateľnými udalosťami (nie pred plánovanými). Bez poiste-
nia by nemohli správne fungovať mnohé oblasti dnešnej spoločnosti a ekonomiky 
a ľudia by pravdepodobne vôbec nevykonávali určité činnosti moderného života, 
keďže potenciálne finančné straty, akým by boli vystavení, by boli príliš vysoké. 
V podmienkach trhového mechanizmu plní poisťovníctvo svoju stabilizačnú úlohu 
ekonomickej a životnej úrovne podnikov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade 
neočakávanej udalosti. Poisťovací priemysel poskytuje krytie ekonomických, kli-
matických, technologických, politických či demografických rizík, čo uľahčuje kaž-
dodenný život jednotlivcom ale aj podnikom v ich inováciách a rozvoji. Z hľadiska 
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aktuálnych trendov treba vnímať všadeprítomnú digitalizáciu na jednej strane, kto-
rá sľubuje rast poistného trhu, na druhej strane výrazne mení portfólio poistných 
produktov. 

Trendy, výskum a inovácie sú bežnou súčasťou ekonomiky aj podnikania. Či už 
ide o inovácie v konkrétnom podniku alebo o trendy v celej krajine, v oboch prípa-
doch ide o napĺňanie potenciálu skrytého v samotnej podstate ekonomickej činnos-
ti. Nové postupy a nové stratégie ktoré prináša so sebou konkurencia v ekonomike 
sú prirodzenou súčasťou vývoja. Ide o novinky v oblasti informačných technológii, 
nových produktov, vylepšenia existujúcich služieb. Inovácie v ekonomike sú indi-
kátorom, že sa spoločnosť mení a posúva. Pokiaľ podnik nechce zaostať a chce 
uspieť v konkurencii, musí sa vyvíjať tiež v súlade s požiadavkami zákazníkov 
a vývoja na trhu. 

Internetové nakupovanie sa už presunulo do bežného štandardu. Najväčšie 
využitie zaznamenal internetový obchod počas zatvorenia kamenných obchodov 
s iným tovarom ako základnej potreby kvôli pandémiu Koronavírusu. Internetové 
nakupovanie je teda závislé nielen na ekonomickej ale aj epidemiologickej, politic-
kej situácii nielen na Slovensku ale aj vo svete. Práve v čase pandémie sa ukazuje 
globalizačný vplyv na podnikanie. Dnes sú zákazníci tými, ktorí ovládajú trh, pre-
tože majú prístup k nevyčerpateľným zdrojom informácií. Informácie o produktoch 
a službách sú dnes dostupné zákazníkom kedykoľvek, kdekoľvek, online, zadar-
mo 24 hodín denne. Ak má spoločnosť kvalitný a hodnotný obsah, dokáže zaujať. 
Keďže zákazníci publikujú svoj názor zadarmo, majú dôležité slovo na stránkach 
firiem, ale a aj na sociálnych sieťach.

Podnik je subjekt, ktorý mení svoju podobu, priestorovú polohu, podlieha aj vply-
vu času. Podnik môže rásť, inovovať produkty, využívať nové technológie, prijímať 
a rozvíjať svojich zamestnancov, aby uspel v konkurencii. Nový konkurent môže 
na trh priniesť nové myšlienky, nové formy komunikácie so zákazníkmi, digitalizá-
ciu a on-line formu služieb. Ovplyvňovanie trhu v dôsledku technologických ino-
vácii sa významne zmenilo. Nové technológie menia nielen technologický proces 
ale aj kvalitu výrobkov a služieb. Digitalizácia je cesta k jednoduchému a rýchlemu 
vybaveniu aj v oblasti služieb, či už v banke, poisťovni alebo na úradoch verejnej, 
či štátnej správy. Spoločnosť sa tak môže stať rešpektovaným lídrom vo svojej 
oblasti, prípadne priekopníkom vo využívaní pokročilých technológií na trhu. Prá-
ve inovácie a technológie sú v súčasnosti hlavným prvkom pri dosahovaní výhod 
v konkurenčnom prostredí.

S požiadavkami súčasnej doby disponovať s rozmanitosťou znalostí sa zvyšuje 
nielen potreba väčšej spolupráce firiem navzájom, ale aj spolupráca podnikov s rôz-
nymi inštitúciami, napríklad vzdelávacími, či výskumnými. Preto je systémový prí-
stup k inováciám, ktorý umožní prepojenie znalostí s ich využitím nevyhnutnosťou. 
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Kto sa neprispôsobuje zmenám v prostredí, oberá sa nielen o možnosť dosahovať 
dlhodobé úspechy, ale ohrozuje aj svoju budúcu existenciu. Stratégia je považo-
vaná za prípravu na budúcnosť, ten kto má stratégiu vytvára obrazy o budúcnosti, 
uvažuje čo urobiť už dnes, aby v budúcnosti naplnil svoje zámery a ciele s dosiah-
nutím úspechu. Ide o dlhodobý plán na dosiahnutie podnikových cieľov a stratégia 
nám pomôže ako sa dostať do cieľa. Inovácie a s tým súvisiace stratégie a zmeny 
v myslení sú príprava na budúcnosť.

V meniacom sa prostredí, ktorého hnacou silou sú stále náročnejšie požiadavky 
zákazníkov, rast ponuky a služieb a tým aj vyššia konkurencia na trhoch, techno-
logický rozvoj a globalizácia, sú inovácie prostriedkom zvládnutia situácie. K naj-
dôležitejším súčasným vývojovým trendom patrí digitalizácia. Online svet, digita-
lizácia služieb zasiahla aj poistný sektor. Online služby ako súčasť digitalizácie 
sú oblasť s najväčším potenciálom v oblasti inovácií vzhľadom na očakávania zá-
kazníkov a trhu ale aj celkový pokrok v oblasti informačných technológií. Odvetvie 
poisťovníctva má klientov, ktorí, plne digitalizovaní, majú nové očakávania zákaz-
níckej skúsenosti. Pre toto odvetvie to znamená hlbokú transformáciu, od čistej lo-
giky produktu až po poskytnutie efektívnej a pohodlnej služby pri poistnej udalosti. 
Rozmach digitalizácie spôsobil zmeny spotrebiteľského správania v zmysle posu-
nu požiadaviek klientov na takmer nepretržitú dostupnosť nákupu tovarov a online 
služieb. Dostupnosť sa tak stáva významnou konkurenčnou výhodou.

Aktuálnosť témy inovácií najmä v kontexte digitalizácie poisťovní (teda oblasť 
služieb) považujeme najmä v dnešnej dobe, v čase pandémie za výsostne aktuál-
nu a potrebnú. Najvýraznejšie za rok 2020 sa ukázala nevyhnutnosť prenosu ob-
chodu a služieb do online prostredia vzhľadom na pandémiu a reštrikciu zo strany 
štátu vo voľnom pohybe osôb ale aj tovaru.

Ak chcel v minulosti klient uzatvoriť poistenie, musel navštíviť pobočku poisťov-
ne, počkať v rade ďalších záujemcov a spoliehať sa na informácie od predajcu po-
istenia. Tým sa vlastne vzdal kontroly nad výberom vhodnej poistnej zmluvy a kry-
tia na mieru, nakoľko sa mohol spoľahnúť len na informácie od sprostredkovateľa 
poistenia. Ak chcel poistený, alebo poškodený vedieť o stave poistnej udalosti, mu-
sel navštíviť pobočku poisťovne, prípadne zavolať na spoplatnenú infolinku, kde aj 
tak nie vždy dostal komplexné odpovede. Dnes sa ľudia sami rozhodujú o tom, ako 
bude vyzerať ich vzťah s poisťovňami, ktorých služby si platia. 

Poisťovne, ktoré reflektujú na požiadavky trhu ponúkajú svoje služby on-line, 
digitálne a to v čo najväčšej možnej miere. Pandémia len poukázala na dôleži-
tosť a výhody online procesov a služieb. Ak chcú poisťovne udržať krok s dobou 
a prispôsobiť sa potrebám trhu, rovnako aj súčasnej situácii, musia svoje služby 
digitalizovať. V čase nutnosti obmedzenia osobného kontaktu počas pandémie do-
stali online služby ostatné roky úplne nový rozmer. Existujúce online riešenia boli 
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podstatne viac využívané počas pandémie ako pred ňou a pribudlo k nim aj niekoľ-
ko nových možností, ktoré prispeli k spohodlneniu a zlepšeniu procesov pri uzatvá-
raní poistenia alebo riešení poistnej udalosti. 

Komerčné poisťovne zväčša priznávajú či už vo výročných alebo tlačových sprá-
vach, že pandémia korona vírusu urýchlila celý proces vývoja a implementácie 
digitalizácie a rozširovania online služieb a tieto kroky sa ukázali ako úspešné 
a rýchly prechod z testovacieho módu priamo k spusteniu priniesol želané výsled-
ky.  Vyzerá to teda tak, že korona kríza, ktorá vládla na celom trhu a jej dôsledky cí-
time dodnes, priniesla aj pozitíva. Tie poisťovne, ktoré uplatňujú inovatívny prístup 
k svojmu biznisu, vedeli zareagovať pohotovejšie. Počas krízy však bolo nutné 
konať čím skôr pre ochranu zdravia verejnosti, ale aj zamestnancov. Pandemické 
aj postpandemické obdobie kladie veľké nároky na zabezpečenie kvalitnej bez-
kontaktnej komunikácie. Preto dostupné infolinky a online chaty, fungujúce mobil-
né aplikácie a rýchla e-mailová komunikácia sa stávajú štandardom v komunikácii 
medzi klientom a poisťovňou. V čase nutnosti obmedzenia osobného kontaktu po-
čas pandémie dostali online služby ostatné roky úplne nový rozmer. Hoci sú na slo-
venskom trhu nepochybne snahy o zavedenie lepších a efektívnejších online pro-
cesov, stále sme len na začiatku cesty, najmä v šírke služieb klientskych portálov. 
Počas krízy však bolo nutné konať čím skôr pre ochranu zdravia verejnosti, ale aj 
zamestnancov. Pandemické obdobie kladie veľké nároky na zabezpečenie kvalit-
nej bezkontaktnej komunikácie. Preto dostupné infolinky a online chaty, fungujúce 
mobilné aplikácie a rýchla e-mailová komunikácia sa stávajú štandardom v komu-
nikácii medzi klientom a poisťovňou. 

K najdôležitejším vývojovým rysom online sveta patrí digitalizácia. Digitálne 
technológie sú hlavný hnací motor vývoja odvetvia. Hlavný znak dnešného pois-
ťovníctva je posilňovanie technologickými inováciami. Inovácie sú zdrojom konku-
rencieschopnosti ekonomiky. Ako pozitívny efekt je možné hodnotiť zníženie ná-
kladov. Digitalizácia neovplyvňuje len úroveň poskytovaných služieb a možností 
starostlivosti o klientov, ale zasahuje aj do ďalších aspektov podnikania. Jedným 
z nich je environmentálna stránka. Online služby výrazne napomáhajú nielen k šet-
reniu času, ale aj životného prostredia. Firmy, ktoré prispôsobujú svoje podnikateľ-
ské aktivity aj potrebám ochrany životného prostredia, sú schopné lepšie zvládať 
výkyvy ekonomiky, sú spoločensky zodpovedné v podnikaní a takisto to môže byť 
aj pre klientov jedna z podmienok výberu služieb poisťovne. Napomáha tomu ich 
správne nastavená firemná kultúra, udržateľné podnikateľské riešenia a aktivity 
v sociálnej oblasti. Všetky tieto faktory pôsobia v konečnom dôsledku aj na dob-
ré public relations firmy. Pozitívne je, že poisťovne sa zaujímajú aj o tento aspekt 
a uvádzajú množstvo ušetrených stromov pri elektronickej korešpondencii. Investí-
cie do inovácií nesúvisia s výškou celkovo predpísaného poistného, ani s postave-
ním poisťovne na poistnom trhu.
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Ak poisťovne neprispôsobujú svoje produkty digitalizácii dostatočne pružne 
a rýchlo, ako by klient očakával, môže to súvisieť aj málo rozvinutým IT sektorom. 
Pritom sa nedá povedať, že by na trhu bola núdza o nové projekty, startupy, ktoré 
sú schopné priniesť nové online riešenia. Zatiaľ navrhujú len jednoduché aplikácie 
alebo produkty. Ak však dopyt po ich službách porastie, budú schopné prejsť aj 
na väčšie projekty.  Spojenie spolupráce poisťovní a startupov môže priniesť sľub-
nú budúcnosť. Výsledkom môžu byť nové modely poistenia, nové samoobslužné 
portály pre klientov, aktívna likvidácia klientom pri poistnej udalosti. To by malo pri-
niesť pohodlnejšie a rýchlejšie procesy ako pre klientov, tak aj pre samotné pois-
ťovne. K zmenám bude prichádzať skôr postupne ako nárazovo. Trend na finanč-
nom trhu smerom k digitalizácii je dlhodobý.

Záver 

Cieľ inovácie sa presunul z kvantity, na kvalitu a to všetko za neustálej snahy 
o zníženie nákladov. Inovačná schopnosť je v súčasnosti považovaná za ultima-
tívnu podmienku konkurencieschopnosti všetkých druhov podnikov a prostriedkom 
zvládnutia tejto situácie tak, aby podnik nielen prežil, ale aj zvíťazil v konkurenč-
nom boji. Takisto platí, že každý podnik by mal neustále hľadať nové postupy, 
produkty a príležitosti – mal by teda prakticky realizovať vhodnú inovačnú politi-
ku. Spoločnosti, ktoré pochopia princíp, že nákupný proces ovláda zákazník, sú 
schopné uspieť v konkurencii. Tie najlepšie si správanie zákazníka a vývoj uvedo-
mujú, vidia v  on-line službách potenciál na rozvoj vzťahu so zákazníkom, môžu 
sa lepšie prispôsobiť jeho potrebám. inovácie sú už bežnou súčasťou ekonomiky 
aj podnikania. Ide o napĺňanie potenciálu skrytého v samotnej podstate ekonomic-
kej činnosti podniku. Digitalizácia sa stáva sa novým normálom a nevyhnutnosťou.
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Obchodná výmena v rámci EÚ a postavenie EÚ  
v kontexte medzinárodného obchodu vo svete1

Trade exchange within EU and the EU’s position in the context  
of international trade in the world

Bc. Vladimír TALIAN*

Abstract

In the introduction we deal with the definition of international trade, its importan-
ce and the current state of the world economy. At the core of the work we charac-
terize the European Union’s trade policy and analyze its internal trade and external 
trade relations. In the conlcusion of the work we compare the two trade agree-
ments in this integration group and we bring draft recommendations.

Keywords: trade exchange, international trade, European Union, CETA, TTIP

Úvod 

V tejto práci sme sa zaoberali obchodnou výmenou v rámci Európskej únie a jej 
postavením na medzinárodnom trhu. Naším cieľom bolo poukázať na dôležitosť 
Transatlantického obchodného a investičného partnerstva medzi EÚ a USA, ktoré 
bolo v minulosti pozastavené kvôli určitým nezhodám na požiadavkách medzi uve-
denými krajinami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zanalyzovať USA v oblasti pohy-
bu tovarov a služieb s EÚ po vzore Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody 
medzi EÚ a Kanadou, keďže vykazuje svojou niekoľkoročnou aktivitou významný 
nárast v pohybe tovar a služieb medzi spomenutými krajinami a sme presvedčení, 
že rovnaké výsledky, prípadne aj lepšie môže dosiahnuť EÚ a USA v prípade, že 
dôjde k obnoveniu vyššie spomenutého partnerstva medzi týmito krajinami, ktorým 
by liberalizácia medzinárodného obchodu rozhodne prospela a priniesla so sebou 
významné ekonomické výhody. 

V analytickej časti práce sme sa zaoberali obchodnou politikou EÚ, kde sme si 
vymedzili tento pojem a poukázali na pravidlá a povinnosti tejto obchodnej politi-
ky. Následne sme zanalyzovali vnútorný a vonkajší trh v rámci krajín EÚ a krajín 

1 Zdroj: diplomová práca autora – upravená pre študentský časopis.
* Bc. Vladimír Talian, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16,  
851 04 Bratislava, e-mail: vladimir.talian@vsemba.sk
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mimo EÚ, vrátane tretích krajín, aby sme znázornili jej postavenie v medzinárod-
nom kontexte. Okrem zobrazenia vnútorného obchodu a vonkajších vzťahov EÚ 
sme graficky vyobrazili veľkosť EÚ z hľadiska počtu obyvateľov, ako aj rozlohy kra-
jín EÚ a neopomenuli sme ani významné obchodné dohody, ich terajší stav a vývoj 
v dôsledku COVID-19. 

V aplikačnej časti práce sme sa zaoberali vyššie spomenutou obchodnou doho-
dou medzi EÚ a USA, jej dôležitosťou pre spomenuté krajiny a uviedli sme dôvody, 
prečo by malo dôjsť k prehĺbeniu tohto významného partnerstva. Samozrejme sme 
neopomenuli ani riziká, ktoré sú s touto tematikou spojené. Pre lepšie znázorne-
nie veľkosti týchto ekonomík sme zanalyzovali pohyb tovarov a služieb medzi EÚ 
a USA po vzore EÚ a Kanada, keďže druhá dvojica krajín má bilaterálnu dohodu 
o voľnom obchode a dodržiavaní autorských práv. Pre dosiahnutie lepšej predsta-
vy, ako táto obchodná dohoda významne ovplyvnila vývoz tovarov a služieb EÚ 
a Kanady sme do určitých grafov zakomponovali priamku, ktorá znázorňuje imple-
mentáciu spomenutej obchodnej dohody, čím sme dosiahli akési rozdelenie grafu, 
v ktorom je hneď na pohľad jasné, ktorá časť vývoja je pred bilaterálnou dohodou, 
a ktorá časť je po nej, respektíve počas implementácie obchodnej dohody. 

V závere práce sme zanalyzovali najväčších dovozných a vývozných partnerov 
medzi EÚ 27 a USA, ako aj hlavné vývozné a dovozné kategórie, aby sme pouká-
zali na silné partnerstvo, ktoré by sa malo rozhodne ďalej rozvíjať a to práve podpi-
som k obnoveniu Transatlantického obchodného a investičného partnerstva.

1 Obchodné postavenie európskej únie vo svete

V tejto kapitole sme sa zamerali na vnútornú a vonkajšiu obchodnú politiku EÚ, 
respektíve vnútorný trh v rámci krajín EÚ a vonkajšie obchodné vzťahy EÚ s tretí-
mi krajinami. Znázornili sme, aký veľký je trh EÚ v oblasti tovarov a služieb, a aká 
veľká je samotná Únia z hľadiska počtu obyvateľov a rozlohy krajín EÚ. Poukázali 
sme taktiež na známe obchodné dohody EÚ, pričom sme neopomenuli ich súčas-
ný stav a vývoj v čase pandémie.

1.1 Obchodná politika Európskej únie

EÚ je colná únia, v ktorej medzi súčasnými 27 členskými krajinami EÚ je mož-
ný voľný pohyb tovaru a služieb z pohľadu colnej politiky, respektíve z hľadiska 
ciel, nie však z hľadiska daní. Súhrn tarifnej, respektíve colnej a obchodnej legis-
latívy platnej na vonkajších hraniciach EÚ s tretími krajinami predstavuje Integro-
vaná tarifa Spoločenstva (ďalej len TARIC). TARIC spočíva v opatreniach naprí-
klad v rámci GATT, WTO, preferenčných dohodách a slúži na rýchle a komplexné 
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vyhľadávanie obchodných údajov medzi EÚ a tretími krajinami. Dôležité je spo-
menúť aj to, že TARIC obsahuje aj netarifné opatrenia, ako napríklad obmedzenie 
pohybu tovaru, rôzne certifikáty, špeciálne potvrdenia a iné obmedzenia spadajúce 
pod colný sadzobník pri vývoze a dovoze do EÚ.1

Podľa Európskej komisie hlavnými kategóriami opatrení sú nasledujúce vybrané 
kategórie:

- tarifné opatrenia;
- poľnohospodárske opatrenia;
- nástroje na ochranu obchodu;
- zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu;
- dohľad nad pohybom tovaru pri dovozu a vývoze.2

TARIC taktiež obsahuje nomenklatúru tovaru a doplnkové kódy; doplnkové jed-
notky; kódy EÚ, ktoré sa majú použiť v údajovom prvku 2/3 colného vyhlásenie 
ako predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné odkazy, nomenkla-
túru kódov krajín použitých v rôznych dátových prvkoch colného vyhlásenia v sú-
lade s nariadením Komisie EÚ č. 1106/2012. Na druhej strane TARIC neobsahuje 
informácie týkajúce sa vnútroštátnych poplatkov, ako sú sadzby DPH a sadzby 
spotrebných daní.3

Čo je obchodná politika?

EÚ riadi svoje obchodné a investičné vzťahy s krajinami mimo EÚ prostredníc-
tvom svojej obchodnej a investičnej politiky. Obchod mimo EÚ je výhradnou zodpo-
vednosťou EÚ a nie národných vlád členských krajín. To znamená, že inštitúcie EÚ 
vytvárajú zákony o obchodných záležitostiach, rokujú a uzatvárajú medzinárodné 
obchodné dohody. Povinnosti EÚ zahŕňajú:

- obchod s tovarom a službami;
- obchodné aspekty duševného vlastníctva, ako napríklad patenty verejného 

obstarávania;
- priame zahraničné investície.4

Pravidlá OP stanovuje zmluva o fungovaní EÚ, napríklad v konsolidovanom 
znení ich nájdeme v úradnom vestníku EÚ v článku č. 207.5

1 MHSR. 2016. Integrovaná tarifa Spoločenstva (TARIC). [online].
2 EURÓPSKA KOMISIA. EU Customs Tariff (TARIC). [online].
3 Tamtiež.
4 EUROPEAN COMISSION. 2021. What is trade policy? [online].
5 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE. 2016. Zmluva o fungovaní Európskej únie (kon-
solidované znenie). [online].
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Obchodná politika (ďalej len OP) ovplyvňuje občanov EÚ. Európska komisia po-
čúva všetky vstupy, aby politika EÚ presne odrážala hodnoty a záujmy spoločnosti 
ako celku. Je to vybudované na vstupoch občanov EÚ, ktoré sú vytvorené pred, 
počas a po procese rokovaní:

- pred rokovaním – EÚ sa snaží osloviť všetky zainteresované strany (podniky, 
odbory, mimovládne organizácie a širšiu verejnosť) o ich názory a myšlienky 
pri formulovaní politík alebo rokovaní. V Bruseli a na celom svete sa konajú 
osobitné podujatia o OP na konkrétne obchodné témy, aby sa zhromaždili in-
formácie, keďže sa oblasť politiky vyvíja.

- počas rokovania – EÚ čerpá z odborných znalostí skupín ovplyvnených OP, 
aby zabezpečila, že jej obchodné dohody sú v európskom záujme a budú 
fungovať v praxi. Obchodné oddelenie EÚ má pravidelné stretnutia počas 
stretnutí s občianskou spoločnosťou, ktoré priťahujú organizácie z mnohých 
oblastí života.

- po rokovaní – Organizácie občianskej spoločnosti poskytujú stranám pora-
denstvo v súvislosti s obchodnými dohodami uzavretými medzi EÚ a partner-
skými krajinami, najmä v sociálnych a environmentálnych otázkach.6

1.2 Vnútorný obchod v rámci Európskej únie

Po druhej svetovej vojne sa stalo prioritou číslo jeden zmiernenie vzťahov medzi 
Francúzskom a Nemeckom. Prvým krokom bola spolupráca štátov v oblasti uhoľ-
ného a oceliarskeho priemyslu, ktorá bola neskôr upravená Parížskou zmluvou, čo 
znamenalo počiatok európskej integrácie.7

Začiatky Európskej integrácie a jej prvé zmluvy

Parížska zmluva (1952) – Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia 
a ocele (ESUO), kedy po prvýkrát v histórií sa rozhodlo šesť štátov (Belgicko, 
Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) o vzájomnú integ-
ráciu. Uzavretá bola na obdobie 50 rokov do 23. júla 2002. Rímske zmluvy (1958) 
– Zmluva o hospodárskom spoločenstve (EHS) a zmluva o Európskom spoločen-
stve pre atómovú energiu (ESAE, resp. Euratom), ktoré boli uzavreté na dobu 
neurčitú.8

6 EUROPEAN COMISSSION. 2021. Trade policy and you. [online].
7 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Prvé zmluvy. [online].
8 Tamtiež. 
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Predošlé zmluvy upravila Maastrichtská zmluva a vytvorila EÚ postavenú 
na troch nasledujúcich pilieroch:

- prvý pilier (Európske spoločenstvo – ES) – jeho funkciou bolo zaistenie správ-
neho fungovania jednotného trhu (trvalo udržateľný rozvoj hospodárstva, vy-
soká úroveň zamestnanosti, sociálnej ochrany a rovnosť medzi pohlaviami;

- druhý pilier (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – SZBP) – táto po-
litika musela byť aktívne dodržiavaná medzi členskými štátmi. Cieľom bolo 
ochrániť spoločné hodnoty, byť nezávislou a celistvou Úniou, podporovať me-
dzinárodnú spoluprácu, rozvíjať a stabilizovať demokraciu a právny štát, reš-
pektovať ľudské práva a základné slobody;

- tretí pilier (Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí) – účelom 
je poskytnúť občanom Únie vysokú úroveň bezpečnosti, spravodlivosti, res-
pektíve zaistiť slobodu občanov. Spolupráca sa týka oblastí, ako napríklad: 
posilnenie hraničných kontrol; súdna spolupráca; vytvorenie európskeho po-
licajného úradu (Europol), boj proti nelegálnym prisťahovalcom, kolektívna 
azylová politika.9

Amsterdamská zmluva (1999) doplnila a zmenila zmluvu o EÚ a zmluvu o zalo-
žení Európskych spoločenstiev, čím rozšírila právomoci Únie, posilnila postavenie 
Európskeho parlamentu, posilnila spoluprácu, priniesla zjednodušenie a inštitucio-
nálne reformy vzhľadom na rozšírenie.10

Zmluva z Nice (2004) pripravila EÚ na rozšírenie na východ a v roku 2007 na juh. 
Cieľom tejto zmluvy bolo zvýšenie efektívnosti a legitimity inštitúcií EÚ a pripraviť 
Úniu na spomínané veľké rozšírenie.11 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva sa premenovala na Zmluvu o fun-
govaní EÚ (ZFEÚ). Únia prevzala miesto spoločenstva, pretože sa pojem spolo-
čenstvo nahradil pojmom Únia. Lisabonská zmluva zmenila spôsob vykonávania 
existujúcich a nových právomocí, objasnila právomoci Únie a rozdelila ich na vý-
lučnú právomoc, spoločnú právomoc a podpornú právomoc. Touto zmluvou získa-
la EÚ právnu subjektivitu, čím získala možnosť podpisovať medzinárodné zmluvy 
a vstupovať do medzinárodných organizácií.12

9 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Maastrichtská a amsterdamská zmluva. [online].
10 Tamtiež.
11 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Zmluva z Nice a Konvent o budúcnosti EÚ. [online].
12 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Lisabonská zmluva. [online].
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Vnútorný trh EÚ

Vnútorný obchod, respektíve vnútorný trh EÚ je jednotný trh, v ktorom je zabez-
pečený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu, osôb, a v ktorom európsky občania 
majú slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.13

Európsky parlament tvrdí o vnútornom trhu nasledujúce: „Neustále sa treba usi-
lovať o to, aby sa zabezpečilo ďalšie prehlbovanie jednotného trhu, ktoré by mohlo 
znamenať značné prínosy pre spotrebiteľov a podniky EÚ.“14

Právny základ a ciele jednotného trhu

Európsky parlament taktiež uvádza na svojej webovej stránke nasledujúci práv-
ny základ o jednotnom trhu: 

„Článok 4 ods. 2 písm. a) a články 26, 27, 114 a 115 Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie (ZFEÚ). Zámerom spoločného trhu vytvoreného na základe Rímskej 
zmluvy v roku 1958 bolo odstránenie prekážok obchodu medzi členskými štátmi 
s cieľom zvýšiť hospodársku prosperitu a prispieť k „čoraz užšiemu zjednocova-
niu národov Európy“. Jednotným európskym aktom z roku 1986 sa do Zmluvy 
o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) zahrnul cieľ vytvoriť 
vnútorný trh vymedzený ako „oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaruče-
ný voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.“15 (EURÓPSKY PARLAMENT.  
2021)

Podľa európskeho parlamentu prináša nové možnosti hospodárstva najme di-
gitálny jednotný trh prostredníctvom elektronického obchodu, pričom obmedzuje 
byrokraciu pomocou elektronickej verejnej správy a digitalizácie verejných slu-
žieb.16

Prečo potrebujeme jednotný digitálny trh?

