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Abstrakt 

Predmetom finančnej analýzy priemyslového podniku v tejto práci je posúdenie finančného 

zdravia a ekonomickej situácie spoločnosti. Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti, 

teoretickej, sú vysvetlené metódy a postupy pri finančnej analýze a ich užívatelia. Druhá, 

praktická časť je zameraná na konkrétne reálne hodnoty a metodiku aplikovanej spoločnosti. 

Zdrojom informácií pre zostavenie finančnej analýzy sú využité účtovné výkazy, ktoré umožňujú 

načrtnúť budúce vývojové trendy. V závere práce je potom zhodnotenie finančného zdravia 

spoločnosti v sledovanom období a návrh na zlepšenie finančnej kondície podniku. 
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pomerové ukazovatele; súhrnné indexy; pyramidový rozklad; 

Abstract 

The subject of financial analysis of an industrial company in this work is the assessment of the 

financial health and economical situation of the company. The study is divided into two parts. In 

the first part, theory, are explained methods and procedures for financial analysis and their users. 

The second practical part is directed to a particular real values and methodology applied 

company. Source of information for the compilation of financial analysis are utilized financial 

statements of accounts, that enable us to outline future development trends. In conclusion is 

overall assessment financial health of the company during the period, and a proposal to improve 

the financial condition enterprise. 
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1 Úvod 

     Pre poznanie finančného zdravia podniku je potrebné urobiť finančnú analýzu. Finančná 

analýza pozostáva z viacerých krokov, ale najdôležitejšou časťou je výpočet a následná 

interpretácia finančných ukazovateľov. Na výpočet týchto ukazovateľov je potrebné mať k 

dispozícii účtovnú závierku za čo najviac rokov, aby bola finančná analýza čo najpresnejšia. 

     Práca bola rozdelená do dvoch častí. Prvá, teoretická časť sa venuje všeobecnému 

predstaveniu finančnej analýzy jej postupom a metódam. Spomenutý je zmysel finančnej 

analýzy, ktorého úlohou je rozpoznať, čo je pre podnik priaznivé a čo by mu mohlo v budúcnosti 

spôsobiť komplikácie a naopak, identifikovať jeho silné stránky, vďaka ktorým by jeho činnosť 

mohla napredovať. Finančná analýza využíva viacero zdrojov, ktoré sú spomenuté v druhej 

kapitole. Z časového hľadiska sa rozlišuje statická a dynamická finančná analýza. Rozdiel medzi 

nimi je, že pri statickej analýze sú vstupnými údajmi ukazovatele zistené k určitému dátumu, 

zatiaľ čo pri dynamickej analýze sa pracuje s ukazovateľmi za viac období, sleduje sa ich stav a 

vývoj v čase a to minimálne za dve porovnateľné obdobia. Ďalej sú popísaní rôzni užívatelia tejto 

analýzy, či už vnútropodnikový užívatelia alebo užívatelia tretej strany. Poznáme dve metódy 

finančnej analýzy, fundamentálnu a technickú, ktoré sa opäť ďalej delia. Táto kapitola sa 

zameriava skôr na tú technickú analýzu elementárnych metód. Tie sa rozvýjajú ešte na menšie 

podkapitoly, ktoré popisujú viacero pomerových ukazovateľov. Najčastejšou metódou finančnej 

analýzy sú práve tieto pomerové ukazovatele, ktoré sa ňou stali z dôvodu nenáročného a rýchleho 

získaní predstavy o finančných charakteristikách podniku. Súhrnnou charakteristikou finančno – 

ekonomickej situácie a výkonnosti podniku sa zaoberajú súhrnné indexy hodnotenia, ktorých je 

taktiež celkovo viac. V tejto kapitole je spomenutý jeden bankrotný a jeden bonitný model. 

Bankrotné modely odpovedajú na otázku, či je podnik do určitej miery v bankrote. Bonitné 

modely sa snažia bodovým hodnotením stanoviť bonitu hodnoteného podniku. V poslednej 

kapitole tejto časti je popísaná účtovná závierka, jej náležitosti a funkcie, ciele a výsledky. 

     V druhej časti, praktickej, je aplikácia týchto postupov a metód na konkrétny podnik 

UNIPETROL services, s. r. o., v ktorej boli využité vedomosti získané z teoretickej časti. 

Pozornosť je venovaná horizontálnej a vertikálnej finančnej analýze. Porovnanie hospodárenia za 

určité obdobia. Dôležité aj ukazovatele účtovnej závierky alebo inak pomerové ukazovatele, 

ktoré sa počítajú z účtovnej závierky a následne ekonomicky interpretované. V záverečnej 
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kapitole tejto praktickej časti je ešte znázornený pyramídový rozklad. Na účely tejto časti boli k 

dispozícii súvahy a výkazy ziskov a strát za roky 2010 – 2013. 
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Teoretická časť 

2 Predmet finančnej analýzy 

     Úspešne a kvalitne riadiť podnik nie je možné bez jeho dôkladného poznania. To, čo sa dá 

považovať za všeobecnú metódu a čo nám to poznanie umožňuje sa nazýva analýzou. Analýza 

znamená ideový alebo reálny rozklad daného predmetu, procesu alebo javu na jeho základné 

prvky. Pre finančnú analýzu existuje mnoho definícií. V tom najjednoduchšom pojatí sa 

finančnou analýzou rozumie akákoľvek ekonomická činnosť, kde hlavnú úlohu zohrávajú 

peniaze a čas.  

     V zásade najvýstižnejšou definíciou je však tá, ktorá hovorí, že finančná analýza predstavuje 

systematický rozbor získaných dát, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v účtovných výkazoch. 

Finančné analýzy v sebe zahrňujú hodnotenie firemnej minulosti, súčasnosti a predpovedaním 

budúcich finančných podmienok. [1] 

     Z hľadiska podniku sa rozlišujú dva typy finančnej analýzy. Ak sa vychádza z verejne 

dostupných finančných informácií o podniku ide o externú finančnú analýzu. Ak sú k dispozícii 

všetky údaje z informačného systému podniku, t.j. z finančného a manažérskeho účtovníctva, 

vnútropodnikového účtovníctva, z kalkulácií, rozpočtov, plánu, štatistiky, a pod., hovoríme o 

internej finančnej analýze. Zmyslom finančnej analýzy je rozpoznať, čo je pre podnik priaznivé a 

čo by mu mohlo v budúcnosti spôsobiť komplikácie a, naopak, identifikovať jeho silné stránky, 

vďaka ktorým by jeho činnosť mohla napredovať. Rozpoznaním a správnym pochopením týchto 

skutočností, t.j. správnym ekonomickým výkladom ukazovateľov, ktoré sú výsledkom finančnej 

analýzy, poznáme finančné zdravie podniku.  

2.1 Postup pri finančnej analýze 

     Pri finančnej analýze sa využívajú dáta z minulosti, pracuje sa však aj so súčasnými údajmi a 

predpokladmi budúceho vývoja podniku. Informácie sa vo finančnej analýze porovnávajú, 

spracúvajú, hodnotia a interpretujú. Aby sa správne zhodnotilo, či podnik je, alebo nie je finančne 

zdravý, musí sa použiť celý súbor cieľavedome usporiadaných absolútnych aj relatívnych 

ukazovateľov. Podnik je možno nazvať finančne zdravým, ak nemá problémy so schopnosťou 

včas uhrádzať svoje splatné záväzky (inak dlhodobá likvidita). Taktiež nevyhnutnou podmienkou 

finančného zdravia podniku je, aby v analyzovanom období dosahoval zisk. Týmto je to o to 



4 

 

ľahšie získať za výhodných podmienok externé zdroje financovania.  

Finančná analýza pracuje s veľkým množstvom vstupných a výstupných údajov. Zdrojmi 

vstupných údajov pre finančnú analýzu sú predovšetkým [2]:  

- účtovná závierka – základný zdroj údajov,  

- výročná správa,  

- vnútropodnikové účtovné výkazy,  

- prospekty cenných papierov (ak ide o eminenta cenných papierov),  

- priebežná účtovná závierka,  

- ostatné zdroje, napríklad informácie v novinách, časopisoch, z tlačových konferencií a pod. 

Finančná analýza pracuje s rizikom, že údaje z výkazov účtovnej závierky v čase ich analýzy už 

nie sú aktuálne. Prečo? Je známo, že účtovné výkazy obsahujú vždy údaje o skutočnostiach, ktoré 

už nastali a sú nezvratné. Súvaha nepoukazuje na aktuálnu hodnotu, ale stav k určitému dátumu, 

ktoré je už minulosťou.  

Pri analýze vstupných údajov finančnej analýzy a následným aplikovaním aritmetických operácií, 

možno získať ukazovatele vyjadrené v peňažných jednotkách, ale aj percentách, v jednotkách 

času, v peňažných jednotkách za rok, v bezrozmernom vyjadrení a pod. 

Z časového hľadiska sa rozlišuje statická a dynamická finančná analýza. Rozdiel medzi nimi je, 

že pri statickej analýze sú vstupnými údajmi ukazovatele zistené k určitému dátumu, zatiaľ čo pri 

dynamickej analýze sa pracuje s ukazovateľmi za viac období, sleduje sa ich stav a vývoj v čase a 

to minimálne za dve porovnateľné obdobia. Pre dynamickú analýzu sa používa tiež označenie 

analýza časových radov alebo analýza vývoja ukazovateľov (analýza trendov).  

Ukazovatele finančnej analýzy sa na základe obsahu a spôsobu získavania informácií členia na 

extenzitné a intenzitné. Extenzitné ukazovatele predstavujú kvantitu v príslušných meracích 

jednotkách a možno ich rozdeliť na absolútne a rozdielové. Intenzitné ukazovatele zachytávajú 

mieru, v akej sa extenzitné ukazovatele využívajú a ako rýchlo sa menia. Označujú sa aj ako 

pomerové ukazovatele, pretože vznikajú pomerom dvoch extenzitných ukazovateľov formou 

zlomku. 
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2.2 Užívatelia finančnej analýzy  

     Ako vyplýva z definície finančnej analýzy, jej predmetom záujmu je uskutočniť diagnózu 

finančného hospodárenia spoločnosti, ktorá umožňuje jednotlivým užívateľom tejto analýzy 

správne interpretovať dané výsledky a následne uskutočniť žiaduci krok k danému rozhodnutiu. 

[5] 

2.2.1 Vnútropodnikový užívatelia 

Manažéri 

     Získané informácie z finančnej analýzy ku ktorým sa manažéri dostávajú im slúžia 

predovšetkým pre dlhodobé a operatívne riadenie ich podniku. Taktiež im umožňujú sa dobre 

rozhodnúť pri vyhľadávaní finančných zdrojov, zaisťovaní optimálnej majetkovej štruktúry, 

správne odhadnúť silné a slabé stránky hospodárenia podniku a možnosti jeho zlepšenia. 

Zamestnanci 

     Zamestnancom záleží predovšetkým na finančnej a celkovej stabilite podniku. Prirodzený 

záujem na prosperite majú kvôli istote pracovného miesta, hospodárskej stabilite podniku, 

mzdovej a sociálnej perspektívy. Častým dôvodom je motivácia dobrých hospodárskych 

výsledkov. 

