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1 ÚVOD 

 V súčasnej turbulentnej dobe je veľmi ťažké presadiť sa na trhu a predovšetkým 

v rámci trhovej štruktúry dokonalej konkurencie. Na podnikateľské subjekty pôsobí mnoho 

vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ich fungovanie 

v trhovej ekonomike. 

 Súčasťou snahy podniku o dosahovanie zisku a konkurencieschopnosti by mal byť 

výber vhodnej podnikateľskej stratégie, ktorej predchádza analýza súčasného, minulého, 

ale aj predikcie budúceho stavu podniku a jeho trhovej pozície. Situačná analýza podáva 

podniku obraz o externých a interných faktoroch pôsobiacich na podnik a tým ponúka 

príležitosť na nájdenie vhodnej podnikateľskej stratégie, smerujúcej k dosahovaniu 

strategických cieľov.  

 Hlavným cieľom diplomovej práce je identifikovať externé a interné faktory, 

pôsobiace na podnikateľské subjekty a následne uplatniť situačnú analýzu pre identifikovanie 

externých a interných faktorov, pôsobiacich na konkrétny podnik a navrhnúť odporúčania 

pre zefektívnenie podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku. 

 Teoretická časť práce bola spracovávaná formou konfrontácie názorov a stanovísk 

odborníkov, venujúcich sa riešenej problematike. Výber a rozbor literárnych zdrojov bol 

realizovaný metódou selekcie a následnej analýzy ich obsahu. Obsahom teoretickej časti 

práce je na charakteristika situačnej analýzy zo všeobecného hľadisku, identifikácia externých 

a interných faktorov, ovplyvňujúcich hospodársku činnosť podnikov a charakteristika metód, 

uplatniteľných v rámci vypracovávania situačnej analýzy v podnikovej praxi.  

 Praktická časť práce je zameraná na analýzu externého a interného prostredia 

spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. a následné zhodnotenie situácie spoločnosti z hľadiska 

externých a interných faktorov, pôsobiacich na jej hospodársku činnosť. V rámci situačnej 

analýzy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. boli uplatnené metódy, bližšie charakterizované 

v kapitole 3.1 diplomovej práce. Obsahom poslednej kapitoly diplomovej práce sú návrhy 

a odporúčania pre podnikateľskú činnosť podniku, vyplývajúce z teoretických východísk 

práce a zo zrealizovanej situačnej analýzy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.  

 Súčasťou práce sú tiež prílohy, ktoré obsahujú okrem výpočtov finančnej analýzy 

podniku aj porovnanie základných makroekonomických veličín v medziročnom porovnaní 

rokov 2008 – 2014 a porovnanie základných ukazovateľov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. 

v porovnaní rokov 2008 – 2014, ktoré napovedajú o finančno-ekonomickej situácii 

spoločnosti z dlhodobého horizontu.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SITUAČNEJ ANALÝZY 

 

 Hlavným cieľom každej organizácie, pôsobiacej na trhu je dosahovanie zisku 

(s výnimkou neziskových organizácií) a udržiavanie stabilnej pozície na trhu, respektíve 

konkurencieschopnosti. K tomu, aby bol podnik schopný prispôsobovať sa zmenám, ktoré 

trhové hospodárstvo a vývoj ekonomiky prinášajú, je nevyhnutné, aby dokonale poznal svoju 

pozíciu na trhu. Strategické plánovanie je v súčasnom podnikateľskom prostredí 

nevyhnutnosťou.  

 Každý podnik by mal mať, vzhľadom na snahu prosperovať, pravidelne vypracovanú 

stratégiu. Pre dobre vypracovanú stratégiu a tým aj zabezpečenie prosperity na trhu by mal 

podnik vykonávať pravidelnú analýzu interného a externého prostredia.  

 Analýza interného prostredia poskytuje podniku informácie o silných a slabých 

stránkach, hrozbách a príležitostiach a tým pomáha k správnej voľbe stratégie.  

 Externé prostredie nedokáže podnik ovplyvniť, ale na základe analýzy ekonomických, 

sociálnych, kultúrnych, politických, či legislatívnych vplyvov sa dokáže lepšie prispôsobovať 

zmenám, ktoré v rámci externého prostredia, ovplyvňujúceho fungovanie podniku nastanú.  

2.1 Cieľ a význam situačnej analýzy podniku 

 Situačná analýza predstavuje komplexnú analýzu, zachytávajúcu podstatné informácie 

a faktory, ktoré ovplyvňujú súčasnú a budúcu situáciu podniku. V podnikovej praxi sa 

analýza realizuje pre strategické a marketingové plánovanie podniku.  