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie tvrdí o vybudovaní digitálne-
ho trhu toto: „Vybudovanie prepojeného jednotného digitálneho trhu môže počas 
funkčného obdobia novej Komisie priniesť v Európe dodatočný rast vo výške až 
250 mld. EUR.“17

13 EUR-LEX. Vnútorný trh. [online].
14 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Vnútorný trh: všeobecné zásady. [online]. 
15 Tamtiež.
16 Tamtiež.
17 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. s. 2 [online].
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Týmto by sa vytvorili nové pracovné miesta a vznikla by dynamická znalostná 
spoločnosť.18

Stratégia tohto jednotného digitálneho trhu spočíva na nasledujúcich troch pi-
lieroch:

- lepší prístup spotrebiteľov, podnikov k online tovarom, službám v Európe – to 
si vyžaduje odstránenie primárnych rozdielov medzi online a offline prostre-
dím, čím by sa odstránili prekážky cezhraničných online činností;

- vytvorenie lepších podmienok pre digitálne siete a služby – to si vyžaduje roz-
voj vysokorýchlostných, bezpečných, dôveryhodných infraštruktúr a služieb 
tykajúce sa obsahu, ktoré by boli podporené požadovanými regulačnými pod-
mienkami pre inovácie, investície, korektnou hospodárskou súťažou s rovna-
kými podmienkami pre všetky podniky;

- maximalizovanie rastu európskeho hospodárstva – to si vyžaduje investovanie  
do infraštruktúry a technológií IKT (Cloud, Big Data), ako aj výskum a inovácie  
na podporu priemyselnej konkurencieschopnosti, zlepšenie verejných slu-
žieb, inkluzívnosti a zručnosti.19

Z horeuvedených pilierov stratégie jednotného digitálneho trhu je zrejmé, že EÚ 
musí podniknúť ešte veľa krokov, aby sa dopracovala k digitalizácií jednotného 
trhu, ale je to len otázka času, kedy bude EÚ obohatená o nové technológie a zba-
vená zbytočnej byrokracie, ktorá do 21. storočia nepatrí.

Aký veľký je trh EÚ ?

Rozloha EÚ je vyše 4 mil. km2, pričom krajina EÚ s najväčšou rozlohou je Fran-
cúzsko a najmenšia Malta (viď. Obrázok 1).

18 TEURÓPSKA KOMISIA. 2015. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. s. 2 [online].
19 Tamtiež, s. 3-4.



52

Obrázok 1 Rozloha krajín EÚ v tis. km2

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z webu Európskej únie

Počet obyvateľov EÚ je 447,7 mil. obyvateľov, pričom krajina EÚ s najvyšším 
počtom obyvateľov je Nemecko a najnižším Malta (viď. Obrázok 2)

Obrázok 2 Počet obyvateľov v krajinách EÚ v mil.

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z webu Európskej únie
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Životná úroveň EÚ vypočítaná na základe spoločnej národnej meny (PPS) pro-
stredníctvom porovnania HDP na obyvateľa v PPS poskytuje nasledujúci prehľad 
o životnej úrovni v rámci EÚ (viď. Obrázok 3).

Obrázok 3 Prehľad životnej úrovne EÚ v PSS na obyvateľa

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z webu Európskej únie

EÚ uvádza na svojej webovej stránke v časti Fakty a čísla o živote v Európskej 
únii nasledujúce fakty ohľadom HDP EÚ27, Číny, USA, Indie, Japonska a Nemec-
ka: 

„V roku 2017 predstavoval HDP celej EÚ27 vyjadrený v PPS 16,0 % celosveto-
vého HDP. Čína a Spojené štáty boli dve najväčšie ekonomiky na svete s podiel-
mi 16,4 % a 16,3 %. India bola štvrtou najväčšou ekonomikou s podielom 6,7 % 
celosvetového HDP, po nej nasledovalo Japonsko so 4,3 %. Nemecko bolo naj-
väčšou ekonomikou EÚ s podielom 3,7 % na celosvetovom HDP.“20 (EURÓPSKA 
ÚNIA)

20 EURÓPSKA ÚNIA. Fakty a čísla o živote v Európskej únii. [online].
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Objem tovarov v rámci Intra-EÚ 

Štatistika obchodu v rámci Intra-EÚ zaznamenáva pohyb tovarov medzi člen-
skými štátmi. Dovoz v rámci Intra-EÚ v danom členskom štáte zahŕňa tovar, ktorý:

- je vo voľnom obehu;
- alebo bol v danom členskom štáte prepustený do colných režimov pre aktívny 

zušľachťovací styk, alebo na prepracovanie pod colným dohľadom.21 

Vývoz v rámci Intra-EÚ z daného členského štátu zahŕňa tovar určený do iného 
členského štátu, ktorý: (to isté, ako v prípade dovozu Intra-EÚ); avšak tovar je vo 
voľnom obehu buď vtedy, keď je celý získaný/vyrobený v EÚ, respektíve keď sú 
prepustené do voľného obehu po dovoze z krajiny mimo EÚ. V druhom prípade 
po prepustení sa tovar môže voľne pohybovať v rámci EÚ a následne môže pod-
liehať v štatistike obchodu v rámci EÚ.22

Prečo sú tieto štatistiky potrebné?

Keďže MO tvorí hlavnú časť svetového hospodárstva, štatistika obchodu s tovarom 
je nástrojom prvoradého významu pre mnohé subjekty s rozhodovacou právomocou  
vo verejnom a súkromnom sektore. Napríklad štatistiky MO:

- umožňujú orgánom EÚ pripravovať multilaterálne a bilaterálne rokovania 
v rámci spoločnej obchodnej politiky;

- umožňujú orgánom EÚ definovať a vykonávať antidumpingové politiky (po-
litiky, ktoré vytvárajú opatrenia proti predaju tovaru jednej krajiny do druhej 
za nižšiu cenu, ako je jeho normálna hodnota);

- umožňuje orgánom EÚ hodnotiť pokrok jednotného trhu a integráciu hospo-
dárstiev EÚ;

- predstavuje základný zdroj informácií pre štatistiku platobnej bilancie, národ-
né účty a ekonomické štúdie;

- pomáha podnikom EÚ vykonávať prieskum trhu a definovať obchodnú straté-
gie.23

Na nasledujúcom obrázku sme znázornili prehľad dovozu tovarov EÚ podľa 
hlavných skupín výrobkov za rok 2010 a 2020 v % (viď. Obrázok 4).

21 EUROSTAT. 2020. User guide on European statistics on international trade in goods. s. 18 
[online].
22 Tamtiež.
23 EUROSTAT. International trade in goods – Overview. [online].
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Obrázok 4 EÚ: Prehľad dovozu tovarov za roky 2010 a 2020 v %

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z eurostatu

Obrázok 4 zobrazuje dovoz podľa skupín výrobkov. Primárne suroviny (potravi-
ny a nápoje, suroviny a energia) a vyrobené produkty (chemikálie, stroje a vozidlá 
a iný priemyselný tovar). Pričom sme farebne rozlíšili pre lepší prehľad, ktoré per-
centuálne vyjadrenie spadá pod rok 2010, a ktoré pod 2020. 

Na prvý pohľad je hneď jasné, že dovoz v roku 2020 oproti roku 2010 vzrástol 
v potravinách o 1 %, v chemikáliách o 4 %, v strojoch a vozidlách o 5 % a v inom 
priemyselnom tovare o 3 %, zatiaľ čo na druhej strane dovoz energie klesol o 12 % 
a hodnoty surovín vrátane ostatných výrobkov ostali nezmenené.

Na nasledujúcom obrázku sme znázornili prehľad vývozu EÚ podľa hlavných 
skupín výrobkov za rok 2010 a 2020 v % (viď. Obrázok 5).
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Obrázok 5 EÚ: Prehľad vývozu tovarov za roky 2010 a 2020 v %

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z eurostatu

EÚ vyváža najmä vyrobené výrobky. V roku 2010 aj 2020 ich podiel predstavo-
val viac ako 80 % celkového vývozu EÚ (viď. Obrázok 5). 

V rámci tejto skupiny tvorili stroje a vozidlá 42 % celkového vývozu v roku 2010, 
pričom v roku 2020 mierne klesli na 39 %. 

V roku 2020 tvorili ostatné priemyselné výrobky 22 % a chemikálie 21 %. Primár-
ne produkty tvorili 15 % celkového vývozu. Túto kategóriu tvoria potraviny a nápoje 
9 % , energetické produkty a suroviny obe 3 %.

Objem služieb v rámci Intra-EÚ 

Služby sú výsledkom výrobnej činnosti, ktorá mení podmienky spotrebiteľských 
jednotiek (transformačné služby) alebo uľahčuje výmenu produktov, alebo finanč-
ných aktív (maržové služby). Služby je často ťažké oddeliť od tovarov, s ktorými 
môžu byť v rôznej miere spojené.24

24 EUROSTAT. International trade in services – Overview. [online].
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Prečo sú štatistiky obchodu so službami dôležité?

Služby zohrávajú významnú úlohu vo všetkých moderných ekonomikách – efek-
tívny sektor služieb sa považuje za kľúčový pre obchod a hospodársky rast, ako 
aj pre dynamické odolné ekonomiky. V tejto ére čoraz viac prepojených ekonomík 
môžu podniky pôsobiť vo viacerých krajinách a mať obchodných partnerov po ce-
lom svete. To sa odráža aj v rastúcom význame cezhraničného obchodu so služba-
mi. V tomto prostredí sa toky MO stali zložitejšími a vytvárajú globálne hodnotové 
reťazce. Služby poskytujú zásadnú podporu hospodárstvu ako celku a konkrétnej-
šie priemyslu, napríklad prostredníctvom financií, logistiky a komunikácie. Zvýšený 
obchod so službami a rozšírená dostupnosť služieb môže podporiť hospodársky 
rast zlepšením výkonnosti iných odvetví, keďže služby môžu poskytnúť kľúčové 
medzivstupy najmä v čoraz prepojenejšom a globalizovanejšom svete.25

Služby sú klasifikované do hlavných kategórií, ktoré sme pre lepší prehľad zná-
zornili na nasledujúcom obrázku (viď. Obrázok 6).

Obrázok 6 EÚ27: Prehľad dovozu a vývozu služieb za rok 2019 v %

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z eurostatu

Najväčší podiel služieb v rámci vývozu EÚ 27 predstavovali tieto služby: Výskum 
a vývoj 24 %; Doprava 17,9 % a IT služby 14,4 %. 

25 EUROSTAT. International trade in services – Overview. [online].
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Na druhej strane, najväčší podiel služieb v rámci dovozu EÚ 27 predstavovali 
služby výskum a vývoj 33 %; Doprava 16,9 % a Poplatky za používanie duševného 
vlastníctva 10,9 %.

1.3 Vonkajšie obchodné vzťahy Európskej únie

Obchodné vzťahy vo všeobecnosti sa vytvárajú pomocou obchodných dohôd. 
Cieľom obchodných dohôd je vytvorenie lepších obchodných príležitostí a preko-
návanie prekážok s nimi spojené. V predošlej podkapitole sme písali o obchod-
nej politike EÚ, ktorá úzko súvisí s obchodnými vzťahmi EÚ, pretože je to nástroj, 
ktorým si EÚ uplatňuje svoje zásady a hodnoty v oblastiach, v ktorých pôsobí. 
Obchodné dohody sú rôzne z hľadiska obsahu a delia sa do troch nasledujúcich 
skupín:

- dohody o hospodárskom partnerstve – slúžia na podporu rozvoja obchodných 
partnerstiev;

- dohody o voľnom obchode – pomáhajú vzájomnému otvorenému trhu medzi 
krajinami prostredníctvom poskytovania preferenčného prístupu k trhom; 

- dohody o pridružení – sú stimulom pre rozsiahlejšie politické dohody.26

Okrem preferenčných dohôd, EÚ uzatvára aj nepreferenčné dohody pre roz-
siahlejšie politické dohody, ako napríklad dohody o partnerstve a spolupráci.27

MO patrí medzi výhradné právomoci EÚ. Členské krajiny EÚ zastupuje v tejto 
sfére Európska komisia. V posledných rokoch EÚ uzavrela obchodné dohody s na-
sledujúcimi dôležitými medzinárodnými partnermi, ako napríklad s Kanadou a Ja-
ponskom. Dohoda s krajinami MERCOSUR zatiaľ čaká na schválenie.28

MERCOSUR je juhoamerický obchodný blok voľného trhu tvorený nasledujúci-
mi krajinami – Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj.29 

Obchodné dohody EÚ s tretími krajinami

Medzi najväčšie obchodné dohody EÚ s tretími krajinami z hľadiska celkového 
obratu vzájomného obchodu patria obchodné dohody znázornené na nasledujúcom 
obrázku (viď. Obrázok 7), ktorý neobsahuje EÚ – MERCOSUR, pretože je dohoda 
zatiaľ neratifikovaná a taktiež bez EÚ – Nový Zéland, ktorý nemal uvedené hodnoty.30 

26 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Obchodné dohody EÚ. [online].
27 Tamtiež.
28 EURACTIV. 2019. Obchodné dohody EÚ. [online].
29 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Obchodné dohody EÚ. [online].
30 EURACTIV. 2019. Obchodné dohody EÚ. [online].
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Obrázok 7 Prehľad najväčších obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami 
z pohľadu celkového obratu vzájomného obchodu za rok 2019 v mil. €

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z euractiv

Z obrázku vyššie je na pohľad jasné, že obchodná dohoda medzi EÚ a Ja-
ponskom má najvyšší celkový obrat vzájomného obchodu (134 338 €), pričom 
na druhej strane skoro trikrát menší obrat má obchodná dohoda medzi EÚ a Aus-
tráliou (47 569 €).

Nepreferenčná rámcová obchodná dohoda medzi EÚ a Austráliou

Rokovania sa začali v roku 2018, i keď dohoda bola uzavretá už v roku 2017. Touto 
dohodou chcú zúčastnené strany nadobudnúť liberalizmus vo vzájomnom obchode 
s tovarom a odstránením ciel, ako aj znížením technických prekážok a zdokonaliť obchod 
so službami. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Austrálie, pričom bila-
terálny obchod so službami predstavoval v roku 2019 hodnotu 26 mld. €.31 

Obchodná dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dohoda nadobudla platnosť v roku 2020. Účelom tejto obchodnej dohody je od-
stránenie ciel, byrokracie a iných prekážok, ktorým európske spoločnosti čelia pri 
vývoze statkov do Vietnamu. Taktiež dohoda uľahčuje obchodovanie s primárnymi 

31 MHSR. 2016. Obchodná dohoda medzi EÚ a Austráliou. [online].
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tovarmi, ako sú napríklad elektronika, potraviny a lieky. Na druhej strane touto bi-
laterálnou zmluvou sa vietnamskému trhu otvoril vývoz služieb z EÚ (v doprave, 
v telekomunikáciách). 32

Obchodná dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohoda nadobudla platnosť v roku 2019. Je známa pod skratkou EUSFTA, 
z angličtiny European Union – Singapore Free Trade Agreement. Účelom doho-
dy je odstránenie ciel a byrokracie, ktorým čelia európske spoločnosti pri vývoze  
do Singapuru a iné prekážky, ktoré sme spomenuli pri predošlej obchodnej doho-
de.33

Globálna dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mexikom

Bilaterálne obchodné vzťahy upravuje zmienená dohoda o partnerstve, ktorá sa 
predbežne uplatňuje od roku 2000.34 

Do roku 2020 sa bilaterálny obchod za 20 rokov viac ako strojnásobil. V roku 
2016 sa EÚ a Mexiko rozhodli globálnu dohodu modernizovať a v roku 2018 obe 
strany dohodli, pričom posledné technické podrobnosti o verejnom obstarávaní 
uzavreli až v roku 2020.35 

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

V roku 2019 Slovensko ratifikovalo obchodnú dohodu (EÚ – Kanada), respektí-
ve komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu, anglicky Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (ďalej len CETA), ktorá sa považuje za najviac ambicióz-
nu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s partnerom zo skupiny siedmych 
najvyspelejších krajín G7.36 

V roku 2017 nadobudla predbežne platnosť, čo znamená, že väčšina dohody sa 
uplatňuje teraz. Aby CETA nadobudla plnú platnosť, musia všetky národné a v nie-
ktorých prípadoch aj regionálne parlamenty v krajinách EÚ schváliť túto obchodnú 
dohodu. CETA integruje záväzky EÚ a Kanady, uplatňuje medzinárodné pravidlá  

32 EURÓPSKA KOMISIA. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. [online].
33 EURÓPSKA KOMISIA. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom. [online].
34 EURÓPSKA KOMISIA. Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mexikom. [online].
35 EUROPEAN COMMISSION. 2021. Mexico. [online].
36 MHSR. 2019. Slovensko ratifikovalo obchodnú dohodu EÚ – Kanada, pre našu ekonomiku 
bude prínosom.  [online].
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v oblasti práv pracovníkov, ochrany životného prostredia a opatrení v oblasti klímy. 
Tieto povinnosti sú záväzné. Medzi výhody CETA patria:

- odstraňuje clá na všetkých colných položkách na 99 %, pričom 98 % bolo zru-
šených, keď predbežne vstúpila obchodná dohoda do platnosti;

- obhajuje zemepisné označenia EÚ;
- zlepšuje a zabezpečuje prístup spoločností z EÚ na kanadský trh so služba-

mi.37

Ako to vyzerá v súčasnosti?

V súčasnosti (2021) má CETA štvrté výročie. V porovnaní s rokom 2016, po-
sledným celým rokom pred nadobudnutím platnosti CETA, celkové obchodné toky 
medzi EÚ a Kanadou zaznamenali v roku 2020 napriek pandémií nárast o 15,3 %, 
pokiaľ ide o tovar. Podobne aj obchod s poľnohospodárskymi výrobkami vzrástol 
v roku 2020 o 34,7 % v porovnaní s rokom 2016. Tieto pozitívne trendy zdôrazňujú 
dôležitosť dohody CETA ako základného kameňa vzťahu EÚ s Kanadou.38 

V septembri tohto roku (2021) sa organizoval okrúhly stôl pre malé a stred-
né podniky pri príležitosti nadobudnutia platnosti dohody CETA Európskou ko-
misiou v spolupráci s Obchodnou komorou Európskej únie, anglicky Europe-
an Union Chamber of Commerce (ďalej len EUCCAN) v Kanade. Pre európske 
malé a stredné podniky to bola príležitosť na výmenu skúseností pri využíva-
ní dohody o vstupe na kanadský trh, kde sa mohli dozvedieť viac o príležitos-
tiach, ktoré vytvorila CETA a získať praktické informácie od odborníkov o tom, 
ako využiť zdroje, ako napríklad portál EÚ Access2Markets, Enterprise Euro-
pe Network (EEN) a služby národných orgánov na podporu obchodu. Konkrét-
ne návrhy prednesené počas okrúhleho stola sa premietli do príspevku Komisie  
pre akčný plán EÚ – Kanada na pomoc malým a stredným podnikom lepšie využí-
vať príležitosti CETA.39

Obchodná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Dohoda nadobudla platnosť v roku 2019. Účelom tejto obchodnej dohody je zní-
žiť obchodné prekážky, ktorým čelia európske spoločnosti pri vývoze do Japonska 
a zlepšuje ich konkurencieschopnosť na tomto trhu. Tieto spoločnosti vyvážajú to-
var v objeme vyše 58 mld. € a služby v objeme 28 mld. €.40

37 EUROPEAN COMMISSION. 2021. In focus EU – CANADA. [online].
38 EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE. 2021. EU and Canada celebrate fourth an-
niversary of CETA. [online].
39 Tamtiež.
40 EURÓPSKA KOMISIA. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. [on-
line].
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Najväčší obchodní partneri EÚ z hľadiska celkového obchodu

Medzi najväčších obchodných partnerov EÚ patrí 15 štátov, ktoré sme znázornili 
pre lepší prehľad na nasledujúcom obrázku (viď. Obrázok 8).41 

Obrázok 8 Prehľad najväčších obchodných partnerov EÚ z pohľadu celko-
vého obchodu za rok 2019 v mil. €

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z euractiv

 Podpísanú obchodnú dohodu s EÚ má nasledujúcich 8 z 15 krajín, ktoré boli zo-
brazené na obrázku vyššie, ide o Švajčiarsko, Turecko, Nórsko, Japonsko, Južnú 
Kóreu, Kanadu, Mexiko a Singapur.

V roku 2018 Rada EÚ prijala závery, ktoré hovoria o tom, ako sa obchodné do-
hody uzavierajú a akým spôsobom sa o nich rokuje. Spomenuté závery uvádzajú 
princípy, podľa ktorých bude Rada EÚ postupovať k rokovaniam od momentu ich 
prijatia. Rada EÚ sa zamerala na nasledujúce dve hľadiská: 

- ustanovenie, ktoré sa týkajú investícií a ostatných obchodných ustanovení 
rozdelili do samostatných dohôd;

- úlohu, ktorú ma Rada EÚ zohrávať.42

41 EURÓPSKA KOMISIA. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. 
[on line].
42 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Obchodné dohody EÚ. [online].
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Úlohy Rady EÚ

Rada EÚ zohráva zásadnú úlohu pri tvorbe novej obchodnej dohody. V prvej 
fáze poverí Európsku komisiu, aby v mene EÚ rokovala o novej obchodnej dohode, 
ktorá sa realizuje za pomoci splnomocnenia na rokovanie, zároveň udeľuje smer-
nice na rokovania, ktorých obsahom sú ciele, rozsah a lehoty rokovaní. Následne 
komisia rokuje s partnerskou krajinou a po dohode s partnerskou krajinou predlo-
ží Rada EÚ formálne návrhy na prijatie. Po skončení rokovaní Rada EÚ rozhodne 
o podpísaní obchodnej dohody v mene EÚ a následne podpísanú dohodu pošle 
Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu. V konečnej fáze, keď Európsky par-
lament súhlas udelí, Rada EÚ príjme rozhodnutie o uzavretí dohody.43

Obchodné dohody sú pomerne dosť komplikované, pretože pokrývajú širokú ob-
lasť aktivít, ale niektoré oblasti, respektíve zásady majú predsa dohody spoločné, 
ako napríklad: boj proti diskriminácií; predvídateľnosť; spravodlivá hospodárska 
súťaž. Ako to už býva vo všetkom, aj pri obchodovaní sú určité výhody, ale aj nevý-
hody, ktoré sme zobrazili v nasledujúcej tabuľke (viď. Tabuľka 1).44

Tabuľka 1 Prehľad výhod a nevýhod v obchodovaní

Výhody v obchodovaní Nevýhody v obchodovaní

- nové trhy pre tovar a služby EÚ;
- navýšenie investičných príležitostí;
- ochrana investícií;
- odstránenie ciel a obmedzenie byro-

kracie, čím sa zlacní obchod;
- uľahčenie colných kontrol a stanove-

nie spoločných pravidiel, čím sa ob-
chod urýchli.

- platené clá pri dovoze, ktoré zvý-
hodňujú miestny tovar oproti tovaru 
dovezenému;

- rôzne technické predpisy, ktoré sa 
vzťahujú na výrobky a služby;

- rôzne necolné prekážky, ktoré sú 
ustanovené zákonom, podmienka-
mi alebo špecifickými požiadavkami 
trhu.