2.2.2 Užívatelia s kapitálovým podielom v spoločnosti 

Vlastníci (akcionári, spoločníci) 

     Na základe analýzy by mali získať informácie o uložení finančných prostriedkov a spôsobu 

koordinovania podniku, ktorý by mal dosahovať vysokej likvidity, rentability, stability a taktiež 

perspektívy. Upínajú sa na hľadisko kontrolné a investičné. 
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Banky a iní veritelia 

     Napriek tomu že patrí k externým užívateľom finančnej analýzy, je špecifickým investorom. 

Dostáva k dispozícii informácie, ku ktorým iný investor nemá prístup. Banky potrebujú 

informácie kvôli prípadnému poskytovaniu úveru. Tie sú spravidla spojené s bankovým 

dohľadom, ktorý sa týka nielen zabezpečenia úveru, ale aj schopnosti podniku tieto úvery splácať 

v stanovených termínoch a za určených podmienok. Veritelia sú zásadoví voči solventnosti 

a likvidite podniku. Vyžadujú čo najviac informácií, aby sa mohli rozhodnúť, v akej výške a či 

vôbec poskytnúť úver potenciálnemu dlžníkovi. 

2.2.3 Tretie strany 

Investori 

     Investori využívajú finančné informácie o firme a zaujímajú sa predovšetkým o to, či bude 

podnik v budúcnosti dostatočne solventný, aby posúdili, či je pre nich výhodné do podniku 

investovať. Aby zhodnotili, či investície budú dostatočne zaistené podnikovým majetkom a či 

bude vykonávané včasné splatenie úrokov a splátok. Pokiaľ do podniku už niečo investovali, 

finančná analýza im umožňuje poznať, ako manažéri s investovaným kapitálom zachádzajú. 

Dodávatelia 

     Záujmy dodávateľov sú obdobné ako záujmy iných veriteľov. Podiel dodávateľských úverov 

na cudzích zdrojoch je často nemalý. Pritom dodávatelia bývajú značnou časťou svojho odbytu 

závislí na určitom zákazníkovi. Sledujú preto nielen schopnosť dlžníka včas platiť faktúry, ale aj 

predpoklady pre trvalé obchodné kontakty, ktoré sú závislé na schopnosti odberateľa prevziať a 

rozvíjať svoje aktivity. 

Odberatelia 

     Podľa výsledkov finančnej analýzy sú odberatelia schopný zvážiť, s ktorým dodávateľom 

budú v budúcnosti spolupracovať. Zisťujú, či je podnik stabilný aby sa nedostali do finančných 

potiaží, čo by sa mohlo odraziť nie len na kvalite výrobkov či služieb, ale aj na kvantite 

a dochvíľnosti dodávok. 
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Konkurencia 

     Firma si na základe finančných výsledkov konkurencií dokáže ľahko porovnať svoje 

hospodárske výsledky a zamerať sa priamo na jednotlivé pomerové ukazovatele. 

Štát a jeho orgány 

     O kom by sa dalo povedať, že finančno-účtovné dáta ho zaujímajú z celej rady dôvodov sú 

práve štátne orgány. Orgány venujú pozornosť určitým faktorom, ktoré ovplyvňujú výšku 

rozpočtových príjmov. Ďalej vyžaduje tieto informácie pre kontrolu platenia dane, pre účely 

správy štátnych podielov v podnikoch, kde štát je významným vlastníkom, pre správne 

rozhodovanie o rozdeľovaní finančnej výpomoci podnikom. Získať informácie o stave podniku, 

či už ide o potenciálnu alebo súčasnú firmu so štátnou zákazkou je z hľadiska formulovania 

hospodárskej politiky štátu nevyhnutné. 

2.2.4 Ďalší užívatelia 

     Informácie z finančnej analýzy môžu pomôcť nie len už vyššie spomínaným užívateľom, ale 

mnohým ďalším ako napr. daňovým poradcom, analytikom, univerzitám, novinárom a 

v neposlednej rade aj širokej verejnosti. 
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3 Metódy finančnej analýzy 

Fundamentálna analýza a technická analýza sú obvyklým delením prístupov pri hodnotení 

hospodárskych procesov a javov prostredníctvom finančnej analýzy [11]: 

 Fundamentálna finančná analýza uskutočňuje rozbory založené na vzájomných 

súvislostiach medzi ekonomickými a mimoekonomickými javmi, na skúsenostiach 

odborníkov a ich subjektívnych odhadoch. Spracováva teda skôr údaje kvalitatívnej 

povahy, kvantitatívne informácie využíva bez algoritmizovaných postupov. 

 Technická finančná analýza sa naproti tomu opiera o použitie algoritmizovaných (napr. 

matematických, matematicko-štatistických, ekonomických a iných) metód ku 

kvantitatívnemu spracovaniu dát s následným kvalitatívnym posúdením výsledkov. 

Rozlišujeme dva druhy metód technickej finančnej analýzy – elementárne a vyššie 

metódy finančnej analýzy.   

Elementárne metódy finančnej analýzy sa zameriavajú na využitie jednoduchých aritmetických 

operácií s ukazovateľmi a percentnými výpočtami. Snažia sa objasniť aj zložité veci čo 

najjednoduchšie, no nie vždy je to žiadané, keďže záverom nemusia byť správne dáta. K týmto 

metódam sa zahrňujú nižšie uvedené 4 druhy analýzy. 

3.1 Horizontálna a vertikálna analýza 

Horizontálna a vertikálna analýza sú súčasťou analýzy absolútnych ukazovateľov.  

Horizontálna analýza pozostáva v porovnávaní dát za dve, resp. viac po sebe idúcich 

období. Absolútny ukazovateľ je porovnávaný v rámci jedného riadku rozvahy alebo výsledovky, 

preto je táto analýza nazvaná horizontálnou. Jednotlivé hodnoty sú porovnávané v čase. 

Stanovujeme o koľko sa absolútne zmení konkrétna hodnota a taktiež koľko táto zmena činí v 

percentách. Obe tieto zmeny je potrebné interpretovať súčasne. Z tejto analýzy je možné dospieť 

k informáciám o základných pohyboch v jednotlivých položkách účtovných výkazov a o 

účinnosti tohto pohybu. Pri posúdení výsledkov sa musí brať v úvahu viacero aspektov ako napr. 

inflácia či okolité podmienky. Inak môže dôjsť k skresleniu týchto údajov a to stáva nevýhodou. 
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Vertikálna analýza spočíva vo vyjadrení jednotlivých položiek výkazov účtovnej závierky 

vertikálne v jednotlivých stĺpcoch (rokov) od zhora dole ako percentuálneho podielu na jednej 

spoločnej základni, ktorá tvorí 100%. Záverom takejto analýzy je percentuálna štruktúra majetku 

a zdrojov majetku, preto je táto metóda nazývaná aj štrukturálna alebo percentuálna analýza. Pri 

tejto analýze nezávisí na medziročnej inflácii, a to je výhodou, že umožňuje porovnávanie 

výsledkov z rozličných rokov. Vertikálna analýza napovedá o ekonomickej stabilite podniku, 

lebo z nej sa dozvedáme o hospodárskej štruktúre podniku. 

3.2 Analýza rozdielových extenzitných ukazovateľov  

     Pomocou absolútnych ukazovateľov sa dajú vypočítať aj ďalšie vybrané charakteristiky tzv. 

rozdielové ukazovatele, ktoré slúžia k analýze likvidity podniku a sú označované ako finančné 

fondy. Jeden z najvýznamnejších ukazovateľov sa nazýva čistý pracovný kapitál. Rozdielové 

ukazovatele sa vyčísľujú ako rozdiel dvoch absolútnych extenzitných ukazovateľov, v niektorých 

prípadoch aj ako rozdiel dvoch intenzitných ukazovateľov.
1
 [3] 

3.3 Analýza pomerových ukazovateľov  

     Najčastejšou metódou finančnej analýzy sú práve tieto pomerové ukazovatele, ktoré sa ňou 

stali z dôvodu nenáročného a rýchleho získaní predstavy o finančných charakteristikách podniku, 

ale ich výpočtom sa však analýza nekončí. Podstatné je ich aj dobre objasniť a hľadať ďalšie 

súvislosti. Pomerové ukazovatele sú založené na dvojakom vyjadrení a to ako podielové (získanie 

určitého koeficientu z pomeru dvoch údajov) alebo ako vzťahové, ktoré dávajú do pomeru 

samostatné veličiny. Tieto ukazovatele poskytujú rýchly prehľad o finančnej situácii podniku a 

tým aj možné príčiny problémov vo firme. Nižšie sú uvedené 4 základné ukazovatele. 

3.3.1 Ukazovatele likvidity 

     Ukazovatele likvidity vyjadrujú schopnosť podniku uhrádzať svoje záväzky a zároveň tým 

značia úroveň solventnosti (hradiť dlhy v okamžiku ich splatnosti), či už krátkodobej alebo tej 

                                                        
1 Rozdielové ukazovatele, ktoré sa využívajú vo finančnej analýze a v riadení finančnej situácie podniku, sa v odbornej literatúre 

nazývajú finančné fondy alebo tiež fondy finančných prostriedkov. Pojem fond predstavuje vo finančníctve určité prostriedky, 

ktoré má podnik k dispozícii. Medzi najčastejšie vyčísľované fondy vo finančnej analýze patria napríklad čistý pracovný kapitál 

alebo čisté pohotové prostriedky.   

 



10 

 

dlhodobej. Pravdepodobnosť bezproblémového splácania bežných záväzkov ukazujú vyššie 

hodnoty tohto ukazovateľa, a teda sú lepšie pre veriteľov a banky. Na druhej strane ale príliš 

vysoké čísla v ukazovateľoch likvidity môžu signalizovať neefektívne využitie vynaložených 

prostriedkov. Nízke hodnoty naopak znamenajú platobnú neschopnosť. 

Pretože z účtovnej závierky nie je možné zistiť hodnotu okamžite splatných záväzkov, zameriam 

sa z hľadiska praktickej aplikácie na nasledovné tri stupne likvidity: 

 1. stupeň okamžitej likvidity, 

 2. stupeň pohotovej likvidity, 

 3. stupeň celkovej likvidity. 