 Podnik, ako sociálno-ekonomický systém nie je možné porovnávať vo všetkých jeho 

vlastnostiach so živými systémami. Podnik je otvorený a dynamický systém a jeho 

primárnym cieľom je prežitie. Hranice podniku, ako systému sú determinované mierou 

interakcie s jeho okolím (lokálne väzby, národné, nadnárodné, globálne podmienky). 

Schopnosť podniku prežiť na trhu v prostredí, v ktorom pôsobí, sa zvyšuje s mierou jeho 

schopnosti adaptovať sa na zmeny svojho okolia (Kokavcová, 2012). 

 Úspešnosť podniku závisí nielen od atraktivity odvetvia, v ktorom pôsobí alebo 

segmentu, na ktorý sa orientuje, ale dôležitá je tiež schopnosť, ako podnik dokáže využívať 

svoje konkurenčné výhody, schopnosti a silné stránky v súperení s konkurenciou (Sákal, 

2004). 

 Analýza predchádzajúceho a súčasného vývoja je východiskovým bodom 

formulovania každej stratégie. Situačná analýza predstavuje hodnotenie prostredia, v ktorom 
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podnik existuje a hodnotenie strategických možností, zdrojov a kompetencií podniku. Hlavné 

prínosy situačnej analýzy spočívajú v niekoľkých oblastiach:  

 Odhalenie dlhodobých trendov. Strategické riadenie sa dotýka dlhodobých 

zámerov. Na rozpoznanie vývoja prostredia, ktoré je predmetom strategického 

záujmu je nevyhnutné sledovať a odhaliť dlhodobé trendy.  

 Vyvarovanie sa chýb z minulosti. Analýza minulého vývoja podniku môže odhaliť 

chyby, ktorých sa podnik dopustil (chyby, ktorých sa dopustili konkurenčné 

podniky) a naznačiť tak postup, ako sa im možno v budúcnosti vyhnúť.  

 Využitie predchádzajúcich úspechov. Analýza minulých úspechov umožňuje 

podniku poučiť sa z postupov, ktoré viedli k úspechom (Lesáková, 2004). 

 Tureková a Mičieta (2003) uvádzajú, že dôvodom potreby skúmania a rešpektovania 

prostredia, v ktorom podnik pôsobí a prostredia, ktoré vytvára, je existencia konkurencie 

a zdrojov inovačných príležitostí. Uvedomovanie si prostredia, do ktorého podnik patrí 

prináša lepšiu orientáciu v problémoch, v podniku vznikajúcich. Obzvlášť dôležité je 

uvedomovanie si možných pôsobení a väzieb jednotlivých prvkov a to vo vnútri organizácie, 

významných prvkov nadsystému na organizáciu a možné pôsobenie koho – čoho, na koho – 

na čo.  

 Nevyhnutnosťou každého podniku pre jeho efektívne fungovanie a prosperovanie 

na trhu je znalosť množstva informácií z oblasti rôznych odborov. Predpokladom prosperity 

podniku je strategické plánovanie jeho činností a aktivít. Pred návrhom stratégie je však 

potrebné vykonať dôkladnú strategickú analýzu.  

 Sedláčková (2000) uvádza, že proces formulácie stratégie podniku si vyžaduje 

systematický prístup pre identifikáciu a analýzu všetkých faktorov  ovplyvňujúcich podnik 

a ich konfrontáciu so zdrojmi a schopnosťami podniku. 

 Úlohou situačnej analýzy podniku je identifikácia strategicky významných zdrojov 

a schopností podniku a následných špecifických predností podniku ako zdrojov konkurenčnej 

výhody. Z funkčného hľadiska sa situačná analýza podniku týka celej škály podnikových 

činností, ako je výroba, výskum a vývoj, financie podniku, marketing, riadenie ľudských 

zdrojov a podobne. Zaoberá sa priebehom týchto činností, dosahovanými výsledkami 

a predpokladaným vývojom, pričom dominantný dôraz je kladený na vzájomné väzby 

a súvislosti medzi nimi  (Sedláčková, 2000). 
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 „Cieľom strategickej analýzy je pochopenie vzťahu medzi rôznymi silami 

ovplyvňujúcimi organizáciu a jej výber stratégie. Môže sa stať, že okolité prostredie bude 

pôsobiť reštriktívne na potenciálne možnosti výnosov a to je nevyhnutné pochopiť. Môže sa 

tiež stať, že podnik má zvláštne kvalifikácie, na ktorých možno skúmanie založiť, alebo je 

potrebné tieto kvalifikácie rozvinúť. Taktiež sa môže stať, že očakávania a zámery investorov, 

ovplyvňujúcich podnik alebo jeho kultúru bude hrať dôležitú rolu pri určovaní podnikovej, 

stratégie.“ (Johnson, Scholes, 2000, s. 81-82). 

