
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť výkonnosť podniku a jeho finančné zdravie 

prostredníctvom finančnej analýzy a ďalších vybraných metód. V rámci finančnej analýzy 

boli objasnené jej základné pojmy, metódy a spôsob výpočtu absolútnych, rozdielových 

a pomerových ukazovateľov. Zo skupiny súhrnných indexov zhodnotenia bola 

charakterizovaná účelová vybraná skupina ukazovateľov, do ktorej patria bonitné a bankrotné 

modely. Z bonitných modelov bol vybraný Kralickův Quicktest a Index bonity. Súčasťou 

bankrotných modelov bolo spracovanie Altmanovej analýzy. Ako moderný prístup 

k hodnoteniu výkonnosti bol zvolený koncept Balanced Scorecard, ktorý sa vyznačuje 

prepojením štyroch perspektív. Posledná kapitola obsahuje kritické zhodnotenie získaných 

poznatkov a záver.  

 

Kľúčové slová: finančná analýza, rozdielové a pomerové ukazovatele, súhrnné indexy 

zhodnotenia, bonitné a bankrotné modely, koncept Balanced Scorecard 

 

Abstract 

The aim of this bachelor’s thesis is to evaluate a efficiency and the financial health of 

industrial company by financial analysis and other selected methods. Within the financial 

analysis have been clarified its basic concepts, methods and the calculation of absolute, 

differences and ratio indicators. From the group of summary index of evaluation has been 

characterized purposeful choice of indicators, which includes credibility and bankruptcy 

models. From credibility models was chosen Kralickův Quicktest and credit index. Part of the 

bankruptcy model was processing Altman analysis. As a modern approach to evaluating a 

efficiency was chosen concept of the Balanced Scorecard, which is characterized by linking 

four perspectives. The last chapter provides critical review of lessons learned and conclusions.   

 

Key words: financial analysis, differences and ratio indicators, summary index of 

evaluation, credibility and bankruptcy models, the concept of Balanced Scorecard 
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ÚVOD 

Cieľom tejto bakalárskej práce je na základe vybraných metód navrhnúť efektívne 

zhodnotenie výkonnosti priemyslových podnikov. Každý podnik má pri zhodnotení jeho 

výkonnosti, finančnej situácie a finančného zdravia možnosť výberu z rozsiahleho portfólia 

doporučených metód a systémov. Medzi najčastejšie používané metódy hodnotenia 

finančného zdravia podniku patrí finančná analýza.  Zmyslom finančnej analýzy je 

informovať o finančnej situácii podniku, o jeho silných stránkach alebo problémoch a na 

základe toho formulovať adekvátne riešenia. Pri zhotovení finančnej analýzy vychádzame 

z účtovných výkazov, ktoré sú predmetom účtovných uzávierok, spracovávaných vždy na 

konci účtovacieho obdobia v rámci finančného alebo vnútropodnikového účtovníctva. 

V účtovných výkazoch sa nachádzajú výsledky hospodárenia podniku z predchádzajúcich 

období, na základe ktorých je možné predpovedať budúci vývoj finančnej situácie.  

Textová časť práce je členená do piatich kapitol. Prvou z nich je samotný úvod do 

problematiky bakalárskej práce. Druhá kapitola predstavuje finančnú analýzu ako nástroj 

zhodnotenia výkonnosti podniku, objasňuje jej základné pojmy, ktorými sú predmet a metódy, 

zdroje dát finančnej analýzy a jej užívatelia.  

V tretej kapitole bude objasnený význam, použitie a spôsob výpočtu absolútnych, 

rozdielových a pomerových ukazovateľov a súhrnných indexov zhodnotenia. Pomerové 

ukazovatele budú rozdelené do skupín z hľadiska rentability, likvidity, aktivity a finančnej 

stability a zadlženosti. V rámci súhrnných indexov zhodnotenia bude bližšie charakterizovaná 

účelová vybraná skupina ukazovateľov, do ktorej patria bonitné a bankrotné modely. 

Z bonitných modelov sa budeme zaoberať metodikou Kralickovho Quicktestu a Indexom 

bonity. Z rady bankrotných modelov bude vybraná Altmanova analýza. 

V rámci štvrtej kapitoly bude charakterizovaný moderný prístup k hodnoteniu výkonnosti 

podniku a to konkrétne konceptom Balanced Scorecard. Hlavným zmyslom tohto konceptu je 

prepojenie perspektív finančnej, zákazníckej, perspektívy interných procesov a perspektívy 

učenia sa a rastu, na základe ktorých podnik dosiahne naplnenie svojich cieľov. Súčasťou 

posledných dvoch kapitol bude analýza zhodnotenia získaných poznatkov a vyvodenie 

záveru. 
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1 Metódy hodnotenia výkonnosti podniku 

Výkonnosť podniku môžeme chápať ako veľkosť bankového konta, kvalita výrobkov 

alebo poskytovaných služieb, image značky, počet zamestnancov, schopnosť uspokojovať 

zákazníkov, podiel na trhu apod. Pravidelné zvyšovanie výkonnosti patrí medzi základné ciele 

finančného riadenia podniku. Predpoklad k úspešnému rastu výkonnosti v podniku spočíva 

v jeho riadení zameranom na opakované merania za použitia viacerých parametrov a hľadísk.  

Systém merania výkonnosti výrazne ovplyvňuje chovanie ľudí v podniku i jeho okolí 

a preto každý subjekt hodnotí výkonnosť iným spôsobom. Pre vlastníka je podstatné 

naplnenie očakávaní v rámci mieri návratnosti vlastných prostriedkov vložených do 

podnikania. Zákazník preferuje uspokojenie svojich požiadaviek na daný výrobok alebo 

službu, ich cenu, rýchlosť dodávky a platobných podmienok. Dodávatelia a banky hodnotia 

výkonnosť podľa likvidity podniku a zamestnanci podľa mzdového ohodnotenia a pracovných 

podmienok. [9] 

1.1 Finančná analýza ako nástroj hodnotenia výkonnosti podniku 

1.1.1 Predmet a účel finančnej analýzy 

Finančná analýza je metodický proces, ktorý nám umožňuje pripraviť podklady pre 

kvalitné rozhodnutie o fungovaní podniku a analyzovať jeho silné a slabé stránky. Je úzko 

prepojená s finančným účtovníctvom, ktoré predkladá do určitej miery presné hodnoty 

peňažných údajov prostredníctvom základných finančných výkazov: rozvahy, výkazu zisku 

a strát a cash- flow (prehľad o finančných tokoch). Prostredníctvom uvedených výkazov 

finančné účtovníctvo zhromažďuje, identifikuje, eviduje a vedie dokumentáciu o údajoch 

hospodárenia podniku. Ďalším zdrojom informácií pre finančnú analýzu je oblasť 

vnútropodnikového účtovníctva, ekonomická štatistika, peňažné a kapitálové trhy apod. 

Finančná analýza je založená na hodnotení minulosti, súčasnosti a očakávaného budúceho 

vývoja finančného hospodárenia podniku. Výsledky o výkonnosti podniku získané 

aplikovaním finančnej analýzy je možné porovnať s inými podnikmi a odvetvovým 

priemerom. [1], [3] 

Účelom finančnej analýzy je posúdiť finančnú situáciu podniku pomocou špeciálnych 
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metodických prostriedkov, označovaných ako tzv. finančné pomerové ukazovatele. 

Pod pojmom ,, finančné zdravie podniku“ sa chápe uspokojivá finančná situácia podniku, 

kedy je podnik schopný vytvárať zisk. Zisk predstavuje súčasť pomerového ukazovateľa, 

ktorý slúži k výpočtu rentability podniku. Čím vyššia je výnosnosť vloženého kapitálu, tým je 

lepší dopad na finančné zdravie podniku. Spolu s rentabilitou je nemenej dôležitou 

podmienkou finančného zdravia aj likvidita, ktorá predstavuje schopnosť podniku uhradiť 

svoje záväzky v danom termíne. [10] 

Opačným javom je ,, finančná tieseň“, kedy podnik nie je schopný uhradiť včas svoje 

záväzky. V takejto situácii sa podnik dostáva pod tlak svojich veriteľov a tým pádom sú 

ohrozené jeho vlastnícke práva, začínajú sa prejavovať náklady finančnej tiesne, klesá 

motivácia zamestnancov a celkovo to vplýva na existenciu podniku. Preto je dôležité zaviesť 

zmeny v niektorých činnostiach podniku a prehodnotiť spôsob financovania. [1] 

 Zdroje dát pre finančnú analýzu 

Úplnosť a presnosť vstupných údajov sú kľúčovým faktorom ku kvalitnému vypracovaniu 

finančnej analýzy. Niektoré z dát podliehajú legislatívnej úprave. Rozlišujeme tri hlavné 

skupiny informačných zdrojov vstupných dát [3]: 

1) Účtovné dáta podniku – informácie sa získavajú z oblasti finančného 

i vnútropodnikového účtovníctva. Členíme sem rozvahu, výkaz zisku a strát, prílohy 

k účtovnej závierke, výkaz cash flow, nákladovú a cenovú kalkuláciu, výročné správy, 

strategické plány podniku, burzové spravodajstvo, prieskumy trhu a ďalšie evidencie 

podniku. 

2) Ostatné podnikové dáta – ide o podnikovú a ekonomickú štatistiku, údaje zo 

mzdového oddelenia, normy, vnútropodnikové smernice a pravidlá. 

3) Externé dáta – predstavujú správy vedúcich manažérov, štatistiky úradov 

a ministerstiev, auditorské záznamy, burzové informácie, mediálne spravodajstvo 

apod. 
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Rozvaha 

Rozvaha je jedným zo základných účtovných výkazov, ktorý podáva informácie o stave 

aktív a pasív k danému časovému okamžiku. Aktíva predstavujú majetkovú štruktúru 

podniku, teda všetky veci, peniaze, pohľadávky podniku ktoré slúžia k naplneniu účelu 

podnikania. Za zdroje krytia, z ktorých je financovaný majetok sú považované pasíva. 

Rozvaha sa zostavuje spravidla k poslednému dni v roku, výnimočne aj v kratších obdobiach. 

Podľa základnej bilančnej rovnice sa súčet aktív musí rovnať súčtu pasív. [7], [10] 

Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát nám podáva informácie o výnosoch, nákladoch a výsledku 

hospodárenia podniku za určité obdobie. Výnosy môžeme chápať ako peňažné prostriedky, na 

ktoré má podnik nárok z titulu predaja zboží alebo poskytnutia služieb. Náklady sú 

definované ako peňažne vyjadrená spotreba výrobných činiteľov za dané zúčtovacie obdobie. 

Výnosy a náklady vykazujeme v období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Rozdiel medzi 

výnosmi a nákladmi predstavuje výsledok hospodárenia. V prípade že výnosy prevyšujú 

náklady je výsledkom hospodárenia zisk, v opačnom prípade ide o stratu. Výsledok 

hospodárenia členíme na prevádzkový, finančný a mimoriadny. V súčasnosti sa používajú 

nasledujúce kategórie zisku [1]: 

1) EAT – čistý zisk, zisk po zdanení. 