 

1.stupeň - okamžitá likvidita (cash ratio) predstavuje najužšie vymedzenie likvidity. Vstupujú do 

nej len najlikvidnejšie položky za ktoré sa považujú peňažné prostriedky v pokladnici, 

ekvivalenty peňažných prostriedkov (šeky), peňažné prostriedky na bankových účtoch (okrem 

terminovaných účtov) a obchodovateľné cenné papiere. Pre túto likviditu je doporučenou 

hodnotou rozmedzie 0,9 – 1,1 prijaté z americkej literatúry. Pre Českú republiku sa preto 

uvádzajú aj hodnoty rozšírené v dolnej medzi a to až do 0,6, niekde aj do 0,2, ale už ako kritickej 

hranice. [1] 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑏𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 

            (8) 

 

2.stupeň - pohotová likvidita (quick ratio) taktiež nazývaná ako acid test. Pre túto likviditu platí, 

že čitateľ by mal byť rovnaký ako menovateľ, teda 1:1 alebo aj 1,5:1, aby bol podnik schopný 

vyrovnať svoje záväzky bez toho aby musel predať svoje zásoby. Rýchla likvidita s nižším 

koeficientom ukazuje, že v pomere ku krátkodobému cudziemu kapitálu je prísun peňazí 

nedostatočný. [1] 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 

            (8) 
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3. stupeň – celková likvidita (current ratio) ukazuje koľkokrát pokrývajú obežné aktíva 

krátkodobé záväzky podniku. Vypovedá o tom, ako by bol podnik schopný uspokojiť svojich 

veriteľov ak by premenil všetky obežné aktíva na hotovosť. Pre túto likviditu platí, že hodnoty 

čitateľa sú k hodnote menovateľa v rozmedzí 1,5 – 2,5 niekedy aj hodnota 2. [1] 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 

            (8) 

3.3.2 Ukazovatele aktivity 

     Ukazovatele aktivity vypovedajú, či podnik efektívne hospodári so svojím majetkom 

(aktívami). Účinné hospodárenie je dobrou perspektívou pre znižovanie nákladovosti a vytvára 

podmienky pre dosahovanie zisku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou existencie podniku. 

Ukazovatele vyjadrujúce obratovosť, resp. viazanosť aktív (ukazovatele zamerané na 

rozhodujúce položky aktív) umožňujú sledovať túto výpoveď. Sú to ukazovatele na výpočet doby 

obratu jednotlivých zložiek obežných aktív a krátkodobých záväzkov (ukazovatele cyklu 

peňažných tokov). Vyjadrujú počet dní, ktoré uplynú pri premene jednotlivých zložiek obežných 

aktív alebo krátkodobých dlhov na hotovosť. Vo všeobecnom poňatí platí, že skrátenie dĺžky 

cyklu doby obratu zlepšuje likviditu a výnosnosť. [1] 

     Ukazovateľ, ktorý vyjadruje koľko dní trvá jedna obrátka sa nazýva ukazovateľ doby obratu 

zásob, čo je pomer priemerného stavu zásob a tržieb. Označuje sa ako globálny ukazovateľ 

obratovosti. Zjednodušene: 

   

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
/360 

            (10) 
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     Ukazovateľ, ktorý vyjadruje priemernú dobu po ktorú musí podnik čakať na úhradu svojich 

pohľadávok od momentu realizácie, fakturácie po obdŕžanie platby je označovaný ako 

ukazovateľ doby obratu pohľadávok. Je to pomer pohľadávok k tržbám a vyjadruje sa takto: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =  
𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
/360 

            (13) 

 

     Je vhodné zároveň sledovať, akú ma analyzujúci podnik disciplínu v hradení svojich 

záväzkov. Ukazovateľ, ktorý informuje o dĺžke obdobia na ktoré musia čakať partnerské podniky 

na úhradu záväzkov je charakterizovaný pod názvom ukazovateľ doby obratu záväzkov. 

Zisťuje sa nasledujúcim spôsobom: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑜𝑣 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
/360 

            (10) 

 

     K hodnoteniu bonity podniku slúži výber ukazovateľa s názvom ukazovateľ obratu 

celkových aktív. Ak má hodnota tohto ukazovateľa klesajúcu tendenciu, podnik má vytvoriť 

aktivitu smerom k zvyšovaniu tržieb alebo znižovať stav celkových aktív. Zjednodušene: 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

            (9) 

 

     Posledným ukazovateľom z tejto skupiny je ukazovateľ doby obratu kapitálu. Ak jeho 

hodnota nepresahuje 1 rok, ide o veľmi priaznivú situáciu. Zjednodušene: 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑝𝑎𝑠í𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

            (10) 
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3.3.3 Ukazovatele zadlženosti 

     Ukazovatele zadlženosti charakterizujú finančnú stabilitu alebo na druhej strane labilitu 

podniku. Vyjadrujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovaní požiadaviek 

podniku. Neistotu u veriteľov vyvoláva vyššia zadlženosť, lebo tým smeruje k väčšiemu riziku 

podnikania. Naopak, ak je podnik financovaný najmä z vlastného kapitálu, dalo by sa povedať, že 

ide o stabilný a nezávislý podnik. Vo všeobecnosti platí, že vlastný kapitál je drahší ako cudzí, 

preto nie je najvhodnejšie mať podnik financovaný len z vlastných zdrojov. O ukazovatele 

zadlženosti majú predovšetkým záujem investori podniku alebo poskytovatelia úveru. Do tejto 

skupiny patria napr. tieto ukazovatele: [11] 

 Debt ratio (ukazovateľ veriteľského rizika, celková zadlženosť) – tento ukazovateľ 

vyjadruje štruktúru finančných zdrojov, kde výsledný koeficient sa pohybuje v rozmedzí 

0,45 - 0,7, z čoho plynie, že podiel cudzieho kapitálu nemá presiahnuť 70% kapitálu. 

Veritelia si vyberajú spoločnosti s nízkym koeficientom zadlženosti, pretože v prípade 

likvidácie podniku sú ich investície bezpečnejšie uložené. Pre výpočet je použité: 

 

𝑍𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =  
𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

            (12)  

 

Ak je ukazovateľ zadlženosti menší ako 30%, potom je zadlženosť podniku nízka. Od 

30% do 50% sa podnik považuje za priemerne zadlžený, od 51% do 70%, zadlženosť 

podniku je vysoká a vyšší ako 70%, zadlženosť podniku sa považuje za rizikovú. 

 Equity ratio (koeficient samofinancovania) – vyjadruje, koľko percent aktív tvoria 

vlastné zdroje. Ukazovateľ samofinancovania je doplňujúcim ukazovateľom k 

ukazovateľu zadlženosti, a preto ich súčet musí byť 100%. Výpočet ukazovateľa: 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

           (12) 
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 Ukazovateľ úrokového krytia – tento ukazovateľ podáva informácie o tom, koľkokrát je 

zisk vyšší ako úroky (koľkokrát dokážeme zo zisku splatiť úroky). V zahraničí je 

doporučenou hodnotou trojnásobok a viac z dôvodu dostatočného efektu pre akcionárov. 

Výpočet ukazovateľa: 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑎 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

            (1) 

3.3.4 Ukazovatele rentability 

     Ukazovatele rentability dávajú do pomeru zisk dosiahnutý pri podnikaní a výšku zdrojov, 

ktoré boli využite. Vyjadrujú výsledok podnikového úsilia a predstavujú spojenie výsledkov u 

ktorých sa premieta úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti. Cieľom každej spoločnosti je 

dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie vlastného kapitálu (maximalizovať rentabilitu vlastného 

kapitálu – RVK). Pri výpočtoch môžeme dosadzovať za zisk jeho rôzne podoby. Najznámejšie sa 

požíva podoba EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením), EBT (zisk pred zdanením) a EAT 

(hospodársky výsledok za bežnú činnosť). EBIT sa používa, pokiaľ nie je rozhodnutie subjektu 

závislé na daniach a na financovaní. EBT využijeme pre posúdenie finančnej a prevádzkovej 

výkonnosti managementu. Pokiaľ má management istú kontrolu nad daniami a úrokmi, dosadíme 

EAT. Do skupiny rentability radíme tieto ukazovatele: 

 ROA (return on assets, ukazovateľ rentability celkových vložených aktív) – niekde 

uvádzaný aj ako ROI (return on investments), dáva do pomeru čistý zisk s celkovými 

aktívami, ktoré sú investované do podnikovej činnosti. Vyjadruje celkovú efektívnosť 

spoločnosti, jej zárobkové schopnosť alebo produktívnu silu. Zisťuje sa nasledujúcim 

spôsobom: 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑍𝐼𝑆𝐾

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

           (3) 
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 ROCE (return on capital employed, rentabilita celkového investovaného kapitálu) – 

vyjadruje efektívnosť hospodárenia spoločnosti a to na základe tohto pomeru: 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑍𝐼𝑆𝐾

(𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

           (1) 

 

 ROE (return on equity, rentabilita vlastného kapitálu) – vyjadruje výnosnosť kapitálu 

vloženého akcionárom, či vlastníkom podniku týmto pomerom: 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

           (3) 

 

 ROS (return on sales, rentabilita tržieb) – tento ukazovateľ meria zisk k objemu tržieb 

a označuje sa tiež ako zisková marža, ktorá vyjadruje hodnotu zisku na 1 Kč tržieb. 

Vyjadruje sa týmto spôsobom: 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

           (3) 

3.3.5 Nefinančné ukazovatele 

     Na celkovú finančnú situáciu podniku nemajú vplyv len ukazovatele spomenuté vyššie, ktoré 

majú finančný charakter, ale aj ukazovatele nefinančnej povahy a to napr. história podniku, 

zamestnanosť v regióne, odvetvová klasifikácia ekonomických činností, priemerná mzda v 

regióne, úroveň vzdelania, vek obyvateľov, závislosť na dodávateľoch a odberateľoch, a mnoho 

ďalších parametrov. 
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3.4 Pyramídový rozklad ukazovateľov 

     Sústavy ukazovateľov sa konštruujú kombináciou rôznych pomerových ukazovateľov, avšak 

tie majú do istej miery obmedzenú vypovedajúcu schopnosť, pretože sa zameriavajú len na 

konkrétny sektor v podniku. K týmto ukazovateľom sa radia aj napr. pyramídové rozklady 

ukazovateľov, ktoré budú vysvetlené na reálnom príklade v praktickej časti.  Veľkou výhodou je 

použitie väčšieho počtu ukazovateľov na základe ktorých sa v konečnom dôsledku získa len 

jedno číslo. 

     Cieľom pyramídovej sústavy je na jednej strane popis vzájomnej závislosti jednotlivých 

ukazovateľov a na strane druhej analyzovanie zložitých vnútorných väzieb v rámci pyramídy. 

Akýkoľvek zásah do jednej z vetví sa prejaví v celej väzbe. 

3.5 Bankrotný model Altmanov 

     Jeden z najpouživanejších a najznámejších indexov súhrnného hodnotenia je práve Altmanov 

index, niekedy nazývaný aj ako Altmnanov model. Vychádza z tzv. diskriminační analýzy, čo je 

priama štatistická metóda  spočívajúca v diferencovaní pozorovaných objektov do dvoch niekedy 

aj viac definovaných skupin podľa určitých vlastností. Táto metóda bola použitá a vypracovaná 

na niekoľkých zbankrotovaných a nezbankrotovaných firiem v Spojených štátoch. Na základe 

tejto metódy boli určené váhy jednotlivých pomerových ukazovateľov, ktoré sú súčasťou tohto 

modelu ako premenné a tým i diskriminačná funkcia vedúca k Z-skóre. U neobchodovateľných 

spoločností sa Altmanovo Z-skóre počítá pomocou nasledujúceho vzorca [3]: 

 

𝑍𝑖
′ = 0,171 ∗  

𝑎

𝑏
 + 0,847 ∗  

𝑐

𝑏
 + 3,107 ∗  

𝑑

𝑏
 + 0,42 ∗ 

𝑒

𝑓
 + 0,998 ∗ 

𝑔

𝑏
 

            (1) 

kde: i – rok sledovaného obdobia, 

 a – pracovný kapitál, 

 b – celkové aktíva, 

 c – HV + HV minulých rokov + fondy zo zisku, 

 d – EBIT (čistý zisk), 

 e – základný kapitál, 



17 

 

 f – cudzie zdroje, 

 g – tržby. 