Zdroj: vlastné spravovanie, údaje z Rady EÚ

Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi EÚ a USA

Už od roku 1998 sa snažila ako EÚ, tak aj USA o odstránenie bariér, respektíve 
o liberalizáciu MO v rámci tovarov, služieb a kapitálu pomocou Transatlantického 
hospodárskeho partnerstva a v roku 2007 na základe tohto partnerstva bola vytvo-
rená Transatlantická hospodárska rada.45

43 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Obchodné dohody EÚ. [online].
44 Tamtiež.
45 MHSR. 2015. Informácia o stave rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a in-
vestičnom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. [online].
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Ako to vyzerá v súčasnosti?

Nástupom nového prezidenta USA Joea Bidena je zrejmé, že sa bude EÚ 
a USA pokúšať o zlepšenie vzťahov, ktoré boli podkopané bývalým prezidentom 
Donaldom Trumpom. Otázne je, či dôjde k nejakej obchodnej dohode. Uvažuje sa 
o obnovení rokovaní o Transatlantickej obchodnej a investičnej dohode, anglicky 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (ďalej len TTIP). USA pre EÚ je 
najväčším partnerom (viď. Obrázok 8) a najdôležitejším vojenským partnerom, ale 
v súčasnosti sa na zozname 44 obchodných dohôd EÚ so 76 štátmi konkrétne 
USA nenachádza. Je to tak z dôvodu, že sa regulácie v EÚ a regulácie v USA odli-
šujú a to čo platí v jednej krajine neplatí v druhej, taktiež majú obe ekonomiky odliš-
né priority, čo je ďalší dôvod, prečo pravdepodobne k obchodnej dohode nedôjde, 
pretože, ako sme už vyššie uviedli, aby bolo možné vytvoriť novú obchodnú doho-
du, musia sa minimálne dva a viac štáty dohodnúť na rovnakých pravidlách, čo je 
v súčasnosti viac než nepravdepodobné.46

EÚ napriek neuzavretej obchodnej dohode s USA, či dlhodobému sporu Boeing 
versus Airbus (viď. podkapitola 1.1, moderné teórie MO) má v súčasnosti lepšie 
medzinárodné vzťahy. Na jednej strane je to možno kvôli spolupráci v boji proti 
pandémií COVID-19 a možno aj kvôli zmene prezidenta v USA.

2 Dôležitosť obnovy TTIP po vzore s CETA

V tejto kapitole sme sa zaoberali obchodnou dohodou TTIP medzi EÚ a USA  
po vzore s obchodnou dohodou CETA medzi EÚ a Kanadou, aby sme poukázali  
na dôležitosť a výhody, ktoré by táto obchodná dohoda mohla priniesť v prípade, 
že by v budúcnosti došlo k obnoveniu tejto obchodnej dohody. Z tohto dôvodu sme 
sa zamerali na dôvody, prečo si myslíme, že by malo dôjsť k obnoveniu TTIP.

Následne sme zanalyzovali pohyb tovarov a služieb medzi EÚ a Kanadou, aby 
sme poukázali na ekonomický rast, ktorý po implementácií CETA vznikol. Pre po-
rovnanie sme zanalyzovali pohyb tovarov a služieb EÚ a USA. Z tejto analýzy sme 
sa presvedčili o pozitívnych efektoch, ktoré by mohli nastať pri prehlbovaní vzťahu 
medzi týmito ekonomikami a rozhodne by týmto krajinám prospela aj liberalizácia 
MO, ktorá je obsahom TTIP. 

Nakoniec sme zanalyzovali aj partnerské trhy medzi EÚ a USA, ich pohyb tova-
rov a služieb, ako aj najväčšie vývozné a dovozné trhy a kategórie USA do EÚ 27, 
aby sme poukázali na silné partnerstvo, ktoré by sa malo rozhodne ďalej rozvíjať 
a to práve podpisom k obnoveniu TTIP.

46 DENNIKN. 2021. Biden chce byť pre EÚ dobrým partnerom, no obchodnú dohodu to zrej-
me neprinesie. [online].
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Čo je cieľom obchodnej dohody TTIP?

Cieľom obchodnej dohody TTIP je liberalizácia MO, na základe ktorého sa vy-
tvorila aj Transatlantická hospodárska rada. Tá bola v minulosti pozastavená kvôli 
nezhode na požiadavkách medzi zúčastnenými krajinami.47 

V súčasnosti sa EÚ snaží o posilnenie svojej strategickej autonómie (v oblasti 
obrany a hospodárskych vzťahov) a zlepšenie koordinácie s USA. Parlament tiež 
požaduje silnejšiu spoluprácu medzi EÚ a USA s cieľom obnoviť strategické part-
nerstvo. Poslanci navrhli vytvorenie Transatlantickej politickej rady, ktorej úlohou 
by bolo systematicky konzultovať a zosynchronizovať oblasti zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky.48 

Dôležitosť obchodnej dohody TTIP

Komisárka EÚ pre obchod Cecília Malmström v publikácií Pohľad na TTIP znút-
ra tvrdí o dôležitosti dohody TTIP toto: „Dohoda TTIP je dôležitá – ponúka obrovský 
potenciál na vytváranie pracovných miest a rast a pomáha stanoviť prísne normy  
pre obchod na celom svete.“(MALMSTRÖM, C. 2015, s. 5) 49

Pre zaujímavosť, podľa údajov Európskej komisie (2015) bolo v EÚ zhruba 26 
mil. pracovných miest viazaných na svetový obchod.50

Ďalšie výhody obchodnej dohody TTIP

Obchodná dohoda medzi EÚ a USA by priniesla nasledujúce výhody:
- zníženie cien tovarov; 
- väčšiu konkurencieschopnosť a väčšiu možnosť výberu; 
- zvýšenú ochranu spotrebiteľa pri nákupe z USA; 
- dohoda by riešila aj skryté a dodatočné poplatky pri on-line objednávkach 

z USA.51

Spotrebiteľ by tak získal rôzne výhody bez zníženia ochrany. Pracovné, či envi-
ronmentálne miesta by ostali zachované, respektíve by sa stabilita v existujúcich 
miestach zvýšila a dohoda by len prispela, ako to už bolo spomenuté k tvorbe 

47 MHSR. 2015. Informácia o stave rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a in-
vestičnom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. [online].
48 EURÓPSKY PARLAMENT. 2021. Vzťahy EÚ-USA: Parlament požaduje rovnocenné part-
nerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev.
49 EURÓPSKA ÚNIA. 2015. Pohľad na TTIP znútra. s. 5
50 ZPRÁVYAKTUALNE. 2018. EU v centru obchodu. Koho by nejvíc poškodila obchodní 
válka a jaká je role Česka. [online].
51 MH SR. 2016. Informačná brožúra k TTIP. [online].
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nových pracovných miest. V prípade, že by došlo k podpisu TTIP, viedlo by to k vy-
tvoreniu najväčšej oblasti voľného obchodu na svete.52 

Obsah obchodnej dohody TTIP

Obsah tejto obchodnej dohody sa delí do 3 častí:

- Prístup na trh – pre zabezpečenie lepšieho prístupu na trh USA je nutné zní-
žiť, prípadne odstrániť clá na tovary s predmetom vzájomného vývozu, uľah-
čiť predaj služieb v USA, umožniť spoločnostiam EÚ účasť na verejných sú-
ťažiach USA a dohodnúť pravidlá, ktoré by určovali pôvod výrobku;

- Regulačná spolupráca – pre zníženie byrokracie a nákladov a taktiež zacho-
vanie noriem je nutné dohodnúť sa na spôsobe spolupráce pri stanovovaní 
nových pravidiel, zníženie nákladov na vzájomné dodržiavanie noriem a zais-
tenie bezpečnosti dovážaných potravín, zvierat a rastlín;

- Pravidlá – pre nastavenie nových pravidiel na uľahčenie vývozu, dovozu 
a investovania spravodlivejším spôsobom je nutné zaistiť bezpečnosť ľudí 
pri práci a ochranu životného prostredia, ako aj sprístupniť firmám dodávku 
energií a surovín, ale aj znížiť byrokraciu na colniciach, zjednodušiť adminis-
tratívu, pomôcť firmám využívať TTIP (tým menším), podporovať investície 
USA a EÚ, chrániť právo na reguláciu jednotlivých členských štátov EÚ podľa 
vlastného uváženia, pomáhať vládam pri riešení sporov, umožniť spoločnos-
tiam EÚ a USA súťažiť v rovnakých podmienkach a zaistiť možnosť firmám 
využívať výsledky výskumu, a pomôcť kupujúcim vybrať si potraviny z kon-
krétneho regiónu.53

2.1 Pohyb tovarov a služieb medzi Európskou úniou a Kanadou 

Zamyslenie sa nad obchodnou dohodou TTIP po vzore s CETA

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou za svoje štvorročné pôsobenie za-
znamenala nárast v celkových obchodných tokoch a v obchode s poľnohospo-
dárskymi výrobkami medzi oboma krajinami. Konkrétny percentuálny nárast sme 
spomenuli v predošlej kapitole, v sekcii vonkajších obchodných vzťahov EÚ. Po-
važujeme taktiež za dôležité pripomenúť, že tieto pozitívne trendy obchodná do-
hoda CETA nadobudla aj napriek pandémií, ktorá rozhodne sťažuje podmienky. 
Preto si myslíme, že podobné výsledky, možno aj lepšie by nadobudla obchodná 

52 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Obchodné dohody EÚ. [online].
53 EURÓPSKA ÚNIA. 2015. Pohľad na TTIP znútra. s. 11 – 35.
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dohoda TTIP medzi EÚ a USA. Niekoľko z výhod sme uviedli vyššie v tejto kapi-
tole, ktoré poukazujú na obrovský pozitívny vplyv na bezpečnosť spotrebiteľov, 
zvýšenie transparentnosti pri nakupovaní tovarov z USA a skvalitnenie, respek-
tíve sprísnenie noriem po celom svete. Otázne je, či sa krajiny budú vedieť v bu-
dúcnosti zhodnúť na podmienkach, na ktorých to v minulosti celé padlo. Rozhod-
ne by to bol veľký prínos pre spoločnosť, ak by niekedy došlo k podpísaniu tejto 
dohody. 

Aby sme neostali len pri hypotézach, poďme si bližšie priblížiť obchodnú dohodu 
medzi EÚ a Kanadou. V krátkosti sme ju spomenuli už v zmienenej sekcii v riad-
koch vyššie, ale tentokrát si ju zanalyzujeme podrobnejšie, aby sme poukázali 
na jej pozitívne trendy, o ktorých si myslíme, že aj TTIP môže dosiahnuť.

Obchod s tovarom pred a po implementácií obchodnej dohody CETA

V roku 2015 bola Kanada 12. najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ 
a predstavovala 1,8 % celkového zahraničného obchodu EÚ. Po USA bola EÚ 
druhým najdôležitejším obchodným partnerom Kanady a predstavovala približne 
9,5 % celkového zahraničného obchodu Kanady s tovarom v roku 2015.54

Priemerná ročná miera rastu dvojstranného obchodu medzi Kanadou a EÚ sa 
v období rokov 2011 – 2016 zvýšila zo 4,4 % na 7,9 % v rokoch 2018 – 2019.55 

Vývoz tovaru z Kanady do EÚ pred dohodou CETA sa zvýšil o 25,0 % a v roku 
2019 dosiahol vyše 20,0 mld. €, zatiaľ čo vývoz tovaru z EÚ do Kanady pred dohodou 
CETA vzrástol o 28,0 % a v roku 2019 dosiahol takmer 46 mld. € (viď. Obrázok 9). 

 

54 EUROPEAN COMISSION. 2022. EU-Canada Customs Cooperation. [online].
55 CARLETON. 2022. An overview of Canada-EU trade performance. [online].
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Obrázok 9 Kanada – EÚ: Obchod s tovarom za roky 2010 – 2020 v mld. €

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z carleton.ca

Sektory s najväčším rastom v obchodovaní s tovarom medzi Kanadou a EÚ

Poľnohospodárske výrobky predstavujú 9,3 % celkového bilaterálneho obchodu 
medzi Kanadou a EÚ. Obchod s týmito výrobkami bol v roku 2019 o 14,8 % vyšší 
v porovnaní s úrovňou pred CETA v roku 2016. Veľkú časť tohto rastu predstavoval 
vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ. Zároveň sa výrazne zvýšil aj kanadský 
vývoz olejnatých semien, rýb a produktov z morských plodov do EÚ. V prípade 
nepoľnohospodárskych produktov bol rast po CETA pozoruhodný a to až o 28,2 % 
v porovnaní s úrovňou pred CETA v roku 2016 (viď. Tabuľka 2).

Tabuľka 2 Celkový obchod s tovarom medzi Kanadou a EÚ s najväčším 
rastom v mil. €

Sektor 2016 2019 2020 Rast 
2016 – 2019 (%)

Rast 
2016 – 2020 (%)

Poľnohospodárske 
produkty

5,399 6,200 7,274 14.8 34.7

Nepoľnohospodárske 
produkty

47,167 60,470 51,884 28.2 10.0

Stroje 9,204 11,864 9,769 28.9 6.1
Farmaceutické produkty 4,790 6,845 6,899 42.9 44.0
Rudy, trosky a popol 1,766 3,483 3,625 97.2 105.3
Minerálne palivá 2,912 4,219 2,100 44.9 -27.9
Motorové vozidlá a diely 5,187 6,025 4,363 16.2 -15.9

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z government of canada
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Obchod so službami pred a po implementácií obchodnej dohody CETA

Obchod medzi Kanadou a EÚ v oblasti služieb sa za posledné desaťročie pô-
sobivo zvýšil (viď. Obrázok 10). Od roku 2010 do roku 2019 zaznamenali kanad-
ský vývoz služieb do EÚ aj vývoz služieb EÚ do Kanady výrazný rast. V porovna-
ní rokov 2016 a 2019 sa celkový obchod so službami medzi Kanadou a EÚ zvýšil 
o 39,0 %. Konkrétne vývoz kanadských služieb do EÚ vzrástol o 36,6 % a vývoz 
služieb EÚ do Kanady o 40,6 %.56

Obrázok 10 Kanada – EÚ: Obchod so službami za roky 2010 – 2019 v mld. €

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z carleton.ca

EÚ zvýšila svoj vývoz služieb, ktorý pred dohodou CETA predstavoval 15,6 mld. 
€ v roku 2016 na 21,8 mld. € v roku 2019 po dohode CETA.

Rovnako si polepšila aj Kanada, ktorej vývoz služieb pred dohodou CETA pred-
stavoval 10,10 mld. € v roku 2016 na 13,8 mld. € po dohode CETA.

Export hlavných kategórií Kanady a EÚ

Pokiaľ ide o vývoz kanadských služieb do EÚ, tak hovoríme o troch hlavných 
kategóriách: iné obchodné služby; cestovné služby; a dopravné služby. Doprava 
a cestovné služby spolu predstavovali približne 70,0 % z celkového počtu v roku 

56 GOVERNMENT OF CANADA. 2022. An overview of Canada-EU trade performance under 
CETA.   [online].
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2019. Medzi rokmi 2016 a 2019 sa iné obchodné služby zvýšili o 43,0 % z 2,9 mld. 
€ na 4,0 mld. €, dopravné služby vzrástli o 21,8 % z 2,4 mld. € na 2,9 mld. € (viď. 
Obrázok 11).57

Obrázok 11 Hlavné vývozné kanadské kategórie do EÚ za roky 2016 a 2019 
v mld. €

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z government of canada

Pokiaľ ide o vývoz služieb do Kanady za rovnaké obdobie, vývoz komerčných 
služieb z EÚ do Kanady sa zvýšil o 34,6 % z 2,8 mld. € na 3,8 mld. €, dopravné 
služby vzrástli o 31,7 % z 3,3 mld. € na 4,3 mld. € a vývoz EÚ v oblasti cestovného 
ruchu vzrástli o 43,7 % z 3,7 mld. € na 5,3 mld. € (viď. Obrázok 12).58

57 GOVERNMENT OF CANADA. 2022. An overview of Canada-EU trade performance under 
CETA. [online].
58 Tamtiež.
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Obrázok 12 Hlavné vývozné európske kategórie do Kanady za roky 2016 
a 2019

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z government of canada

Ďalšie dôvody k podpísaniu obchodnej dohody TTIP 

Prečo si myslíme, že podpísanie TTIP má zmysel si znázorníme v nasledujúcich 
podkapitolách, kde si povieme niečo o obchodných partneroch a pohyboch tova-
rov a služieb medzi spomínanými krajinami, ktorým by určite liberalizácia MO len 
prospela.

2.2 Pohyb tovarov a služieb medzi Európskou úniou a USA

Európa je vo svetovom rebríčku z hľadiska vývozu spracovaných výrobkov 
a služieb na prvom mieste. Je najväčším vývozným trhom pre zhruba 80 krajín a  
so zvyškom sveta tvorila obchod s tovarom v roku 2016 v hodnote 3 421,6 mld. €. 

Obchodovanie s tovarom medzi EÚ a USA

Z hľadiska svetového vývozu a dovozu sú EÚ a USA v TOP 3, pričom my sa bu-
deme zaoberať len EÚ a USA. Kvôli lepšiemu znázorneniu ich postavenia na sve-
tovom trhu sme ich porovnali so zvyškom sveta (Hong Kong nebol započítaný) 
v nasledujúcej tabuľke (viď. Tabuľka 3).59

59 ZPRÁVYAKTUALNE. 2018. EU v centru obchodu. Koho by nejvíc poškodila obchodní 
válka a jaká je  role Česka. [online]. 
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Tabuľka 3 EÚ – USA: Podiel svetového vývozu a dovozu za rok 2016 v %

Krajina Svetový vývoz tovarov Svetový dovoz tovarov

EÚ 15.6 14.8

USA 11.8 17.6

Zvyšok sveta 50.4 50.5

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje zo zpravy.aktualne.cz

Hodnota obchodu s tovarom medzi EÚ a USA predstavuje 296 mld. € (2009) 
a 556 mld. € (2020) – to je 3,5 násobok ročného rozpočtu EÚ za rok 2020 a 42% 
podiel svetového obchodu. Obchod medzi týmito krajinami podporuje 8 mil. pra-
covných miest, čo je takmer počet obyv. New Yorku alebo Rakúska.60 

Viac ako 164 000 spoločností z EÚ vyváža do USA, z ktorých takmer 93 000 sú 
malé a stredné podniky.61

Obchodovanie so službami medzi EÚ a USA

Hodnoty obchodu so službami medzi EÚ a USA za roky 2017 – 2019 v mld. € 
sme znázornili v nasledujúcej tabuľke (viď. Tabuľka 4).

Tabuľka 4 EÚ – USA: Obchod so službami v mld. €

Rok EÚ dovoz EÚ vývoz
2017 193,1 174,1

2018 199 184,8

2019 221,5 205

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z european comission

Priame zahraničné investície medzi EÚ a USA

Európa je taktiež najväčším investorom a dôležitým príjemcov priamych zahra-
ničných investícií (ďalej len PZI). V nasledujúcej tabuľke (viď. Tabuľka 5) sme zná-
zornili podiel PZI za rok 2015 v %.

60 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Infografika – Obchod medzi EÚ a USA. [online].
61 Tamtiež.
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Tabuľka 5 EÚ – USA: Podiel PZI za rok 2015 v %

Krajina Stav PZI v tuzemsku Stav PZI v zahraničí
EÚ 37.8 48.0

USA 33.3 37.7

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z europarlament

Celkové investície USA v EÚ sú trikrát vyššie ako v celej Ázii. Investície EÚ 
a USA predstavujú približne osemnásobok sumy investícií EÚ v Indii a Číne spolu. 
Investície EÚ a USA sú skutočnou hybnou silou transatlantických vzťahov, ktoré 
prispievajú k rastu a zamestnanosti na oboch stranách Atlantiku. Tretinou tohto 
transatlantického obchodu tvoria vnútropodnikové transfery. Transatlantický vzťah 
definuje podobu celkovej globálnej ekonomiky.62

Dňa 21. Augusta v roku 2020 obchodný zástupca Spojených štátov amerických 
Robert Lighthizer a vtedajší komisár Európskej únie pre obchod Phil Hogan ozná-
mili, že USA a EÚ sa dohodli na balíku znížení ciel, ktorý zvýši prístup na trh v hod-
note stoviek miliónov dolárov v USA a vývoz z EÚ. Tieto zníženia ciel by boli prvým 
dohodnutým bilaterálnym znížením ciel za viac ako dve desaťročia.63 

Podľa dohody EÚ zruší clá na dovoz živých a mrazených produktov z homárov 
z USA. Vývoz týchto produktov z USA do EÚ v roku 2017 presiahol 11 mil. dolárov 
vrátane určitých hotových jedál, krištáľového skla, povrchových prípravkov, hna-
cích práškov, zapaľovačov a jeho častí. Zníženie ciel v USA sa uskutoční aj na zá-
klade doložky najvyšších výhod a bude spätné od 1. augusta 2020.64

Táto bilaterálna colná dohoda, ktorú USA a EÚ plánujú formálne implementovať 
na jeseň v roku 2020, bola vyvrcholením rokovaní, ktoré sa zintenzívnili po stretnu-
tí prezidenta Trumpa a predsedníčky Európskej komisia Ursuly von der Leyeno-
vej v januári 2020 vo švajčiarskom Davose. Diskusie medzi USA a EÚ o mož-
nom znížení ciel a o odstránení necolných prekážok transatlantického obchodu 
sa začali vážne v júli 2018, keď sa vtedajší prezident Trump stretol v Bielom dome 
s predchodcom predsedníčky Komisie von der Leyenovej, s predsedom Komisie 
Jeanom-Claudom Junckerom. V roku 2019 USA na pokyn vtedajšieho prezidenta 
dokončili formálne postupy potrebné na začatie rokovaní o obchodnej dohode, rov-
nako ako aj Európska komisia.65

62 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. 2021. Infografika – Obchod medzi EÚ a USA. [online].
63 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 2021. European Union. 
[online].
64 Tamtiež.
65 Tamtiež.
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Obchodovanie s tovarom a službami medzi USA a EÚ

Obchod s tovarom a službami USA s EÚ 27 dosiahol v roku 2019 nasledujúce 
hodnoty (viď. Tabuľka 6).

Tabuľka 6 USA – EÚ 27: Obchod s tovarom a službami za rok 2019 v bil.  
$, mld. $

Tovary + Služby Vývoz Dovoz Deficit
1,1 598 468 130

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Obchod s tovarom z USA (vývoz plus dovoz) s EÚ 27 dosiahol v roku 2019 na-
sledujúce hodnoty (viď. Tabuľka 7).

Tabuľka 7 USA – EÚ 27: Obchod s tovarom z USA za rok 2019 v mld. $

Vývoz + dovoz Vývoz Dovoz Deficit
720 268 452 184

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Obchod so službami s EÚ 27 (vývoz a dovoz) dosiahol v roku 2019 nasledujúce 
hodnoty (viď. Tabuľka 8).

Tabuľka 8 USA – EÚ 27: Obchod so službami s EÚ 27 za rok 2019 v mld. $

Vývoz + dovoz Vývoz Dovoz Prebytok
346,2 200 146 54

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Popredné dovozné kategórie tovaru USA z EÚ 27

Celkový dovoz (vo všeobecnosti) poľnohospodárskych produktov do USA z EÚ 
27 dosiahol v roku 2019 celkovo 23,9 mld. $. Popredné kategórie dovozu USA 
z EÚ 27 sme znázornili na nasledujúcom obrázku (viď. Obrázok 13).66

66 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 2021. European Union. 
[online].
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Obrázok 13 USA – EÚ 27: Päť najväčších kategórií dovozu USA za rok 2019  
v mld. $

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Najväčší objem importu predstavuje kategória víno a pivo v hodnote 6,3 mld. $, 
pričom na poslednom mieste je kategória iné rastlinné oleje v hodnote 1,3 mld. $.

Popredné dovozy služieb USA z EÚ 27

Dovoz služieb do USA z EÚ 27 bol v roku 2019 podľa odhadov 145,9 mld. $, čo 
je o 9,1 % (12,1 mld. $) viac ako v roku 2018 a o 39 % viac ako v roku 2009.67 

Zmienené popredné dovozy služieb EÚ 27 do USA boli v sektoroch cestovania, 
dopravy, duševného vlastníctva, IT služieb, finančných služieb, poisťovacích slu-
žieb a iné, ktoré sme znázornili na nasledujúcom obrázku (viď. Obrázok 14).68

67 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 2021. European Union. 
[online].
68 STATISTA. 2021. United States imports of services from the European Union, by type of 
service in 2018.  [online].
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Obrázok 14 USA – EÚ 27: Popredné dovozy služieb USA za rok 2018 v mld. $

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje zo statista.

Na prvom mieste významných dovozov služieb USA je cestovanie vrátane vzde-
lávania s hodnotou 47,2 mld. $.