2) EBT – zisk pred zdanením. 

3) EBIT – zisk pred úrokmi a zdanením. 

4) EBITDA – zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením. 

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow nám poskytuje prehľad o pohybe peňažných prostriedkov podniku za 

sledované obdobie v závislosti na jeho ekonomickej činnosti a je základom pre väčšinu 

spôsobov oceňovania. Využíva sa pri hodnotení finančnej stability podniku, pri plánovaní 

peňažných príjmov a výdajov v krátkodobom časovom horizonte, pri zostavovaní finančných 

výhľadov podniku, pri zhodnotení efektívnosti investičných variant a posúdení schopnosti 

podniku financovať investície vlastnými zdrojmi. V praxi sa rozlišuje cash flow 
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z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti. Príjmy a výdaje sú vykazované bez ohľadu 

na to, či hospodárske operácie vplývajú na výnosy alebo náklady. 

Spôsob výpočtu cash flow môžeme realizovať priamou alebo nepriamou metódou. Priama 

metóda spočíva v určení rozdielu medzi bilanciou celkových príjmov a výdajov za určité 

obdobie. U nepriamej metódy ide o transformáciu zisku do pohybu (prírastku, úbytku) 

peňažných prostriedkov. [2], [9] 

1.1.2 Užívatelia finančnej analýzy 

Informácie o finančnej situácii podniku zaujímajú nielen vlastníkov a manažérov, ale 

i ostatné subjekty, ktoré sú nejakým spôsobom s podnikom prepojené. Užívateľov preto 

môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii [5]: 

 Vlastníci (investori) 

Tieto subjekty vkladajú do podniku svoj kapitál a preto sú primárnymi užívateľmi 

finančných informácií o podniku z investičného a kontrolného hľadiska. Akcionári sa 

prostredníctvom kontrolného hľadiska sústreďujú na manažérov podnikov. Investičné 

hľadisko využívajú pri rozhodovaní o budúcich investíciách s prihliadnutím na mieru 

rizika a mieru výnosnosti vloženého kapitálu. Hlavným cieľom investovania je 

dosiahnuť čo najvyššej výnosnosti pri podstúpení najnižšieho rizika. Finančná analýza 

poskytuje pre vlastníkov (investorov) informácie o stabilite a likvidite podniku ale 

i o veľkosti disponibilného zisku, rozhodujúceho pri vyplácaní dividend.  

 Manažéri 

Informácie, ktoré sú predmetom finančnej analýzy, využívajú manažéri 

predovšetkým pri strategickom a finančnom riadení podniku. Ďalej sú dôležité pri 

rozhodovaní o správnej možnosti získavania finančných zdrojov, pri alokácii voľných 

peňažných prostriedkov, pri zaisťovaní optimálnej majetkovej štruktúry, pri 

prerozdeľovaní zisku apod. 

 Zamestnanci 

Uspokojujúce výsledky finančnej analýzy poskytujú zamestnancom istotu svojej 

pracovnej pozície, prípadne lepšie mzdové a sociálne podmienky a iné ďalšie 

zamestnanecké výhody. 
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 Banky a iný veritelia 

Banky vyžadujú informácie o finančnom stave podniku, pretože potrebuje posúdiť 

bonitu klienta a na základe toho stanoví v akej výške a za akých podmienok môže úver 

poskytnúť. Analýzou celkovej rentability podniku získame informácie o tom, či 

podnik disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na splácanie 

požadovaného úveru a následných úrokov. Držitelia dlhopisov sa na základe dodržania 

stanovenej lehoty splácania rozhodujú o kúpe dlžných cenných papierov podniku. 

 Obchodní partneri 

Pre obchodných partnerov, či už dodávateľov alebo odberateľov, poskytuje 

finančná analýza informácie o solventnosti, likvidite a dlhodobej stabilite podniku, na 

základe ktorej sa odvíja nadviazanie budúcich obchodných vzťahov. 

 Štát a jeho orgány 

Existuje viacero dôvodov, prečo je štát zainteresovaný do výsledkov finančnej 

analýzy daného podniku. Informácie môžu byť poskytnuté napr. pre štatistiku, pre 

kontrolu plnenia daňových povinností voči štátu, pri zisťovaní finančnej situácie 

podniku podieľajúceho sa na štátnej zákazke, pri kontrolovaní podnikov s majetkovou 

účasťou štátu. 

 Konkurenčné subjekty 

Konkurencia môže porovnávať výsledky hospodárenia, ukazovatele rentability, 

aktivity, cenovú politiku a ďalšie iné parametre podniku, na základe ktorých možno 

odhadnúť predpokladaný vývoj a tak formulovať svoju stratégiu do budúcna. 

Medzi ďalších záujemcov o finančnú analýzu patria napr. daňový poradcovia, 

burzový makléri, analytici, novinári, vzdelávacie inštitúcie, oceňovatelia podniku 

apod. 
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2 Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom tradičných 

ukazovateľov 

 

Význam finančnej analýzy spočíva nielen vo výpočte konkrétnej číselnej hodnoty 

ukazovateľa, ale predovšetkým  v správnom pochopení vývoja daného ukazovateľa. 

Odstránenie príčin a následkov chybného riadenia podniku a návrh na zlepšenie krízovej 

situácie, je možné len vtedy, ak poznáme činnosti podniku, ktoré charakterizuje daný 

ukazovateľ. Výpočet ukazovateľov môžeme uskutočniť analýzou absolútnych, rozdielových 

a pomerových ukazovateľov, alebo pomocou súhrnných indexov zhodnotenia. Jednotlivé 

metódy budú postupne popísané v nasledujúcich častiach. [5], [1] 

2.1 Absolútne ukazovatele 

Absolútne ukazovatele možno rozdeliť na stavové, získané z rozvahy, ktoré vypovedajú 

o hodnote majetku a kapitálu k určitému časovému okamžiku a tokové, ktoré získame 

z výkazu zisku a strát  a podávajú nám informácie o vývoji ekonomických parametrov za dané 

časové obdobie. Tieto ukazovatele slúžia hlavne k analýze vývojových trendov a analýze 

štruktúry položiek jednotlivých výkazov. [10] 

2.1.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza sa zaoberá časovými zmenami ukazovateľov v absolútnom 

a relatívnom vyjadrení. Pre použitie je potrebné mať k dispozícii údaje z finančných výkazov 

minimálne za dve po sebe plynúce časové obdobia a porovnávajú sa vždy po riadkoch. 

Princíp spočíva v porovnávaní jednej položky a jej zmenami medzi sledovanými obdobiami. 

Aplikovaním horizontálnej analýzy získame prehľad o vývoji a zmenách daného ukazovateľa 

v čase. Pri výpočte sa vychádza zo vzorca (1) a (2). 

Absolútna zmena = ttt UUU  1 ,                                                                                       (1)     

Relatívna zmena = 
11

1



 




t

t

t

tt

U

U

U

UU
 ,                                                                                    (2) 
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kde U t  charakterizuje ukazovateľ bežného obdobia a U t-1 je hodnota ukazovateľa 

v základnom období. 

2.1.2 Vertikálna analýza 

Zmyslom vertikálnej analýzy je získať percentuálny podiel jednotlivých položiek 

základných účtovných výkazov na nami určenom základe. Zvolená veličina predstavuje 

spoločný základ 100 % a ostatné veličiny predstavujú jednotlivé podiely z celkového základu. 

Pri vertikálnej analýze rozvahy je za spoločný základ stanovená suma celkových aktív alebo 

celkových pasív a v prípade výkazu zisku a straty sa za základ považuje väčšinou veľkosť 

celkových výnosov alebo tržieb. Použitie tejto metódy zjednodušuje zrovnateľnosť účtovných 

výkazov s predchádzajúcim obdobím a je výhodou pri komparácii analyzovaného podniku 

s ostatnými firmami v danom obore podnikania. [6] 

Percentuálny podiel = 
 i

i

U

U
,                                                                                                 (3) 

kde U i je hodnota jednotlivých položiek a ∑Ui  je spoločný základ. 

2.2 Rozdielové ukazovatele 

Rozdielové ukazovatele, ktoré sú označované aj ako finančné fondy, slúžia k analýze 

a riadeniu finančnej situácie podniku so zameraním na jeho likviditu. Predstavujú rozdiel 

medzi dvoma položkami absolútnych ukazovateľov. K najviac využívaným rozdielovým 

ukazovateľom v praxi patrí čistý pracovný kapitál, čisté pohotové prostriedky a čistý peňažný 

majetok. [9] 

2.2.1 Čistý pracovný kapitál (ČPK) 

Je definovaný ako časť obežného majetku, ktorá je očistená od krátkodobých cudzích 

zdrojov podniku a počas roka sa premení v pohotové peňažné prostriedky. Obežný majetok, 

ktorý je financovaný dlhodobými zdrojmi, slúži k riadeniu plynulosti výrobného procesu, 

likvidity. Obecne platí, že čím väčšia je schopnosť podniku uhradiť svoje záväzky, tým je 

väčšia hodnota čistého pracovného kapitálu. Existujú dva pohľady na čistý pracovný kapitál. 

Z pohľadu manažéra je lepšie disponovať vyšším množstvom čistého pracovného kapitálu, 
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pretože má v ňom relatívne vysoký podiel voľného kapitálu, ktorý sa dá využiť k zaisteniu 

priaznivého priebehu hospodárenia, zníženiu finančného rizika. Vlastník uprednostňuje 

financovanie obežného majetku z krátkodobých zdrojov a stále aktíva z dlhodobých zdrojov, 

ktoré sú nákladnejšie. Z toho vyplýva, že pre vlastníka je najvýhodnejšie minimalizovať čistý 

pracovný kapitál. Pri výpočtu vychádzame z uvedených vzorcov (4) a (5). 

ČPK = zkyzávkrátkodobéaktívaobežné ä ,                                                                          (4) 

ČPK = aktívafixnézdrojedlhodobé   .                                                                                  (5) 

2.2.2 Čisté pohotové prostriedky (ČPP) 

Tento ukazovateľ predstavuje rozdiel medzi pohotovými peňažnými prostriedkami 

a okamžite splatnými záväzkami. Pohotovými peňažnými prostriedkami rozumieme peniaze, 

ktoré má podnik k dispozícii v hotovosti alebo na bankových účtoch, šeky a zmenky, 

krátkodobé cenné papiere a termínované vklady. Pri výpočte vychádzame zo vzorca (6). 