 

Podľa výsledku sa podnik môže zaradiť do spektra prosperity, čomu odpovedajú hodnoty nad 

2,9. Hodnoty nižšie ako 1,2 napovedajú, že podnik bude v bankrote. Zostávajúce hodnoty, čo sú 

od 1,2 do 2,9 hovoria o tzv. šedej zóne, kde podnik nevie či je v bankrote alebo nie. 

     U spoločností  verejne obchodovateľných je postup výpočtu podobný, akurát sa odlišuje 

v hodnotách vah jednotlivých pomerových ukazovateľov a tým pádom samozrejme aj inou 

interpretáciou výsledkov hodnôt. 

3.6 Bonitný model Kralickovho Quicktestu 

     Kralickov rychlý test je vyhľadávaným diagnostickým nástrojom, obvzlášť pre jeho 

jednoduchosť a dobrú vypovedajúcu schopnosť. Princíp spočíva v oznámkovaní výsledných 

hodnôt analyzovaného podniku. Pozostáva zo štyroch rovnic, kde každá z nich reprezentuje jednu 

oblasť analýzy na zistenie finančnej situácie. Prvé dve dohromady hodnotia stabilitu podniku a 

druhé dve „známkujú“ výnosovú situáciu podniku: [13] 

 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

𝑅2 =  
𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑎𝑧𝑒 −  úč𝑡𝑦 𝑣 𝑏𝑎𝑛𝑘á𝑐ℎ

𝑝𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣é 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣é 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

            (1) 

Výsledným hodnotám priradíme body z bodovej škály znázornenej v tabuľke 1. 
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Tab.  1 Bodovanie výsledkov Králickovho rýchleho testu 

Rovnice 
Body 

0 1 2 3 4 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 -0,03 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5,0 5 - 12,0 12 - 30,0 > 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 

Finančná stabilita sa zhodnotí súčtom bodov R1, R2 a následne vydelí 2. Výnosová situácia sa 

prevedie rovnakým spôsobom, akurát namiesto R1 dosadíme R3 a namiesto R2 sa dosadí R4. 

V poslednom kroku hodnotíme situáciu ako celok a preto sčítame bodové hodnoty stability 

a výnosovej situácie a vydelíme 2. Interpretácia výsledkov spočíva v následujúcej tabuľke 2. 

Tab.  2 Interpretácia výsledných hodnôt Králickovho Quicktestu 

Hodnoty Interpretácia 

> 3 bonitná firma 

1 - 3,0 "šedá zóna" 

< 1 problémy vo finančnom hospodárení firmy 

U vyšších metód technickej finančnej analýzy je potreba využiť podrobnejšie matematické 

znalosti a štatistické postupy [4]: 

 Matematicko-štatistické metódy - do tejto skupiny patrí napr. bodové a intervalové odhady 

ukazovateľov, štatistické testy odľahlých dát, empirické distribučné funkcie, regresná a 

korelačná analýza, autoregresné modelovanie, analýza rozptylu, viacrozmerné analýzy, 

robustné metódy a iné. 

 Neštatistické metódy - do tejto skupiny sa radia metódy založené na teórii matných množín 

a na alternatívnej teórii množín, metódy formálnej matematickej logiky, expertné 

systémy, metódy fraktálnej ekonómie, neurónové siete a gnostická teória neurčitých dát. 

 

Ako bolo už vyššie spomínané, je množstvo postupov a metód, ako sa dopracovať k finančnej 

analýze podniku. Dôležité je aby získané ukazovatele boli porovnateľné a preto je nutné používať 

rovnaké postupy v každom analyzovanom účtovnom období. 
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4 Účtovná závierka 

     Účtovná závierka je zostavenie účtovných výkazov, ktoré podávajú informácie o celkovom 

hospodárení firmy. Všetky účtovné jednotky zostavujú v prípadoch stanovených zákonom o 

účtovníctve účtovnú závierku, ktorá tvorí neoddeliteľný celok. Jednotlivé finančné 

výkazy  potom podávajú informácie o celkovom hospodárení firmy, jej finančnej sile a 

schopnosti obstáť v budúcnosti. Účtovnú závierku podľa tretej časti zákona o účtovníctve tvorí: 

[6] 

 súvaha (bilancia), 

 výkaz ziskov a strát, 

 príloha (doplňuje informácie v súvahe a výkazu zisku a strát), ďalej obsahuje informácie 

o výške splatných záväzkov poistného na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie a o 

výške evidovaných daňových nedoplatkov. 

Ďalej dané účtovné jednotky zostavujú: 

 prehľad o peňažných tokoch (cash-flow), 

 prehľad o zmenách vlastného kapitálu. 

     Existuje mnoho spôsobov, ako sa účtovné závierky rozlišujú. Záleží napr. na tom, či účtovná 

jednotka účtuje v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Štruktúra účtovnej 

závierky sa chápe viacstupňovo: 

1. stupeň – súčasti účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. 

2. stupeň – zložky účtovnej závierky - majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady, výnosy. 

3. stupeň – položky účtovnej závierky – obsah jednotlivých riadkov výkazov účtovnej závierky. 

V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze 

ziskov a strát. Poznámky môžu obsahovať aj ďalšie výkazy, napr. prehľad zmien vlastného 

imania a prehľad peňažných tokov. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa tykajú 

použitia účtovných zásad, použitia účtovných metód a ďalšie informácie, ktoré vyžaduje uvádzať 

zákon o účtovníctve. 

     Účtovná závierka môže byť zostavená v plnom alebo v zjednodušenom rozsahu. V tom 

zjednodušenom rozsahu môžu zostaviť účtovnú závierku účtovné jednotky, ktoré nie sú povinné 
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mať účtovnú závierku overenú audítorom. Audítorom môže byť nezávislá spoločnosť, ktorá 

preveruje správnosť, vernosť a poctivosť jednotlivých výkazov a pravdivý obraz o 

skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, t.j. o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, 

výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia a o finančnej situácii 

účtovnej jednotky.
2
 Výnimku však tvoria akciové spoločnosti, ktoré zostavujú účtovnú uzávierku 

v plnom rozsahu. Spravidla účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku v plnom rozsahu. 

     Účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku k súvahovému dni, ktorým je deň, kedy 

uzatvárajú účtovné knihy. Riadnu účtovnú závierku zostavujú účtovné jednotky k poslednému 

dni účtovného obdobia a v ostatných prípadoch zostavujú mimoriadnu účtovnú závierku. V 

priebehu účtovného obdobia sa zostavuje aj medzitým na účtovná závierka, ktorá sa ale 

nevyžaduje. Vo väčšine spoločností sa však zostavuje účtovná závierka interne podstatne 

častejšie ako stanovuje zákon. Účtovná závierka je totiž dôležitým zdrojom informácií pre 

vedenie spoločnosti. Je vždy potreba reagovať na aktuálne hospodárske výsledky spoločnosti, z 

toho dôvodu sa často zostavuje vo firmách interná mesačná závierka. Aby mala táto interná 

mesačná závierka odpovedajúcu schopnosť, je potrebné, aby v danom mesiaci boli zaúčtované 

všetky účtovné doklady, ktoré s daným mesiacom súvisia. Týka sa to predovšetkým prijatých 

faktúr, ktoré sa vďaka firemným zvyklostiam a procesu schvaľovania niekedy účtujú s časovým 

meškaním. 

4.1 Cieľ účtovnej závierky 

Informácie z účtovnej závierky musia byť: 

 Zrozumiteľné – prezentované spôsobom, ktorý umožní osobe, ktorá má dostatočné 

znalosti o podnikateľských a ostatných činnostiach účtovnej jednotky, porozumieť ich 

obsahu. 

 Porovnateľné – používateľ sa môže spoľahnúť na to, že účtovná jednotka nezmenila v 

priebehu účtovného obdobia použité účtovné metódy a zásady. 

                                                        
2 Zákonnými podmienkami pre overenie účtovnej závierky auditorom sú: 

 bilančná suma prevyšuje 40 miliónov korun, 

 ročný úhrn čistého obratu prevyšuje 80 miliónov korun 

 priemerný prepočítaný stav zamestnancov je vyšší ako 50. 

U akciových spoločností stačí splnenie jednej podmienky, u ostatních účtovných jednotiek je potreba splnenia dvoch 

podmienok.[6] 
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 Spoľahlivé – informácie sú úplné a včasné, transakcie a udalosti sú zobrazené verne. 

     Všetky účtovné jednotky, ktoré sa zapisujú do obchodného registra majú povinnosť zverejniť 

účtovnú závierku (viz príloha 1, príloha 2 a príloha 3) a výročnú správu. Vo výročnej správe sú 

uvedené všetky informácie o výkonnosti, činnosti a hospodárení spoločnosti. Vrátane údajov 

o aktivitách v oblasti vývoja, výskumu či v oblasti ochrany životného prostredia. Účtovná 

závierka a výročná správa sa zverejňujú uložením do zbierky listín obchodného registra. 

4.2 Účtovná uzávierka 

     Východisková báza pre finančnú analýzu a súhrn všetkých prác, ktoré musí účtovná jednotka 

vykonať na konci účtovného obdobia a ktorých výsledkom je vypracovaná účtovná závierka, sa 

nazýva účtovná uzávierka. Je hlavným zdrojom informácií pre finančnú analýzu. 

 

Účtovné výkazy, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcej kapitole, to je súvaha, výkaz ziskov 

a strát, a výkaz cash flow, tzv. tribilačný systém výkazníctva, je potrebné analyzovať súčasne, 

pretože sa vzájomne dopĺňajú. 

Súvaha a jej výpoveď 

     Súvaha dáva informácie o majetku a finančných zdrojoch jeho krytia, preto je základom 

tribilančného systému výkazníctva. Aktíva predstavujú majetok podniku v súvahe, pasíva na 

druhej strane finančné zdroje a kapitál. Súvahu zostavujeme podľa bilančnej rovnice rozvahy, 

ktorá vypovedá o rovnosti medzi aktívami a pasívami resp. AKTÍVA = PASÍVA. 

Pohľad na súvahu charakterizuje majetok z dvoch hľadísk. Na jednej strane vystupuje hodnota 

majetku a na strane druhej zdroje, z ktorých je majetok financovaný, preto je súvaha vždy 

vyrovnaná. Je to teda stavový výkaz, ktorý nezachycuje toky peňažných prostriedkov vo firme. 

Významné je sledovanie štruktúry aktív a pasív, ktoré tvorí určitý vstup k finančnej analýze. 