2.3 Najväčší vzájomní obchodní partneri krajín Európskej únie a USA

Spojené štáty americké sú jeden z najvýznamnejších partnerov pre Európu. EÚ 
a USA majú najväčšie obojstranné obchodné a investičné vzťahy a najintegrova-
nejší hospodársky vzťah na svete. Hoci ich Čína v roku 2021 predbehla, ako naj-
väčší zdroj dovozu tovaru do EÚ, napriek tomu USA zostávajú zďaleka najväčším 
obchodným a investičným partnerom EÚ.69 

Partnerstvá EÚ s USA

Európa má aktuálne 12 partnerstiev s Amerikou v dohode o voľnom obchode  
(ďalej len FTA) z toho 1 s Kanadou, 1 s Mexikom, 3 s Andským hospodárskym spo-
ločenstvom, 1 s Čile a 6 so Strednou Amerikou. Pre lepšie znázornenie dovozu, 
vývozu a celkového obchodu so spomenutými partnerskými krajinami sme hodnoty 
znázornili v nasledujúcej tabuľke (viď. Tabuľka 9).70

 

69 EUROPEAN COMISSION. 2021. Countries and regions – United States. [online].
70 EUROPEAN COMISSION. 2021. DG Trade Statistical Guide. s. 47.
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Tabuľka 9 Obchod mimo EÚ s tovarom prostredníctvom partnera FTA 
za rok 2020 v mld. €, %

Dovoz
Hosp. rast 
2019-2020 

(%)
Vývoz

Hosp. rast 
2019-2020 

(%)
Celkový 
obchod

Hosp. rast 
2019-2020 

(%)

Kanada 20,4 -2.9 33,5 -12.6 53,9 -9.2

Mexiko 20,4 -16.2 30,6 -18.4 51,0 -17.5

Andské hosp.  
spoločenstvo 11,8 -5.6 9,2 -24.5 21,0 -14.9

Čile 5,9 -9.6 7,5 -25.4 13,4 -19.2

Stredná Amerika 5,8 -0.4 4,9 -21.8 10,7 -11.4

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z european comission

Vývoz tovaru z USA do EÚ 27 v roku 2019 predstavoval 267,6 mld. $, čo je 
o 6,2 % (15,7 mld. $) viac v porovnaní s rokom 2018 a o 53 % v porovnaní s rokom 
2009. Vývoz z USA do EÚ 27 predstavuje 16,3 % celkového vývozu z USA v roku 
2019.71

Najväčšie vývozné trhy USA

5 najväčších vývozných trhov USA do EÚ 27 za roky 2018 a 2019 sme znázornili 
na nasledujúcom obrázku (viď. Obrázok 15).72

71 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 2021. European Union. 
[online].
72 Tamtiež.
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Obrázok 15 USA – EÚ 27: Päť najväčších vývozných trhov USA do EÚ 27  
za roky 2018 a 2019 v mld. $

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Najväčším vývozným trhom USA v roku 2018 bolo Spojené kráľovstvo s hodno-
tou 66,2 mld. $, ale v nasledujúcom roku to bolo už Nemecko s hodnotou 60,1 mld. 
$, keďže UK odstúpilo z EÚ. Rozhodne to v určitej miere poškodilo obom krajinám, 
i keď viac Spojenému kráľovstvu, keďže EÚ je silný obchodný partner.

Hlavné vývozné kategórie (podľa harmonizovaného systému – HS) v roku 2019 
sme znázornili na nasledujúcej Tabuľke (viď. Obrázok 16).

Obrázok 16 USA – EÚ 27: Hlavné vývozné kategórie podľa HS v roku 2019

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Najlepšie na tom sú lietadlá, ktoré predstavujú import v hodnote 35,7 mld. $ a  
na poslednom piatom mieste sú liečivá v hodnote 25,6 mld. $.
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Najväčšie dovozné trhy USA

 Dovoz tovaru z USA do EÚ dosiahol v roku 2019 celkovo 452,0 mld. $, čo je 
o 6,0 % (25,8 mld. $) viac ako v roku 2018 a o 93 % v porovnaní s rokom 2009. 
Dovoz USA z EÚ 27 predstavuje 18,1 % celkového dovozu do USA v roku 2019.73

Medzi 5 najväčšie dovozné trhy USA z EÚ 27 patria krajiny, ktoré sme pre lepšie 
znázornenie zobrazili na nasledujúcom obrázku (viď. Tabuľka 10).

Tabuľka 10 USA – EÚ 27: Päť najväčších dovozných trhov USA za rok 2019 
v mld. $

Nemecko 127,5 
Írsko 62
Francúzsko 57,6
Taliansko 57,3
Holandsko 29,7

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Najväčšou dovoznou krajinou USA bolo v roku 2019 Nemecko s hodnotou 127,5 
mld. $ a na poslednom piatom mieste Holandsko s hodnotou 29,7 mld. $.

Medzi najdôležitejšie kategórie dovozu (podľa harmonizovaného systémy – HS)  
za rok 2019 patria krajiny, ktoré sme pre lepšie znázornenie zobrazili na nasledu-
júcom obrázku (viď. Obrázok 18).74 

73 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 2021. European Union. 
[online].
74 Tamtiež.
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Obrázok 17 USA – EÚ 27: Päť najdôležitejších kategórií dovozu USA  
za rok 2019 v mld. $

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z ustr.gov

Najlepšie na tom sú liečivá, ktoré predstavujú 77 mld. $ a na poslednom mieste 
sú optické a lekárske prístroje v hodnote 30,1 mld. $, ak neberieme do úvahy vrát-
ky, ktoré predstavujú 27,4 mld. $.

Porovnanie obchodnej dohody CETA s TTIP

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou za štyri roky pôsobenia významne 
ovplyvnila ekonomický rast oboch krajín. Preto sme sa vyššie rozhodli pre zana-
lyzovanie trhu medzi EÚ a USA po vzore CETA, aby sme poukázali na potenciál 
obchodnej dohody TTIP. Na záver sme sa rozhodli porovnať zmienené obchodné 
dohody, aby sme poukázali na ich odlišnosti a prípadné riziká, ktoré môžu pred-
stavovať.

Podobnosti a rozdiely medzi obchodnou dohodou CETA a TTIP

Začneme podobnosťami týchto obchodných dohôd:
- obe dohody sú rozsiahle a komplexné dohody o voľnom obchode;
- obsahujú rozsiahle pravidlá týkajúce sa dotácií, verejného obstarávania, prá-

va duševného vlastníctva a predovšetkým normy, o ktorých sa rokuje pod ná-
zvom necolné opatrenia;
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- colné sadzby sú už teraz nízke, preto kľúčovým zdrojom potenciálnych výhod 
sú netarifné opatrenia, ktoré možno získať z dohody o voľnom obchode.75

Rozdiely obchodných dohôd CETA a TTIP:
- v CETA prevládajú normy krajiny dovozcu, zatiaľ čo v TTIP sa usiluje o vzá-

jomné uznávanie noriem;
- v CETA musí dovoz stále spĺňať určité pravidlá a predpisy, ktoré daný výrobok 

musí spĺňať na príslušnom dovoznom trhu, zatiaľ čo v TTIP je situácia úplne 
iná, keďže USA trvajú na regulačnej spolupráci, čo inými slovami môže zna-
menať harmonizácia noriem;

- vzájomné uznávanie noriem znamená, že výrobok prijatý na americkom trhu 
sa môže predávať aj kdekoľvek v EÚ a naopak alebo orgán musí rozhodnúť 
o použitých normách, zatiaľ čo harmonizácia alebo vzájomné uznávanie no-
riem bude mať väčší vplyv na obchod, práve tu môže vzniknúť pre spotrebite-
ľov najviac rizík, či už environmentálnych alebo zdravotných.76

Možné zdravotné a sociálne dopady na CETA a TTIP

Nižšie sme uviedli možné potenciálne vplyvy CETA a TTIP na otázky, ako na-
príklad: nemocničné plánovanie; pomery personálu a pacientov; zdravotné a bez-
pečnostné predpisy; vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií; prechodný pobyt 
zdravotníckych pracovníkov v inej krajine; spoločensky zodpovedné verejné obsta-
rávanie a zablokovanie privatizácie zdravotníctva a sociálnych služieb.77

Európska komisia a členské štáty podľa webovej stránky European public servi-
ce union tvrdia o ochrane zdravotných a sociálnych služieb toto:78 

„Zdravotné a sociáone služby boli počas posledných 20 rokov, odkedy EÚ do-
jednala GATS, chránené, a preto nie sú potrebné žiadné nové opatrenia.“(Európ-
ska komisia a členské štáty, 2016)

Markus Krajewski v novej štúdií Model clauses for the exclusion of public ser-
vices from trade and investment agreements porovnal GATS s hradom z piesku, 
o ktorom tvrdí toto:79

„GATS by sa malo vnímať ako hrad z piesku, postavený v čase odlivu. Predtým 
bola obchodná politiká EÚ menej zameraná na regulačné opatrenia a zaoberala sa 

75 WIIW. 2016. CETA and TTIP: same-same but different. [online].
76 Tamtiež.
77 EPSU. 2016. New EPSU working paper on CETA and TTIP: Potential Impacts on health 
and social services. [online].
78 Tamtiež.
79 Tamtiež.
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najmä otváraním trhov verejných služieb v rozvojových krajinách. Dnes sa rokuje 
o obchodných dohodách s vysoko rozvinutými krajinami s ofenzívnymi exportnými 
záujmami vo verejných službách. Tieto dohody odrážajú agendu, ktorá presahuje 
rámec obchodu a zahŕňa ochranu investícií, verejné obstarávanie a mnohé ďalšie. 
V kontexte ochrany GATS ako hrad z piesku je ochrana nedostatočná.“(Markus 
Krajewski, 2016)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že politici a iní zodpovední za zabezpečenie prí-
stupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám by mali byť v tomto 
smere aktívnejší v obchodnej diskusii. 

V tejto práci uvádzame mnoho pozitívnych dopadov na ekonomiku obchodnej 
dohody CETA, ako aj TTIP a dôvody pre obnovenie TTIP, no ako je to už vo všet-
kom, aj dohody so sebou nesú určité riziká, na ktoré by sa mali zodpovedné osoby 
sústrediť a vymyslieť preventívne opatrenia pre maximálne zamedzenie vzniku ri-
zík, ktoré sme vyššie uviedli. 

Záver

Keďže cieľom práce bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť partnerstva medzi 
EÚ a USA v oblasti investícií a obchodu, z tohto dôvodu sme sa rozhodli zanaly-
zovať európsky a americký trh tovarov a služieb so zreteľom na obchodnú dohodu 
medzi EÚ a Kanadou. 

Zanalyzovaním európskeho a kanadského trhu tovarov pred a po implementá-
cií komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody sme zistili nárast celkových ob-
chodných tokov v roku 2020 o 15,3 % aj napriek svetovej vírusovej kríze spôsobe-
nej koronavírusom. 

V oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami sme zaznamenali pozoru-
hodný nárast v roku 2020 o 34,7 % oproti roku 2016 a v prípade nepoľnohospodár-
skych výrobkov bol nárast (po implementácií CETA) o 28,2 % v porovnaní s úrov-
ňou pred implementáciou CETA v roku 2016. 

Priemerná ročná miera rastu obojstranného obchodu medzi Kanadou a EÚ 
vzrástol zo 4,4 % (pred implementáciou CETA za obdobie rokov 2011 – 2016) 
na 7,9 % (po implementácií CETA za obdobie rokov 2018 – 2019). 

Za obdobie deviatich rokov (od roku 2010 do roku 2019) zaznamenali kanadský 
a európsky dvojstranný vývoz služieb medzi týmito ekonomikami výrazný nárast. 
Celkový obchod so službami medzi Kanadou a EÚ sa zvýšil o 39,0 %. Konkrétne 
vývoz kanadských služieb do EÚ vzrástol o 36,6 % a vývoz služieb EÚ do Kanady 
o 40,6 %. 
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Tieto zistenia sú rozhodne dôkazom toho, že obchodná dohoda medzi EÚ a Ka-
nadou bola výborným krokom pre obe ekonomiky. 

Zanalyzovaním európskeho a amerického trhu sme zistili výrazný nárast hodno-
ty obchodu s tovarom medzi týmito ekonomikami, ktorý predstavuje 3,5 násobok 
ročného rozpočtu EÚ za rok 2020 a 42% podiel svetového obchodu vo výške 556 
mld. €. 

Obchod so službami medzi EÚ a USA v oblasti dovozu predstavoval v roku 2019 
hodnotu 221,5 mld. € a v oblasti vývozu 205,0 mld. €. 

Podiel priamych zahraničných investícií medzi spomenutými krajinami za rok 
2015 predstavoval v tuzemsku EÚ 37,8 % a v tuzemsku USA 33,3 % zatiaľ čo v za-
hraničí EÚ boli hodnoty o niečo vyššie a to vo výške 48,0 % a v USA 37,7 %.

Na druhej strane obchod s tovarom z USA do EÚ 27 predstavoval vývoz v hod-
note 268 mld. $ a dovoz v hodnote 452 mld. $, čo spolu predstavuje 720 mld. $. 

Obchod so službami z USA do EÚ 27 v oblasti vývozu predstavoval hodnotu 200 
mld. $ a v oblasti dovozu 146 mld. $, spolu takmer 350 mld. $. 

V roku 2019 obchod s tovarom a službami z USA do EÚ 27 predstavoval 1,1 bil. 
$, pričom saldo obchodnej bilancie rovných +130 mld. $. 

Z vyššie uvedených čísel z analýzy o dvojstrannom obchode medzi EÚ a USA 
niet pochýb, že obsadili prvé z troch miest v rebríčku svetového vývozu a dovozu. 

Európska únia a Spojené štáty americké predstavujú silné partnerstvo, ktoré-
ho potenciál by sa rozhodne mal ďalej rozvíjať a to obnovením Transatlantického 
obchodného a investičného partnerstva, pretože by so sebou prinieslo nielen vý-
hodnú liberalizáciu medzinárodného obchodu, ale aj väčšiu konkurencieschopnosť 
a hlavne zvýšenú ochranu spotrebiteľov pri online nákupe tovarov z USA, ktorý by 
už viac nepredstavoval žiadne skryté alebo dodatočné poplatky. 

Myslíme si, že celosvetové stanovenie prísnych noriem pre obchod pomocou 
spomenutej obchodnej dohody TTIP medzi EÚ a USA je bezpečná cesta plná po-
tenciálu. 
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Realizácia a financovanie rôznych marketingových nástrojov  
vo vybranej spoločnosti1

Implementation and financing of various marketing tools  
in a selected company

Bc. Nicolas TÓTH*

Abstract

The theoretical part of defining the term enterprise is its goals and business en-
vironment. It relates in more detail to th company‘s capital structure, distinguishes 
between its own resources and describes their individual components and foreign 
sources and s their individual components. It also characterizes the possibilities of 
financing the company‘s investments from its own and external sources. Further-
more, the work characterized the brief history of the company OPO, as well as its 
scope of activities, analysis of the external microenvironment and financial capabi-
lities of the company for the planned investment in marketing tools. The practical 
part deals with the plan of implementation of specific marketing tools and the pro-
posal of their financing from own and foreign sources of coverage.

Keywords: company; capital structure of the company; internal sources of 
company financing; external sources of company financing

Úvod

Podnikanie je v súčasnej dobe ohrozené hospodárskou krízou, ktorú spôsobila 
pandémia SARS-CoV-2, ale aj situácia na Ukrajine, ktorá zasiahla mnohé odvetvia. 
Ako vieme, veľa automobilových koncernov nemá dostatočné zásoby potrebných 
súčiastok a museli svoje výroby pozastaviť. Tu vidíme priestor práve pre realizáciu 
autobazárov. Pri aplikovaní správnych marketingových nástrojov s použitím vhod-
ného financovania, je možné ušetriť dostatočné množstvo finančných zdrojov a pri 
tom osloviť široké množstvo potenciálnych zákazníkov. 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť realizáciu vybraných marketingových 
nástrojov pre spoločnosť OPO, a navrhnutie dvoch variant spôsobu financovania 
1 Zdroj: diplomová práca autora – upravená pre študentský časopis.
* Bc. Nicolas Tóth, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16,  
851 04 Bratislava, e-mail: nicolas.toth12@gmail.com
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týchto vybraných marketingových nástrojov prostredníctvom finančných zdrojov 
pochádzajúcich z vlastných a cudzích zdrojov. Pri každom zdroji financovania sme 
vybrali konkrétny druh financovania. 

Pri spracovaní diplomovej práce sme použili metódu syntézy, analýzy a kompa-
rácie. 

Prvá kapitola bola zameraná na definovanie základných pojmov súvisiacich 
s vybranou témou, a to podnik a jeho podnikateľské ciele ako aj podnikateľské 
prostredie, ktoré obkolesuje a ovplyvňuje podnik. Ďalej charakterizovala dôležitosť 
vyváženosti majetkovej a kapitálovej štruktúry. Klasifikovala kapitálové zdroje pod-
niku podľa ich pôvodu a podľa vlastníctva. Súčasne popisovala jednotlivé zložky 
vlastných zdrojov krytia majetku, ako je základné imanie, emisné ážio, kapitálové 
fondy, rezervný fond, ostatné fondy zo zisku, oceňovacie rozdiely, nerozdelený 
zisk a odpisy. Charakterizovala jednotlivé zložky cudzích zdrojov krytia majetku 
a to úvery, záväzky, rezervy a dotácie. Ďalej popísala financovanie podnikateľskej 
činnosti z vlastných zdrojov podniku a z cudzích zdrojov podniku. 

V druhej kapitole sme stručne opísali históriu spoločnosti OPO. Charakterizovali 
sme predmet činnosti spoločnosti OPO, ako predaj jazdených automobilov, celý 
proces inzerovania automobilov, vykupovanie jazdených automobilov od zákazní-
kov, sprostredkovanie predaja zákazníkovho automobilu, sprostredkovanie finan-
covania automobilu a poskytovanie povinného zmluvného poistenia motorového 
vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla. Ďalej sme zanalyzovali ex-
terné mikro-prostredie spoločnosti OPO, ako sú odberatelia, dodávatelia, marke-
tingoví sprostredkovatelia a konkurenciu. Podrobnejšie sme analyzovali možnosti 
financovania plánovaných marketingových nástrojov spoločnosťou OPO z vlast-
ných a cudzích zdrojov. 

Tretia kapitola obsahovala charakteristiku plánovaných investícií spoločnosti 
OPO ako je výstavba fotokútika, výstavba auto-umyvárne s príslušnými kalkulácia-
mi, ako aj zamestnanie nového zamestnanca, s ním spojené vyčíslenie mzdových 
nákladov a poskytnutie pracovných benefitov, a obstaranie štyroch jazdených au-
tomobilov za účelom ich ďalšieho predaja. Ďalej analyzuje dve modelové situácie 
financovania plánovaných investičných projektov prostredníctvom dvoch možností 
rozloženia financií pochádzajúcich z vlastných zdrojov, a to zo zisku minulých ro-
kov a  cudzích zdrojov čerpaných v podobe kontokorentného úveru a investičné-
ho úveru. Záver kapitoly obsahuje zhrnutie výsledkov a výber vhodného modelu 
financovania.
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1 Charakteristika vybranej spoločnosti OPO

Vplyvom pandémie Covid-19 sa značne utlmil predaj a predovšetkým dodáva-
nie nových automobilov. Značné obmedzenia v dodaní automobilov je pozorované 
predovšetkým u bežných – spaľovacích automobiloch. Výrobcov elektromobilov 
pandémia nezasiahla až v takom rozsahu. Preto vidíme potenciál práve v predaji 
bežných – spaľovacích automobilov v autobazároch. Budúci majiteľ má prístup 
k širokému výberu áut, ktoré sú ihneď k dispozícii a cena je tiež neporovnateľne 
nižšia. Na žiadosť majiteľa spoločnosti bola spoločnosť premenovaná na OPO.

1.1 Stručná história spoločnosti OPO

Spoločnosť OPO bola založená v roku 2007 na základe živnostenského opráv-
nenia a sídli v Nitrianskom kraji. Majiteľ spoločnosti sa zaoberal importom vozidiel 
zo zahraničia. Vozidlá boli obstarávané dovozom zo zahraničia. Majiteľ sa tak roz-
hodol na základe širšieho sortimentu vozidiel, vyššej výbavy, prijateľnejšej ceny, 
pravidelnejšej údržby a servisu. Tým dosiahol skutočnosť, že vozidlá boli dostupné 
v požadovanej kvalite a za rozumnú cenu v očiach zákazníka. Následne začala 
spoločnosť dovážať aj úžitkové vozidlá do 3,5 tony.

Na začiatku podnikateľskej činnosti bol predaj jazdených vozidiel realizovaný 
prostredníctvom inzercií v miestnych novinách. Takýto predaj bol časovo nároč-
ný, pretože potenciálneho zákazníka bolo potrebné osloviť v prvom rade fotkou 
automobilu a stručným popisom jeho charakteristík. S príchodom internetu sa prá-
ca v inzerovaní ojazdených vozidiel rapídne uľahčila. Postupne vznikli interneto-
vé portály, na ktorých mohol predajca pod svojou značkou inzerovať automobily, 
a tým sa urýchlila aj komunikácia so zákazníkom. Cenovo sa tieto internetové por-
tály nie veľmi odlišovali od inzercii v miestnych novinách. 

Tento vznik portálov zabezpečil rozmach spoločnosti, a tá začala ponúkať okrem 
širokého sortimentu automobilov aj širší sortiment služieb podľa požiadaviek zá-
kazníka. Rozmach spočíval v ponúkaní výkupu jazdeného vozidla od jeho majiteľa 
resp. započítanie ceny starého vozidla s nákupnou cenou „nového“ jazdeného au-
tomobilu. Týmto krokom sa uľahčilo financovanie „nového“ jazdeného automobilu 
zo strany zákazníka. Tento výkup bol zrealizovateľný na základe pravidiel stanove-
ných zo strany spoločnosti. 

Postupne spoločnosť pridala ďalšiu službu, a to poisťovanie automobilov pre ko-
nečného zákazníka. Bolo nutné zamestnať pracovníka s požadovanými vedomos-
ťami v oblasti poisťovníctva automobilov. Tento zamestnanec musel absolvovať 
rôzne školenia na základe, ktorých získal oprávnenie poisťovať automobily. 
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Vývoj počtu zamestnancov bol počas rokov 2018 až 2021 stabilný, prvé dva 
roky bol počet zamestnancov 2, v roku 2020 a 2021 sa počet zvýšil na troch. Vývoj 
mzdových nákladov mesačne ilustruje obrázok 3 v priebehu roka 2021. Počas 
celého sledovaného obdobia, konkrétnych mesiacov roka 2021 majú mzdové ná-
klady na troch zamestnancov kolísavý charakter. V januári činili mzdové náklady 
sumu 3 582 EUR, nasledovný mesiac sa zvýšili na sumu 3 759 EUR. Ostatné me-
siace mzdové náklady kolíšu medzi 3 726 EUR až 3 889 EUR. 

Obrázok 1 Vývoj mesačných mzdových nákladov za rok 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

1.2 Predmet činnosti

Spoločnosť OPO prevádzkuje svoj predmet činnosti na ploche o rozmere 2 352 
m2, na ktorej je možné vystaviť 100 motorových automobilov, či už osobných auto-
mobilov alebo úžitkových automobilov do 3,5 tony. Tento priestor je v dlhodobom 
prenájme. Ďalej sa na pozemku nachádza budova s tromi kancelárskymi priestor-
mi a dvomi garážami, ktoré sú určené pre skladovanie pneumatík, náradia, diskov 
a čistiacich prostriedkov potrebných k pravidelnej údržbe vystavených automobilov. 

Spoločnosť sa zaoberá predajom, vykupovaním, sprostredkovaním, financova-
ním a poisťovacou činnosťou osobných vozidiel ako aj úžitkových vozidiel s hmot-
nosťou do 3,5 tony. Jazdené automobily spoločnosť OPO vyberá v prvom rade 
na základe opotrebenia exteriéru, ako je napríklad stav laku, rôzne preliačeniny, 
poškodenia a pod. Výber zvažuje aj na základe opotrebovania interiéru – rôzne 
škrabance, poškodenia textilných, kožených častí sedačky, volantu a palubovky 
a pod.. Na vozidle nemôžu byť „stočené“ kilometre, musí byť jasná alebo úplná 
servisná história a pôvod vozidla. Automobil musí byť bez aktuálnych akýchkoľ-
vek porúch, prípadne svietenia poruchových signalizácií. Automobil, ak podlieha 
vykonaniu technickej a emisnej kontroly (elektroautomobily nepodliehajú), musí 
mať tieto kontroly v čase obstarávania automobilu platné. Spoločnosť preferuje pri 
osobných vozidlách nižší počet najazdených kilometrov, pri úžitkových automobi-
loch táto preferencia nie je. Zvolené automobily by nemali byť po havárií, avšak 
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občas sa pri výbere automobilu stane, že sú. Po tomto prípade je však dôležitá 
skutočnosť, a to, kde bol automobil opravovaný a v akom rozsahu bolo spôsobené 
poškodenie. Tieto informácie o stave je spoločnosť OPO povinná oznamovať po-
tenciálnym zákazníkom. 

Spoločnosť OPO preferuje predaj vozidiel s novším rokom výroby a s vyššou 
výbavou. Vznikajú situácie, kedy má zákazník záujem kupovať vyslovene vozidlo 
ako nové zakúpene na Slovensku. Spoločnosť obstaráva prevažne automobily 
s pôvodom zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Talianska, Chorvátska 
a Švajčiarska.

Predaj automobilov uskutočňuje spoločnosť na prevádzke prostredníctvom 
troch vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú vždy ochotní a nápomocní 
pri zodpovedaní otázok potenciálneho zákazníka. Tak isto sú oprávnení umožniť 
zákazníkovi skúšobnú jazdu vybraným automobilom. 

Predaj jazdených automobilov je spojený so zaobstaraním ODO-PASSu au-
tomobilu. ODO-PASS slúži na deklarovanie počtu najazdených kilometrov a cel-
kovej histórie vozidla na základe nahrávaných údajov do systému Registra pre-
vádzkových záznamov vozidiel (RPZV) (údaje sú povinné nahrávať autoservisy, 
autobazáre, stanice technickej kontroly, stanice emisnej kontroly, stanice kontroly 
originality a poisťovne). Slovenská databáza o najazdených kilometroch a histórii 
príslušného automobilu je prepojená s celoeurópskou databázou. Do Registra pre-
vádzkových záznamov vozidiel sa postupne pridávajú aj ostatné členské krajiny 
Európskej únie. 