ČPP = pohotové peňažné prostriedky – okamžite splatné záväzky  .                                       (6) 

2.2.3 Čistý peňažný majetok (ČPM) 

Ukazovateľ umožňuje využívať krátkodobé záväzky na financovanie obežných aktív.  Pri 

čistom peňažnom majetku zahrňujeme do obežného majetku nielen pohotové peňažné 

prostriedky ale i krátkodobé pohľadávky. Podľa vzorca (7) zistíme jeho hodnotu. [11] 

ČPM = obežné aktíva – zásoby – nelikvidné pohľadávky – okamžite splatné záväzky .          (7) 

2.3 Pomerové ukazovatele 

Analýza pomerových ukazovateľov, patrí k najpoužívanejším nástrojom finančnej analýzy, 

pretože umožňuje získať relatívne rýchlym a nenáročným spôsobom informácie o finančnom 

hospodárení podniku. Pomerové ukazovatele vyjadrujú vzájomný vzťah dvoch absolútnych 

ukazovateľov. Medzi najčastejšie využívané patria ukazovatele rentability, likvidity, aktivity, 

finančnej stability a zadlženosti. Pre zabezpečenie finančného zdravia podniku je potrebné 

pravidelné sledovanie vývoja každého jedného ukazovateľa. Je dôležité, aby bol podnik 
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nielen rentabilný, ale i likvidný a pokiaľ možno primerane zadlžený a spĺňal pravidlo 

solventnosti. Výhodou pomerových ukazovateľov je ich porovnateľnosť v čase a možnosť 

využitia pri medzipodnikovom zrovnaní a porovnanie výsledkov so štandardnými hodnotami. 

[12]  

2.3.1 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability sú najsledovanejšími ukazovateľmi finančnej analýzy, pretože 

najlepšie informujú o schopnosti podniku dosahovať čo najväčších výnosov a umožňujú 

naplňovať základný cieľ podniku v podobe maximalizácie tržnej hodnoty. Rentabilita je 

meradlom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, dosahovať zisku za použitia 

investovaného kapitálu. Vyjadruje, koľko Kč zisku pripadá na 1 Kč menovateľa. Hlavnými 

zdrojmi dát pre výpočet ukazovateľov rentability sú výkaz ziskov a strát a rozvaha. Vzorec 

obsahuje v čitateli položku odpovedajúcu výsledku hospodárenia (obvykle sa jedná o tokovú 

veličinu) a v menovateli určitý druh kapitálu (jedná sa o stavovú veličinu), respektíve tržby. 

Rozlišujú sa základné ukazovatele rentability [1] : 

 Rentabilita aktív (ROA), 

 Rentabilita vlastného kapitálu (ROE), 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE), 

 Rentabilita tržieb (ROS), 

 Rentabilita nákladov (ROC). 

Čitateľ vzorca uvedených ukazovateľov neobsahuje v každom prípade rovnakú formu 

zisku, a preto je potrebné uviesť, do akých kategórií sa zisk člení:  

 Čistý zisk (EAT), 

 Zisk pred zdanením (EBT), 

 Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT), 

 Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA). 

Rentabilita aktív (ROA) 

Rentabilita aktív vyjadruje produkčnú silu podniku, pretože dáva do pomeru zisk 
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s celkovými investovanými aktívami bez ohľadu na spôsob financovania. Hodnotenie 

zahrňuje všetky oblasti podnikateľskej činnosti, tzn. prevádzkovej, finančnej a investičnej. 

Tento ukazovateľ sa dá využiť pri zrovnávaní podnikov s odlišnými daňovými podmienkami. 

Pri výpočte sa vychádza zo vzorca (8) a (9).  

ROA = 
A

EBIT
 ,                                                                                                                         (8) 

ROA =
 

A

túrokyEAT  1.
,                                                                                                      (9) 

kde EBIT je zisk pred úrokmi a daňami, EAT je čistý zisk, t je sadzba dane zo zisku a A sú 

celkové aktíva. 

Je vhodné, aby hodnota tohto ukazovateľa bola čo najväčšia, pretože to poukazuje na 

efektívnosť zhodnotenia investovaného majetku. [12] 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Ukazovateľom ROE vyjadrujeme výnosnosť kapitálu vloženého vlastníkmi podniku. 

Z hodnoty ukazovateľa je možné zistiť veľkosť zisku pripadajúcu na 1 Kč investovaného 

kapitálu. Pri výpočte sa nezohľadňuje inflácia a náklady na vlastný kapitál. Vychádza sa 

z uvedeného vzťahu (10): 

ROE =
VK

EAT
,                                                                                                                          (10) 

kde EAT je čistý zisk a VK je vlastný kapitál. 

Rentabilita vlastného kapitálu by sa mala pohybovať nad úrovňou alternatívnych nákladov 

na kapitál. Ak je hodnota ukazovateľa trvale nižšia než výnosnosť štátnych cenných papierov, 

podnik sa stáva pre investorov neatraktívny a tým pádom nebudú do neho investovať svoje 

prostriedky. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Tento ukazovateľ predstavuje hodnotu zisku pred úrokmi a zdanením, ktorú podnik 

dosiahol z 1 Kč investovanej veriteľmi a akcionármi. Ide o mieru zhodnotenia celkových 
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aktív spoločnosti financovaných vlastným a cudzím dlhodobým kapitálom, ktorý je tvorený 

dlhodobými záväzkami a dlhodobými bankovými úvermi. Hodnotu zistíme z vzorca (11). 

ROCE = 
dlhodobýkapitálcudzíkapitálvlastný

EBIT


,                                                                  (11) 

kde EBIT je zisk pred úrokmi a zdanením.   

Rentabilita tržieb (ROS) 

Ukazovateľ vyjadruje schopnosť podniku dosiahnuť zisku pri určitej úrovni tržieb, teda 

koľko efektu je podnik schopný vyprodukovať na 1 Kč tržieb. V praxi je možné využiť dva 

spôsoby zostavenia vzorca rentability tržieb. V prípade, že čitateľ obsahuje EBIT, hovoríme 

o prevádzkovom ziskovom rozpätí, (viď vzorec 12). Ak dosadíme do čitateľa položku EAT, 

jedná sa o čisté ziskové rozpätie, (viď vzorec 13). Menovateľ obsahuje v oboch prípadoch 

položku tržby. 

Prevádzkové ziskové rozpätie = 
tržby

EBIT
,                                                                                 (12) 

Čisté ziskové rozpätie = 
tržby

EAT
 ,                                                                                             (13) 

kde EBIT je zisk pred úrokmi a daňami a EAT je zisk po zdanení.  

Ziskové rozpätie slúži k vyjadreniu ziskovej marže, ktorú možno porovnávať s oborovým 

priemerom. Čím je vyššia hodnota ukazovateľa, tým je podnik schopnejší predávať svoje 

výrobky s vyššou cenou, než je výrobná cena. Pokiaľ je hodnota ukazovateľa nižšia než je 

oborový priemer, potom sú ceny výrobku relatívne nižšie a náklady vysoké. [11] 

Rentabilita nákladov (ROC) 

Rentabilita nákladov je doplnkovým ukazovateľom rentability tržieb. Ide o pomer 

vynaložených celkových nákladov k dosiahnutým tržbám podniku. Vyjadruje, koľko Kč 

nákladov musí podnik vynaložiť, aby dosiahol 1 Kč zisku. Platí, že čím je nižšia hodnota 

ukazovateľa, tým lepšie výsledky dosahuje podnik. [6] 
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ROC =  
nákladycelkové

EAT
   ,                                                                                                   (14) 

ROC = ROS1 .                                                                                                                     (15) 

2.3.2 Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity podávajú prehľad o schopnosti podniku uhradiť svoje splatné 

záväzky v stanovenom termíne. S oneskorením splácania sú spojené penále, vytvorenie 

nedôvery u obchodných partnerov a môže to viesť až k zániku podniku. Likvidita je v rozpore 

s rentabilitou, pretože čím vyšších hodnôt dosahujú ukazovatele likvidity, tým viac kapitálu 

musí byť viazaného v krátkodobom majetku a znižuje sa tým výnosnosť. Rýchlosť s akou je 

podnik schopný pretransformovať nízko likvidný majetok na najlikvidnejší, označujeme ako 

likvidnosť. Medzi likvidný majetok patria peniaze, vklady, cenné papiere, splatné krátkodobé 

pohľadávky, zásoby i dlhodobé pôžičky. Najmenej likvidný je hmotný investičný majetok. 

Solventnosť predstavuje dostatok disponibilných zdrojov na pokrytie svojich záväzkov 

s príslušnom čase. [3] 

Celková likvidita 

V literatúre často označovaná aj ako bežná likvidita informuje o tom, koľkokrát obežné 

aktíva pokrývajú krátkodobé záväzky podniku. Je významný predovšetkým pre veriteľov 

podniku, pretože vykazuje mieru ich uspokojenia, plynúceho z premeny obežných aktív na 

hotovosť. Veľmi dôležitá je štruktúra zásob a ich oceňovanie. V podnikoch s vysokými 

zásobami je ukazovateľ celkovej likvidity vyšší a v podnikoch, ktoré disponujú menším 

množstvom zásob býva hodnota ukazovateľa nižšia. Prijateľné hodnoty tohto ukazovateľa sa 

pohybujú v intervale 1,5 – 2,5. Hodnota by nikdy nemala klesnúť pod 1. Platí vzorec (16). 

Celková likvidita = 
zkyzávkrátkodobé

aktívaobežné

ä
 .                                                                            (16) 

Pohotová likvidita 

Ukazovateľ pohotovej likvidity presnejšie vyjadruje schopnosť podniku splatiť svoje 

krátkodobé záväzky, pretože od čitateľa vzorca (17) sa eliminuje najmenej likvidná časť 

obežných aktív, ktorými sú zásoby. Obežné aktíva zahrňujú hotovosť v pokladni, pohľadávky 
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a obchodovateľné cenné papiere. Doporučená je hodnota v intervale 1 – 1,5. V prípade, že 

hodnota ukazovateľa je presne 1, znamená to, že podnik je okamžite schopný uhradiť svoje 

záväzky, bez toho aby musel predať svoje zásoby. Naopak, príliš vysoká hodnota poukazuje 

na to, že podnik má viazaných mnoho aktív vo forme pohotových prostriedkov, ktoré však 

prinášajú nízky úrok.  

Pohotová likvidita = 
zkyzávkrátkodobé

zásobyaktívaobežné

ä


 .                                                                     (17) 

Okamžitá likvidita 

Patrí k najpresnejším z ukazovateľov likvidity, pretože hodnotí schopnosť podniku uhradiť 

svoje krátkodobé záväzky v presne stanovený termín. Čitateľ vzorca (18) obsahuje len 

peňažné prostriedky vo forme peňazí v pokladni a na účte, šeky a krátkodobé cenné papiere. 