 Strategické plánovanie spočíva v hľadaní odpovedí na otázky: Akí sme? Kde teraz 

sme? Kam smerujeme? Kde chceme byť? Ako sa tam môžeme dostať? Strategická analýza 

by nám mala poskytnúť odpoveď aspoň na niektoré z uvedených otázok. Aby sme mohli 

určiť, kam chceme ísť a kam sa chceme dostať v rámci podnikateľskej činnosti, musíme sa 

pokúsiť o odhad budúceho vývoja. Strategická analýza v sebe zahŕňa:  

 analýzu vonkajšieho prostredia (umožňuje lepšie pochopiť vplyv prostredia), 

 analýzu konkurencie (poskytuje obraz o konkurenčnej pozícii podniku),  

 analýzu vnútorných zdrojov a schopností podniku (umožňuje formulovať 

kvalitnejšiu a efektívnejšiu stratégiu) (Blašková, 2005). 

 Situačná analýza je prostriedkom, ktorý na základe analytického zhodnotenia 

minulého a súčasného vývoja pomáha určiť trhovú pozíciu podniku a formulovať tak stratégiu 

pre budúci vývoj.  

 Situačná analýza v zásade predstavuje dva typy analýz: 

 Internú: Interné podmienky sú podnikom ovplyvniteľné a kontrolovateľné 

a vypovedajú o vnútornej situácii, ktorá je podložená schopnosťami a špecifickými 

zdrojmi podniku. Uvedené schopnosti a zdroje môžu znamenať značnú konkurenčnú 

výhodu. Na druhej strane môžu byť interné faktory ovplyvnené vnútornými 

nedostatkami a chybami, ktoré prinášajú problémy a nevýhody. 

 Externú: Externé podmienky naopak nie sú podnikom ovplyvniteľné 

a kontrolovateľné a ak áno, tak len vo veľmi malej miere. Pre podnik hrajú externé 

podmienky veľmi zásadnú úlohu. Jedná sa predovšetkým o politické, právne, 

ekonomické, kultúrne, demografické a ďalšie faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú 

podnikovú situáciu, menia atraktívnosť trhových príležitostí, pôsobia na intenzitu 

ohrozenia a podobne (Horáková, 2001). 
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 Dobrá strategická analýza podniku predpokladá strategické riadenie, teda manažment 

podniku. V podnikovej praxi však rozlišujeme strategický manažment od klasického 

manažmentu.  

 Rozdiel medzi strategickým a klasickým manažmentom je v zásadne odlišnom 

stanovisku riadenia podniku k zmenám okolia. Klasický manažment zvláda zmeny v okolí 

podniku vlastným dlhodobým adaptačným procesom, ktorý vychádza zo statickej základnej 

pozície. Strategické podnikové riadenie sa snaží vyvinúť agresívnu stratégiu na základe 

včasného dynamického hľadania príležitostí a rizík, ktoré by mohli vyplynúť zo zmenených 

podmienok v okolí podniku. (Novotný, 2007). 

  Johnson, Scholes a Wittington (2008) uvádzajú, že v rámci strategického manažmentu 

je veľmi dôležitý dôraz na manažéra, ako človeka a jeho pochopenie primárnych princípov 

strategického manažmentu. Strategický manažment v sebe zahŕňa pochopenie strategickej 

pozície podniku, výber zo strategických možností a riadenie stratégie pri jej realizácii.  

 Situačná analýza významne prispieva k uvedomovaniu si vlastných zdrojov, 

predpokladov úspechu, situácií na trhu,  možného budúceho vývoja a smerovania podniku. 

Zásadným spôsobom pomáha tiež pri rozhodovaní o tom, kam by mal podnik do budúcna 

smerovať. Dobrí manažéri realizujú situačnú analýzu pravidelne, aby boli schopní pružne 

reagovať na všetky zmeny, ktoré by mohli fungovanie podniku ovplyvniť.  

 Formy situačnej analýzy bývajú rôzne. Najčastejšie sa v praxi uplatňuje štruktúra 5C, 

ktorá obsahuje:  

 Podnik (company): analýza vnútorných podmienok podniku (zdroje, produkty). 

 Zákazníci (customers): analýza trhov, zákazníckych segmentov. 

 Konkurencia (competitors): analýza konkurenčných podnikov. 

 Spolupracujúce podniky (collaborators): analýza spolupracujúcich osôb. 

 Makroekonomické faktory (climate/context): analýza vonkajších faktorov 

(Jakubíková, 2008). 