V skratke je to vlastne prehľad toho, čo podnik vlastní a čo mu dlhujú iné ekonomické subjekty. 

     Aktíva alebo štruktúra všetkého majetku podniku sa člení na dlhodobý majetok (stále aktíva) a 

krátkodobý obežný majetok (obežné aktíva). Stále aktíva obsahujú také zložky majetku, ktoré 

slúžia činnosti podniku dlhodobo teda viac ako jeden rok. Obežne aktíva naopak slúžia max. 

jeden rok.  
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     Pasíva alebo taktiež zdroje krytia všetkého majetku tvoria štruktúru podnikového kapitálu, z 

ktorého je majetok financovaný. Základné členenie pasív je podľa vlastníctva zdrojov. Z tohto 

pohľadu sa pasíva členia na vlastný kapitál, čo je kapitál, ktorý je do podnikania vložený, a 

cudzie zdroje, ktoré predstavujú dlh spoločnosti voči veriteľom.  

     Hlavnou nevýhodou rozvahy je fakt, že nezobrazuje vcelku presnú súčasnú hodnotu aktív a 

pasív, pretože používa historické ceny. K určení reálnej hodnoty niektorých súvahových položiek 

sa musí použiť len odhad. 

Výkaz ziskov a strát 

     Tento výkaz je písomný záznam, ktorý informuje o úspešnosti práce podniku, aké náklady a 

výnosy sa za jednotlivé činnosti podieľali na tvorbe výsledku hospodárenia bežného obdobia. 

Tento výsledok hospodárenia je v súvahe zobrazený ako jediný údaj. Slúži predovšetkým 

k posúdeniu schopnosti podniku zhodnocovať vložený kapitál. 

Podstata výkazu ziskov a strát spočíva vo vyjadrení vzťahu medzi výnosmi a nákladmi, t.j. 

výnosy – náklady = výsledok hospodárenia (zisk pred zdanením alebo strata). Výnosy sa 

uznávajú v období v ktorom boli realizované (realizačný princíp), bez ohľadu na to, či v tomto 

období došlo k ich inkasu. Podobne pre uznanie nákladov je rozhodujúce obdobie vzniku 

nákladov, teda obdobia, v ktorom sa náklady podieľali na tvorbe výnosov (princíp vecnej zhody 

nákladov s výnosmi, bez ohľadu na to, či boli v rovnakom období zaplatené). [7] 

Výkaz ziskov a strát sa zostavuje v ročných alebo kratších časových intervaloch, poskytuje teda 

informácie tokového charakteru. 

Výsledok hospodárenia sa rozdeľuje na viacero typov výsledkov: 

 Prevádzkový výsledok hospodárenia, ktorý je tvorený základnými činnosťami podniku a 

zahrňuje ako obchodnú činnosť, tak aj činnosť výrobnú. Prevádzkový výsledok 

hospodárenia predstavuje rozdiel medzi prevádzkovými výnosmi a nákladmi, teda 

úspešnosť prevádzky podniku. 

 Finančný výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje rozdiel medzi finančnými výnosmi a 

nákladmi. 

 Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť, ktorý získame ako súčet prevádzkového a 

finančného výsledku hospodárenia zníženého o daň z príjmu za bežnú činnosť. 
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 Mimoriadny výsledok hospodárenia, ktorý je rozdielom nepravidelných a nepredvídaných 

výnosov a nákladov spoločnosti znížený o daň z mimoriadnej činnosti. 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý je súčtom výsledku hospodárenia za 

bežnú činnosť a výsledku hospodárenia mimoriadneho. 

Nevýhodou výkazu ziskov a strát je fakt, že nevyčísľuje skutočný hotovostný príjem a výdaj. 

Celkovým nedostatkom všetkých výkazov je predovšetkým to, že ich údaje zobrazujú minulosť a 

nepredvídajú budúcnosť. 

Cash flow 

     Vysvetlenie zmien peňažných prostriedkov a ekvivalentov daného podniku za určité obdobie 

je práve zmyslom výkazu cash flow (peňažný tok). Cash flow je reálna toková veličina podstatná 

a východisková pre posudzovanie likvidity podniku. Účtovná jednotka si môže zvoliť medzi 

dvoma metódami zostavenia výkazu ziskov a strát. Tento výkaz sa zostavuje priamou a 

nepriamou metódou, kde zistíme prebytok a úbytok prostriedkov za určité obdobie. Štruktúra 

výkazu cash flow sa delí na tieto tri činnosti: 

 Cash flow z prevádzkovej činnosti, ktoré zahrňuje aktivity spojené so základnou 

zárobkovou činnosťou podniku. 

 Cash flow z investičnej činnosti, kde sú zaradené aktivity súvisiace s pohybom fixných 

aktív (nákup, predaj dlhodobého majetku) a transakciami na investičnom finančnom trhu 

(nákup, predaj dlhodobých cenných papierov). 

 Cash flow z finančnej činnosti je finančná transakcia s veriteľmi finančných prostriedkov 

(príjem a splátky úveru, výdaj a splátky obligácií, emisie akcií). 
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Praktická časť 
 

     V tejto časti práce sú pre výpočet finančnej analýzy použité verejne prístupné data firmy 

UNIPETROL services, s. r. o. [14] K vyhodnoteniu finančného zdravia podniku sú potrebné 

hlavne súvaha a výkaz ziskov a strát a taktiež. 

5 Analýza súvahy 

     Ak by sa rôzny užívatelia či analytici chceli dozvedieť viac o firme a získať radu informácií, 

našli by ich práve v súvahe. Ide hlavne o oblasti majetkovej situácie podniku (poskytuje prehľad 

o rozložení majetku), o zdrojoch financovania (optimalizácia finančnej štruktúry) a o finančnej 

situácii podniku v rámci vyhodnotenia oboch strán súvahy. Vzťah krátkodobého finančného 

majetku na strane aktív a výsledku hospodárenia na strane pasív. [1] 

     Pri hodnotení súvahy bola použitá horizontálna a vertikálna analýza. Pre účely horizontálnej 

analýzy je spočítaný prostý rozdiel hodnôt súvahy medzi rokmi 2011-2010, 2012-2011 a 2013-

2012 a taktiež indexy u jednotlivých položiek. Pre potreby vertikálnej analýzy bol spočítaný 

percentný podiel jednotlivých položiek aktív a pasív na celkovej hodnote aktív a pasív pre všetky 

sledované obdobia. 

5.1 Horizontálna analýza súvahy 

     V nasledujúcej tabuľke 3 je zhotovená horizontálna analýza súvahy na základe dat zo súvahy 

v plnom rozsahu, ktorá je priložená v prvých troch prílohách a v prílohe 4 sú jednotlivé data 

z každého analyzovaného roku pohromade. 

Tab. 3 Súvaha v skrátenej verzii 

Horizontálna analýza modifikovanej súvahy - v tis. Kč 

zmena 2011/2010 zmena 2012/2011 zmena 2013/2012 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

  AKTÍVA CELKOM -39048 -10,1 -66923 -19,2 -33197 -11,8 

B. Dlhodobý majetok 7681 9,2 6184 6,8 10254 10,5 

I. Dlhodobý nehmotný majtok 4156 8,8 4385 8,5 936 1,7 

2. Nehmotné výsledky výskumu a vývoja -1090 -38,1 -1770 -100,0 0  -  

3. Software -945 -8,3 11918 114,2 22358 100,0 

4. Oceniteľné práva -359 -10,0 -3231 -100,0 0  -  
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6. Iný dlhodobý nehmotný majetok 8562 104,1 -12360 -73,6 -3832 -86,6 

7. Nedokončený dlhodobý nehmotný majetok -2013 -9,4 6956 36,0 -17329 -66,0 

  Licencie, patenty a ochranné známky 0  -  2872  -  -261 -9,1 

II. Dlhodobý hmotný majetok 3526 9,7 1787 4,5 9327 22,4 

2. Stavby 795 15,9 -122 -2,1 -122 -2,2 

3. Samostatné movité veci a súbory movitých vecí -9719 -33,6 16761 87,4 9449 26,3 

7. Nedokončený dlhodobý hmotný majetok 12450 518,3 -14852 -100,0 0  -  

  Zálohy 0  -  12  -  -9 -75,0 

C.  Obežné aktíva -45347 -15,3 -67590 -26,8 -43451 -23,6 

I. Zásoby 23 109,5 -27 -61,4 19 111,8 

1. Materiál 23 109,5 -27 -61,4 19 111,8 

II. Dlhodobé pohľadávky 17 0,8 283 13,3 -2412 -100,0 

5. Dlhodobé poskytnuté zálohy 0 0,0 -12 -100,0 0  -  

8. Odložená daňová pohľadávka 17 0,8 295 13,9 -2412 -100,0 

III.  Krátkodobé pohľadávky -45232 -15,4 -165931 -66,6 -15544 -18,7 

1. Pohľadávky z obchodných vzťahov 1089 2,8 31812 78,7 -12705 -17,6 

2. Pohľadávky - ovládajúca a riadiaca osoba -37851 -15,8 -201446 -100,0 0  -  

6. Štát - daňové pohľadávky -1243 -37,7 -713 -34,8 197 14,7 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy -896 -43,3 5079 432,6 -4309 -68,9 

8. Dohadné účty aktívne -6347 -61,6 -659 -16,6 1217 36,9 

9. Iné pohľadávky 16 100,0 -4 -12,5 56 200,0 

IV.   Krátkodobý finančný majetok -155 -20,7 -280 -47,3 -162 -51,9 

  Ostatné krátkodobé finančné aktíva 0  -  98365  -  -25352 -25,8 

D. Časové rozlíšenie -1382 -20,0 -5517 -100,0 0  -  

1. Náklady budúcich období -1373 -20,0 -5475 -100,0 0  -  

3. Príjmy budúcich období -9 -17,6 -42 -100,0 0  -  

  PASÍVA CELKOM -39048 -10,1 -66923 -19,2 -33197 -11,8 

A. Vlastný kapitál 21445 14,3 -21620 -12,6 -33329 -22,2 

I.  Základný kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.  Základný kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

III. Rezervné fondy, nedeliteľný fond a ost.f.zo zisku 771 33,5 1072 34,9 603 14,5 

1. Zákonný rezervný fond/Nedeliteľný fond 771 33,5 -3074 -100,0 0  -  

  Fondy tvorené zo zisku 0  -  4146  -  603 14,5 

IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 14654 45,3 -1247 -2,7 -33932 -74,2 

1. Nerozdelený zisk minulých rokov 14654 45,3 -1247 -2,7 -33932 -74,2 

V.  Výsledek hospodárenia  bež. úč. obd. 6020 39,0 -21445 -100,0 0  -  

B.  Cudzie zdroje -60493 -25,5 -45303 -25,6 132 0,1 

I. Rezervy -5795 -66,5 -576 -19,7 -685 -29,2 

II. Dlhodobé závazky 0  -  0  -  599  -  

III. Krátkodobé záväzky -54698 -23,9 -44727 -25,7 218 0,2 
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     Celkové aktíva zaznamenali pokles v každom sledovanom období, najviac však v roku 2012 

približne o 19 %, avšak v nasledujúcom roku sa začali mierne zvyšovať. Dlhodobý majetok 

zaznamenal nárast o 9,2% v roku 2011. V nasledujúcom období taktiež vzrástol o 6,8%, a v roku 

2013 zaznamenal nárast o 10,5%, čo bolo spôsobené hlavne vďaka dlhodobému hmotnému 

majetku (stavby, movité veci) v roku 2013 a nehmotnému majetku (software) v roku 2012, kde 

každým rokom stúpala hodnota. Obežné aktíva najprv v roku 2011 klesli o 15,3%, čo bolo 

spôsobené hlavne poklesom krátkodobých pohľadávok, v roku 2012 klesli skoro o dvojnásobok 

v porovnaní s minulým rokom a v roku 2013 s ich rapídnym nárastom iných sa opäť zvýšili. 