Ak je hodnota ukazovateľa rovná 1, tak podnik disponuje presne takým množstvom 

peňažných prostriedkov, akým je hodnota jeho krátkodobých záväzkov. Doporučená hodnota 

ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 0,2 -  0,5. [10] 

Okamžitá likvidita = 
zkyzávkrátkodobé

yprostriedkplatobnépohotové

ä
 .                                                        (18) 

2.3.3 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity informujú o tom, ako podnik vynakladá a efektívne využíva 

jednotlivé časti majetku. Tieto ukazovatele najčastejšie vyjadrujú rýchlosť obratu jednotlivých 

zložiek zdrojov či aktív alebo dobu obratu. Rýchlosť obratu je daná počtom obrátok, za určité 

obdobie (spravidla jeden rok). Doba obratu je definovaná ako počet dní, za ktoré sa vykoná 

jedna obrátka. Ukazovatele aktivity dávajú do pomeru jednotlivé časti majetku s tržbami, 

výnosmi a ďalšími položkami. [2] 

Obrat aktív 

Tento komplexný ukazovateľ vyjadruje mieru využívania majetku podniku. Znázorňuje, 

koľkokrát sa celkové aktíva podniku obrátia za rok v podobe tržieb. Cieľom je, aby hodnota 

ukazovateľa bola čím najvyššia, pretože to vypovedá o efektívnom využívaní majetku 

v podniku. Pri výpočte vychádzame zo vzťahu (19). 
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Obrat celkových aktív = 
aktíva

tržby
 .                                                                                           (19) 

V prípade potreby podrobnejšej analýzy je možné obrat aktív diverzifikovať na: 

Obrat stálych aktív = 
aktívastále

tržby
 ,                                                                                      (20) 

Obrat obežných aktív = 
aktívaobežné

tržby
  .                                                                              (21)  

Doba obratu aktív 

Predstavuje recipročnú hodnotu predchádzajúceho ukazovateľa obratu aktív. Stanovuje 

počet dní, za ktorú sa vykoná jedná obrátka aktív. Výhodné pre podnik je, keď je táto doba čo 

najkratšia. K výpočtu použijeme vzorec (22). [5] 

Doba obratu aktív = 365
tržby

aktívacelkové
.                                                                          (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Obrat zásob 

Ukazovateľ poskytuje prehľad, koľkokrát sa jednotlivá položka zásob predala a zároveň 

znovu naskladnila v priebehu jedného roka. Čím kratšia doba uplynie medzi poriadením zásob 

a ich následným predajom, tým je hodnota ukazovateľa vyššia a z toho vyplýva že, podnik 

nedisponuje zbytočným množstvom nelikvidných zásob, ktoré by si vyžadovali neefektívne 

financovanie. V súčasnosti podniky preferujú systém just- in- time, ktorý je typický pre 

zákazkovú výrobu. Vzorec (23) je možné vyjadriť dvoma spôsobmi. 

Obrat zásob = 
zásoby

nákladycelkové
alebo

zásoby

tržby
 .                                                                 (23) 

Doba obratu zásob 

Tento ukazovateľ vyjadruje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané 

v podniku po dobu ich splatnosti alebo predaja. Ide o čas, za ktorý sa zásoby premenia na 
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hotovosť alebo pohľadávku. Ak sú zásoby v podniku viazané príliš dlho, začínajú sa zvyšovať 

náklady na ich skladovanie. Preto je výhodné, aby doba obratu zásob bola čo najnižšia. 

Vzorec (24) je taktiež možné vyjadriť v dvoch variantách. [1] 

Doba obratu zásob = 
zásobobrat

alebo
tržbydenné

zásoby 365
 .                                                     (24)       

Obrat pohľadávok 

Ukazovateľ vypovedá o rýchlosti transformácie pohľadávok na peňažné prostriedky. Tento 

vzťah je zachytený vo vzorci (25). 

Obrat pohľadávok = 
pohladávky

tržby
 .                                                                                       (25) 

Doba obratu pohľadávok 

Určuje počet dní, ktoré uplynú medzi vystavením faktúry za predaj zboží alebo hotových 

výrobkov a dobou inkasa peňažných prostriedkov. Doba obratu pohľadávok predstavuje dobu, 

počas ktorej podnik poskytuje svojím odberateľom bezplatný obchodný úver. Obecne platí, že 

čím je nižšia hodnota tohto ukazovateľa, tým je vyššia vyjednávacia schopnosť podniku voči 

svojim obchodným partnerom. Pri výpočte vychádzame zo vzorca (26), ktorý je možné 

vyjadriť dvojím spôsobom. [3] 

Doba obratu pohľadávok = 
pohladávokobrat

alebo
tržbydenné

pohladávky 365
  .                               (26) 

           Doba obratu záväzkov 

Ukazovateľ slúži na posúdenie platobnej schopnosti podniku voči dodávateľom. 

Znázorňuje dobu od prijatia dodávateľskej faktúry až po dobu jej úhrady. Platí vzťah (27). [5] 

Doba obratu záväzkov  = 365
Tržby

Záväzky
                                                                                (27) 
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2.3.4 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

Finančná stabilita je chápaná ako odolnosť podniku proti klesajúcemu trendu financií 

v dôsledku poklesu cudzích zdrojov. Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú veľkosť hodnoty 

financovania podnikateľských činností a aktív z cudzích zdrojov. V reálnej ekonomike však 

nie je možné, aby podnik financoval všetky svoje aktíva len z vlastného alebo cudzieho 

kapitálu. V prípade financovania aktív pomocou vlastného kapitálu dochádza k znižovaniu 

celkovej výnosnosti vloženého kapitálu. Financovanie prostredníctvom cudzích zdrojov je 

spojené s náročnosťou pri jeho získavaní. Finančne stabilný podnik môže občas vykazovať 

i rast zadlženosti, ktorý môže viesť k zvýšeniu výnosnosti vložených prostriedkov alebo 

k rastu hodnoty podniku. Podstatou analýzy ukazovateľov zadlženosti je hľadanie 

optimálneho vzťahu medzi vlastným a cudzím kapitálom. [6] 

Celková zadlženosť 

Daný ukazovateľ ktorý je v literatúre tiež nazývaný aj ako ukazovateľ veriteľského rizika 

vyjadruje podiel celkových záväzkov k celkovým aktívam. Obecne platí, že s rastúcou 

hodnotou ukazovateľa sa zvyšuje aj riziko veriteľov, ktorý tak môžu prísť o svoj vložený 

majetok. Z toho dôvodu veritelia preferujú nižšie hodnoty ukazovateľa. Celkovú zadlženosť 

možno podľa potreby rozčleniť na krátkodobú a dlhodobú a potom pri výpočtoch vychádzame 

z uvedených vzorcov (28), (29), (30). 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti = 
aktívacelkové

zdrojecudzie
  ,                                                            (28)     

Ukazovateľ krátkodobej zadlženosti = 
aktívacelkové

zdrojecudziekrátkodobé
  ,                                     (29) 

Ukazovateľ dlhodobej zadlženosti = 
aktívacelkové

zdrojecudziedlhodobé
  .                                            (30)                                  

Podiel vlastného kapitálu na aktívach 

Ukazovateľ označovaný tiež ako finančná nezávislosť vyjadruje pomer, v akom je majetok 

podniku krytý vlastnými zdrojmi. Tento vzťah vyjadruje vzorec (31). Poskytuje informácie 

o kapitálovej štruktúre z pohľadu vlastníka a určuje mieru finančnej stability podniku. Za 

optimálnu sa považuje hodnota v intervale 30 – 60 % , záleží však na odvetví v ktorom 
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podnik pôsobí. Čím je vyššia hodnota ukazovateľa, tým je podnik finančne stabilnejší. Súčet 

celkovej zadlženosti a finančnej nezávislosti by sa mal približne rovnať hodnote 1. [10] 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach = 
aktívacelkové

kapitálvlastný
 .                                                   (31)  

Majetkový koeficient (finančná páka) 

Finančná páka je recipročnou hodnotou finančnej nezávislosti a vyjadruje hodnotu majetku 

v Kč, ktorá pripadá na 1 Kč vlastného kapitálu. Charakterizuje mieru využitia cudzích 

zdrojov, ktoré prispievajú k zvýšeniu rentability vlastného kapitálu. V prípade, že podnik 

dosahuje pravidelne stabilné tržby a zisk, môže si dovoliť vyššiu hodnotu finančnej páky, než 

podnik s variabilnými finančnými výsledkami. Pre výpočet použijeme vzorec (32). [2] 

Majetkový koeficient = 
kapitálvlastný

aktívacelkové
 .                                                                              (32)    

Zadlženosť vlastného kapitálu 

Ukazovateľ zadlženosti vlastného kapitálu vyjadruje pomer celkových záväzkov 

k vlastnému kapitálu. Pomer, v ktorom je cudzí a vlastní kapitál podniku je závislý na 

nákladoch, ktoré súvisia s zriadením zdrojov majetku. Cudzie zdroje sú zaťažené úrokmi, 

ktorých výška závisí na viacerých faktoroch. Naopak, vlastný kapitál predstavuje bezpečnejší 

zdroj financovania, pretože zriaďovacie náklady podnik platí len ak dosiahne kladný výsledok 

hospodárenia. Optimálna hodnota vzájomného pomeru by sa mala nachádzať v intervale 80 – 

120 %. Pomer vlastného kapitálu k celkovým záväzkom vyjadruje vzorec (33). 

Zadlženosť vlastného kapitálu =
kapitálvlastný

zkyzávcelkové ä
  .                                                              (33) 

Úrokové krytie 

Hodnota tohto ukazovateľa vyjadruje, koľkokrát zisk pred úrokmi a zdanením prevyšuje 

úrokové náklady. Predstavuje schopnosť podniku splatiť úrok. Priemerná hodnota 

ukazovateľa by sa mala pohybovať okolo 8. Ak klesne hodnota pod 3, je potrebné pristúpiť 
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k určitým opatreniam v podniku. Pokiaľ je hodnota presne rovná 1, znamená to, že celkový 

zisk podniku bude použitý k platbe úrokov. Ako náhle klesne hodnota pod 1, podnik nie je 

schopný zarobiť ani na úhradu úrokov. Neschopnosť splácať úroky môže smerovať k úpadku. 

Pri výpočte sa vychádza z uvedeného vzorca (34). 

Úrokové krytie = 
úroky

EBIT
 ,                                                                                                       (34) 

kde EBIT je zisk pre úrokmi a daňami. 

Úrokové zaťaženie 

Je recipročnou hodnotou úrokového krytia, tzn. že vzorec (35) vyjadruje akú časť 

z dosiahnutého zisku odčerpávajú úroky. Podnik si môže dovoliť vyšší podiel cudzích 

zdrojov, pokiaľ sa hodnota úrokového zaťaženia dlhodobejšie pohybuje na nižšej úrovni. [1] 

Úrokové zaťaženie = 
EBIT

úroky
 ,                                                                                                (35) 

kde EBIT je zisk pred úrokmi a daňami. 