Nasledovný obrázok 2 ilustruje výpis z Registra prevádzkových záznamov vo-
zidiel. Vidíme základné informácie o vozidle, ako identifikačné číslo vozidla – VIN, 
dátum prvej evidencie vozidla a prvej na Slovensku, značku vozidla a obchodný 
názov vozidla, ďalej graf s priebehom stavu odometra, pod ním dátum a k nemu 
prislúchajúcu životnú udalosť, ako je napríklad oprava vozidla, škodová udalosť, 
technická kontrola, emisná kontrola a k nim priradeným zodpovedným pracovis-
kom. 
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Obrázok 2 Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Pred kúpou vozidla akékoľvek zníženie počtu kilometrov je zaznamenané. Kaž-
dý predávajúci (autobazár alebo predajca jazdených vozidiel) je povinný si ho za-
kúpiť a predložiť zákazníkovi. Cena ODO PASS-u je jednotná, a to 7 EUR na jeden 
automobil. Nasledovný obrázok 3 opisuje priebeh výdavkov spojených s predajom 
jazdených automobilov, a to overovaním priebehu najazdených kilometrov tzv. 
ODO PASS za jednotlivé štvrťroky v roku 2021. Tento vývoj sa odvíja od počtu 
zaobstaraných vozidiel počas jednotlivých štvrťrokov. V prvom štvrťroku bolo za-
obstaraných 138 automobilov a výška výdavku za ODO PASS predstavovala 966 
EUR. Nasledujúci štvrťrok zaobstarala spoločnosť OPO 146 kusov automobilov, 
a výška výdavku za ODO PASS bol 1 022 EUR. Ďalšie dva štvrťroky spoločnosť 
OPO zaobstarala menej automobilov, preto výška výdavkov za ODO PASS kle-
sala. V treťom štvrťroku zaobstarala spoločnosť OPO jazdené automobily v počte 
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134 kusov a výška výdavku za ODO PASS predstavovala sumu 938 EUR. Vo štvr-
tom štvrťroku zaobstarala spoločnosť OPO jazdené automobily v počte 125 kusov 
a výška výdavku za ODO PASS predstavovala sumu 875 EUR.

Obrázok 3 Vývoj výdavkov za overovanie priebehu najazdených kilometrov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Spoločnosť aj naďalej inzeruje ponuku jazdených vozidiel na rôznych interneto-
vých portáloch, ako je napríklad „autobazar.eu.“, ktorý je spoplatnený podľa aktu-
álneho cenníka, a to za zverejnenie inzerátu v kategórii Osobné vozidlá/SUV/úžit-
kové vozidlá do 3,5 ton mesačne 18 EUR s DPH. Spoločnosť využíva v občasných 
prípadoch aj službu „Premium ponuka“ za zviditeľnenie a zvýhodnenie inzerátu, 
pričom je možné pridávať až 120 fotografií v jednom inzeráte (posunie ho pred 
topované, s označením PREMIUM, obsahuje väčšiu náhľadovú fotku, viac para-
metrov vo výsledkoch vyhľadávania). Obrázok 4 ilustruje inzerát spoločnosti OPO 
s označením PREMIUM, ďalej vidíme cenu automobilu, jeho značku, označenie, 
technické údaje a fotky. 

Obrázok 4 Inzerát spoločnosti OPO s označením PREMIUM 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO
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Spoločnosť platí na jeden týždeň 10 EUR s DPH a inzeruje iba tie jazdené 
automobily, o ktorých si myslí, že by sa tým mohli rýchlejšie predať, alebo lepšie 
zviditeľniť. Tiež ak sa jedná o automobil v kategórii, v ktorej je týchto automo-
bilov viacej v ponuke, je potrebné dostať ponuku spoločnosti OPO do popredia. 
Prípadne, ak sa jedná o exkluzívny alebo výnimočný automobil, alebo automobil 
s vyššou výbavou, kvôli fotodokumentácií. Rovnako tam inzeruje automobily v prí-
pade, ak si to želá zákazník, ktorý má vozidlo v sprostredkovateľskom predaji, a je 
ochotný si priplatiť na provízii plynúcej pre spoločnosť OPO, prípadne na spome-
nuté stojné alebo inzerovanie pri sprostredkovanom predaji. Jedná sa väčšinou 
o značky Audi, Mercedes Benz a BMW, Škoda, Volkswagen, Land Rover. Ďalej 
spoločnosť využíva na tomto internetovom portáli aj službu „Topovanie“, za ktoré 
platí týždenne 5 EUR s DPH. Tým, že spoločnosť OPO vyhráva na webovej strán-
ke autobazar.eu ocenenie s titulom „najlepší autobazár v kraji“, (súťaž vyhlasuje 
portál autobazár.sk, ktorý patrí pod internetový portál autobazár.eu a v ankete sa 
hlasuje na AUTOBAZAR ROKA prípadne v krajoch), má k dispozícii tzv. „kredity“, 
za ktoré je možné obstarávať napríklad „topovanie“ inzerátu zadarmo. Nasledovný 
obrázok 5 ilustruje hodnotu kreditu sa príslušnú služby, ktorú môže spoločnosť 
OPO využívať. 

Obrázok 5 Ponuka služieb za „kredity“

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO
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Spoločnosť cez internetový portál autobazar.eu využíva podslužbu na interne-
tovej stránke abmanager.sk, ktorá je prepojený s webovými portálmi autovia.sk, 
autobazar.sk, bazar.sk a samotným autobazar.eu. Nasledovný obrázok 6 ilustruje 
„Moja ponuka“ jazdených vozidiel spoločnosti OPO na internetovom portály abma-
nager.sk, ďalej vidíme ponuku služieb portálu a v pravom hornom rohu už spomí-
naný počet kreditov. Výhodou tohto internetového portálu je, že akékoľvek zmeny 
v inzerátoch sa automaticky aktualizujú aj v inzerátoch jazdených automobilov 
zverejnených spoločnosťou OPO s inzerátmi zverejnenými na webových portáloch 
autovia.sk, autobazar.sk, bazar.sk a samotným autobazar.eu. 

Obrázok 6 „Moja ponuka“ spoločnosti OPO na internetovom portáli abma-
nager.sk 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

 Ďalej na webovom portáli abmanger.sk môže spoločnosť OPO sledovať štatis-
tiku k inzerátu, ktorá obsahuje počet zobrazení za posledných 30 dní (obrázok 7). 

Obrázok 7 Štatistika vzhliadnutí vybraného inzerátu spoločnosti OPO

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO
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Spoločnosť taktiež inzeruje na internetovom portáli „autovia.sk“, kde zverejnenie 
inzerátu nie je spoplatnené. Cena „Topovania“ inzerátu sa odvíja od 1,70 EUR na 7 
dní až po 49 EUR na 49 dní. Spoločnosť sa rozhoduje podľa značky, typu, predaj-
nej ceny automobilu a požiadaviek prípadného majiteľa automobilu. 

Spoločnosť inzeruje aj na internetovom portáli „bazos.sk“, na ktorom je zverej-
nenie inzerátu bezplatné. 

Spoločnosť využíva aj služby na sociálnej sieti Facebook. Na Facebooku má 
spoločnosť zriadenú vlastnú stránku, ktorú spravuje poverený zamestnanec. Jeho 
náplň práce je aktualizácia údajov, zadávanie nových príspevkov a komunikácia 
z potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej tento zamestnanec zverejňuje odkaz na inzerát 
s podrobnosťami o automobile. Tiež nahráva detailnejšie fotografie nových auto-
mobilov v ponuke, krátke videá s hudbou, zverejňuje rôzne súťaže, aby tak spo-
ločnosť OPO oslovila, čo najväčšie množstvo potenciálnych zákazníkov prípadne, 
aby sa dostala do podvedomia v danom regióne. Zamestnanec nastavuje upozor-
nenia pre sledovateľov o blížiacej sa „novinke“ automobilu do predaja. Spoločnosť 
OPO disponuje aj svojou vlastnou internetovou stránkou, ktorú taktiež prezentu-
je na sociálnej sieti Facebook. Obsahuje základné údaje o ponúkaných službách 
spoločnosti OPO a aktuálnu ponuku jazdených vozidiel, ktorá sa pravidelne aktua-
lizuje. Táto webová stránka nevyžaduje extrémnu starostlivosť, pretože automatic-
ky pridáva a sťahuje inzeráty priamo zo stránky autobazár.eu 

Vykupovanie automobilov od zákazníkov, ktorí si vybrali svoje „nové“ jazdené 
vozidlo prebieha na základe stanovených podmienok spoločnosti. Tieto podmienky 
sú nasledovné- overenie stavu vozidla na základe skúšobnej jazdy, kontrola koz-
metických, mechanických vád alebo porúch, premeranie povlakovej vrstvy laku so 
špeciálnym meračom hrúbky laku. Kontrola pôvodu vozidla, histórie a počtu najaz-
dených kilometrov aj v autorizovaných servisoch, ak to daná značka dovoľuje, prí-
padne k automobilu vytlačí aj ODOPASS, aby spoločnosť OPO videla jeho históriu. 
Automobil sa prekontroluje aj z administratívnej stránky, a to či sa na automobil 
nevzťahuje záložné právo, či nie je leasingované v leasingovej spoločnosti alebo 
sa naň nevzťahuje exekúcia alebo iná ťarcha. Tieto skutočnosti sa dajú preveriť 
prostredníctvom Registra prevádzkových záznamov vozidiel a internetového por-
tálu notári.sk. Pri automobiloch s vyššou hodnotou, a to nad 15 000 EUR sa usku-
točňuje preverenie cez internetový portál overenie-vozidla.sk . Poplatok za jeden 
automobil činí sumu 14,90 EUR a cez internetový portál carvertical.sk činí poplatok 
za tri automobily sumu 17,90 EUR.

Sprostredkovateľská činnosť je uskutočňovaná prostredníctvom osobného kon-
taktu so zákazníkom, kedy sám zákazník príde s ponukou predaja jeho automobi-
lu. V tom prípade je so zákazníkom spísaná zmluva o sprostredkovateľskej činnos-
ti. Následne je auto odovzdané zamestnancovi, aby vykonal technickú prehliadku 
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vozidla, zabezpečil bežnú údržbu, umytie a vyčistenie (prostredníctvom externých 
firiem) automobilu a následné fotografovanie. Ďalej je automobil vystavený na pre-
dajnej ploche spoločnosti OPO a inzerované na internetových portáloch, ako je au-
tobazar.eu,  autovia.sk a bazos.sk. Pri takomto predaji platí predávajúci zákazník 
stojné pri jednorazovom predaji 50 EUR a to v prípade, ak sa vozidlo nepredá do 2 
mesiacov. Potom spoločnosť OPO prehodnotí, či je možné tento automobil ďalej 
ponúkať, prípadne prekonzultuje problematiku – cenu, stav, nejakú nutnú opravu 
na automobile, ktorú by bolo potrebné vykonať alebo zmeniť. Z vlastných skú-
seností spoločnosti OPO nie je možné totiž odhadnúť, kedy sa automobil predá, 
niekedy sa predá do týždňa, inokedy predaj trvá 1 až 2 mesiace. 

Ďalšia forma sprostredkovateľskej činnosti spočíva vo vybavení všetkých nále-
žitostí prislúchajúcich s odhlásením automobilu od pôvodného majiteľa na polícii. 
Prepis automobilu v rámci okresu prebieha na dopravnom inšpektoráte na základe 
splnomocnenia. Zákazník uhrádza kolok/ poplatok za prepis automobilu. Ak sa vo-
zidlo prepisuje v rámci okresu, nie je potrebného ho pristaviť a vymeniť štátne po-
znávacie značky (ŠPZ). Ak je z iného okresu treba priniesť ŠPZ. Povinné zmluvné 
poistenia, havarijné poistenie uzatvára zamestnanec spoločnosti OPO na mieste, 
prípadne zákazník si tie poistenia uzatvorí individuálne. Zákazníkovi je táto službu 
ponúkaná spoločnosťou OPO štandardne.

Financovanie obstarania „nového“ jazdeného automobilu prebieha prostredníc-
tvom zrealizovania lízingu. Konkrétne finančného leasingu, pri ktorom figuruje le-
asingová spoločnosť ako vlastník vozidla až do doby jeho splatenia. Financovanie 
obstarania automobilu sa vybavuje na počkanie do 45 minút, a to aj so schvále-
ním, po obhliadke automobilu alebo počas obhliadky. Jedná sa o auto-úver, pričom 
sa registruje záložné právo v centrálnom notárskom registri – žiadateľ je súčas-
ne držiteľ aj vlastník vozidla. Spotrebný úver sa realizuje bez zápisu záložného 
práva na vozidlo alebo zápisu financujúcej spoločnosti do technického preukazu 
ako vlastníka vozidla. Spoločnosti OPO plynie z realizovania financovania nákupu 
automobilu pre zákazníka provízia, ktorá sa pohybuje za vybavenie auto-úveru 
od 300 do 3000, 4000 EUR aj podľa ustanovenia NBS o výške RPMN, za vy-
bavenia spotrebného úveru plynie provízia v sume od 30 do 150 EUR. Provízia 
za obstaranie financovania prostredníctvom leasingovej zmluvy činí sumu od 300 
do 3000, 4000 EUR. Spoločnosť poskytuje túto službu na základe úspešne zlože-
ných skúšok (Sektor E poskytovanie úverov vyšší stupeň) prostredníctvom Inštitú-
tu bankového vzdelávania zriadeného Národnou bankou Slovenska. Táto skúška 
sa musí po štyroch rokoch opakovať za jednorazový poplatok 40 EUR. Na základe 
vykonanej skúšky môže konateľ spoločnosti vystupovať ako samostatný finančný 
agent a spolupracovať s bankovými inštitúciami, ako VÚB banka a ČSOB banka 
a s nebankovými inštitúciami ako je Quatrocar (patrí pod VÚB), HomeCredit, Cofi-
dis a Ahoj splátky. 



101

Nasledovný obrázok 8 ilustruje vývoj sprostredkovania financovania v prospech 
zákazníkov pri kúpe jazdeného automobilu podľa jednotlivých štvrťrokov a rozde-
lenia podľa financovania prostredníctvom úverov a prostredníctvom leasingu. 

V prvom štvrťroku spoločnosť OPO sprostredkovala financovanie piatich jazde-
ných automobilov formou úveru. Formou leasingu sprostredkovala financovanie 
šiestim automobilom. Druhý štvrťrok sprostredkovala spoločnosť OPO financova-
nie prostredníctvom úveru ôsmim automobilom a formou leasingu štyrom automo-
bilom. V treťom štvrťroku nastal nárast sprostredkovaní financovania jazdených 
automobilov prostredníctvom úveru, a to v počte 10 a sprostredkovanie financova-
nia prostredníctvom leasingu bolo pre päť automobilov. V poslednom štvrťroku na-
stal pri obidvoch formách financovania pokles, a to formou úverovania bolo finan-
covaných sedem automobilov a formou leasingu boli financované tri automobily. 

Obrázok 8 Vývoj sprostredkovania financovania spoločnosťou OPO

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

 Spoločnosť poskytuje povinné zmluvné poistenie motorového vozidla a hava-
rijné poistenie motorového vozidla. Zamestnanec spoločnosti OPO musel pre zís-
kanie oprávnenia na uzatváranie povinného zmluvného poistenia a havarijného 
poistenia motorových vozidiel absolvovať odbornú skúšku a získať osvedčenie pre 
stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore: Poistenie alebo zaistenie. Pričom 
túto skúšku je potrebné každé 4 roky opakovať s jednorazovým poplatkom 50 EUR 
a každý jeden rok je potrebné absolvovať online preškolenie za poplatok 30 EUR. 
Momentálne týmto osvedčením disponuje konateľ a jeden zamestnanec spoloč-
nosti OPO. 

Nasledovný obrázok 9 ilustruje počet uzavretých povinných zmluvných pois-
tení motorových vozidiel a havarijných poistení motorových vozidiel. Vidíme, že 
v prvom štvrťroku uzavrela spoločnosť OPO povinné zmluvné poistenie prislúcha-
júcom 89-tim automobilom a havarijné poistenie bolo uzavreté 11 automobilom, 
toto havarijné poistenie väčšinou súviselo s financovaním obstarania automobilu 
formou leasingu. V druhom štvrťroku poskytla spoločnosť OPO povinné zmluvné 
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poistenie 116 automobilom a havarijné poistenie bolo uzavreté deviatim automobi-
lom. V treťom štvrťroku počet uzatvorených povinných zmluvných poistení kleslo, 
a to 25 automobilov a naopak, počet uzatvorených havarijných poistení v porovna-
ní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 8. V štvrtom štvrťroku nastal pokles uza-
tvorených povinných zmluvných poistení, a to v počte 75 automobilov a havarijné 
poistenie uzatvorila spoločnosť OPO 13-tim automobilom. 

Obrázok 9 Vývoj uzatvorených poistení spoločnosťou OPO

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

 K vedľajším činnostiam spoločnosti zaraďujeme komisný predaj, umývanie, čis-
tenie, leštenie, lakovanie, fotenie a servis automobilov. Ku všetkým službám má 
spoločnosť dohodnutých obchodných partnerov za zvýhodnené ceny, ktorí jej tieto 
služby poskytujú. Tak isto je medzi týmito spoločnosťami dohodnutá spolupráca 
na úrovni vzájomného odporúčania sa medzi sebou pred potenciálnymi zákaz-
níkmi, čím sa zvyšuje dobré meno spoločnosti OPO. Ďalej sem patrí aj sponzo-
ring spoločnosťou OPO rôznych športovcov, ako je napríklad MMA bojovník alebo 
iných regionálnych jednotlivých športovcov.

Nasledovný obrázok 10 ilustruje predaj jazdených vozidiel v spoločnosti OPO 
v roku 2021. Vidíme rozdelenie vozidiel na úžitkové vozidlá do 3,5 tony, rodinné 
sedany/kombi a SUV automobily. Z obrázka 10 vyplynulo, že najviac sa predávajú 
rodinné sedany/kombi (malé športové automobily, kabriolety), a to počas všetkých 
štvrťrokov. Najviac rodinných sedanov predala spoločnosť OPO v druhom štvrťro-
ku, konkrétne 63 kusov. V ostatných dvoch štvrťrokoch predaj rodinných áut klesá 
a vo štvrtom štvrťroku sa ich predalo 38 kusov. Úžitkové vozidlá sa najviac predá-
vali v prvom štvrťroku, a to v počte 36 kusov. V druhom a treťom štvrťroku spo-
ločnosť OPO zaznamenala pokles predaja a nárast predaja opäť stúpol koncom 
roka 2021, a to v počte 29 kusov. SUV/mestské SUV vozidlá sa naopak najväčšie 
množstvo predalo vo štvrtom štvrťroku. konkrétne 32 kusov. Celkovo ich predaj má 
kolísavú tendenciu počas celého roka. Najmenej SUV/mestských SUV vozidiel sa 
predalo v treťom štvrťroku, a to iba 21 kusov. 
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Obrázok 10 Vývoj predaja vozidiel za jednotlivé štvrťroky 2021 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Spoločnosť je držiteľom viacerých ocenení, na základe ankety organizovanej in-
ternetovým portálom autobazar.sk, do ktorej sa zapájajú hlasujúci z celého Sloven-
ska. Jej cieľom je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb autobazármi po celom 
Slovensku. Ocenenie je udeľované podľa krajov alebo v rámci celého Slovenska. 

Už od roku 2016 získava spoločnosť OPO prvé miesto v tejto ankete. V roku 
2020, ako aj v roku 2021 opäť získala spoločnosť OPO prvenstvo v rámci Nitrian-
skeho kraja s titulom „najlepší autobazár v kraji“. 

1.3 Analýza externého mikro-prostredia vybranej spoločnosti OPO

Odberatelia jazdených automobilov sú prevažne súkromné osoby, ale zároveň 
aj podnikatelia s možnosťou odpočtu DPH (pri novších vozidlách alebo pri náklad-
ných do 3,5t). Zákazníci si väčšinou vyhliadnu automobil na webových stránkach, 
ako je autobazar.eu, autovia.sk alebo konkrétne na webovej stránke spoločnosti 
OPO. Následne títo zákazníci navštívia autobazár, aby si tak mohli auto osobne 
prehliadnuť, dohodnúť si skúšobnú jazdu a zistiť podrobnosti o automobile. Väč-
šina zákazníkov si pri predaji dohodne aj sprostredkovateľskú službu, teda prepis 
(v rámci okresu alebo neďalekých okresov) automobilu na dopravnom inšpektoráte 
a vybavenia povinného zmluvného poistenie motorového vozidla, prípadne hava-
rijného poistenia. 

Pri dodávateľoch v prípade spoločnosti OPO sa jedná prevažne o fyzické a práv-
nické osoby, ktoré chcú predať svoj súčasný automobil a väčšinou pochádzajú 
zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Talianska, Chorvátska a Švajčiar-
ska. Spoločnosť OPO vykoná prehliadku automobilu, aby nemalo skryté chyby 
a nepoškodila si dobré meno u potenciálnych zákazníkoch a následne sa pristúpi 
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k podpísaniu zmluvy o sprostredkovaní predaja automobilu alebo ho od dodáva-
teľa odkúpi.

Spoločnosť OPO spolupracuje s miestnym marketingovým sprostredkovateľom, 
ktorý má starosti tvorbu webovej stránky spoločnosti a tlač reklám na billboardy, 
ktoré sa nachádzajú v oboch smeroch na hlavnom dopravnom ťahu v meste. 

V meste, v ktorom spoločnosť sídli, je viacero autobazárov. Každý z nich však 
ponúka rôzny sortiment služieb spojených s vybranou podnikateľskou činnosťou 
a rôzny sortiment jazdených vozidiel. Je potrebné zdôrazniť, že mesto má počet 
obyvateľov 37 tisíc a sídli tam 16 autobazárov.

Nasledovná tabuľka 1 ilustruje významnejšiu konkurenciu autobazárov v meste. 
Spoločnosť BS Auto sa nachádza hneď pri vstupe do mesta. Jeho nevýhodou je 
malý pozemok a kamenistý podklad výstavnej plochy dovezených automobilov. 
Ponúka relatívne široký sortiment automobilov, a to SUV, rodinné sedany, úžitkové 
vozidlá do 3,5 tony, úžitkové vozidlá nad 3,5 tony rôznych značiek, ale v ponuke 
má prevažne staršie automobily s vyšším nájazdom kilometrov. Inzeruje automobi-
ly na internetovom portáli autobazar.eu. Ďalším konkurentom je LP AUTO-MOTO, 
ktorý hoci sídli pri vstupe do mesta, je však vo veľmi neprehľadnej a neprístupnej 
uličke, kde si ho naozaj máloktorý zákazník všimne. Ponúka na predaj SUV a ro-
dinné sedany rôznych značiek. Zo služieb ponúka predaj, výkup, financovanie, 
poistenie automobilu. Inzeruje automobily na vlastnej internetovej stránke. Spo-
ločnosť PORSCHE ponúka na svojej internetovej stránke výber jazdených vozidiel 
typu SUV a rodinných sedanov/kombi rôznych značiek (prevažne VW GROUP). 
Ponúka široký sortiment služieb ako je predaj, výkup, sprostredkovanie, financo-
vanie, servis a poistenie. 

Výhodou konkurenta EU Cars je, že jeho výstavná plocha je dobre viditeľná 
na hlavnom dopravnom ťahu v meste. Jeho ďalšou výhodou je rozľahlá výstavná 
plocha, ktorá je schopná vystaviť 100 automobilov. Ponúka široký sortiment jaz-
dených automobilov SUV, rodinných sedanov a úžitkových vozidiel do 3,5 tony 
rôznych značiek a ponuku služieb ako je predaj, výkup, financovanie: leasing a po-
istenie automobilov. Spoločnosť inzeruje svoju ponuku jazdených automobilov 
na webovom portáli autobazar.eu.. Pred vstupom do autobazára je veľký pútač 
s odkazom na autobazár. 

Ďalším konkurentom je Rival Car, ktorá sídli na hlavnom dopravnom ťahu s dob-
rým prístupom. Táto spoločnosť zastrešuje SUV automobily a rodinné sedany zna-
čiek Peugeot, Citroen, Suzuki a Kia. Disponuje dostatočným priestorom na vysta-
vovanie jazdených automobilov. Spoločnosť inzeruje jazdené automobily na svojej 
webovej stránke. Ponúka sortiment služieb ako je predaj, sprostredkovanie preda-
ja, financovanie, poistenie a servis. 
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V meste sídli taktiež spoločnosť AAA AUTO. Disponuje dobrým prístupom 
z hlavného dopravného ťahu v meste. Tak isto má k dispozícii dostatočne veľkú 
výstavnú plochu s ponukou SUV, rodinných sedanov a úžitkových vozidiel do 3,5 
tony rôznych značiek. Spoločnosť AAA AUTO ponúka najviac služieb spojených 
s touto podnikateľskou činnosťou, a to predaj, výkup, sprostredkovanie predaja, 
výmena, financovanie, prenájom, servis a poistenie automobilu. 

Spoločnosť Motor Car ponúka jazdené automobily značky Mercedes Benz, 
BMW, AUDI alebo iné prémiové značky, a to typu SUV a rodinné sedany. Jeho 
mottom je predaj kvalitných automobilov aj, keď sú jazdené. Spoločnosť disponuje 
dobrou lokalitou – prístup z hlavného dopravného ťahu z oboch strán a rozľahlou 
výstavnou plochou. Autobazár ponúka nasledovné služby: predaj, financovanie, 
servis a poistenie automobilov. 

Ďalším významnejším autobazárom je Welt Aauto Haus. Jeho sídlo je orientova-
né na výjazd z mesta, pričom nie je umožnený obojstranný prístup k areálu autoba-
zára. Výhodou tohto autobazáru je, že poskytuje naozaj široké spektrum činností 
ako je autoservis, predaj vozidiel, výkup vozidiel, prenájom, sprostredkovateľská 
činnosť, auto-umyváreň, financovanie kúpy vozidla a poistenie. Ponúka široký sor-
timent značiek vozidiel ako je BMW, Audi, Seat, Kia a podobne. 

Ďalším autobazárom v meste je AUTO ITALIA, ktorý sídli na hlavnom doprav-
nom ťahu vďaka čomu je dobre prístupný vjazd do areálu. Spoločnosť ponúka 
SUV a rodinné sedany rôznych značiek, ktoré sú prevažne dovážané z Talianska. 
Ponúka užší sortiment služieb v porovnaním s ostatnými konkurentmi, a to predaj, 
výkup automobilov, sprostredkovanie predaja automobilu a financovanie kúpy au-
tomobilu.