     Rytmus rastu celkových pasív odpovedá rytmu rastu celkových aktív. Pravidlom je rovnosť 

medzi aktívami a pasívami ako bolo spomenuté v teórii. Najväčšie tempo rastu je viditeľné na 

vlastnom kapitále v roku 2011, ktorý je zastúpený predovšetkým rastom hospodárskeho výsledku 

bežného aj minulého účtovného obdobia. Ten ale v roku 2012 a 2013 prešiel do záporných 

hodnôt percentuálnej analýzy. Celkové cudzie zdroje klesali v prvých rokoch stálym tempom, ale 

v roku 2013 zostali na podobnej hodnote ako v predchádzajúcom roku. Krátkodobé záväzky sa 

podieľali na tom skoro celou svojou hodnotou a preto ich tempo rastu zodpovedá krivke 

celkových cudzích zdrojov. 

5.2 Vertikálna analýza súvahy 

     V nasledujúcej tabuľke 4 je zhotovená vertikálna analýza súvahy na základe dat zo súvahy 

v plnom rozsahu, ktorá bola spomenutá pri horizontálnej analýze vyššie. 

Tab. 4 Skrátená súvaha položená vertikálnej analýze 

Vertikálna analýza modifikovanej súvahy - v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

  AKTÍVA CELKOM 100,0 100,0 100,0 100,0 

B. Dlhodobý majetok 21,6 26,2 34,6 43,4 

I. Dlhodobý nehmotný majetok 12,2 14,8 19,8 22,9 

II. Dlhodobý hmotný majetok 9,4 11,4 14,8 20,5 

C.  Obežné aktíva 76,6 72,2 65,4 56,6 

I. Zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Dlhodobé pohľadávky 0,5 0,6 0,9 0,0 

III.  Krátkodobé pohľadávky 75,9 71,4 29,5 27,2 

IV.   Finančný majetok 0,2 0,2 0,1 0,1 

D. I. Časové rozlíšenie 1,8 1,6 0,0 0,0 
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  PASÍVA CELKOM 100,0 100,0 100,0 100,0 

A. Vlastný kapitál 38,7 49,2 53,3 47,0 

I.   Základný kapitál 25,8 28,7 35,6 40,3 

III. Rezervné fondy, nedeliteľný fond a ost.f.zo zisku 0,6 0,9 1,5 1,9 

IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 8,3 13,5 16,2 4,7 

V.  Výsledek hospodárenia  bež. úč. obd. 4,0 6,1 0,0 0,0 

B.  Cudzie zdroje 61,3 50,8 46,7 53,0 

I. Rezervy 2,2 0,8 0,8 0,7 

II. Dlhodobé záväzky 0,0 0,0 0,0 0,2 

III. Krátkodobé záväzky 59,0 49,9 45,9 52,1 

 

 

     Z tabuľky je viditeľné, že vývoj štruktúry aktív a pasív je podobný. Je vidieť, že podnik stále 

ešte viac využíva vlastné zdroje, než cudzie zdroje. Zo štruktúry dlhodobého majetku je viditeľné, 

že hodnota stúpa na základe hodnoty dlhodobého nie len hmotného, ale aj nehmotného majetku 

v celom analyzovanom období. Každopádne v roku 2013 sa táto hodnota zvýšila na dvojnásobnú 

úroveň oproti roku 2010. Nárast dlhodobého hmotného majetku je spojený s výstavbou nových 

budov a stavieb.  

     Najväčšiu časť obežných aktív tvorili vo všetkých štyroch rokoch krátkodobé pohľadávky, 

ktoré majú naviac menný charakter. V prvých dvoch rokoch tvorili okolo 70%, ale 

v nasledujúcich dvoch však už len do 30%. Finančný majetok tvorí minimálnu časť obežného 

majetku. V každom sledovanom období je spoločnosť v zisku. Podiel základného kapitálu na 

vlastnom je v rovnováhe. Výsledok hospodárenia minulých rokov je naviac ovplyvnený 

neurozdeleným ziskom minulých období.  

Významnou časťou cudzích zdrojov sú záväzky, v tomto prípade väčšinou len krátkodobé, ktoré 

prevažne tvoria záväzky z obchodných vzťahov. Tie sa však v roku 2013 znížili na menšiu 

hodnotu, na rozdiel od predchádzajúcich rokov. 
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6 Analýza výkazu ziskov a strát 

     Ako už bolo vyššie uvedené, výkaz ziskov a stráty je akýsi písomný prehľad o výnosoch, 

nákladoch a výsledku hospodárenia za určité obdobie fungovania podniku. V rámci analýzy 

hľadáme odpoveď na to, ako jednotlivé položky výkazu ovplyvňujú resp. ovplyvňovali výsledok 

hospodárenia. Získané informácie sú teda významným podkladom pre hodnotenie firemnej 

ziskovosti. [1] 

     Vo výsledovke bola použitá rovnaká metóda horizontálnej a vertikálnej povahy ako u súvahy. 

Pri horizontálnej analýze sú stredom záujmu zmeny, ktoré v priebehu rokov nastali u 

jednotlivých položiek. Pri vertikálnej analýze sú podstatné predovšetkým posuny vo štruktúre 

(zmeny podielov jednotlivých položiek nákladov resp. výnosov na celkových výkonoch). 

6.1 Horizontálna analýza výkazu 

     V nasledujúcej tabuľke 5 je zhotovená horizontálna analýza výkazu ziskov a strát na základe 

dat z výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu, ktorý je súčasťou prvých troch príloh a v prílohe 5 

sú jednotlivé data z každého analyzovaného roku pohromade. 

Tab. 5 Skrátená verzia výkazu ziskov a strát na podklade horizontálnej analýzy 

Horizontálna analýza modifikovanej výsledovky - v tis. 

Kč 

zmena 2011/2010 zmena 2012/2011 zmena 2013/2012 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

abs. 

[Kč] 

rel. 

[%] 

II.  Výkony 26648 6,9 -73277 -17,7 -31090 -9,1 

1. Tžby za predaj vlastných výrobkov a služieb 26648 6,9 -73277 -17,7 -31090 -9,1 

B. Výkonová spotreba 2082 1,7 197569 154,3 -32444 -10,0 

1. Spotreba materálu a energie 662 5,9 -9423 -79,2 22 0,9 

2. Služby 1420 1,2 -38080 -32,8 -11866 -15,2 

 +  Pridaná hodnota 24566 9,4 -270846 -95,0 1354 9,5 

C. Osobné náklady 22112 10,2 - - - - 

1. Mzdové náklady 16276 10,1 -18538 -10,5 -12561 -7,9 

3. Náklady na soc. zabezpečenie a zdravotné pojistenie 4311 8,4 -5502 -9,9 -1379 -2,7 

4. Sociálne náklady 1525 29,8 - - - - 

D. Dane a poplatky 29 41,4 -10 -10,1 -21 -23,6 

E. 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
4195 20,3 497 2,0 -4694 -18,5 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 441 1422,6 - - - - 

1. Tržby z predaja dlhodobého majetku 437 - - - - - 

2. Tržby z predaja materiálu 4 12,9 - - - - 
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F. 
Zostat. cena predaného dlhodob. majetku a 

materiálu 
174 - - - - - 

1. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 174 - - - - - 

G. Zmena stavu rezerv -7586 -423,6 - - - - 

IV. Ostatné prevádzkové výnosy 217 26,9 497 48,5 -1019 -67,0 

H. Ostatné prevádzkové náklady -28 -2,4 -1130 -99,1 40 400,0 

 *  Prevádzkový výsledok hospodárenia 6328 31,1 -10891 -40,8 295 1,9 

X. Výnosové úroky -371 -39,0 -580 -100,0 0 - 

XI. Ostatné finančné výnosy 94 174,1 212 143,2 -360 -100,0 

O. Ostatné finančné náklady 42 19,4 102 39,5 554 153,9 

 * Finančný výsledok hospodárenia -319 -40,4 -470 -100,0 -914 - 

Q. Daň z príjmu za bežnú činnosť -11 -0,2 -1965 -34,6 -409 -11,0 

 ** Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť (+/-) 6020 39,0 -9396 -43,8 -210 -1,7 

 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 6020 39,0 -9396 -43,8 -210 -1,7 

 

**** 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 6009 28,4 -15083 -55,6 -261 -2,2 

 

 

     Z horizontálnej analýzy výsledovky je viditeľné, že rastú výkony a výkonová spotreba, ktoré 

však v poslednom roku mierne klesli. Pridaná hodnota sa zvýšila pri prvých dvoch rokoch 

sledovaného obdobia a znížila zase v rokoch 2012 a 2013. V roku 2012 klesla približne o 95% 

vplyvom zvyšujúceho sa pomeru výkonovej spotreby na výkonoch. 

Osobné náklady mohli byť porovnané len v roku 2011, kde stúpli na relatívnu hodnotu okolo 

10%. Dane a poplatky v roku 2011 narástli o 41%. V nasledujúcich dvoch rokoch hodnota klesla 

na približnú priemernú hodnotu 15%. Odpisy dlhodobého majetku vykázali v roku 2011 oproti 

roku 2010 nárast o 20,2%, ale v roku 2013 opäť klesli o 18,5%. Ostatné prevádzkové náklady 

v posledných dvoch rokoch rapídne klesli o približne 99,1% a v roku 2013 opäť vzrástli o 

hodnotu 400%. Hospodársky výsledok za bežnú činnosť v absolútnych hodnotách do roku 2012 

(vrátane) rastie, tempo jeho rastu je zhodné aj za účtovné obdobie, ale v rokoch 2012 a 2013 

klesá. Finančný výsledok hospodárenia pomaly klesá a prechádza rokom 2013 do záporných 

hodnôt. 