2.4 Súhrnné indexy hodnotenia 

Cieľom týchto indexov je vyjadrenie súhrnnej charakteristiky celkovej finančne 

ekonomickej situácie a výkonnosti podniku prostredníctvom jedného čísla a následné 

ohodnotenie podniku  na základe hodnotovej tabuľky. Vypovedacia schopnosť súhrnných 

indexov hodnotenia je však nižšia a preto sú vhodné len pre rýchle zrovnanie podnikov 

a môžu byť predpokladom pre ďalšie hodnotenia. Rastúci počet ukazovateľov podáva 

podrobnejší prehľad o finančnej situácii podniku, ale zároveň príliš veľa ukazovateľov 

sťažuje orientáciu a môže viesť k skreslenému pohľadu na hodnotenie podniku. Zmyslom 

sústavy ukazovateľov je zostavenie jednoduchého modelu, ktorý znázorňuje vzájomné vzťahy 

medzi jednotlivými ukazovateľmi vyššieho rádu. Model vytvára súhrn ukazovateľov, ktoré 

možno postupne detailnejšie rozložiť na ďalšie jednotlivé ukazovatele. Z hľadiska vytvárania 

sústav ukazovateľov sa rozlišujú [12]: 

a) Sústavy hierarchicky usporiadaných ukazovateľov – typickým príkladom sú 
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pyramídové sústavy, ktorých podstatou je detailnejší rozklad jednotlivých 

ukazovateľov a tiež analýza zložitých vnútorných väzieb v rámci pyramídy. 

Základným predpokladom je zložitosť ekonomického procesu, súvisiaceho 

s viacerými ukazovateľmi. Pri zostavovaní sústav sa uprednostňuje grafické 

vyjadrenie, pretože je prehľadnejšie a umožňuje tak lepšie sledovať dynamické zmeny 

jednotlivých položiek ukazovateľov. Rozklad vrcholového ukazovateľa sa určuje 

prostredníctvom aditívnej alebo multiplikatívnej väzby.  

b) Účelovo vybrané skupiny ukazovateľov - ich cieľom je určenie kvalitnej diagnostiky 

finančnej situácie podniku a stanovenie predpokladaného vývoja očakávaného 

v budúcnosti za základe jednočíselnej charakteristiky. Do tejto kategórie patria bonitné 

a bankrotné modely, ktoré slúžia pre rýchlu orientáciu investorom a veriteľom.   

2.4.1 Bonitné modely 

Na základe bodového ohodnotenia určujú bonitu podniku podľa jeho výkonnosti. Výsledná 

hodnota vypovedá o aktuálnej finančnej situácii podniku. Modely sú závislé na kvalitne 

spracovanej databáze pomerových ukazovateľov v skupine odvetví zrovnávaných firiem. 

Podnik je bonitný vtedy, ak je schopný uspokojovať veriteľov úhradou svojich záväzkov. 

K najznámejším bonitným modelom patrí Kralickův Quicktest a Index bonity, ktoré budú 

následne uvedené v bakalárskej práci, ale taktiež tu patrí aj Tamariho model a Sústava 

bilančných analýz podľa Rudolfa Douchy. [9] 

Kralickův Quicktest  

Model zostavil P. Kralicek v roku 1990 a je tvorený sústavou štyroch rovníc, 

prostredníctvom ktorých hodnotíme situáciu v podniku. Prvé dve rovnice hodnotia finančnú 

stabilitu podniku, ďalšie dve rovnice sa sústredia na výnosovú situáciu. Má relatívne vysokú 

vypovedaciu schopnosť. 

,1
celkomaktíva

kapitálvlastný
R 

                                                                                                           (36)                                                                                                        

,
)(

2
cashflowýprevádzkov

bánkuuctypeniazezdrojecudzie
R


                                                                      (37)

 

,3
celkomaktíva

EBIT
R                                                                                                                (38) 
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,4
výkony

cashflowýprevádzkov
R 

                                                                                                (39) 

kde R1 je kvóta vlastného kapitálu, R2 je doba splatenia dlhu z CF, R3 je rentabilita aktív 

a R4 je rentabilita tržieb.  

Výsledkom priradzujeme bodovú hodnotu z nasledujúcej tabuľky 1. Výsledná známka sa 

určí aritmetickým priemerom jednotlivých známok. Výhodou tohto modelu je rýchly 

a nenáročný výpočet, nevýhodou môže byť skreslenie výsledku zapríčineného nízkym počtom 

použitých ukazovateľov.  

Tab. 1 Bodové ohodnotenie Kralickovho Quicktestu [9] 

 0 bodov 1 bod 2 body 3 body  4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Výsledné hodnotenie podniku je realizované v uvedených krokoch: 

1. Hodnotenie finančnej stability – súčet bodovej hodnoty R1 a R2 delený 2. 

2. Hodnotenie výnosovej situácie – súčet bodovej hodnoty R3 a R4 delený 2. 

3. Hodnotenie celkovej situácie – súčet bodovej hodnoty finančnej stability a výnosovej 

situácie delený 2.  

Pokiaľ sa výsledné bodové hodnotenie pohybuje nad úrovňou 3, podnik je bonitný. V šedej 

zóne sa podnik nachádza ak dosahuje hodnoty v intervale 1 – 3. Problémy s finančným 

hospodárením nastávajú v prípade, že hodnoty sú nižšie než 1. [9] 
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Index bonity 

Aplikovanie tohto modelu sa využíva predovšetkým v stredoeurópskych krajinách, a to 

v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Index bonity je zostavený zo šiestich pomerových 

ukazovateľov, pre výpočet potrebujeme mať k dispozícii hodnoty cash flow, cudzích zdrojov, 

aktív, zisku, výnosov a zásob. Jednotlivým pomerovým ukazovateľom sú priradené váhy 

podľa významnosti. Pre výpočet indexu bonity používame vzorec (40). 

 

 

                                                       (40) 

kde X1 – X2 predstavujú pomery jednotlivých ukazovateľov. 

 X1 = Cash flow / Cudzie zdroje 

 X2 = Aktíva / Cudzie zdroje 

 X3 = Zisk / Aktíva 

 X4 = Zisk/ Výnosy 

 X5 = Zásoby / Výnosy 

 X6 = Výnosy / Aktíva 

Podľa tohto indexu sú podniky rozdelené na bankrotné a bonitné. V prípade, že tento index 

dosahuje záporných hodnôt, hrozí podniku bankrot. Kladné hodnoty vykazujú bonitné 

podniky. Detailnejšie hodnotenie je zobrazené v uvedenej tabuľke 2. 

 

 

 

 

 

,1,03,051008,05,1 654321 XXXXXXIB 
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Tab.  2 Hodnotiaca tabuľka Indexu bonity [12] 

 

Výsledok Hodnotenie Podnik 

IB ϵ ( - ∞ ; - 2) Extrémne zlá ekonomická situácia Bankrotný podnik 

IB ϵ < - 2 ; - 1) Veľmi zlá ekonomická situácia Bankrotný podnik 

IB ϵ < - 1 ; 0) Zlá ekonomická situácia Bankrotný podnik 

IB ϵ < 0 ; 1) Problematická ekonomická situácia Bonitný podnik  

IB ϵ < 1 ; 2) Dobrá ekonomická situácia Bonitný podnik 

IB ϵ < 2 ; 3) Veľmi dobrá ekonomická situácia Bonitný podnik 

IB ϵ < 3 ; ∞) Extrémne dobrá ekonomická situácia Bonitný podnik 

 

2.4.2 Bankrotné modely 

Tieto modely informujú o možnosti vzniku finančných problémov podniku, prípadne slúžia 

ako systém včasného varovania, pretože dokážu na základe vývoja vybraných ukazovateľov 

predpovedať možné ohrozenie podniku bankrotom. Podnik je potrebné neustále sledovať, 

pretože symptómy ohrozenia môže vykazovať už určitý čas pred samotným bankrotom.  

K častým symptómom patria problémy s bežnou likviditou, rentabilitou investovaného 

kapitálu alebo s výškou čistého pracovného kapitálu. Medzi bankrotné modely patrí 

Altmanova analýza, ďalej Beaverova profilová analýza, Index IN, Tafflerův index, 

Beermanova diskriminačná funkcia a ďalšie. [6]  

 

Altmanova analýza 

Model spracoval Edward Altman v roku 1968 a na základe štatistického pozorovania 

vybraných ukazovateľov dokázal predpovedať bankrot podniku. Výpočet modelu je založený 

na súčtu hodnôt piatich pomerových ukazovateľov, ktorým je priradená určitá váha, pričom 

najväčšiu váhu predstavuje rentabilita celkového kapitálu. V literatúre sa uvádzajú 4 podoby 

tejto analýzy a to varianta pre akciové spoločnosti s verejne obchodovateľnými akciami, 

varianta pre spoločnosti neobchodovateľné na finančných trhoch, varianta pre nevýrobné 

spoločnosti a pre české spoločnosti. 
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Varianta pre akciové spoločnosti s verejne obchodovateľnými akciami ( Z Score) 

Z = 1,2 X1+1,4 X2+3,3 X3+0,6 X4+1 X5,                                                                               (41) 

kde X1 predstavuje podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam, X2 vyjadruje 

rentabilitu čistých aktív, X3 je pomer EBITU k celkovým aktívam, X4 je tržná hodnota ZJ/ 

celkové záväzky/ nominálna hodnota cudzích zdrojov a X5 je pomer tržieb k celkovým 

aktívam. 

Pokiaľ je hodnota altmanovho modelu vyššia než 2,99 , podnik vykazuje uspokojivú 

finančnú situáciu. Ak sa hodnota pohybuje v intervale 1,81 – 2,98, podnik sa nachádza v šedej 

zóne, tzn. že podnik nemožno označiť za úspešný ani za problémový. Finančné problémy 

nastávajú vtedy keď hodnota indexu klesne pod 1,81. 

Varianta pre spoločnosti neobchodovateľné na finančných trhov ( Z´ Score) 

U spoločností, ktoré neobchodujú na finančných trhoch je pomer jednotlivých 

ukazovateľov rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, menia sa len váhy ukazovateľov. 

Vzorec je nasledovný: 

Z ´= 0,717 X1+0,847 X2+3,107 X3+0,42 X4+0,998X5,                                                          (42)                                                                           

Bonitné podniky dosahujú hodnoty nad 2,9. V šedej zóne sa podnik nachádza v prípade, že 

sa výsledok pohybuje v intervale 1,2 – 2,9 a v pásme bankrotu sa ocitne podnik keď jeho 

hodnota klesne pod hranicu 1,2. Altman tvrdí, že tento model dokáže bankrot podniku 

predikovať s takmer 91 % pravdepodobnosťou. [12] 

Varianta pre nevýrobné spoločnosti ( Z´´ Score) 

Pri výpočte altmanovho modelu u nevýrobných spoločností sú upravené váhy koeficientov 

i samotné koeficienty. Z dôvodu zníženia počtu ukazovateľov sa zvýšili jednotlivé váhy. 