Tabuľka 1 Analýza externého mikro-prostredia vybranej spoločnosti

Názov Ponuka služieb

Ponuka vozidiel
SUV Rodinné 

sedany
Úžitkové 

vozidlá do 3,5 t
Úžitkové 
vozidlá  

nad 3,5 t
BS Auto Predaj, výkup, spro-

stredkovanie x x x x

LP AUTO-MOTO Predaj, výkup, komis, 
leasing, poistenie x x - -

PORSCHE Predaj, výkup, financo-
vanie: úverovanie, lea-
sing, servis, poistenie 

x x - -

EU Cars Predaj, výkup, financo-
vanie: leasing, poistenie x x x -

Rival Car Predaj, sprostredkova-
nie predaja, financova-
nie, poistenie

x x x -
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AAA AUTO Predaj, výkup, spro-
stredkovanie predaja, 
výmena, financovanie, 
prenájom, servis, pois-
tenie

x x x -

Motor Car Predaj, financovanie, 
servis, poistenie x x x -

Welt Auto Haus Predaj, sprostredko-
vanie predaja, výkup, 
financovanie, poistenie, 
servis, prenájom vozi-
diel, auto-umyváreň, 

x x x -

AUTO ITALIA Predaj, výkup, spro-
stredkovanie predaja, 
financovanie

x x - -

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.4 Finančné možnosti spoločnosti OPO

Táto podkapitola analyzuje mesačnú výšku  výdavkov a príjmov spoločnosti 
OPO. A identifikuje vlastné a externé zdroje financovania v prípade budúceho roz-
voja a investícií spoločnosťou OPO.

Tabuľka 2 popisuje súhrn mesačných výdavkov spoločnosti OPO v roku 2021 
za jednotlivé mesiace. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcej podkapitole, 
spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť na ploche, ktorá je v dlhodobom prenájme. 
V zmluve o dlhodobom prenájme je ustanovené, že je možné na tomto pozemku 
vykonávať menšie stavebné úpravy, ktoré je však v prípade ukončenia prenájmu 
možné uviesť aspoň čiastočne do pôvodného stavu. Mesačný nájom činí 1 650 
EUR s DPH a 150 EUR predstavujú platby za energie. Celkové ročné náklady 
na prenájom plochy predstavujú 15 600 EUR a ročné náklady na energie predsta-
vujú 1 800 EUR. Spolu tieto náklady predstavujú 17 400 EUR. Ďalej spoločnosť 
OPO inzeruje svoje jazdené automobily na internetových portáloch autobazar.eu, 
autobazar.sk autovia.sk a bazos.sk. Výdavky za túto inzerciu predstavujú ročné 
náklady 3 529 EUR. Prenájom billboardov vrátane tlače plagátu predstavujú ročné 
výdavky v sume 3 110 EUR. Spoločnosť OPO spolupracuje so svojím marketingo-
vým sprostredkovateľom, ktorý mu vyrába držiaky na ŠPZ jazdených automobilov 
s logom spoločnosti OPO v počte 1 000 kusov za rok. Ročné výdavky na tieto 
držiaky predstavovali sumu 960 EUR. Ďalej spoločnosť OPO platí ročné poiste-
nie majetku vo výške 400 EUR, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo 
výške 380 EUR ročne, a poistenie z výkonu povolania platí každoročne vo výške 
60 EUR za jedného zamestnanca, a teda pri počte zamestnancov 3 predstavuje 
ročná splátka 180 EUR. Spoločnosť má zazmluvnené 4 mobilné paušály od spo-
ločnosti Orange, za ktoré platí ročne sumu 1 377,37 EUR. Výdavky na pohonné 
hmoty predstavujú mesačne od 77 EUR do 116 EUR. Tieto výdavky sú vynalože-
né na bežnú administratívnu činnosť ako je nákup kancelárskych potrieb, výjazdy 
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na dopravný inšpektorát alebo na Obvodný úrad a podobne. Výdavky spojené 
s obstaraním automobilu predstavujú v priemere 8 320 EUR a ročné výdavky pred-
stavovali sumu 99 840 EUR. 

Tabuľka 2 Výdavky vykázané spoločnosťou OPO v roku 2021

Mesiac Druh výdavku v €

Nájom Mzdové 
náklady 
vrátane 

odvodov

Poistenie Inzercia Prenájom 
billboardov

Držiaky 
na ŠPZ

Mobilný 
paušál

PHM

Január 1 800 3 582 80 89,59  180 80 112,56 89,59

Február 1 800 3 759 80 97,51 230 80 119,35 97,51

Marec 1 800 3 792 80 105,4 250 80 115,24 105,4

Apríl 1 800 3 726 80 115,56 290 80 109,29 115,56

Máj 1 800 3 826 80 102,49 260 80 107,89 102,49

Jún 1 800 3 751 80 89,15 230 80 121,59 89,15

Júl 1 800 3 819 80 86,35 210 80 119,27 86,35

August 1 800 3 748 80 112,19 260 80 116,71 112,19

September 1 800 3 889 80 115,62 220 80 117,54 115,62

Október 1 800 3 749 80 89,63 240 80 108,67 89,63

November 1 800 3 751 80 77,56 350 80 107,26 77,56

December 1 800 3 869 80 109,21 390 80 122,00 109,21

Spolu 21 600 45 261 960 3 529 3 110 960 1 377,37 1 190,26

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Tabuľka 3 popisuje súhrn mesačných príjmov spoločnosti OPO za rok 2021. 

Príjmy z predaja jazdených automobilov predstavovali ročnú sumu 114 816 EUR 
za rok 2021. Najvyšší príjem z predaja automobilov zaznamenala spoločnosť OPO 
v mesiaci december, a to vo výške 12 896 EUR, nasledoval mesiac marec, a to vo 
výške 11 256 EUR a ešte v mesiaci november, v sume 11 237 EUR. Najnižší príjem 
dosiahla spoločnosť v mesiaci jún- iba 6 178 EUR. Príjmy zo sprostredkovateľskej 
činnosti, a teda predaja automobilu bez jeho výkupu od zákazníka predstavovali 
v roku 2021 sumu spolu 29 600 EUR. Najvyšší príjem zo sprostredkovateľskej čin-
nosti obdržala spoločnosť OPO v mesiaci december, a to 3 950 EUR, nasledoval 
mesiac február, v sume 2 950 EUR. Najnižší príjem zo sprostredkovateľskej čin-
nosti mala spoločnosť OPO v mesiaci august, a to v sume 1650 EUR a v mesiaci 
júl, 1 870 EUR. 

Príjmy z poisťovacej činnosti predstavovali za rok 2021 sumu spolu 14 824 EUR. 
Najvyšší príjem z poisťovacej činnosti dosiahla spoločnosť OPO v mesiaci október, 
a to v sume 1 478 EUR a v mesiaci november, vo výške 1 459 EUR. 
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Príjmy spoločnosti OPO zo sprostredkovania financovania automobilu pre zá-
kazníka a vo forme leasingu alebo auto – úveru predstavovali na rok 2021 sumu 
32 090 EUR. Najvyšší príjem spoločnosti OPO zo sprostredkovania financovania 
automobilu pre zákazníka dosiahla v mesiaci november vo výške 4 100 EUR a naj-
nižší príjem dosiahla v mesiaci august vo výške 1 650 EUR.

Tabuľka 3 Príjmy vykázané spoločnosťou OPO v roku 2021

Mesiac Druh príjmu v €

Príjem z predaja 
automobilu

Príjem zo sprostredko-
vateľskej činnosti

Príjem z poisťo-
vacej činnosti

Príjem zo sprostred-
kovania financovania

Január 7 898 2 250 1 324 3 200

Február 10 129 2 950 1 248 2 800

Marec 11 256 2 140 1 156 2 400

Apríl 10 178 2 650 1 291 3 200

Máj 9 872 2 350 1 258 2 350

Jún 6 178 2 590 1 268 2 590

Júl 8 753 1 870 963 1 800

August 8 961 1 650 975 1 650

September 8 159 1 960 1 257 2 200

Október 9 299 2 350 1 478 3 600

November 11 237 2 890 1 459 4 100

December 12 896 3 950 1 147 2 200

Spolu 114 816  29 600 14 824 32 090

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Tabuľka 4 ilustruje príjmy a výdavky spoločnosti OPO za jednotlivé mesiace 
a ich porovnanie. Pri porovnávaní jednotlivých mesiacov, sme dospeli k záveru, 
že najvhodnejšie mesiace na investície sú november a december, kedy má spo-
ločnosť OPO po odrátaní výdavkov od príjmov k dispozícii finančné prostriedky vo 
výške 13 363 EUR a 13 636 EUR. Za ďalšie vhodné mesiace na investície pova-
žujeme február, marec a apríl. Je však potrebné počítať aj s nepredvídateľnými 
situáciami, napríklad poistné udalosti, Lock Down a podobne. Za najmenej vhodné 
mesiace na investovanie do projektov považujeme august, kedy zostatková suma 
bola vo výške 6 927 EUR. 
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Tabuľka 4 Porovnanie príjmov a výdavkov spoločnosti OPO

Mesiac Príjem v € Výdavok v € Rozdiel v €
Január 14 672 6 014 8 658

Február 17 127 6 263 10 864

Marec 16 952 6 328 10 624

Apríl 17 319 6 316 11 003

Máj 15 830 6 359 9 471

Jún 12 626 6 241 6 385

Júl 13 386 6 281 7 105

August 13 236 6 309 6 927

September 13 576 6 418 7 158

Október 16 727 6 237 10 490

November 19 686 6 323 13 363

December 20 193 6 559 13 634

Spolu 191 330 75 420 115 910

Zdroj: Vlastné spracovanie

K vlastnými kapitálovým zdrojom spoločnosti OPO zaraďujeme:
- základné imanie, ktoré je vo výške 6 668 EUR. Pričom sa jedná o trvalé zdroje 

financovania, ktoré vložil vlastník pri založení spoločnosti OPO, je zapísané 
v obchodnom registri a je splatené v plnej výške;

- zákonný rezervný fond predstavuje za rok 2021 sumu 841 EUR;
- nerozdeliteľný zisk za rok 2021 predstavoval sumu 71 597 EUR.

Nasledovná tabuľka 5 ilustruje cudzie kapitálové zdroje spoločnosti OPO. ČSOB 
banka poskytuje pre podnikateľov kontokorentný úver a investičný úver. Konto-
korentný úver je možné čerpať podľa potrieb spoločnosti OPO a úroky sa platia 
z vyčerpanej sumy. Úverový limit je od 4000 do 300 000 EUR, splatnosť je mož-
né dohodnúť na dobu neurčitú, banka umožňuje bezplatné ukončenie, účel úveru 
nie určený bankou, je k nemu potrebné zriadiť podnikateľský účet v ČSOB banke 
a zabezpečenie úveru prebieha formou vyhlásenia ručiteľa. Investičný úver po-
núka ČSOB banka v sume od 4 000 do 500 000 EUR v závislosti od účelu a typu 
zabezpečenie, na dobu splácania od 1 do 15 rokov a je určený na kúpu, výstavbu 
a rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Kontokorentný úver poskytuje VÚB banka na bežnom účte zriadenom vo VÚB 
banke a do výšky stanoveného debetného limitu. Z bežného účtu uhrádza podni-
kateľ svoje výdaje, v prípade nedostatku vlastných prostriedkov automaticky do-
chádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca. 
Úroky sú účtované len za dni skutočného čerpania úveru a poskytuje ho spravidla 
na jeden rok. Investičný úver poskytuje VÚB banka na obstaranie hmotného ale-
bo nehmotného investičného majetku, ich modernizácia, rekonštrukcia, údržba, 
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nákup know-how, financovanie výskumu, financovanie prebieha priebežným čer-
paním podľa splatných daňových dokladov, splácanie je uskutočňované z disponi-
bilných zdrojov spravidla štvrťročnými alebo mesačnými splátkami.  

UniCredit bank poskytuje Investičný úver na štyri roky a Splátkový úver na obdo-
bie 1 až 6 rokov. Investičný úver je určený na financovanie drobných investičných 
projektov. Splátkový úver je určený na financovanie investičných zámerov podniku 
a čerpanie je realizované z firemného účtu zriadeného v Tatra banke. 

Slovenská sporiteľňa poskytuje kontokorentný úver, pri ktorom nie je potrebné 
preukazovať účel použitia finančných prostriedkov. Úver sa spláca automaticky pri 
pripísaní platieb na účet. Splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa 
jeho konečnej splatnosti. Splátkový úver poskytuje Slovenská sporiteľňa buď bez-
účelovo, kedy s lehotou splatnosti do 5 rokov alebo účelovo rekonštrukčné práce, 
výstavbu, kúpu nehnuteľnosti. Lehota splatnosti je až 12 rokov a podnik musí pre-
ukazovať účel úveru pri jeho čerpaní. 

Tabuľka 5 Analýza poskytovaných produktov bankovými inštitúciami

Banková 
inštitúcia

Produkt Podmienky Produkt Podmienky

ČSOB Kontokorent-
ný úver 

sídlo spoločnosti v SR, aktív-
ne podnikanie minimálne 1 rok, 
ročný obrat minimálne 10 000 
EUR

Investičný 
úver

sídlo spoločnosti v SR, 
aktívne podnikanie minimá-
lne 1 rok, ročný obrat mini-
málne 10 000 EUR

VÚB banka Kontokorent-
ný úver

preukázanie platobnej schop-
nosti, preukázanie účelu úveru, 
zabezpečenie úveru, daňové 
priznanie, účtovné výkazy 

Investičný 
úver

preukázanie bonity podni-
ku, preukázanie platobnej 
schopnosti, účel úveru, za-
bezpečenie úveru, dodanie 
potrebných dokladov

UniCredit Bank Investičný 
úver

aktívna podnikateľská činnosť 
minimálne dva roky, predlože-
nie finančných dokladov

Splátkový 
úver

aktívna podnikateľská čin-
nosť minimálne dva roky, 
predloženie finančných do-
klady

Slovenská  
sporiteľňa

Kontokorent-
ný úver

aktívna podnikateľská činnosť 
na území SR, predloženie fi-
nančných doklady

Splátkový 
úver

aktívna podnikateľská čin-
nosť na území SR, predlo-
ženie finančných doklady

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe podkladov bankových inštitúcií

2 Návrh financovania investícií spoločnosti – model

Nasledovné podkapitoly obsahujú charakteristiku plánovaných investícii spo-
ločnosti OPO s príslušnými kalkuláciami. Ďalej analyzuje dve modelové situácie 
financovania plánovaných investičných projektov prostredníctvom dvoch možností 
rozloženia financií pochádzajúcich z vlastných a cudzích zdrojov. 
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2.1 Plánované investície 

Pre vybudovanie vlastného fotokútika sme sa rozhodli z dôvodu, že z marketin-
gového hľadiska pôsobí na zákazníka dôveryhodnejšie, estetickejšie, keď sú všet-
ky ponúkané automobily rovnako nafotené a nasvietené. V tejto investícii vidíme 
potenciálne ušetrenie mzdových nákladov na fotografovanie vlastným zamestnan-
com. Rozmer vlastného fotokútika by bol 8 x 5 metrov, a teda 40 m2 a umiestenie 
by bola na ľavej strane prenajatého pozemku. Výstavba je jednoduchá, takže ne-
zaťaží spoločnosť OPO pri prípadnom zrušení nájomnej zmluvy, z ktorej vyplý-
va, aby nájomca dal celý pozemok do pôvodného stavu. Z tohto dôvodu sme sa 
rozhodli pre jednoduchú konštrukciu fotokútika. Nasledovný obrázok 13 ilustruje 
vizualizáciu pôdorysu fotokútika. 

Obrázok 11 Pôdorys fotokútika

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO

Spoločnosť OPO si dala u viacerých stavebných spoločností v meste vypraco-
vať cenové ponuky spojených s vizualizáciou, potrebným materiálom, stavebnými 
úpravami a samotnou výstavbou fotokútika. Stavebné úpravy zahŕňajú zemné vý-
kopové práce, uloženie makadamu, uloženie sivej zámkovej dlažby, montáž sendvi-
čového panelu v sivej farbe, betónovanie a elektrifikácia budovy. Materiál zahŕňal 
sivú zámkovú dlažbu a makadam. Taktiež spoločnosť OPO žiadala cenovú ponu-
ku na podsvietenie a osvetlenie loga ako aj jeho vyrezanie. Tieto cenové ponuky 
od jednotlivých potenciálnych dodávateľov ilustruje tabuľka 6. Vidíme, že najdrah-
šiu cenovú ponuku na stavebné úpravy a výstavbu fotokútika vypracovala spoloč-
nosť Molda, a to v sume 8 990 EUR, nasledovala spoločnosť Galatostav so svojou 
cenovou ponukou vo výške 8 840 EUR. Ďalej spoločnosť Relastav vypracovala 
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cenovú ponuku na stavebné úpravy a výstavbu fotokútika vo výške 8 830 EUR. 
Spoločnosť OPO sa rozhodla prijať cenovú ponuku stavebnej spoločnosti HOLD, 
s. r. o. na stavebné úpravy a výstavbu fotokútika. Stavebná spoločnosť HOLD, s. 
r. o. má dobré a spoľahlivé meno v meste a suma cenovej ponuky predstavovala 
výšku 8 400 EUR. Predpokladaná výstavba fotokútika sú štyri týždne. 

Tabuľka 6 Cenové ponuky obstarania fotokútika

Stavebná  
spoločnosť Galatostav Hold, s. r. o. Molda Relastav

Druh činnosti Jednotková 
cena  
m2/EUR

Cena 
spolu 
v EUR

Jednotková 
cena  
m2/EUR

Cena 
spolu 
v EUR

Jednotková 
cena  
m2/EUR

Cena 
spolu 
v EUR

Jednotková 
cena  
m2/EUR

Cena 
spolu 
v EUR

Zemné práce  
(výkop) 50 2 000 47 1 880 52 2 080 45 1 800

Makadam 11 440 10 400 14 560 13 520
Sivá zámková 
dlažba 39 1 560 38 1520 43 1 720 37 1 480

Ukladanie  
zámkovej dlažby 26 1 040 21 840 30 1 200 28 1 120

Sendvič panel  
v sivej farbe 
s montážou

- 1 100 - 1 200 - 1110 - 1350

Betónovanie 35 1400 30 1 200 25 1 000 32 1 280
Vizualizácia - 250 - 260 - 200 - 180
Elektrifikácia  
budovy - 240 - 220 - 250 - 230

Podsvietenie, 
osvetlenie - 400 - 380 - 420 - 390

Vyrezanie loga - 410 - 500 - 450 - 480
Cena spolu - 8 840 - 8 400 - 8 990 - 8 830

Zdroj: Vlastné spracovanie

Nasledovný obrázok 12 ilustruje vizualizáciu fotokútika s automobilom a bez au-
tomobilu, vrátane loga spoločnosti OPO Cars. Podľa tejto vizualizácie budú všetky 
fotky v inzercii vyzerať jednotne a úhľadne. Samozrejme, automobil bude nafotený 
z rôznych uhľov, aby si ho mohol potenciálny zákazník čo najlepšie prezrieť pred 
osobnou návštevou autobazára. 

Obrázok 12 Vizualizácia fotokútika

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov spoločnosti OPO
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K ďalšej plánovanej investícii zaraďujeme vybudovanie vlastnej auto-umyvárne. 
Keďže každý automobil treba pred odfotografovaním umyť, a tak isto aj pred sa-
motným pristavením na výstavnej ploche v spoločnosti OPO, treba dbať na jeho 
čistotu, aby čo najlepšie zaujal a zapôsobil na potenciálneho zákazníka, považu-
jeme za potrebné vybudovanie vlastnej auto-umyvárne, aby tak spoločnosť OPO 
ušetrila náklady na umývanie automobilov. Treba pripomenúť, že spoločnosť OPO 
sídli pri hlavnej ceste, kde je prítomná vysoká prašnosť, a preto treba automobily 
pravidle umývať. Tak isto sa zníži riziko poškodenia alebo havárie automobilu pri 
jeho premiestňovaní k auto-umyvárni, a tak isto ušetrí spoločnosť OPO čas za-
mestnanca, ktorý sa namiesto presúvania automobilu môže venovať nahrávaniu 
inzerátov na internetové portály bazos.sk, autobazar.sk, autobazar.eu a autovia.
sk, alebo viesť obhliadku a diskusiu o jazdenom automobile s potenciálnym zákaz-
níkom, a to buď telefonicky alebo osobne.

Spoločnosť OPO príde s výstavbou auto-umyvárne o 2 výstavné miesta pre 
jazdené automobily, ale spoločnosť sa rozhodla investovať do ponuky drahších 
jazdených automobilov, a tým osloviť širšiu klientelu záujemcov. 

Nasledovná tabuľka 7 ilustruje cenové ponuky na výstavbu auto-umyvárne. 
Rozmer vlastnej auto-umyvárne by bol 6 x 5 metrov, teda 30 m2 , a umiestenie by 
bolo na ľavej strane prenajatého pozemku, pretože tam sa nachádza vodovodná 
a elektrická prípojka. Elektrická prípojka je dôležitá pre ohrev vody. Tak isto sa 
na tejto strane nachádza mestská kanalizácia, čo uľahčuje pripojenie kanalizácie 
auto-umyvárne. Stavebné činnosti zahŕňajú výkop, uloženie makadamu, betóno-
vanie betónovej platne vrátane armovania a prívod kanalizácie a vody. Pri vstupe 
do umyvárne a výstupe je potrebné vyasfaltovať príjazdovú a výjazdovú cestu. 
Ďalej je potrebné inštalovať rozvody elektriny. Montáž prístrešku a zariadení, ako 
je vysokotlaková wapka a nanášač aktívnej peny, sú činnosti v poslednej fáze 
stavebných činností. Najvyššiu cenovú ponuku zostavila stavebná spoločnosť 
Relastav, a to v sume 9 480 EUR. Cenová ponuka stavebnej spoločnosti Molda 
je o 360 EUR nižšia oproti cenovej ponuke spoločnosti Relastav a predstavovala 
sumu 9 120 EUR. Stavebná spoločnosť Hold, s. r. o. poskytla cenovú ponuku 
výstavby auto-umyvárne vo výške 8 900 EUR, pričom nepredstavovala najnižšiu 
ponuku. Najnižšiu cenovú ponuku na výstavbu auto-umyvárne zostavila staveb-
ná spoločnosť Galatostav, a to vo výške 8 890 EUR. Spoločnosť OPO si zvolila 
stavebnú spoločnosť Galatostav. Predpokladaná výstavba auto-umyvárne je 8 
týždňov. 
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Tabuľka 7 Cenové ponuky na výstavbu auto-umyvárne

Stavebná 
spoločnosť

Galatostav Hold, s. r. o. Molda Relastav

Druh činnosti Jednotková 
cena 
m2/EUR

Cena 
spolu 
v €

Jednotková 
cena 
m2/EUR

Cena 
spolu 
v €

Jednotková 
cena 
m2/EUR

Cena 
spolu 
v €

Jednotková 
cena 
m2/EUR

Cena 
spolu 
v €

Zemné práce 
(výkop)

50 1 500 47 1 410 52 1 560 45 1 800

Makadam 11 330 10 300 14 420 13 390
Betónová platňa 
(vrátane armovania)

75 2 250 73 2 190 67 2 010 68 2 040

Rozvody elektriny - 380 - 450 - 420 - 390

Kanalizácia - 1 100 - 1 200 - 1 110 - 1250
Prívod vody - 800 - 950 - 1 000 - 980
Príjazdová 
a výjazdová cesta 
5x2 m

- 580 - 680 - 610 - 630

Montáž prístrešku 
a zariadení 

- 1 890 - 1780 - 1990 - 2 000

Cena spolu - 8 890 - 8 900 - 9 120 - 9 480

Zdroj: Vlastné spracovanie

Jazdené automobily sa umývajú spoločnosťou OPO podľa potreby. Jazdený au-
tomobil je potrebné umyť ešte pred jeho nafotením pre potreby inzerovania a jeho 
vystavovanie na ploche. Avšak tým, že výstavná plocha je pri prašnej ceste a auto-
mobily čelia poveternostným podmienkam, musí spoločnosť OPO dbať o čistotou 
prezentovaných automobilov v pravidelných intervaloch. V priemere je potrebné 
umyť každý mesiac 20 jazdených automobilov. Rovnako aj pri ohlásenej obhliadke 
automobilu zo strany potenciálneho zákazníka, je potrebné automobil umyť, čím sa 
vytvorí u zákazníka lepší dojem, pretože si ho obhliadne ako čisté a overí si vizu-
álnu stránku automobilu, spozoruje prípadné nedostatky, ako sú jemné škrabance 
laku a podobne. Vybudovanie vlastnej auto-umyvárne by šetrilo čas zamestnanca 
na výjazde do externej auto-umyvárne.

Priemerné mesačné náklady na umytie jedného až 20-tich automobilov v pláno-
vanej vybudovanej auto-umyvárni, vrátane nákupu autokozmetiky uvádzame v ta-
buľke 8. Z autokozmetiky sme zvolili Auto Glanz Aqua-Seal – hydro sealant, ktorý 
slúži k udržaniu lesku laku jazdeného automobilu, jeho jednotková cena pri kúpe 
piatich litrov predstavuje sumu 0,011 EUR/1 ml, celková nákupná cena za 5 000 
mililitrov predstavuje sumu 55,49 EUR s DPH. Spotreba tejto autokozmetiky na je-
den automobil závisí od veľkosti karosérie, a to pri použití 15 mililitrov prestavuje 
náklady 0,166 EUR. Pri použití 20 mililitrov predstavuje náklady 0,221 EUR. Celko-
vá spotreba tejto autokozmetiky pri priemernom umytí 20 automobilov predstavuje 
sumy od 3,32 EUR do 4,43 EUR. 