6.2 Vertikálna analýza výkazu 

     V nasledujúcej tabuľke 6 je zhotovená vertikálna analýza výkazu ziskov a strát na základe dat 

z výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu, ktorý bol spomenutý pri horizontálnej analýze vyššie. 
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Tab. 6 Vertikálna analýza skrátenej verzie výkazu ziskov a strát 

Vertikálna analýza modifikovanej výsledovky - v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

II.  Výkony 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Tžby za predaj vlastných výrobkov a služieb 100,0 100,0 100,0 100,0 

B.  Výkonová spotreba 32,6 31,0 95,8 94,9 

 +  Pridaná hodnota 67,4 69,0 4,2 5,1 

C. Osobné náklady 56,2 58,0 - - 

E. Odpisy dlhodobého majetku 5,3 6,0 7,5 6,7 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0 0,1 - - 

F. 
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 

materiálu 
0,0 0,0 - - 

G. Zmena stavu rezerv 0,5 -1,4 - - 

IV. Ostatné prevádzkové výnosy 0,2 0,2 0,4 0,2 

H. Ostatné prevádzkové náklady 0,3 0,3 0,0 0,0 

 *  Prevádzkový výsledok hospodárenia 5,3 6,5 4,6 5,2 

X. Výnosové úroky 0,2 0,1 0,0 0,0 

XI. Ostatné finančné výnosy 0,0 0,0 0,1 0,0 

O. Ostatné finančné náklady 0,1 0,1 0,1 0,3 

 * Finančný výsledok hospodárenia 0,2 0,1 0,0 -0,3 

Q. Daň z príjmu za bežnú činnosť 1,5 1,4 1,1 1,1 

 ** Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 4,0 5,2 3,5 3,8 

 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 4,0 5,2 3,5 3,8 

 

**** 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 5,5 6,6 3,5 3,8 

 

 

     Základňou, ku ktorej sa vzťahujú všetky položky výkazu ziskov a strát sú výkony, ktoré majú 

podiel 100%. Výkonová spotreba zaberá najväčšiu časť nákladov (vysoká spotreba materiálu a 

energie) a hraje najväčšiu rolu vo výsledovke. Pohybuje sa medzi 94% z toho vyplýva kladná 

pridaná hodnota, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 5% až 6% z výkonov, čo sa týka rokov 2012 a 

2013. Výška osobných nákladov sa pohybuje medzi 50% z výkonov v rokoch 2010 a 2011. Je 

patrný aj nárast podielov odpisov, ktoré súvisia s odpisovaním nových objektov movitých vecí. 

Pozitívne sa dá hodnotiť klesajúci podiel celkových prevádzkových nákladov na tržbách, 

dôsledko je rast ziskového rozpätia z prevádzkovej činnosti. Z tabuľky je vidieť, že k predaju 

stálych aktív došlo len v okoch 2010 a 2011, vzhľadom ale k celkovým tržbám sa nejednalo 

o výraznú čiastku. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie klesá v pomere k výkonom. 
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7 Ukazovatele účtovnej závierky – pomerová analýza 

     Finančné pomerové ukazovatele (financial ratios) charakterizujú vzájomný vzťah medzi 

dvoma alebo viac absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich delenia. Najčastejšie vychádzajú 

pomocou účtovných dát a to z rozvahy, výkazu ziskov a strát a cash flow (viz príloha 6). Tieto 

ukazovatele umožňujú získať rýchly a nenákladný obraz o základných finančných 

charakteristikách podniku. 

     Môžeme ich chápať ako určité sito, ktoré zachytí oblasti vyžadujúce hlbšiu a náročnejšiu 

analýzu. [3] 

7.1 Profitability ratios (ukazovatele rentability) 

     V nasledujúcej tabuľke 7 sú znázornené ukazovatele rentability celkových vložených aktív 

ROA, ukazovateľ rentability vlastného kapitálu ROE, ukazovateľ rentability dlhodobých zdrojov 

ROCE a ukazateľ rentability tržieb ROS v porovnaní s jednotlivými analyzovanými obdobiami. 

Tab. 7 Porovnanie výslednej rentability 

Ukazovateľ rentability 2010 2011 2012 2013 

ROE 10,27% 12,49% 8,02% 10,14% 

ROA 5,24% 7,64% 5,59% 6,46% 

ROS 3,99% 5,18% 3,54% 3,83% 

ROCE 13,53% 15,29% 10,50% 13,69% 

 

 

Podnik má relatívne najvyššie ukazovatele rentability v roku 2011, čo je veľmi priaznivé pre 

podnik. No v ďalších sledovaných obdobiach je tendencia rentability klesajúca. Túto situáciu 

nejde považovať za uspokojivú. Pod tým sa mohli podpísať realizované investície do veľkého 

rozsahu. V obrázku 1 sú výsledky porovnané prehľadnejšie formou grafického zobrazenia. 
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Obr. 1 Stĺpcový graf výsledných hodnôt rentability 

7.2 Asset management (ukazovatele aktivity) 

     Tieto ukazovatele merajú, ako podnik hospodári so svojimi aktívami, či mu nevznikajú 

zbytočné náklady na základe ich prebytku. Ak ich má ale nedostatok, mnohokrát sa musí vzdať 

potenciálne výhodných príležitostí a tým prichádza o výnosy. V tabuľke 8 sú viditeľné rozdiely 

medzi sledovanými rokmi jednotlivých obratov. 

Tab. 8 Porovnanie výslednej aktivity 

Ukazovateľ aktivity 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu krátk.záv. 213,14 151,73 137,06 151,1 

Doba obratu pohľadávok 276,13 218,92 90,64 78,84 

Doba obratu kapitálu 1 0,84 0,82 0,8 

 

Z hľadiska doby obratu krátkodobých záväzkov je možné povedať, že firma dbá na znižovanie 

položky, lenže to nemusí byť pre podnik priaznivé. Spoločnosť by si mala uchovávať peňažné 

ekvivalenty čo najdlhšie vo firme. Čo sa týka doby obratu pohľadávok, podnik si zlepšil a 

odberatelia mu platia každým rokom rýchlejšie, čo je veľmi priaznivá situácia. Ako už bolo 

vyššie spomenuté, ak hodnota doby obratu kapitálu nepresahuje 1 rok, ide o veľmi priaznivú 

situáciu. Nasledujúce schéma výsledných hodnôt je znázornené a porovnané na obrázku 2: 
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Obr. 2 Stĺpcový graf výsledných hodnôt aktivity 

7.3 Dept management (ukazovatele zadlženosti) 

Celková zadlženosť podniku v určitých obdobiach vyšla takto v tabuľke 9: 

Tab. 9 Porovnanie výslednej zadlženosti 

Ukazovateľ zadlženosti 2010 (%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 

Celková úverová 
zadlženosť 61,25 50,76 46,74 53,04 

Koeficient zadlženosti 158,09 103,11 87,77 113 

 

Koeficient zadlženosti má rovnakú vypovedajúcu hodnotu ako celková zadlženosť, obe rastú 

s tým ako rastie proporcia dlhov vo finančnej štruktúre. Vo všetkých sledovaných obdobiach 

prevažujú vo finančnej štruktúre vlastné zdroje financovania. Ak by nás zaujímalo, koľkokrát 

prevyšuje zisk platené úroky, slúži nám k tomu funkcia úrokového krytia. Spracované výsledky 

na porovnanie zadlženosti je načrtnutá v obrázku 3: 
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Obr. 3 Stĺpcový graf výsledných hodnôt zadlženosti 

7.4 Liquidity ratios (ukazovatele likvidity) 

V nasledujúcej tabuľke 10 sú znázornené spomínané tri druhy likvidity, bežná, pohotová 

a okamžitá likvidita v porovnaní s jednotlivými obdobiami. 

Tab. 10 Porovnanie výslednej likvidity 

Ukazovateľ likvidity 2010 2011 2012 2013 

Bežná likvidita 1,29 1,44 1,42 1,08 

Pohotová likvidita 1,29 1,44 1,42 1,08 

Okamžitá likvidita 0,32 0,34 0,2 0,1 

 

U prvých dvoch kategórií, čo je bežná likvidita a likvidita pohotová sú výsledky analýzy rovnaké. 

Pohybujú sa okolo hodnoty 1,3 čo nie je zlá hodnota aj keď hranica sa uvádza 1,5.  Pre podnik 

priaznivá situácia, nemusí sa doporučovať ani zníženie ani zvýšenie likvidity. Dalo by sa 

povedať, že by podnik bol schopný uspokojiť svojich veriteľov, ak by premenil všetky svoje 

obežné aktíva na hotovosť. Čo sa týka okamžitej likvidity, tam by sa doporučovalo zvýšenie 

likvidity aspoň k hranici 0,6. Ale uvádza sa aj hranica 0,2, čo už znamená kritickú hranicu. 

Znázornenie hodnôt je na obrázku 4: 
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Obr. 4 Stĺpcový graf výsledných hodnôt likvidity  
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8 Súhrnný index hodnotenia - pyramída 

     Cieľom pyramídovej sústavy je na jednej strane popis vzájomnej závislosti jednotlivých 

ukazovateľov a na strane druhej analyzovanie zložitých vnútorných väzieb v rámci pyramídy. 

Akýkoľvek zásah do jednej z vetví sa prejaví v celej väzbe. 

     Du Pont rozklad je najtypickejším pyramídovým rozkladom zameraným na rozklad rentability 

vlastného kapitálu a na vymedzenie jednotlivých položiek vstupujúcich do tohto ukazovatele. 

V nasledujúcom obrázku 5 je znázornený rozklad analyzovanej spoločnosti v roku 2011. 

 

 

Rentabilita vlastného kapitálu 

 (ROE) = 10,21 % 

 

 

 

ROA      celkové aktíva/ vlastný kapitál 

(3,99% x 0,997) = 3,98 %      (387763/150242) = 2,581 

 

 

 

Rentabilita tržieb    obrat celkových aktív 

3,99 % 0,997 

 

 

 

EAT/ tržby     tržby / celkové aktíva 

(15425/386495) = 3,99 %   (386495/387763) = 0,997 

 

 

Obr. 5 Schéma Du Pontovho diagramu 
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     Z obrázku 1 je zrejmé, že vrcholový ukazovateľ je možné členiť na ďalšie vetvy. Ale ani 

v takejto podobe to nie je úplne všetko, čistý zisk (EAT) môžeme ďalej rozložiť na rozdiel tržieb 

a celkových nákladov, do ktorých sa zahrňujú napr. úroky. Obdobným spôsobom môžeme 

rozložiť aj celkové aktíva o ktorých sa vie, že sa skladajú zo stálych aktív, obežných aktív a aktív 

ostatných. 
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9 Záver 
 

     Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypracovať a zhodnotiť finančnú analýzu na vybraný 

podnik a aplikovať naň jednotlivé metódy a postupy analýzy. Práca je rozdelená do dvoch 

logických častí a to časť teoretická a časť praktická. Teoretická časť sa sústreďuje na jednotlivé 

postupy a metódy finančnej analýzy, a popisuje ich užívateľov. Kapitoly sú nazvané obecne, 

podkapitoly majú už bližší charakter. V praktickej časti sú tieto metódy konkrétne použité na 

reálnom podniku, ktorý bol vybraný z verejne prístupného registra. Vybraný analyzovaný podnik 

UNIPETROL services, s. r. o. má širokú škálu podnikania. Vo výpočtoch sa objavili aj 

nedostatky z dôvodu neúplných účtovných závierok spoločnosti, ktorá ma účtovné závierky 

v každom roku odlišne spracované. Taktiež ich grafická hodnota nebola úplne čitateľná.   