Veľmi výrazne sa zvýšila váha pomeru čistého pracovného kapitálu k celkovým aktívam. 

Z´´ = 6,56 X1+3,26 X2+6,72 X3+1,05 X4,                                                                              (43)                                                                                

kde X1 predstavuje podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam, X2 vyjadruje pomer 
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zadržaného zisku k celkovým aktívam, X3 je pomer EBITU k celkovým aktívam, X4 je podiel 

účtovnej hodnoty vlastného kapitálu a záväzkov. 

Bankrotné podniky vykazujú hodnoty do 1,1. Výsledky v intervale 1,1 – 2,6 sú typické pre 

šedú zónu. Bonitné podniky sa vyznačujú hodnotami nad 2,6.  

Altmanova analýza pre české spoločnosti 

Hodnotenie výsledkov altmanovej analýzy pre české spoločnosti sa stotožňuje 

s hodnotením varianty pre spoločnosti s verejne obchodovateľnými akciami. 

Z = 3,3 X1+0,99 X2+0,6 X3+1,4 X4+6,56 X5+1 X6                                                                (44)                                                                         

kde X1 vyjadruje pomer zisku k celkovým aktívam, X2 je pomerom tržieb a celkových 

aktív, X3 je pomer vlastného kapitálu a celkových záväzkov, X4 je pomer nerozdeleného zisku 

a celkových aktív, X5 predstavuje podiel čistého pracovného kapitálu k celkovým aktívam 

a X6 vyjadruje pomer záväzkov po splatnosti k výnosom. [9] 
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3 Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom moderných 

ukazovateľov 

Hodnotenie podniku len na základe účtovných metód nemusí vždy správne vypovedať 

o ekonomickom pohľade na výkonnosť. Problémy nastávajú medzi tržným ocenením podniku 

a výkonnosťou meranej na základe účtovných výkazov. Situácia na súčasnom tržnom 

prostredí sa neustále vyvíja a je ovplyvňovaná neustálymi zmenami ekonomického prostredia, 

napr. globalizáciou, liberalizáciou, aplikovaním inovačných vedeckotechnických poznatkov. 

Základom tohto konceptu, ktorý vedie podniky k meraniu výkonnosti podľa vzoru 

spoločností, pôsobiacich na kapitálových trhoch, je očakávanie maximálneho zhodnotenia 

investícií, ktoré prináša maximalizáciu hodnoty pre akcionára.  

Medzi najčastejšie aplikované metódy patria ekonomická pridaná hodnota (EVA), tržná 

pridaná hodnota (MVA), metóda diskontovaného cash flow (DCF), rentabilita investícií 

založená na peňažných tokoch (CFROI) a metóda Balanced Scorecard, ktorej charakteristika 

bude následne uvedená. [4] 

3.1 Balanced Scorecard (BSC) 

Tento koncept, ktorý vytvorila dvojica profesorov Kaplan a Norton, predstavuje strategický 

model merania výkonnosti, pretože vízia a stratégia podniku sleduje výkonnosť podniku 

z hľadiska štyroch perspektív: finančnej, zákazníckej, interných procesov, učenia sa a rastu. 

BSC umožňuje prepojením týchto perspektív dosiahnuť stanovených cieľov, zlepšiť 

plánovanie a komunikáciu na jednotlivých úrovniach managementu a tým zdokonaliť spätnú 

väzbu a proces vzdelávania. Informačný systém finančných aj nefinančných meradiel je 

dostupný manažérom na každej podnikovej úrovni.   

Finančné ukazovatele majú kvalitnú vypovedaciu schopnosť čo sa týka minulosti, avšak 

chýba im dlhodobý pohľad, preto sa okrem nich využívajú aj nefinančné ukazovatele. 

Dôležitý je aj význam nehmotných aktív, ktoré síce nie sú bežne vykazované v účtovníctve, 

ale tvoria značnú časť hodnoty podniku. Patria sem napr. kvalita výrobkov a služieb, vysoko 

kvalifikovaný a motivovaný zamestnanci, spokojnosť a lojálnosť zákazníkov, pružnosť 

a predvídateľnosť interných procesov. [8] 
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3.1.1 Finančná perspektíva 

Hlavným cieľom finančnej perspektívy je sledovať a následne uspokojovať vlastníkov 

formou adekvátneho zhodnocovania investovaných prostriedkov. Preto je potrebné zamerať sa 

na meranie úrovne čistej súčasnej hodnoty. Finančné ukazovatele konceptu BSC sú dôležité 

pri hodnotení ekonomických dôsledkov realizovaných akcií. Prepojenie finančnej perspektívy 

s cieľmi a hodnotami z ostatných perspektív BSC vyjadruje, že uspokojenie vlastníkov 

a vytvorenie hodnoty je dlhodobým cieľom podniku. [4] 

3.1.2 Zákaznícka perspektíva 

Zákaznícka perspektíva sústreďuje pozornosť na zákazníka. V rámci tejto perspektívy 

manažéri analyzujú segment trhu, na ktorom plánujú pôsobiť a vyberajú si zákazníkov, na 

ktorých budú orientovať svoje výrobky alebo služby. Medzi kľúčové faktory možno zaradiť 

lojálnosť a spokojnosť zákazníkov, tržný podiel, rentabilita zákazníkov, získavanie a udržanie 

zákazníkov a ďalšie. Tieto faktory sú spolu vzájomne prepojené. Spojenie zákazníckej 

Zákaznícka perspektíva 

Ciele vedúce k uspokojeniu 

zákazníka a tým naplneniu 

finančných cieľov 

Perspektíva interných 

procesov 

Ciele riadenia interných 

procesov vedúcich k naplneniu 

finančných a zákazníckych 

cieľov 

Finančná perspektíva 

Ciele vedúce k uspokojeniu 

vlastníkov 

Perspektíva učenia sa a 

rastu 

Ciele využitia potenciálu 

podniku k naplneniu cieľov 

všetkých ostatných perspektív 

Vízia 

a stratégia 

 

 

 

Obr. 1 Jednotlivé perspektívy konceptu Balanced Scorecard [9]
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perspektívy s finančnou je možné zrealizovať prostredníctvom dosiahnutých tržieb a miery 

rentability určitých zákazníkov, trhu a rady výrobkov. Najdôležitejšie je sústrediť pozornosť 

na problematiku podnikových procesov, od ktorých závisí uspokojovanie potrieb zákazníka.  

3.1.3 Perspektíva interných procesov 

Základným predpokladom tejto perspektívy je také riadenie a organizovanie podnikových 

procesov, aby parametre výstupu podniku boli v súlade s požiadavkami zákazníkov 

a realizácia prebehla čo najefektívnejšie. Z toho dôvodu je potrebné sústrediť sa na interný 

hodnotový reťazec, ktorý pozostáva z [9]: 

 Inovačného procesu – ide o fázu, kde sa na základe sledovania a zisťovania možnosti 

zdokonalenia jednotlivých parametrov výrobku z hľadiska potreby zákazníkov, 

navrhujú a vyvíjajú ďalšie výrobky.   

 Prevádzkového procesu – ide o proces, ktorý plynie od vzniku objednávky až po 

dodanie výrobku zákazníkovi. V rámci tohto procesu sa porovnáva dĺžka trvania, 

spoľahlivosť a náklady vynaložené na proces.  

 Popredajného procesu – kde dochádza k inkasu za predané výrobky a zabezpečeniu 

kvalitného servisu.  

Riadenie interných procesov umožňuje objaviť zdroje konkurenčných výhod, ktorými sú 

napr. kvalita a nové vlastnosti výrobku, jeho vlastnosti, zvýšenie produktivity a zníženie 

nákladov na výrobu, doplnkové služby spojené s výrobkom apod. Táto perspektíva poukazuje 

na to, že je výhodnejší prechod od merania výkonnosti podľa stredísk k meraniu výkonnosti 

postupujúcemu viacerými oddeleniami. Tým dôjde k zvýšeniu efektívnosti ich 

prevádzkovania. Za kľúčové parametre sa považujú meranie nákladov, kvality procesov 

a doba cyklu. 
    

 

3.1.4 Perspektíva učenia sa a rastu 

Hlavným predmetom tejto perspektívy je schopnosť podniku učiť sa a rásť a na základe 

týchto predpokladov môže dosiahnuť úspešné finančné a zákaznícke ciele a ciele interných 

procesov. K tomu potrebuje disponovať dostatočným množstvom zdrojov podniku, ktorými 

sú zamestnanci s ich odbornou kvalifikáciou, informačné systémy a podnikové technológie. 
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Podnik dosiahne svojich dlhodobých cieľov a vysokú výkonnosť vtedy, keď sa bude správne 

orientovať na vzdelávanie zamestnancov, ich motiváciu, angažovanosť a delegovanie 

právomocí, kvalitu informačných a podnikových systémov, inováciu produktov a pod. 

Hodnotu podniku značne ovplyvňuje schopnosť a spokojnosť zamestnancov, produktivita ich 

práce a lojálnosť. [8] 

Vytvorenie strategickej mapy BSC 

Pre úspešné aplikovanie BSC do systému podnikového riadenia je potrebné zostavenie 

strategickej mapy, v ktorej je pre každú perspektívu stanovené meradlo, plánované hodnoty 

a faktory ovplyvňujúce tieto meradlá. Mapa generuje povinnosti jednotlivých pracovníkov 

a zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Systém odmeňovania je závislý na adekvátnom 

výbere meradiel. Medzi kľúčové body strategickej mapy patrí [9]: 

1. Stanovenie strategických cieľov v jednotlivých perspektívach. 

2. Určenie strategických meradiel pre všetky strategické ciele a faktorov ovplyvňujúce 

jednotlivé meradlá.  

3. Vyváženie strategických meradiel a ich faktorov diagnostickými (nestrategickými) 

meradlami. 

4. Definovanie súvislosti príčinných väzieb – prepojenie cieľov jednotlivých perspektív 

je závislé od vzájomného vzťahu výstupných meradiel alebo ukazovateľov a ich 

ovplyvňujúcich.  

Výstupné hodnoty podávajú prehľad o tom, ako inovácie výrobkov alebo služieb 

a prevádzky, zdokonalenie zákazníckeho servisu vedú k zvýšeniu finančnej výkonnosti 

podniku. 