Prostriedok  Auto Glanz Valet + Snowfoam – pH neutrálna aktívna pena sa napl-
ní do napeňovača a následne aplikuje. Jeho jednotková cena predstavuje pri náku-
pe piatich litrov sumu 0,0047 Eur/1 ml. Celková obstarávacia cena 5 000 mililitrov 
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predstavuje 23,94 EUR s DPH. Na automobil sa aplikuje 10 až 20 mililitrov, podľa 
veľkosti karosérie. Po aplikácii sa zmyje tlakom vody. Pri aplikovaní 10 ml predsta-
vujú náklady sumu 0,2478 EUR a pri aplikovaní 20 ml predstavujú náklady sumu 
0,0957 EUR. Celková spotreba tejto autokozmetiky pri priemernom umytí 20 auto-
mobilov predstavuje sumu od 0,95 EUR do 1,91 EUR. 

Spotreba vody pri použití 15 litrov a jednotkovej cene 0,9060 EUR/m3 predsta-
vuje pri umytí 20-tich automobilov sumu 0,4016 EUR//m3. Pri tomto množstve pou-
žitej vody predstavuje stočné pri 20-tich automobiloch stočné 0,40 EUR. Spotreba 
elektrickej energie pri umytí jedného automobilu predstavuje 0,15 EUR/1kWh a pri 
umytí 20-tich automobilov vynaloží spoločnosť OPO náklady na elektrickú energie 
v sume 3 EUR. Celkové náklady vynaložené pri umytí 20-tich automobilov pred-
stavujú sumu 10 EUR. 

Tabuľka 8 Priemerné mesačné náklady 

Položka Jednotková cena Celková 
suma v €

Spotreba na jeden  
automobil v €

Mesačné náklady na 
20 automobilov v €

Auto Glanz Aqua-Seal 
– hydro sealant – Vosk 
pre udržanie lesku laku  

0,011098 EUR /1 ml 55,49 
s DPH/ 

5 000 ml

15 – 20 ml podľa veľkosti 
karosérie

= 0,16647 EUR/15 ml

= 0,22196 EUR/20 ml

3,3294 EUR/15 ml

4,4392 EUR/20 ml

Auto Glanz Valet+ 
Snow foam – pH ne-
utrálna aktívna pena

 

0,004788 EUR /1 ml 23,94 
s DPH/ 

5 000 ml

10 – 20 ml podľa veľkosti 
karosérie

=0,04788 EUR/10ml

=0,09576 EUR/20ml

0,9576 EUR/10 ml

1,9152 EUR/20 ml

Vodné 0,9060 EUR/m3 - 10-15 litrov = 0,015 m3

0,01359 EUR/ 0,015 m3

0,2718 EUR

Stočné 1,3388EUR/m3 - 10-15 litrov = 0,015 m3

0,020082 EUR/ 0,015 m3

0,40164 EUR

Elektrická energia 0,15 centov / /1kWh - spotreba 0,15 EUR/1kwh 3 EUR

Spolu - - 0,50 10 EUR

Zdroj: Vlastné spracovanie

Ďalšou plánovanou investíciou spoločnosti OPO je zamestnanie štvrtého za-
mestnanca, pričom jeho nástup by bol možný od 1. februára. Zamestnaním nového 
zamestnanca by bolo možné urýchliť administratívne činnosti, ako napríklad vyba-
vovanie dokladov a ŠPZ na dopravnom inšpektoráte alebo pri nahrávaní nových 
inzerátov na internetových portáloch bazos.sk, autovia.sk, autobazar.sk a autoba-
zar.eu. 
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Z dôvodu vyššej návštevnosti autobazára potenciálnymi zákazníkmi by mal mať 
budúci zamestnanec dostatočný priestor na zaškolenie sa do pracovných povin-
ností a získal by potrebnú prax. Podmienkou zamestnania je vodičské oprávnenie 
B, práca s počítačom zahrňujúca prácu s internetovými stránkami, programami 
ako MS WORD, MS EXCEL a GIMP alebo CorelDRAW, príjemné vystupovanie, 
komunikačné zručnosti a prax 2 roky. 

Pracovná náplň nového zamestnanca by zahrňovala nasledovné činnosti: 
- príprava kúpnopredajných, leasingových a sprostredkovateľských zmlúv; 
- fakturácia;
- inzerovanie;
- spravovanie sociálnej siete Facebook;
- mailová komunikácia;
- úprava fotografií;
- návšteva banky a úradov s cieľom overenia splnomocnenia;
- poštová korešpondencia;
- príprava podkladov pre preklad.

Mesačná hrubá mzda zamestnanca by činila 750 EUR. Táto suma by predsta-
vovala pre zamestnanca v čistej mzde poukázanej na bankový účet sumu 598,60 
EUR. Z hľadiska spoločnosti OPO je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že cena 
práce by predstavovala sumu 1 013, 99 EUR za mesiac. Táto cena práce pred-
stavuje celkové mzdové náklady, ktoré bude musieť spoločnosť OPO vynaložiť 
za zamestnanca, a to je čistá mzda, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovni 
a preddavok na daň z príjmu daňovému úradu (tabuľka 9). 

Tabuľka 9 Výpočet čistej mzdy

Položka % €
Nemocenské poistenie 1,4 10,5
Dôchodkové poistenie 14 105
Dôchodkové poistenie-invalidné 3 22,5
Poistenie v nezamestnanosti 1 7,5
Úrazové poistenie 0,8 6
Garančné poistenie 0,25 1,87
Rezervný fond solidarity 4,75 35,62
Zdravotné poistenie 0 75
Odvody spolu - 263,99
Preddavok na daň 19 50,9
Čistá mzda - 598,6
Hrubá mzda - 750
Cena práce - 1 013,99

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Pracovné benefity, ktoré spoločnosť OPO pre svojho nového zamestnanca po-
núka je tablet, smartphone a notebook. Výdavky spojené so zaobstaraním pra-
covných benefitov ilustruje tabuľka 10. Suma tabletu predstavuje 200 EUR, suma 
notebooku potrebného pre spravovanie facebookovej stránky spoločnosti OPO, 
úpravu inzerátov, fotografií a podobne predstavuje 500 EUR a výdavky spojené 
so zaobstaraním pracovného smartphone je 390 EUR. Paušál zvolila spoločnosť 
OPO 25 EUR mesačne u spoločnosti ORANGE. Tento drobný majetok nebudeme 
odpisovať, bude hneď zaradený do priamej spotreby, a teda ako náklad.

Tabuľka 10 Výdavky spojené s obstaraním pracovných benefitov v €

Tablet Notebook Smartphone
Obstarávacia cena 200 EUR 500 EUR 390 EUR + 25 EUR paušál
Spolu 1 090 EUR 

Zdroj: Vlastné spracovanie

Spoločnosť OPO väčšinou sprostredkúva predaj jazdených automobilov pre 
zákazníka. Z tejto činnosti plynie spoločnosti provízia z predaja a spoločnosť 
nemá viazané svoje finančné prostriedky v automobile. Avšak pri kúpe automo-
bilu by spoločnosť OPO získala vyšší zisk z predaja jazdeného vozidla, pretože 
pri sprostredkovaní predaja získava iba províziu, preto spoločnosť OPO plánuje 
nakúpiť štyri jazdené automobily.

Nasledovná tabuľka 11 obsahuje opis plánovaného nákupu jazdených vozidiel. 
Spoločnosť OPO plánuje zaobstarať jazdené automobily značky, ktoré zo štatistic-
kej skúsenosti predaja sú najviac obľúbené modely a motorizácie: Škoda SuperB 
COMBI s výbavou Style 2.0 TDI DSG, objem motora 1998 cm3, 110 kW, rok výro-
by 2017, nájazd 127 000 km, Škoda Octavia s výbavou Elegance 2.0 TDI, objem 
motora 1998 cm3, 110 kW, rok výroby 2018, nájazd 134 000 km, Volkswagen Golf 
s výbavou Higline 1.4 TSI, objem motora 1398 cm3, 81 kW, rok výroby 2015, nájazd 
85 000 km a Volkswagen Passat s výbavou Higline 2.0 TDI, DSG, objem motora 
1998 cm3, 140 kW, rok výroby 2018, nájazd 140 000 km. Obstarávacia ako aj pre-
dajná cena automobilu je závislá od výbavy automobilu, od roku výroby, od technic-
kého stavu automobilu, od počtu najazdených kilometrov, histórie vozidla, histórie 
poškodení, prípadne klampiarske/lakernícke opravy sú tiež dôležitým ukazovate-
ľom. Obstarávacia cena automobilu Škoda SuperB COMBI by nemala presiahnuť 
sumu 18 000 EUR, pri Škode Octavia by obstarávacia cena nemala presiahnuť 
sumu 15 000 EUR, pri Volkswagen Golf by obstarávacia cena nemala presiahnuť 
sumu 12 000 EUR a pri Volkswagen Passat by obstarávacia cena nemala pre-
siahnuť sumu 16 000 EUR. Tak isto tabuľka obsahuje predpokladanú výšku zis-
ku z predaja jazdeného automobilu v eurách po odrátaní obstarávacích nákladov, 
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ktoré predstavujú náklady spojené s údržbou automobilu a nákladov spojených 
s prihlásením vozidla. Predpokladaná výška zisku z predaja jazdeného automo-
bilu Škoda SuperB COMBI Style po odrátaní obstarávacích nákladov predstavuje 
2 500 EUR. Výška predpokladaného zisku z predaja automobilu značky Škoda 
Octavia Elegance po odrátaní obstarávacích nákladov predstavuje 2 000 EUR. 
Zisk z predaja jazdeného automobilu značky Volkswagen Golf Highline po odrátaní 
obstarávacích nákladov predstavuje 1 200 EUR a výška zisku z predaja automobi-
lu značky Volkswagen Passat Variant Highline po odrátaní obstarávacích nákladov 
predstavuje sumu 2 000 EUR.

Výška poistného na automobil závisí od veku, bydliska a škodového priebehu 
klienta. Pri havarijnom poistení aj PZP sa výška provízie odvíja aj od nastavenia 
platby poistného, to znamená, či je poistné splatné štvrťročne, polročne alebo ce-
loročne. Pri zvolených značkách jazdených automobilov a ich výbave by predpo-
kladaná výška provízie zo sprostredkovania poistenia predstavovala fixnú sadzbu 
8 %. Predpokladaná výška provízie z PZP pri automobile Škoda SuperB COMBI 
Style je 175,55 EUR, pri automobile Škoda Octavia Elegance predstavuje sumu 
125,44 EUR, pri automobile Volkswagen Golf Highline predstavuje sumu 125,44 
EUR, pri Volkswagen Passat Variant Highline je 189,23 EUR. Predpokladaná výška 
provízie z havarijného poistenia predstavuje pri automobile Škoda SuperB COMBI 
Style sumu 699,49 EUR, pri automobile Škoda Octavia Elegance sumu 550,84 
EUR, pri automobile Volkswagen Golf Highline sumu 410,88 EUR a pri automobile 
Volkswagen Passat Variant Highline sumu 778,15 EUR. 

Výška provízie zo sprostredkovania financovania sa odvíja od značky automo-
bilu, roku výroby automobilu, druhu motorizácie, počtu najazdených kilometrov 
a od výšky akontácie, dĺžky splácania úveru, či sa jedná o fyzickú osobu – nepod-
nikateľa, SZČO alebo právnickú osobu – podnikateľa a zvoleného produktu pri 
financovaní. V praxi to znamená, že čím nižšia akontácia a dlhšia doba splácania, 
tak tým vyššia provízia zo sprostredkovania financovania. Predpokladaná výška 
provízie zo sprostredkovania financovania pri použití 2. najlepšieho produktu pre 
zákazníka predstavuje pri automobile Škoda SuperB COMBI Style sumu 829 EUR, 
pri automobile Škoda Octavia Elegance sumu 497 EUR, pri automobile Volkswa-
gen Golf Highline sumu 383 EUR a pri automobile Volkswagen Passat Variant 
Highline sumu 693 EUR.
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Tabuľka 11 Predpokladané provízie pri predaji jazdených automobilov

Značka 
automobilu

Obstarávacia 
cena  v €

Zisk 
v €

Provízia 
z havarijného 
poistenia v €

Provízia 
z PZP v €

Provízie zo 
sprostredkovania 
financovania  v €

Škoda SuperB 
COMBI Style   18 000 2 500 699,49     175,55 829

Škoda Octavia 
Elegance 15 000 2 000 550,84 159,75 497

Volkswagen 
Golf Highline  12 000 1 200 410,88 125,44 383

Volkswagen  
Passat Variant  
Highline

16 000 2 000 778,15 189,23 693

SPOLU 61 000 7 700 2 439,36 649,97 2 402

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Poznámka: Uvedené sumy provízií z poistenia PZP alebo havarijného poistenia 
sú z poistenia, z ktorého predstavuje 8 %. Provízia z financovania je pri použití  
2. najlepšieho produktu a to s klientmi pri použití akontácie min. 30 % z ceny vo-
zidla po dobu splácania od 36 mesiacov do 60 mesiacov. 

Náklady spojené s obstaraním plánovaných jazdených automobilov ilustruje ta-
buľka 12. Náklady spojené s údržbou jazdeného automobilu predstavujú vnútorné 
vyčistenie ako je tepovanie, vysávanie, obnova plastov a podobne. A vonkajšia 
údržba umytie, leštenie a drobné opravy napríklad laku. Pri jazdenom automo-
bile značky Škoda SuperB COMBI Style predstavujú náklady na údržbu sumu 
280 EUR. Pri automobile značky Škoda Octavia Elegance predstavujú náklady 
na údržbu 250 EUR. Náklady na údržbu automobilu značky Volkswagen Golf High-
line predstavujú sumu 220 EUR a pri značke Volkswagen Passat Variant Highline 
predstavujú sumu vo výške 270 EUR. Náklady spojené s prihlásením automobilu 
predstavujú pri Škoda Super B Style sumu 133 EUR. Pri automobile značky Škoda 
Octavia Elegance predstavujú náklady spojené s prihlásením sumu 133 EUR. Pre 
automobil značky Volkswagen Golf Highline predstavujú náklady na prihlásenie 
sumu 66 EUR a pri automobile značky Volkswagen Passat Variant predstavujú 
sumu vo výške 299 EUR.
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Tabuľka 12 Predpokladané náklady spojené s obstaraním automobilov

Značka automobilu Náklady na 
údržbu v €

Prihlásenie 
automobilu v € Spolu v €

Škoda SuperB Style 280 133 413
Škoda Octavia 
Elegance 

250 133 383

Volkswagen Golf High 
line 

220 66 286

Volkswagen Passat 
Variant High line

270 299 569

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Ďalej spoločnosť OPO plánuje polep magnetmi firemného automobilu v čase 
letných mesiacov, kedy je v meste zvýšený pohyb chodcov aj automobilov. Tým 
by o sebe chcela upovedomiť potenciálnych zákazníkov. S firemným automobilom 
spoločnosť OPO navštevuje Dopravný inšpektorát a iné inštitúcie. Jednalo by sa 
o polep prostredníctvom magnetov s logom, a krátkym výstižným sloganom spo-
ločnosti OPO. Obstaranie magnetického polepu na automobil by predstavovalo 
sumu 200 EUR s DPH. 

2.2 Modelová situácia 

Táto podkapitola je zameraná na analyzovanie vhodných možností financovania 
plánovaných investícií spoločnosťou OPO, a to z vlastných zdrojov a z cudzích 
zdrojov. 

Pre potreby financovania plánovaných investícií sme analyzovali ponuky banko-
vých inštitúcií. Rozhodli sme sa pre použitie dvoch konkrétnych produktov vo vy-
braných bankových inštitúciách, a to kontokorentný úver od Slovenskej sporiteľni 
a investičný úver od UniCredit Banky. 

Spotrebný úver sme nezvolili pre financovanie plánovaných investícií spoloč-
nosti OPO, pretože v priemere poskytujú banky úrokovú sadzbu vo výške 15 až 
21 % p. a., čo považujeme za príliš vysokú úrokovú sadzbu a väčšina bánk po-
skytuje iba úver do výšky 25 000 EUR. Pri takej nízkej sume úveru sa spoločnosti 
OPO viac oplatí požiadať o kontokorentný úver alebo investičný úver, pretože pri 
nich ponúkajú bankové inštitúcie nižšie úrokové sadzby p. a..

Cudzie zdroje financovania investičných zámerov spoločnosti OPO budú tvoriť 
teda:

- kontokorentný úver: pri tomto úvere poskytuje Slovenská sporiteľňa fixnú 
úrokovú sadzbu vo výške 8,2 % p. a. do výšky čerpania úveru 60 000 EUR. 
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Samozrejme si Slovenská sporiteľňa účtuje poplatok za poskytnutie úveru vo 
výške 290 EUR mesačne, ďalej vyžaduje zriadenie účtu, za ktorý si účtuje 
mesačný paušálny poplatok za vedenie účtu vo výške 30 EUR, ktorý obsa-
huje určité množstvo prevodov, výberov a vkladov, a doba splatnosti úveru 
predstavuje 4 roky;

- investičný úver: UniCredit Banka poskytuje investičný úver do výšky 40 000 
EUR a fixná úroková sadzba predstavuje 3,9 % p. a., doba splatnosti sú 4 
roky. Taktiež banka vyžaduje zriadenie účtu, ktorý je spoplatnení vo výške 
25 EUR mesačným paušálom. Ďalej si UniCredit Banka účtuje jednorazový 
poplatok za poskytnutie úveru sumu 250 EUR. 

Vlastné zdroje financovania investičných zámerov spoločnosti OPO bude tvoriť:
- časť nerozdeliteľného zisku z roku 2021, ktorý predstavoval celkovú sumu 

71 597 EUR.

Pri voľbe kontokorentného úveru zo Slovenskej sporiteľne by sme čerpali úver 
do výšky 60 000 EUR, ktorý by sme použili na plánovanú investíciu nákupu jaz-
dených automobilov v celkovej výške 62 651 EUR. Časť obstarávacích nákladov 
na vybrané značky jazdených automobilov budeme čerpať z vlastných zdrojov a to 
2 651 EUR, pretože touto sumou by sme prekročili limit úveru. Nákup prvých dvoch 
automobilov by mohol byť zrealizovaný v mesiaci marec, v tomto mesiaci stúpa 
návštevnosť autobazára spoločnosti OPO zo strany záujemcov o jazdené automo-
bily. V mesiaci apríl by mohol byť zakúpený ďalší jazdený automobil a v mesiaci 
máj by mohol byť zakúpený posledný jazdený automobil.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že cudzie finančné zdroje na plánované investície 
na obstaranie vybraných značiek jazdených vozidiel by predstavovali sumu 60 000 
EUR a 22 791 EUR by predstavovali finančné zdroje pochádzajúce z vlastných 
zdrojov spoločnosti OPO. V tomto prípade by zdroje vlastných zdrojov predstavo-
vali zisk z minulých rokov, ktorý tvorila spoločnosť vo výške 71 597 EUR. V per-
centuálnom vyjadrení predstavuje financovanie prostredníctvom cudzích zdrojov 
63,63 % a prostredníctvom vlastných zdrojov 36, 37%. 

Tabuľka 13 ilustruje splátkový kalendár na jeden rok podľa úverovej zmluvy zo 
strany Slovenskej sporiteľne za poskytnutie kontokorentného úveru. Ako sme už 
spomenuli v marci by sa obstarali dva jazdené automobily, a to Škoda SuperB 
COMBI Style v hodnote 17 000 EUR a Volkswagen Passat Variant Highline v hod-
note 16 000 EUR. To by znamenalo, že v mesiaci marec by z kontokorentného úve-
ru čerpala spoločnosť OPO úver vo výške 32 000. Na výpočet mesačnej splátky 
úroku sme museli prepočítať 8,2 % úrok p. a. na jeho výšku za mesiac a teda sme 
dospeli k hodnote 0,67012 % p. m. (per mensem). Úrok z kontokorentného úveru 
sa vždy prepočítava k poslednému dňu v mesiaci. Pri čerpaní kontokorentného 
úveru vo výške 32 000 k 31.3 predstavuje mesačná suma úroku vo výške 221,14 
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EUR. V ďalšom mesiaci apríl sa jedno z automobilov predalo Škoda SuperB COM-
BI Style v hodnote 17 000 EUR, o túto sumu je potrebné výšku úveru ponížiť, 
avšak spoločnosť OPO zaobstarala jazdený automobil Volkswagen Golf Highline 
v hodnote 12 000 EUR. Celková suma čerpaného úveru k 30. aprílu predstavovala 
výšku 28 000 EUR a ním súvisiaca výška úroku predstavovala sumu 180,93 EUR. 
Nasledovný mesiac máj zaobstarala spoločnosť OPO posledný jazdený automobil 
z plánovanej investície a to Škoda Octavia Elegance v sume 15 000 EUR. Celková 
výška kontokorentného úveru predstavovala k 31. máju sumu 43 000 EUR a spo-
ločnosť OPO za jeho čerpanie bola povinná uhradiť úrok vo výške 288,15 EUR. 
Nasledujúci mesiac jún sa predal Passat Variant Highline v hodnote 16 000 a Ško-
da Octavia Elegance v sume 15 000 EUR. Tým sa celková výška kontokorentné-
ho úveru znížila na sumu 12 000 EUR a výška sumy úroku, ktorú je spoločnosť 
OPO Slovenskej sporiteľni povinná uhradiť predstavovala k 30. júnu sumu 80,42 
EUR. Nasledovný mesiac a to k 31. júlu predala spoločnosť OPO posledný jaz-
dený automobil a to Volkswagen Golf Highline v hodnote 12 000 EUR a k 31. júlu 
bola spoločnosť OPO povinná uhradiť úrok vo výške 80,42 EUR. Týmto predajom 
prestala k 1. augustu spoločnosť OPO čerpať kontokorentný úver od Slovenskej 
sporiteľni. Následne sa musí spoločnosť OPO rozhodnúť, či čerpanie kontokorent-
ného úveru od Slovenskej sporiteľni ukončí na základe vypovedania zmluvy, s čím 
bude spojená zmluvná pokuta vo výške 671 EUR alebo si tento úver ponechá pre 
ďalšie neplánované investície a bude ďalej platiť mesačný poplatok za vedenie 
účtu a spravovanie úveru. Celková suma úrokov, ktorú spoločnosť OPO zaplatila 
za čerpanie kontokorentného úveru predstavovala sumu 857,76 EUR a mesačný 
poplatok za vedenie účtu a spravovanie úveru zaplatila spoločnosť OPO vo výške 
150 EUR. Samozrejme, tieto údaje sú iba orientačné a v čase žiadania a schvále-
nia sa môže úroková miera a mesačný poplatok za vedeniu účtu ako aj poplatok 
za poskytnutie úveru meniť.

Tabuľka 13 Splátkový kalendár na jeden rok podľa úverovej zmluvy 

P. č. Výška úveru Výška istiny v € Výška úroku v € Mesačný poplatok 
za vedenie účtu 

a spravovanie úveru v €
Marec 33000 33 000 221,14 30
Apríl. 28 000 28 000 187,63 30
Máj 43 000 43 000 288,15 30
Jún 12 000 12 000 80,42 30
Júl 12 000 12 000 80,42 30
Spolu - - 857,76 150

Zdroj: vlastné spracovanie

Sumarizáciu plánovaných investícií zobrazuje tabuľka 14, ako aj očakáva-
nú dobu návratnosti, pôvodné mesačné náklady a mesačné náklady spojené 
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s prevádzkou, splátka úveru/použitím vlastných zdrojov a úsporu a získanú proví-
ziu pri použití kontokorentného úveru od Slovenskej sporiteľni. Plánovaná investí-
cia do výstavby fotokútika predstavuje výšku sumy 8 400 EUR a poplatky súvisiace 
s povoleniami výstavby predstavujú sumu 560 EUR. Teda spolu predstavuje pláno-
vaná investícia sumu 8 960 EUR. Plánovaná investícia do výstavby auto-umyvárne 
zostavila stavebná spoločnosť Galatostav vo výške 8 890 EUR a poplatky súvisia-
ce s povoleniami výstavby sú vo výške 1 000 EUR. Teda spolu predstavuje pláno-
vaná investícia do výstavby auto-umyvárne sumu 9 890 EUR. Plánovaná investí-
cia do obstarania jazdených automobilov určených na ďalší predaj zákazníkom 
predstavuje vrátane poplatkov za prihlásenia automobilu a nákladov spojených 
s údržbou sumu 62 651 EUR. Pracovné benefity v podobe notebooku, smartphonu 
a tabletu pre nového zamestnanca predstavujú sumu 1 090 EUR a polep automo-
bilu pre marketingové účely predstavujú jednorazovú investíciu sumy 200 EUR. 
Celková suma investície predstavuje sumu 92 940 EUR. 

Fotografií na jeden automobil pripadá približne 120 kusov, priemerne fotí za-
mestnanec mesačne 5 jazdených automobilov a strávi nad touto činnosťou v prie-
me 28 hodín, vrátane presúvania automobilov a retušovania fotografií v progra-
me GIMP, v sume približne 221,66 EUR mzdových nákladov. Použitie vlastného 
fotokútika by ušetrilo čas pri presúvaní jazdeného automobilu pred fotografova-
ním, pretože nebudú zavadzať ostatné vystavené automobily, tak isto sa šetrí čas 
v rámci retušovania a zamestnanec by mohol predvádzať jazdený automobil zá-
kazníkovi. Rovnako aj z marketingového hľadiska úhľadne nafotené fotky pôsobia 
na zákazníka priaznivo a mohol by predvádzaný automobil predať. Mzdové nákla-
dy na zamestnanca by pri vybudovaní fotokútika predstavovali sumu 95 EUR pri 
12-tich hodinách práce zamestnanca. Predpokladaná úspora mzdových nákladov 
je v rámci 12 hodín fotografovania jazdených automobilov mesačne 126,66 EUR. 
Použitie vlastných zdrojov pri výstavbe fotokútika predstavuje sumu 8 960 EUR. 
Pri takejto úspore času môže zamestnanec ponúkať jazdený automobil zákazníko-
vi, a tým získať províziu z predaja automobilu (zisk), ako aj províziu za sprostred-
kovanie poistenia, prípadne províziu za sprostredkovanie financovania kúpy au-
tomobilu od zákazníka. Tieto provízie je možné predpokladať v mesačnej výške 
1 125,03 EUR. Dobu návratnosti fotokútika predpokladáme na 8 mesiacov vzhľa-
dom na ušetrené náklady na zamestnanca a získanú mesačnú províziu. 