     Zatiaľ čo prvá časť práce čerpala predovšetkým zo širokej škály verejne prístupnej literatúry 

a vlastných vedomostí, praktická časť bola spracovaná na základe internetových zdrojov, 

vlastných síl a preštudovaní podrobnosti tématu. Hodnotenie prebiehalo na základe účtovných 

výkazov za obdobia od 2010 – 2013. Aplikačná časť bola vypracovaná na základe bežných a 

najznámejších techník ako je napríklad horizontálna a vertikálna analýza a pomerové 

ukazovatele. 

     Z analýzy účtovných výkazov je najvýznamnejší pokles obežných aktív a  naopak nárast 

dlhodobého majetku. Cudzie zdroje nezaujímajú v podniku hlavnú rolu. Vlastný kapitál je o 

niečo väčší ako cudzí. Hospodársky výsledok je po celú sledovanú dobu v pluse, ale jeho veľkosť 

však nie je nijako závratná. Z výsledku cash flow je viditeľné (viz príloha 6), že časť výdajov šla 

na nákup stálych aktív a tým došlo k navýšeniu majetku. Čistý pracovný kapitál má viac-menej 

stúpajúcu tendenciu, čo bolo spôsobené hlavne znížením záväzkov a nárastom majetku. 

     Z ukazovateľov rentability sa dospelo k záveru, že v sledovaných obdobiach je tendencia 

rentability klesajúca. Túto situáciu nejde považovať za uspokojivú. Pod tým sa mohli podpísať 

realizované investície do veľkého rozsahu. Koeficient zadlženosti má rovnakú vypovedajúcu 

hodnotu ako celková zadlženosť, obe rastú s tým ako rastie proporcia dlhov vo finančnej 

štruktúre. Vo všetkých sledovaných obdobiach prevažujú vo finančnej štruktúre vlastné zdroje 

financovania. Zadlženosť podniku klesá, výnimkou je posledný rok. Celkovo a všeobecne sa dá 

hovoriť o priaznivej situácii, ale z hľadiska podniku to nie je až tak priaznivé, pretože peniaze by 

mohol investovať niekde inde (napr. nákup movitých vecí). Čo sa týka likvidity, tak spoločnosť 
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mierne kolísa. Pre podnik to je celkom priaznivá situácia, nemusí sa doporučovať ani zníženie ani 

zvýšenie likvidity. Ako bolo spomenuté v analýze, podnik by bol schopný uspokojiť svojich 

veriteľov, ak by premenil všetky svoje obežné aktíva na hotovosť. Čo sa týka okamžitej likvidity, 

tam by sa doporučovalo zvýšenie likvidity aspoň k hranici 0,6, pretože to hrá veľkú rolu. Je 

vyjadrením akejsi schopnosti podniku uhradiť včas svoje platobné závazky, na ktoré si dajú 

spolupracovníci mnohokrát záležať. V neposlednom rade je treba spomenúť aktivitu spoločnosti. 

Analyzovaná doba obratu krátkodobých záväzkov konštatuje, že firma dbá na znižovanie 

položky, lenže to nemusí byť pre podnik priaznivé. Spoločnosť by si mala uchovávať peňažné 

ekvivalenty čo najdlhšie vo firme a narábať s nimi efektívne. Čo sa týka doby obratu pohľadávok, 

podnik si zlepšil a odberatelia mu platia každým rokom rýchlejšie, čo je veľmi priaznivá situácia 

a málokedy bežná. Hodnota doby obratu kapitálu sa zlepšila v posledných rokoch. Nepresahuje 

jeden rok, takže ide o veľmi priaznivú situáciu. Celkovo je treba hodnotiť podnik ako mierne 

stabilizovaný. Veľkosť vlastného kapitálu dáva priaznivé predpoklady pre získanie iných zdrojov 

financovania z hľadiska optimalizácie finančnej štruktúry. 

     Predpokladá sa, že cieľ tejto práce, ktorý bol poskytnúť stručnú charakteristiku finančnej 

analýzy a ukázať ju zľahka na konkrétnom príklade podniku sa podarilo dosiahnuť. Taktiež, že 

čitateľ bude môcť získať základný prehľad o finančnom zdraví podniku. 
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Príloha 4 

Horizontálna analýza modifikovanej súvahy - v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

  AKTÍVA CELKOM 387763 348715 281792 248595 

B. Dlhodobý majetok 83666 91347 97531 107785 

I. Dlhodobý nehmotný majtok 47367 51523 55908 56844 

2. Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 2860 1770 0 0 

3. Software 11379 10434 22352 44710 

4. Oceniteľné práva 3590 3231 0 0 

6. Iný dlhodobý nehmotný majetok 8221 16783 4423 591 

7. Nedokončený dlhodobý nehmotný majetok 21318 19305 26261 8932 

  Licencie, patenty a ochranné známky 0 0 2872 2611 

II. Dlhodobý hmotný majetok 36298 39824 41611 50938 

2. Stavby 4990 5785 5663 5541 

3. Samostatné movité veci a súbory movitých vecí 28906 19187 35948 45397 

7. Nedokončený dlhodobý hmotný majetok 2402 14852 0 0 

  Zálohy 0 0 12 3 

C.  Obežné aktíva 297198 251851 184261 140810 

I. Zásoby 21 44 17 36 

1. Materiál 21 44 17 36 

II. Dlhodobé pohľadávky 2112 2129 2412 0 

5. Dlhodobé poskytnuté zálohy 12 12 0 0 

8. Odložená daňová pohľadávka 2100 2117 2412 0 

III.  Krátkodobé pohľadávky 294318 249086 83155 67611 

1. Pohľadávky z obchodných vzťahov 39334 40423 72235 59530 

2. Pohľadávky - ovládajúca a riadiaca osoba 239297 201446 0 0 

6. Štát - daňové pohľadávky 3293 2050 1337 1534 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2070 1174 6253 1944 

8. Dohadné účty aktívne 10308 3961 3302 4519 

9. Iné pohľadávky 16 32 28 84 

IV.   Krátkodobý finančný majetok 747 592 312 150 

  Ostatné krátkodobé finančné aktíva 0 0 98365 73013 

D. Časové rozlíšenie 6899 5517 0 0 

1. Náklady budúcich období 6848 5475 0 0 

3. Príjmy budúcich období 51 42 0 0 

  PASÍVA CELKOM 387763 348715 281792 248595 

A. Vlastný kapitál 150242 171687 150067 116738 

I.  Základný kapitál 100200 100200 100200 100200 

1.  Základný kapitál 100200 100200 100200 100200 

III. Rezervné fondy, nedeliteľný fond a ost.f.zo zisku 2303 3074 4146 4749 

1. Zákonný rezervný fond/Nedeliteľný fond 2303 3074 0 0 
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  Fondy tvorené zo zisku 0 0 4146 4749 

IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 32314 46968 45721 11789 

1. Nerozdelený zisk minulých rokov 32314 46968 45721 11789 

V.  Výsledek hospodárenia  bež. úč. obd. 15425 21445 0 0 

B.  Cudzie zdroje 237521 177028 131725 131857 

I. Rezervy 8713 2918 2342 1657 

II. Dlhodobé závazky 0 0 0 599 

III. Krátkodobé záväzky 228808 174110 129383 129601 
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Príloha 5 

Horizontálna analýza modifikovanej výsledovky - v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

II.  Výkony 386464 413112 339835 308745 

1. Tžby za predaj vlastných výrobkov a služieb 386464 413112 339835 308745 

B. Výkonová spotreba 125924 128006 325575 293131 

1. Spotreba materálu a energie 11242 11904 2481 2503 

2. Služby 114682 116102 78022 66156 

 +  Pridaná hodnota 260540 285106 14260 15614 

C. Osobné náklady 217380 239492  -   -  

1. Mzdové náklady 160804 177080 158542 145981 

3. Náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné pojistenie 51457 55768 50266 48887 

4. Sociálne náklady 5119 6644  -   -  

D. Dane a poplatky 70 99 89 68 

E. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 20635 24830 25327 20633 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 472  -   -  

1. Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 437  -   -  

2. Tržby z predaja materiálu 31 35  -   -  

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 0 174  -   -  

1. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0 174  -   -  

G. Zmena stavu rezerv 1791 -5795  -   -  

IV. Ostatné prevádzkové výnosy 807 1024 1521 502 

H. Ostatné prevádzkové náklady 1168 1140 10 50 

 *  Prevádzkový výsledok hospodárenia 20334 26662 15771 16066 

X. Výnosové úroky 951 580 0 0 

XI. Ostatné finančné výnosy 54 148 360 0 

O. Ostatné finančné náklady 216 258 360 914 

 * Finančný výsledok hospodárenia 789 470 0 -914 

Q. Daň z príjmu za bežnú činnosť 5698 5687 3722 3313 

 ** Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť (+/-) 15425 21445 12049 11839 

 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 15425 21445 12049 11839 

 

**** 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 21123 27132 12049 11788 
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Príloha 6 

Cash flow - v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

P. 
Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov 
396 747 592 314 

  Peňažné toky z hlavnej zarábajúcej činnosti (prevádzková činnosť)         

Z. Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením 20334 26662 12049 11839 

A.1. Úpravy o nepeňažné operácie 22426 18772 24396 19581 

A.1.1. Odpisy stálych aktív 20635 24830 25327 20633 

A.1.2. Zmena stavu: 1791 -5795 -576 -747 

A.1.2.2. Zmena stavu rezerv a opravných položiek v prevádzkovej oblasti 1791 -5795 -576 -747 

A.1.3. Zisk, stráta z predaja stálych aktív 0 -263 -355 -305 

A.* Čistý prevádzkový peňažný tok pred zmenami pracovného kapitálu 42760 45434 36445 31420 

A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu -24287 -11297 -62478 17114 

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok a časového rozlíšenia aktív -16267 46655 -22882 16761 

A.2.2. Zmena stavu závazkov a časového rozlíšenia pasív -8047 -57929 -39623 372 

A.2.3. Zmena stavu zásob 27 -23 27 -19 

A.** Čistý prevádzkový peňažný tok pred zdanením a mimoriad. polož. 18473 34137 -26033 48534 

  Úroky a dividenty   0 -360 0 

  Daň z príjmu   0 3722 3313 

A.4. Prijaté úroky 951 539 0 0 

A.5. Zaplatená daň z príjmu za bežnú činnosť -884 -6323 -7635 -1508 

A.7. Ostatné finančné príjmy a výdaje -162 -110 0 -2 

A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti 18378 28243 -30307 50337 

  Peňažné toky z investičnej činnosti         

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálych aktív -18027 -28835 -40417 -31172 

B.2. Príjmy z predaja stálych aktív 0 437 632 434 

  Ostatné 0 0 103482 25352 

B.*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti -18027 -28398 63697 -5386 

  Peňažné toky z finančnej činnosti         

  Zaplatené úroky 0 0 0 2 

C.2.6. Vyplatené dividenty 0 0 -33670 -45119 

C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti 0 0 -33670 -45117 

F. Čistá změna peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 351 -155 -280 -166 

R. Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 747 592 312 150 

 