Možnosti využitia BSC pri riadení výkonnosti podniku 

Balanced Scorecard patrí k strategickým systémom riadenia, ktoré umožňujú jasne 

definovať stratégiu podniku smerujúcu k dosiahnutiu vytýčených cieľov a metódy stratégie 

účinne transformovať do konkrétnych činností. Balanced Scorecard predstavuje dôležitý 

komunikačný nástroj, ktorým podnik komunikuje cez jednotlivé úseky všetkých 

podnikateľských činností. Spokojnosť zákazníkov a zamestnancov je prostriedok 
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k dosiahnutiu hlavného cieľa, ktorým je zhodnotiť vložený kapitál akcionárov. Koncept BSC 

je možné prepojiť s ďalšími konceptmi alebo riadiacimi nástrojmi, napr. EVA, EFQM 

Excellence Model, Six Sigma, ABC, benchmarkingom a pod. [9]    
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4 Zhodnotenie analýzy výkonnosti podniku      

Na základe uvedených teoretických prístupov a metód, bola uskutočnená analýza 

hodnotenia výkonnosti podniku XY. Podnik XY je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá 

pôsobí na oceliarskom trhu už vyše 10 rokov. Výrobná činnosť podniku je orientovaná na 

automobilový, elektrotechnický, strojárenský a stavebný priemysel. Podnik patrí k popredným 

zamestnávateľom v danom regióne a je významným sponzorom projektov v sfére 

vzdelávania, zdravotníctva, kultúry a športu. Veľký dôraz sa kladie aj na systém školenia 

zamestnancov. Zamestnanci sú vďaka svojej kvalifikácii nadštandardne finančne ohodnotený 

a okrem toho značne motivovaný, pretože systém odmeňovania je závislý na úspechu 

a ziskovosti podniku. 

K zhodnoteniu výkonnosti podniku XY bola použitá finančná analýza za sledované 

obdobie 2009 – 2013.  Pri výpočtu jednotlivých pomerových ukazovateľov sa vychádzalo 

z rozvahy, výkazu ziskov a strát, ktoré sú spolu s hodnotovými tabuľkami súčasťou príloh. 

V rámci zhodnotenia budú postupne analyzované ukazovatele rentability, likvidity, aktivity, 

finančnej stability a zadlženosti.  

Analýzou ukazovateľov rentability sa zistilo, že výrazné zmeny v hodnotách nastávajú 

koncom sledovaného obdobia, čiže v roku 2013. Hlavnou príčinou je rapídny pokles EBITU 

a to z dôvodu postupného znižovania tržieb a zvyšovania rôznych druhov nákladov. Podnik 

XY vykazoval najvyššiu hodnotu EBITU v roku 2010 a to konkrétne čiastku 288 372 000 

EUR a do roku 2013 postupne poklesol na hodnotu 11 287 000 EUR. V priebehu prvých 

štyroch rokov sa rentabilita aktív pohybuje na úrovni 20 %, avšak v poslednom roku 

sledovaného obdobia hodnota rentability aktív mierne prekročila úroveň jedného percenta. 

Zhodnotiť každé 1 € vloženého vlastného kapitálu sa podniku XY najviac podarilo v roku 

2010, kedy rentabilita vlastného kapitálu činila 31,66 % a naopak najnižšiu hodnotu 

dosahoval v roku 2013 a to len 1,17 %. Pokles v predaji výrobkov výrazne ovplyvnil 

rentabilitu tržieb, ktorá sa pohybuje na úrovni do 20 %. Klesajúcu tendenciu dosahuje 

i ukazovateľ rentability a to pre podnik znamená, že vynaložené náklady neprinesú 

v budúcnosti primerane požadovanú výnosnosť. Podnik by sa mal zamerať na zvýšenie tržieb, 

ktoré by mohol dosiahnuť napr. nadviazaním spolupráce s novými obchodnými partnermi, 

investovaním do reklamy a iných foriem podpory predaja. Taktiež by sa mal sústrediť na 
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zníženie nákladov na skladovanie, emisie a ostatných prevádzkových nákladov.   

Analýzou ukazovateľov likvidity sa ukázalo, že hodnoty sa v celku pohybujú 

v doporučených intervaloch. Menšie odchýlky boli zistené u celkovej a pohotovej likvidity 

v roku 2013 a u okamžitej likvidity v roku 2009. Doporučená hodnota, v ktorej by sa mala 

celková likvidita pohybovať je v intervale 1,5 – 2,5, čo sa podniku XY počas prvých troch 

sledovaných rokov darí. Podnik XY sa mierne odkláňa od tohto predpokladu v rokoch 2012 

a 2013, kedy sa hodnota celkovej likvidity nepatrne znížila. Dôvodom zníženia bol príliš 

vysoký podiel krátkodobých záväzkov pokrytých obežným majetkom. Nárast krátkodobých 

záväzkov ovplyvnil aj ukazovateľ pohotovej likvidity. Ten vykazuje najnižšiu hodnotu v roku 

2013 a to konkrétne 0,64. V ďalších rokoch je hodnota ukazovateľa takmer optimálna. Na 

začiatku sledovaného obdobia, teda v roku 2009, dosahuje okamžitá likvidita zjavne nízku 

hodnotu 0,07. Je to zapríčinené disponovaním nízkej sumy pohotových peňažných 

prostriedkov, ktoré majú slúžiť na pokrytie krátkodobých záväzkov. V nasledujúcich rokoch 

sa už hodnota okamžitej likvidity pohybuje na úrovni 0,2 čo je v súlade s doporučenou 

hodnotou. Podnik XY je podľa výsledkov vykonanej analýzy schopný včas splácať svoje 

záväzky v stanovenom termíne. Je však vhodné, aby sa sústredil na zníženie krátkodobých 

záväzkov, pretože týmto spôsobom sa môže jeho solventnosť neustále zvyšovať.  

Pre ukazovatele aktivity sa odporúča, aby bol počet obrátok čo najvyšší a naopak, doba 

obratu čo najnižšia. Podnik XY si vedie dobre v oblasti ukazovateľov aktivity v roku 2011, 

kedy hodnoty obratu jednotlivých položiek obežného majetku dosahujú najvyšších hodnôt 

a doba obratu je najnižšia v danom roku. V uvedenom roku 2011 sa celkové aktíva podniku 

premenia 1,60-krát za rok v podobu tržieb a táto obrátka aktív podniku sa realizuje počas 

228,79 dní. Postupný pokles tržieb a zásob má za následok zníženie hodnoty obratu zásob 

z pôvodných 9,31 obrátok v roku 2009 na 6,06 obrátok na konci roku 2013. Doba, za ktorú sa 

v roku 2013 premenia zásoby na tržby je 60,27 dní a je najvyššia počas sledovaného obdobia. 

Obrat pohľadávok vykazuje najlepšie výsledky v roku 2012. V tomto roku sa pohľadávky 

obrátia vo forme tržieb viac než 7-krát v priebehu necelých 52dní. Obecne platí, že doba 

obratu pohľadávok by mala byť menšia, než je doba splatenia záväzkov. Toto kritérium 

podnik XY spĺňa v každom roku, okrem roku 2010, kde sú hodnoty mierne prevrátené. 

V roku 2013 je podnik schopný splatiť svoje záväzky až za 194 dní, čo predstavuje výraznú 

odchýlku v porovnaní s ostatnými rokmi. Ako hlavnú príčinu možno uviesť pokles tržieb 

a vyššiu hodnotu záväzkov. Podniku XY by mal preto zdokonaliť svoju obchodnú stratégiu 
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a pokúsiť sa znížiť hodnotu svojich záväzkov, ako už bolo spomínané u zhodnotenia 

ukazovateľov rentability a likvidity.   

V oblasti celkovej zadlženosti podnik XY vykazuje prijateľné výsledky v rokoch 2010 

a 2011, kedy sa hodnota ukazovateľa pohybuje na úrovni zhruba 25 %. Vysoká zadlženosť, 

takmer 50 % bola zistená v roku 2013. Tento vysoký percentuálny podiel znamená, že podnik 

XY využíva na financovanie veľkú časť cudzích zdrojov a preto rastie i riziko jeho veriteľov. 

Rast zadlženosti je dôsledkom toho, že si podnik XY vzal úver v hodnote 200 miliónov EUR. 

Napriek tomu, že v roku 2013 sa suma celkových aktív i vlastného kapitálu znížila, 

ukazovateľ finančná páka vykazuje hodnotu takmer 200 %. Znamená to, že 1 € vlastného 

kapitálu prinesie podniku XY zisk 2 €. Schopnosť podniku uhradiť úrok z EBITU je počas 

prvých troch sledovaných rokov na výbornej úrovni, pretože ukazovateľ úrokového krytia 

dosahuje vysoko nadpriemerných hodnôt. Avšak enormný pokles je zaznamenaný v roku 

2013, zapríčinený znížením EBITU a zvýšením úrokovej čiastky. Taktiež v tomto roku je 

zistená vysoká hodnota úrokového zaťaženia, ktorá presahuje úroveň 38 % a pre podnik to 

znamená, že príliš veľkú čiastku zo zisku odoberú úroky.   
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5 Záver     

Cieľom bakalárskej práce bolo posúdiť výkonnosť priemyslového podniku, na základe 

vybraných metód. Zadanie práce je síce teoretické, no pre lepšie pochopenie problematiky 

som si dovolil uviesť praktický príklad nemenovaného podniku, preto bol v texte práce 

označovaný ako podnik XY. Práca je celkovo rozčlenená na päť kapitol. Prvú kapitolu tvorí 

úvod, v ktorom je objasnený hlavný cieľ práce a poslednou kapitolou je samotný záver, ktorý 

obsahuje stručný popis jednotlivých kapitol bakalárskej práce.  

V druhej kapitole bola popísaná finančná analýza, ktorá patrí k najpoužívanejším 

metódam hodnotenia výkonnosti a finančného zdravia podniku. Objasnené boli základné 

pojmy finančnej analýzy, jej metódy, zdroje dát a užívatelia.  

V tretej kapitole práce bola stanovená charakteristika a spôsob výpočtu absolútnych, 

rozdielových a pomerových ukazovateľov a súhrnných indexov zhodnotenia. Všetky tieto 

metódy patria k tradičným prístupom hodnotenia výkonnosti podniku. U rozdielových 

ukazovateľov čistý pracovný kapitál, čisté pohotové prostriedky a čistý peňažný majetok bola 

uvedená stručná charakteristika a vzorec pre výpočet. Pre viaceré pomerové ukazovatele bola 

navyše stanovená odporúčaná optimálna hodnota alebo interval, v ktorom by sa mal 

jednotlivý ukazovateľ nachádzať. Pomerové ukazovatele boli rozdelené podľa oblasti 

rentability, likvidity, aktivity a finančnej stability a zadlženosti. Z hľadiska súhrnných indexov 

zhodnotenia bola zvolená účelová vybraná skupina ukazovateľov, ktorý obsahuje bonitné 

a bankrotné modely. U bonitných modeloch bola venovaná pozornosť metodike Kralickovho 

Quicktestu a Indexu bonity a je uvedená aj tabuľka, na základe ktorej je možné podnik 

z hľadiska bonity ohodnotiť. Z bankrotných modelov bola predstavená Altmanova analýza, 

v rámci ktorej boli popísané podmienky k výpočtu pre rôzne typy obchodných spoločností.  