Spoločnosť OPO každý mesiac umýva v priemere 20 automobilov, celkové me-
sačné náklady pripadajúce na ich umytie, čas zamestnanca stravným s prevozom 
a samotným umývaním jazdeného automobilu, spotrebou pohonných látok a rizi-
kom opotrebovania a poškodenia, vyčíslila spoločnosť OPO na 261,25 EUR. Pri 
používaní vlastnej auto-umyvárne predstavujú vymenované mesačné náklady pri 
umytí 20-tich jazdených automobilov sumu vo výške 10 EUR (viď. tabuľka 11) a ná-
klady na pohonné látky pre presúvaní automobilov po výstavnej ploche k vlastnej 
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auto-umyvárne predstavujú približne sumu 2 EUR. Pri porovnaní tých istých ná-
kladov na umývanie 20-tich automobilov pred vybudovaním a po vybudovaní au-
to-umyvárne predstavuje rozdiel – úsporu 249,25 EUR. Použitie vlastných zdrojov 
pri výstavbe auto-umyvárne predstavuje sumu 9 890 EUR. Predpokladaná výška 
provízie z  predaja automobilu (zisk) ako aj províziu za sprostredkovanie poistenia, 
prípadne províziu za sprostredkovanie financovania kúpy automobilu od zákaz-
níka v rámci ušetreného času zamestnanca predstavuje sumu 950 EUR. Dobu 
návratnosti auto-umyvárne predpokladáme na 14 mesiacov vzhľadom na ušetrené 
náklady a získané provízie.

Pracovné benefity nakúpené pre nového zamestnanca predstavujú jednorazový 
výdavok v sume 1 090 EUR. Spoločnosť OPO predpokladá návratnosť tohto bene-
fitu 5 mesiacov za predpokladu, že nový zamestnanec by mal byť po troch mesia-
coch zaúčania, schopný zarobiť za nasledujúce dva mesiace túto sumu z provízie 
z predaja automobilu, zo sprostredkovania poistenia a zo sprostredkovania finan-
covania. 

Návratnosť pri zvolenom výbere značiek a výbavy jazdených automobilov je zo 
skúsenosti spoločnosti OPO maximálne 5 mesiacov. Pri obstarávaní jazdených 
automobilov predstavovala suma priemerných nákladov spojená so splátkou úveru 
201,22 EUR, ktorý sme získali ako priemer celkovo zaplatených úrokov vrátane 
poplatku za vedenie účtu a spravovanie úveru, tieto náklady predstavujú cudzie 
zdroje financovania. A mesačné vlastné zdroje financovania predstavovali 530,2 
EUR. Celkové náklady spojené s čerpaním kontokorentného úveru predstavo-
vali sumu 1 007,76 EUR a získaná provízia z ich predaja predstavovala sumu 
13191,33 EUR. 

Návratnosť investície do polepu automobilu na marketingové účely predpokladá 
spoločnosť OPO na jeden mesiac, pretože s týmto automobilom bude jazdiť a stáť 
pred dopravným inšpektorátom, a zo skúseností spoločnosť OPO predpokladá, 
že sa potenciálni zákazník ozve, aby mu sprostredkovala prepis automobilu alebo 
sprostredkovala poistenie. Zaobstaranie tohto polepu na automobil činí 200 EUR 
a finančné zdroje pochádzajú z vlastných zdrojov. 

Mesačné náklady na nového zamestnanca predstavujú približne 1 013,99 EUR, 
pretože sa menia podľa fondu pracovného času. Celkové náklady na nového za-
mestnanca zamestnaného od 1. februára by do konca roka predstavovali 7 097,93 
EUR. Pre tento dátum sme sa rozhodli, pretože v tomto mesiaci ani najbližšie dva 
mesiace nebude nový zamestnanec generovať zisk ani príjmy z provízií, a spo-
ločnosť OPO v týchto mesiacoch disponuje dostatočnými finančnými vlastnými 
zdrojmi. Po troch mesiacoch by mal nový zamestnanec v priemere zarobiť 1 250 
EUR z provízie z  predaja automobilu (zisk), ako aj provízie za sprostredkovanie 
poistenia, prípadne provízie za sprostredkovanie financovania kúpy automobilu 



125

od zákazníka. A teda návratnosť nákladov spojených so zamestnaním nového za-
mestnanca predpokladáme 6 mesiacov. 

Tabuľka 14 Sumarizácia plánovaných investícií pri kontokorentnom úvere

Plánovaná 
investícia

Suma 
plánovanej 
investície 
v €

Očakávaná 
doba 
návratnosti 
(mesiace) v €

Pôvodné 
mesačné 
náklady v €

Mesačné 
náklady 
spojené 
s prevádzkou 
a splátka 
úveru/použitie 
vlastných 
zdrojov v €

Úspora / 
získaná 
provízia v €

Fotokútik 8 960 8 221,66 95+ 8 960 (VZ) 126,44/ 
1 125,03

Auto-umyváreň 9 890 14 261,25 12 + 9 890 (VZ) 249,25/950
Pracovné 
benefity

1 090 5 0 1 090 (VZ) 0/1 090

Jazdené 
automobily

62 651 5 0 201,22 (CZ) + 
530,2 (VZ)

0/13191,33

Polep automobilu 200 1 0 200 (VZ) 0/260
Mzdové náklady 7 097,93 6 0 1 013,99 (VZ) 0/1250
Spolu 82 791 - - - -

Zdroj: vlastné spracovanie

Z investičného úveru od UniCredit Bank je možné čerpať financie na výstavbu 
fotokútika a auto-umyvárne, pričom by výška úveru predstavovala 22 000 EUR, 
táto suma obsahuje aj rezervu, pretože predpokladaná výška investície je vrátane 
rôznych poplatkov stavebnému úradu a podobne vo výške 18 850 EUR, a tak isto 
sa náklady v priebehu výstavby môžu navýšiť. Predpokladaná výstavba fotokútika 
by mohla začať v mesiaci marec, pretože v roku 2021 disponovala spoločnosť 
OPO dostatočným príjmom finančných prostriedkov z predaja automobilov, proví-
zií zo sprostredkovania predaja automobilu, provízii zo sprostredkovania poistenia 
a provízii zo sprostredkovania financovania kúpy automobilu, a predpokladáme 
podobný príjem aj v roku 2022. Takže by bolo možné preklenúť časový interval, 
kedy by na základe poskytnutých dokladov uvoľnila banka financie z úveru na pre-
financovanie. Pri výstavbe auto-umyvárne by sme zvolili mesiac apríl, pretože ak 
vychádzame z príjmov z predaja automobilov, provízií zo sprostredkovania predaja 
automobilu, provízie zo sprostredkovania poistenia a provízie zo sprostredkovania 
financovania kúpy automobilu z minulého roka 2021, tak isto predpokladáme po-
dobnú situáciu finančných príjmov v tomto mesiaci aj v roku 2022. 

Z toho vyplýva, že cudzie finančné zdroje na plánované investície do výstavby 
fotokútika a auto-umyvárne by predstavovali sumu 22 000 EUR a 60 791 EUR by 
predstavovali finančné zdroje pochádzajúce z vlastných zdrojov spoločnosti OPO. 
V tomto prípade by zdroje vlastných zdrojov predstavoval zisk z minulých rokov, 
ktorý tvorila spoločnosť OPO v roku 2021 vo výške 71 597 EUR. V percentuálnom 
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vyjadrení predstavuje financovanie plánovaných investícií v pomere 35,11 % po-
chádzajúcich z cudzích zdrojov a 64,89 % pochádzajúcich z vlastných zdrojov. 

Tabuľka 15 obsahuje predbežný splátkový kalendár za poskytnutie investič-
ného úveru od UniCredit banky v prvom roku čerpania. Výška mesačného úro-
ku v prvom mesiaci predstavuje sumu 71,50 EUR a nasledovné mesiace klesá. 
Výška istiny sa v priebehu roka navyšuje, v prvom mesiaci čerpania predstavuje 
sumu 436,00 EUR. Výška mesačnej splátky predstavuje fixnú sumu počas celej 
doby čerpania investičného úveru, a to v sume 507,50 EUR. Mesačný poplatok 
za vedenie účtu a spravovanie úveru predstavuje fixnú sumu 25 EUR. Celkovo 
zaplatí spoločnosť OPO za poskytnutý úver sumu 23 751,16 EUR, z čoho celkový 
úrok za štyri roky splácania bude činiť 1 751,16 EUR a počet splátok bude 47. 
Samozrejme tieto údaje sú iba orientačné a v čase žiadania a schválenia sa môže 
úroková miera a mesačná poplatok za vedeniu účtu ako aj poplatok za poskytnu-
tie úveru meniť.

Tabuľka 15 Splátkový kalendár na jeden rok podľa úverovej zmluvy UniCre-
dit bank

P. č. Výška 
úroku 

v €

Výška istiny 
v €

Výška 
splátky v €

Mesačný poplatok za vedenie 
účtu a spravovanie úveru v €

1. 71,50 436,00 507,50 25
2. 70,08 437,42 507,50 25
3. 68,66 438,84 507,50 25
4. 67,24 440,27 507,50 25
5. 65,80 441,70 507,50 25
6. 64,37 443,13 507,50 25
7. 62,93 444,57 507,50 25
8. 61,48 446,02 507,50 25
9. 60,03 447,47 507,50 25
10. 58,58 448,92 507,50 25
11. 57,12 450,38 507,50 25
12. 55,66 451,85 507,50 25

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 16 obsahuje okrem už spomenutých plánovaných investícií očakávanú 
dobu návratnosti, pôvodné mesačné náklady a mesačné náklady spojené s pre-
vádzkou. Splátka úveru/použitím vlastných zdrojov a úsporu a získanú províziu 
pri použití investičného úveru od UniCredit Banky. Pri popise sme sa zamerali 
na analýzu plánovanej investície fotokútik, auto-umyváreň a obstaranie jazdených 
automobilov. Ostatných investícií sa zmeny v rozložení financovania nedotknú.
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Ako sme už spomenuli pre spoločnosť OPO vyhotovuje fotografie ich vlastný 
zamestnanec. Pôvodné mesačné náklady sa vybudovaní vlastného fotokútika ne-
menia, preto ich popíšeme iba stručne. Fotografovanie, presúvanie automobilu 
a retušovanie fotografií v programe GIMP predstavujú sumu približne 221,66 EUR 
mzdových nákladov. Pri vybudovaní fotokútika by mzdové náklady na zamestnan-
ca predstavovali sumu 95 EUR pri 12-tich hodinách práce zamestnanca. Predpo-
kladaná úspora nákladov pri vybudovaní fotokútika jazdených automobilov pred-
stavuje mesačne 64,40 EUR. Táto suma je výsledkom rozdielu medzi pôvodnými 
mesačnými nákladmi na fotografovanie a mzdovými nákladmi na zamestnanca 
po vybudovaní fotokútika vrátane odpočítania priemernej mesačnej splátky inves-
tičného úveru a nákladov na vedenie účtu v sume 62,25 EUR. Použitie cudzích 
zdrojov pri výstavbe fotokútika predstavuje sumu 13 861,16 EUR. Pri úspore času 
môže zamestnanec ponúkať jazdený automobil potenciálnemu zákazníkovi, a tým 
získať províziu z predaja automobilu (zisk) ako aj províziu za sprostredkovanie 
poistenia, prípadne províziu za sprostredkovanie financovania kúpy automobilu 
od zákazníka. Tieto provízie je možné predpokladať v mesačnej výške predpokla-
dáme vo výške 1 125,03 EUR. Dobu návratnosti fotokútika predpokladáme na 12 
mesiacov vzhľadom na ušetrené náklady a získanú mesačnú províziu. 

 Pôvodné mesačné náklady na umytie v priemere 20-tich automobilov pred-
stavovali sumu 261,25 EUR a mesačné náklady by po vybudovaní vlastnej au-
to-umyvárne predstavovali sumu 12 EUR (10 EUR prevádzkové náklady, pohonné 
hmoty 2 EUR). Pri porovnaní tých istých nákladov na umývanie 20-tich automobi-
lov pred vybudovaním a po vybudovaní auto-umyvárne vrátane odpočítania prie-
mernej mesačnej splátky investičného úveru a nákladov na vedenie účtu v sume 
62,25 EUR predstavuje rozdiel – úsporu 187 EUR. Použitie cudzích zdrojov pri 
výstavbe auto-umyvárne predstavuje sumu 14 791,16 EUR vrátane úrokov. Pred-
pokladaná výška provízie z  predaja automobilu (zisk) ako aj províziu za sprostred-
kovanie poistenia, prípadne províziu za sprostredkovanie financovania kúpy auto-
mobilu od zákazníka v rámci ušetreného času zamestnanca predstavuje sumu 950 
EUR. Dobu návratnosti auto-umyvárne predpokladáme na 14 mesiacov vzhľadom 
na ušetrené náklady a získané provízie.

Spoločnosť OPO volila výber značiek jazdených automobilov Škoda SuperB 
COMBI Style, Škoda Octavia Elegance, Volkswagen Golf Highline, Volkswagen 
Passat Variant Highline, ktoré sú pre zákazníkov veľmi žiadané. Návratnosť pri 
zvolenom výbere značiek a výbavy jazdených automobilov teda predstavuje zo 
skúsenosti spoločnosti OPO maximálne 5 mesiacov. Pri obstarávaní jazdených 
automobilov použila spoločnosť OPO vlastné zdroje a to zisk z minulých rokov vo 
výške 62 651 EUR a získaná provízia z ich predaja predstavovala sumu 13 191,33 
EUR. 
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Tabuľka 16 Sumarizácia plánovaných investícií pri investičnom úvere

Plánovaná 
investícia

Suma 
plávanej 
investície 
v €

Očakávaná 
doba 
návratnosti 
(mesiace) 
v €

Pôvodné 
mesačné 
náklady 
v € 

Mesačné 
náklady spojené 
s prevádzkou 
a splátka 
úveru/použitím 
vlastných zdrojov 
v €

Úspora / 
získaná 
provízia v €

Fotokútik 8 960 12 221,66 95+ 62,25 (CZ) 64,40/ 1 125,03
Auto-umyváreň 9 890 14 261,25 12 + 62,25 (CZ) 187/950
Pracovné 
benefity

1 090 5 0 1 090 (VZ) 0/1 090

Jazdené 
automobily

62 651 5 0 62 651 (VZ) 0/13191,33 

Polep 
automobilu

200 1 0 200 (VZ) 0/260

Mzdové 
náklady

7 097,93 6 0 1 013,99 (VZ) 0/1250

Spolu 82 791 -

Zdroj: vlastné spracovanie

2.3 Analýza výsledkov a výber možnosti financovania

Na základe analyzovania možností financovania plánovaných investícií spoloč-
nosti OPO, sme dospeli k záveru, že najvhodnejší variant financovania je práve 
kontokorentným úverom. Výhodou tohto úveru je, že úrok sa platí iba ak spoloč-
nosť OPO čerpá úver a platí ho iba za vyčerpanú sumu ku koncu mesiaca, takže ak 
priebežne prichádzajú platby na tento účet, tak sa automaticky výška čerpaného 
úveru znižuje. V prípade, že by spoločnosť OPO čerpala úver v plnej výške a to 
60 000 eur, výška mesačnej úrokovej platby by predstavovala 402,07 EUR. Čo 
považujeme za nevýhodnejšie ako čerpanie po častiach, pretože pri čerpaní po-
čas piatich mesiacov predstavovali vynaložené úrokové platby spolu sumu 857,76 
EUR. Ďalšou jeho výhodou je, že spoločnosť OPO nie je povinná čerpať úver, 
stačí keď zaplatí iba poplatky za vedenie účtu. Taktiež sa môže spoločnosť OPO 
rozhodnúť v mesiacoch október alebo november znova zakúpiť jazdené automo-
bily a ponúkať ich potenciálnym zákazníkom, pretože v tieto mesiace opäť stúpa 
návštevnosť autobazára a predaj jazdených automobilov. 

Pri hodnotení investičného úveru od UniCredit banky si nie sme úplne istí. Pri 
tomto druhu úveru celkovo zaplatí spoločnosť OPO za poskytnutý úver sumu 
23 751,16 EUR, z čoho celkový úrok za štyri roky splácania bude činiť 1 751,16 
EUR a počet splátok bude 47. Tento zaplatený úrok je nízky, ale aj požadovaná 
suma bola nízka, a to iba 22 000 EUR. Nevýhodou tohto úveru bolo, že ho spo-
ločnosť OPO nemohla čerpať na nákup jazdených automobilov a musela použiť 
vlastné zdroje. Pri tomto úvere je návratnosť fotokútika a auto-umyvárne dlhšia, 
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ale pre spoločnosť OPO je podstatné, že auto-umyváreň šetrí čas zamestnancovi, 
ktorý musí vyparkovať automobil, musí ísť s ním na autoumyváreň, musí tam čakať 
v rade, následne auto umýva a potom ho presúva naspäť na vystavenie. Automo-
bil na výstave musí byť čisté, lebo inak robí zlý, zanedbaný dojem na zákazníka. 
Namiesto tejto zdĺhavej činnosti by zamestnanec mohol ísť na predvádzaciu jazdu. 
Takže vidíme význam vo výstavbe auto-umyvárne. Tak isto pri výstavbe vlastného 
fotokútika, šetrenie času zamestnanca, ktorý by musel automobil buď sám nafotiť, 
alebo jazdený automobil odviezť k externému fotografovi. 

Záver

V  práci sme analyzovali možnosti financovania vybraných marketingových ná-
strojov v konkrétnom podniku, a to v spoločnosti OPO. 

Spoločnosť OPO sa zaoberá predovšetkým sprostredkovaním predaja jazde-
ných automobilov od fyzických a právnických osôb, z ktorých predaja jej plynie 
provízia. Ďalej sa zaoberá vykupovaním ňou vybraných jazdených automobilov 
a ich následným predajom, z ktorého jej plynie zisk z predaja. Spoločnosť po-
núka aj sprostredkovateľské služby pre zákazníkov v podobe sprostredkovania 
financovania kúpy automobilu a sprostredkovania povinného zmluvného poistenia 
a havarijného poistenia motorového vozidla. K vedľajším činnostiam spoločnosti 
zaraďujeme komisný predaj, umývanie, čistenie, leštenie, lakovanie, fotenie a ser-
vis automobilov. Predaj alebo ponúkanie jazdených automobilov prebieha buď pro-
stredníctvom inzerovania na internetových portáloch, alebo pri osobnej návšteve 
potenciálnych zákazníkov spoločnosti OPO. 

Pre financovanie naplánovaných investícií marketingových nástrojov sme pre 
spoločnosť OPO vybrali dva modely financovania. Pri prvom sa jednalo o čerpa-
nie kontokorentného úveru zo Slovenskej sporiteľne, ktorý sme čerpali do výšky 
60 000 EUR, a použili sme ho na plánovanú investíciu nákupu jazdených auto-
mobilov v celkovej výške 62 651 EUR. Časť obstarávacích nákladov na vybrané 
značky jazdených automobilov sme čerpali z vlastných zdrojov spoločnosti OPO, 
a to 2 651 EUR, pretože touto sumou sme prekročili úverový limit. Cudzie finančné 
zdroje na plánované investície na obstaranie vybraných značiek jazdených vo-
zidiel predstavovali teda sumu 60 000 EUR a 22 791 EUR predstavovali finanč-
né zdroje pochádzajúce z vlastných zdrojov spoločnosti OPO. V tomto prípade 
vlastné zdroje predstavovali zisk z minulých rokov, ktoré tvorila spoločnosť v roku 
2021 vo výške 71 597 EUR. V percentuálnom vyjadrení predstavovalo financova-
nie prostredníctvom cudzích zdrojov 63,63 % a prostredníctvom vlastných zdrojov 
36, 37%. 
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 Spoločnosť OPO naplánovala investície ako vybudovanie vlastného fotokútika 
a vlastnej auto-umyvárne. Dôvody, ktoré ju viedli k týmto dvom výstavbám bola 
predovšetkým úspora času pre zamestnanca, ktorý sa venoval fotografovaniu ale-
bo umývaniu jazdených automobilov. Pri vybudovaní vlastného fotokútika sa jed-
ná aj o marketingový dôvod, kedy by boli všetky ponúkané automobily nafotené 
v rovnakej polohe, primerane nasvietené a s príslušným logom spoločnosti OPO. 
Pri vybudovaní vlastnej auto-umyvárne je dôvodom aj zníženie rizika poškode-
nia automobilu pri jeho prevoze na externú auto-umyváreň. Výstavba foto-kútika 
bola nacenená na sumu 8 960 EUR. Pri použití financovania z vlastných zdrojov 
vybudovania foto-kútika predstavuje návratnosť investície 8 mesiacov. Pôvodné 
mesačné náklady na fotografovanie automobilov vlastným zamestnancom pred-
stavovali sumu 221,66 EUR. Po vybudovaní vlastného fotokutíka predstavovali 95 
EUR. Vybudovaním fotokútika získala spoločnosť ušetrenie nákladov na fotogra-
fovanie automobilov vlastným zamestnancom vo výške 126,44 EUR a predpokla-
daná výška provízie, ktorú by zarobil zamestnanec v čase pri predaji automobilov 
namiesto ich fotografovania predpokladáme mesačne vo výške 1 125,03 EUR. 
Pôvodné mesačné náklady na prevoz a umývanie automobilov vlastným zamest-
nancom predstavovali sumu 261,25 EUR. Po vybudovaní vlastnej auto-umyvárne 
predstavovali 12 EUR a spoločnosť získala ušetrenie nákladov na umývanie au-
tomobilov vlastným zamestnancom vo výške 249,25 EUR a predpokladaná výš-
ka provízie, ktorú by zamestnanec zarobil predpokladáme za mesiac v sume 950 
EUR. Pri použití kontokorentného úveru na financovanie zaobstarania jazdených 
automobilov predpokladáme dobu návratnosti 5 mesiacov. Pri obstarávaní jazde-
ných automobilov predstavovala suma priemerných nákladov spojená so splátkou 
úveru 201,22 EUR, ktorý sme získali ako priemer celkovo zaplatených úrokov vrá-
tane poplatku za vedenie účtu a spravovanie úveru, tieto náklady predstavovali 
cudzie zdroje financovania a mesačné vlastné zdroje financovania predstavovali 
530,2 EUR. Celkové náklady spojené s čerpaním kontokorentného úveru predsta-
vovali sumu 1 007,76 EUR a získaná provízia z predaja automobilov predstavovala 
sumu 13 191,33 EUR. 

 Druhý model financovania predstavoval investičný úveru od UniCredit Bank čer-
paný na výstavbu fotokútika a auto-umyvárne a výška úveru predstavovala sumu 
22 000 EUR vrátane rezervy pre vykrytie rôznych poplatkov stavebnému úradu 
a rastu cien materiálu. Cudzie finančné zdroje na plánované investície výstavby 
fotokútika a auto-umyvárne predstavovali sumu 22 000 EUR a finančné zdroje 
pochádzajúce z vlastných zdrojov spoločnosti sumu 60 791 EUR. Vlastné zdroje 
predstavovali zisk z minulých rokov, ktorý tvorila spoločnosť OPO v roku 2021 vo 
výške 71 597 EUR. V percentuálnom vyjadrení predstavovalo financovanie pláno-
vaných investícií v pomere 35,11 % pochádzajúcich z cudzích zdrojov a 64,89 % 
pochádzajúcich z vlastných zdrojov. Pri vybudovaní fotokútika prostredníctvom 
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finančných prostriedkov pochádzajúcich z cudzích zdrojov – investičného úve-
ru od UniCredit banky predstavovala návratnosť investície vo výške 8 960 EUR 
12 mesiacov. Pôvodné mesačné náklady na fotografovanie automobilov vlast-
ným zamestnancom sa pri použití tohto modelu nemenili a predstavovali sumu 
221,66 EUR, ako aj po vybudovaní predstavovali 95 EUR, ale mesačná priemer-
ná výška úrokovej platby za poskytnutý úver predstavovala sumu 62,25 vrátane 
poplatku za vedenie účtu. Vybudovaním fotokútika získala spoločnosť ušetrenie 
nákladov na fotografovanie automobilov vlastným zamestnancom vo výške 64,40 
EUR a predpokladaná výška provízie, ktorú by zarobil zamestnanec v čase pri 
predaji automobilov namiesto ich fotografovania predpokladáme mesačne vo výš-
ke 1 125,03 EUR. Použitie cudzích zdrojov pri výstavbe fotokútika predstavovalo 
sumu 13 861,16 EUR vrátane úrokov. Pri vybudovaní auto-umyvárne prostred-
níctvom finančných prostriedkov pochádzajúcich z cudzích zdrojov – investičného 
úveru od UniCredit banky predstavovala návratnosť investície vo výške 9 890 EUR 
14 mesiacov. Pôvodné mesačné náklady na prevoz a umývanie automobilov vlast-
ným zamestnancom sa nemenili o proti predošlému modelu a predstavovali sumu 
261,25 EUR, ako aj po jej vybudovaní sa nemenili, a predstavovali 12 EUR, ale 
mesačná priemerná výška úrokovej platby za poskytnutý úver predstavovala sumu 
62,25 vrátane poplatku za vedenie účtu. Po vybudovaní vlastnej auto-umyvárne 
získala spoločnosť ušetrenie nákladov na umývanie automobilov vlastným zamest-
nancom vo výške 187 EUR a predpokladaná výška mesačnej provízie za predaj 
automobilov zamestnancom predstavovala sumu 950 EUR. Použitie cudzích zdro-
jov pri výstavbe auto-umyvárne predstavovalo sumu 14 791,16 EUR vrátane úro-
kov. 

Na základe analyzovania možností financovania plánovaných investícii pro-
stredníctvom cudzích a vlastných zdrojov financovania, sme dospeli k záveru, že 
najvhodnejším modelom financovania je práve prostredníctvom kontokorentného 
úveru od Slovenskej sporiteľni. 
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