Súčasťou štvrtej kapitoly bolo stanovenie moderného prístupu k hodnoteniu výkonnosti 

podniku a to pomocou konceptu Balanced Scorecard. Tento koncept vychádza z predpokladu, 

že prostredníctvom prepojenia perspektív finančnej, zákazníckej, perspektívy interných 

procesov a perspektívy učenia a rastu, podnik dosiahne naplnenie svojich stanovených cieľov. 

Ďalej bolo charakterizované vytvorenie strategickej mapy tohto konceptu a jeho možnosti 

využitia.  
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Predposledná piata kapitola obsahuje zhodnotenie výsledkov finančnej analýzy podniku 

XY. Na základe získaných výsledkov, bolo prevedené zhodnotenie výkonnosti podniku XY 

podľa oblasti rentability, likvidity, aktivity, finančnej stability a zadlženosti. Zistilo sa, že 

k výrazným zmenám dochádzalo väčšinou ku konci sledovaného obdobia, čiže v roku 2013. 

Pri analýze rentability sa ukázalo, že podstatný vplyv na tejto zmene má rapídny pokles 

EBITU a tiež i zvýšenie určitých druhov nákladov. Z hľadiska analýzy likvidity je možné 

tvrdiť, že podnik XY je solventný, tzn. že je schopný bez problémov splácať svoje záväzky 

v stanovených termínoch. V roku 2011 podnik vykazoval najstabilnejšie hodnoty v oblasti 

ukazovateľov aktivity. Prijatie vysokého úveru znamenalo pre podnik zvýšenie ukazovateľa 

zadlženosti v roku 2013 takmer na 50 %. Podnik však dosahuje nadpriemerných hodnôt 

ukazovateľa úrokového krytia a tak nemá najmenšie problémy pri splácaní úrokov z úveru. 

Súčasné hodnotenie výkonnosti podniku je pozitívne a pre ešte detailnejšiu analýzu by bolo 

vhodné použiť napr. bonitný model Kralickův Quicktest.   
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Príloha č. 1 

 
Tab. 1 Rozvaha podniku XY 

Rozvaha k 31. 12. v tis. EUR 

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTÍVA CELKOM 1 141 162 1 019 884 963 084 1 081 157 942 140 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0 

Dlhodobý majetok 641 962 546 421 509 341 604 836 577 090 

Dlhodobý nehmotný majetok 107 152 38 754 10 927 95 115 75 784 

Dlhodobý hmotný majetok 406 592 454 801 469 046 492 034 485 830 

Dlhodobý finančný majetok 128 219 52 867 29 369 17 688 15 477 

Obežný majetok 499 200 473 464 453 743 476 321 365 050 

Zásoby 133 093 148 894 160 964 213 692 143 803 

Pohľadávky 339 959 270 489 237 715 199 956 159 987 

Krátkodobý finančný majetok 25 216 52 677 53 737 61 469 59 667 

Ostatný obežný majetok 932 1 404 1 328 1 205 1 594 

Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 

PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 

PASÍVA CELKOM 1 141 162 1 019 884 963 084 1 081 157 942 140 

Vlastný kapitál 750 574 768 446 709 303 595 951 479 885 

Základný kapitál 293 921 293 921 293 921 293 921 419 679 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervné fondy 22 894 32 438 33 652 37 258 31 917 

Fondy zo zisku 0 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 221 373 198 699 178 778 95 584 22 652 

Podiely iných účtovných jednotiek 352 90 0 0 0 

Výsledok hospodárenia bežného úč. obd. 212 035 243 299 202 953 169 189 5 639 

Cudzie zdroje 390 588 251 439 253 781 485 206 462 255 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 17 962 19 044 18 138 119 421 117 604 

Krátkodobé záväzky 372 626 232 395 235 644 365 785 344 651 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 

 



 

Príloha č. 2 

 

Tab. 2  Výkaz ziskov a strát podniku XY 

Výkaz ziskov a strát k 31.12. v tis. EUR 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy 1 239 123 1 445 418 1 536 481 1 419 003 870 829 

Ostatné príjmy 7 072 2 930 1 909 134 816 66 929 

Spotreba materiálov a energií 742 475 851 765 944 788 898 923 590 276 

Mzdové náklady a iné zamestnanecké požitky 134 096 135 932 167 578 152 971 141 138 

Odpisy a amortizácia 33 878 35 126 41 532 40 908 42 667 

Náklady na opravy a údržbu 13 640 16 889 23 762 35 546 10 173 

Prepravné služby  50 231 60 505 66 012 60 936 50 783 

Poradenské služby 10 167 8 766 8 683 9 366 6 986 

Zisk(strata) z kurzových rozdielov 0 3 299 7 456 11 303 760 

Strata zo zníženia hodnoty- emisné kvóty CO2 0 0 0 49 598 349 

Ostatné prevádzkové náklady 21 484 47 696 50 762 123 640 83 341 

Zisk z prevádzkovej činnosti (EBIT) 240 252 288 372 242 730 193 234 11 287 

Finančné výnosy 1 942 6 010 5 445 1 049 413 

Finančné náklady 1 248 2 386 1 218 4 059 3 481 

Podiel na zisku pridružených spoločnosti 252 377 395 551 205 

Zisk pred zdanením (EBT) 241 198 292 373 247 351 190 774 8 425 

Daň z príjmu 29 163 49 074 44 399 21 586 2 786 

Zisk po zdanení 212 035 243 299 202 953 169 189 5 639 

Zisk po zdanení na menšinových vlastníkov 95 -262 -90 0 0 

Zisk po zdanení na vlastníkov pod. spoločnosti 211 940 243 561 203 043 169 189 5 639 

Zisk po zdanení (EAT) 212 035 243 299 202 953 169 189 5 639 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 

 

Výpočet ukazovateľov rentability 

 

Tab. 3  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov rentability v tis. EUR 

Rok EBIT  EAT  Tržby  Aktíva  VK  Záväzky dl. CN  

2009 240 252 212 035 1 239 123 1 141 162 750 574 17 962 1 007 191 

2010 288 372 243 299 1 445 418 1 019 884 768 446 19 044 1 162 362 

2011 242 730 202 953 1 536 481 963 084 709 303 18 138 1 304 334 

2012 193 234 169 189 1 419 003 1 081 157 595 951 119 421 1 364 675 

2013 11 287 5 639 870 829 942 140 479 885 117 604 929 952 

 

Tab. 4  Ukazovatele rentability v rokoch 2009 - 2013 

Ukazovateľ Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita Aktív 

 

21,05% 28,27% 25,20% 17,87% 1,20% 

Rentabilita Vlastného Kapitálu 

 

28,25% 31,66% 28,61% 28,39% 1,17% 

Rentabilita Investovaného Kapitálu 

 

31,26% 36,62% 33,37% 27,01% 1,89% 

Rentabilita Tržieb 

 

19,39% 19,95% 15,80% 13,62% 1,30% 

Rentabilita Nákladov 

 

21,05% 20,93% 15,56% 12,40% 0,61% 

 

Výpočet ukazovateľov likvidity 

 

Tab. 5  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov likvidity v tis. EUR 

Rok Aktíva  OA  Pohotové PP Zásoby Záväzky kr.  

2009 1 141 162 499 200 25 216 133 093 372 626 

2010 1 019 884 473 464 52 677 148 894 232 395 

2011 963 084 453 743 53 737 160 964 235 644 

2012 1 081 157 476 321 61 469 213 692 365 785 

2013 942 140 365 050 59 667 143 803 344 651 

 

 

Tab. 6  Ukazovatele likvidity v rokoch 2009 - 2013 

Ukazovateľ Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková Likvidita 

 

1,34 2,04 1,93 1,30 1,06 

Pohotová Likvidita 

 

0,98 1,40 1,24 0,72 0,64 

Okamžitá Likvidita 

 

0,07 0,23 0,23 0,17 0,17 

 

 

 



 

Výpočet ukazovateľov aktivity 

 

Tab. 7  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov aktivity v tis. EUR 

Rok Tržby Denné tržby Aktíva SA OA 

2009 1 239 123 3 395 1 141 162 641 962 499 200 

2010 1 445 418 3 960 1 019 884 546 421 473 464 

2011 1 536 481 4 210 963 084 509 341 453 743 

2012 1 419 003 3 888 1 081 157 604 836 476 321 

2013 870 829 2 386 942 140 577 090 365 050 

 

 

Tab. 8  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov aktivity v tis. EUR 

Rok Zásoby Pohľadávky Záväzky Celk. náklady 

2009 133 093 339 959 390 588 1 007 191 

2010 148 894 270 489 251 439 1 162 362 

2011 160 964 237 715 253 781 1 304 334 

2012 213 692 199 956 485 206 1 364 675 

2013 143 803 159 987 462 255 929 952 

 

 

Tab. 9  Ukazovatele aktivity v rokoch 2009 - 2013 

Ukazovateľ Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat  Aktív   1,09 1,42 1,60 1,31 0,92 

Obrat Stálych Aktív   1,93 2,65 3,02 2,35 1,51 

Obrat Obežných Aktív   2,48 3,05 3,39 2,98 2,39 

Doba Obratu Aktív   336,14 257,54 228,79 278,10 394,89 

Obrat Zásob   9,31 9,71 9,55 6,64 6,06 

Doba Obratu Zásob   39,20 37,60 38,24 54,97 60,27 

Obrat Pohľadávok   3,64 5,34 6,46 7,10 5,44 

Doba Obratu Pohľadávok    100,14 68,30 56,47 51,43 67,06 

Doba Splatenia Záväzkov   115,05 63,49 60,29 124,81 193,75 

 



 

Výpočet ukazovateľov finančnej stability a zadlženosti 

 

Tab. 10  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov finančnej stability a zadlženosti v tis. EUR 

Rok Záväzky Záväzky kr. Záväzky dl. Úroky 

2009 390 588 372 626 17 962 1 248 

2010 251 439 232 395 19 044 2 386 

2011 253 782 235 644 18 138 1 218 

2012 485 206 365 785 119 421 4 059 

2013 462 255 344 651 117 604 3 481 

 

 

Tab. 11  Hodnoty pre výpočet ukazovateľov finančnej stability a zadlženosti v tis. EUR 

Rok EBIT Aktíva VK 

2009 240 252 1 141 162 750 574 

2010 288 372 1 019 884 768 446 

2011 242 730 963 084 709 303 

2012 193 234 1 081 157 595 951 

2013 11 287 942 140 479 885 

 

 

Tab. 12  Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

Ukazovateľ Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadlženosť   34,23% 24,65% 26,35% 44,88% 49,06% 

Podiel VK na aktívach   65,77% 75,35% 73,65% 55,12% 50,94% 

Finančná páka   152,04% 132,72% 135,78% 181,42% 196,33% 

Zadlženosť VK   52,04% 32,72% 35,78% 81,42% 96,33% 

Úrokové krytie   194,27 123,54 204,08 48 2,62 

Úrokové zaťaženie   0,51% 0,81% 0,49% 2,08% 38,17% 

 

 