Vypracovanie dobrej a účinnej analýzy prostredia podniku si vyžaduje identifikovanie 

kľúčových otázok (stanovenie charakteristiky prostredia, odhad vplyvov prostredia, 

identifikácia kľúčových konkurenčných síl, identifikácia konkurenčnej pozície, identifikácia, 

kľúčových možností a úskalí, strategická pozícia), ktoré možno znázorniť do podoby schémy, 

ktorú prezentujeme prostredníctvom obrázka 2.1: 
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Obr. 2.1 Schéma krokov pri analýze prostredia podniku 

st 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Johnson, Scholes, 2000, s. 84 

 Uvedenú schému možno vysvetliť nasledovne:  

1. V prvom kroku je vhodné zrealizovať náhľad na podstatu prostredia podniku 

z hľadiska neurčitosti – či je relatívne statická alebo vykazuje známky zmeny 

a v akých smeroch, či je jednoduchá alebo zložitá na pochopenie – toto bude 

užitočné pri voľbe toho, na čo sa zameriavať v ostatných častiach analýzy.  

2. Druhým krokom môže byť skúmanie vplyvov prostredia podniku. Zámerom je 

identifikovať, ktorý z mnohých odlišných vplyvov makroprostredia 

pravdepodobne ovplyvní vývoj alebo výkon podniku. Toto môže byť dosiahnuté 

zvážením spôsobu, ktorým politické, ekonomické, sociálne a technologické vplyvy 

dopadajú na podnik. Užitočné môže byť tiež vytvorenie schém alebo scenárov 

možného budúceho vývoja, zváženie miery, do ktorej budú stratégie potrebovať 

prejsť procesom zmeny.  

3. Tretí krok presúva pozornosť bližšie explicitnému zváženiu aktuálneho prostredia 

podniku, napríklad konkurenčnú oblasť. Analýza piatich síl sa snaží identifikovať 

kľúčové sily pôsobiace v bezprostrednom alebo konkurenčnom okolí podniku 

a určiť, prečo sú dôležité.  

4. Štvrtý krok predstavuje analýzu konkurenčného postavenia podniku, teda ako je 

podnik na tom v porovnaní s ostanými podnikmi súperiacimi o rovnaké zdroje, 

rovnakých zákazníkov a podobne (Johnson, Scholes, 2000). 

 Po zrealizovaní uvedených krokov by si mal manažment predstaviť obraz o dôležitých 

smeroch vývoja podniku.  

Stanovenie charakteristiky prostredia 

Odhad vplyvov prostredia 

Identifikácia kľúčových 

konkurenčných síl 

Identifikácie konkurenčnej pozície 

Identifikácia kľúčových 

možností a úskalí 

Strategická 

pozícia 
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 Súčasťou strategickej situačnej analýzy podniku je teda zhodnotenie globálneho 

a lokálneho prostredia podniku. Vhodné je zostaviť si zoznam faktorov, vytypovať faktory 

podnikateľského prostredia a rozhodujúce faktory. Nestabilita, neistota a turbulencia zmien 

v rámci interného a externého prostredia sa zvyšujú v závislosti od rastu jeho dynamiky 

a komplexnosti. V podmienkach dynamického prostredia podniku by mali manažéri 

identifikovať pravdepodobné zmeny do budúcnosti a vypracovať rôzne strategické pohľady 

(Blašková, 2005). 

 Štruktúru prostredia, ktoré ovplyvňuje fungovanie podniku znázorňujeme 

prostredníctvom obrázka 2.2:   

Obr. 2.2 Štruktúra prostredia podniku 

Kultúrne a sociálne                                                            Politické a legislatívne 

prostredie                  M A K R O P R O S T R E D I E               prostredie 

 

PROSTREDIE ODVETVIA 

Dodávatelia                                         Zákazníci 

Obchodná               PODNIK                     Obchodná 

sila                     interné prostredie               sila 

HROZBY                   slabé stránky  silné stránky         PRÍLEŽITOSTI 

Konkurenti, 

potenciálni konkurenti 

substitúcia 

    Ekonomické prostredie                                                         Vedecko-technické prostredie 

Zdroj: Blašková, 2005, s. 112 

2.2  Externé faktory, ovplyvňujúce prostredie podniku – makroprostredie 

       podniku 

   V rámci analýzy externého prostredia sa podnik odvíja od charakterizovania dvoch 

základných zložiek, ktorými sú konkurenčné prostredie a makroprostredie.  

 Podnik by mal dokázať definovať svoje strategické postavenie na základe:  

 pochopenia charakteru prostredia: zamyslenie sa nad tým, či je prostredie 

podniku turbulentné a prečo, či je statické alebo dynamické, 
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 hodnotenie faktorov, ovplyvňujúcich vonkajšie okolie: politika národných vlád 

a nadnárodných inštitúcií, oblasť legislatívy, demografické, sociálno-kultúrne 

faktory, situácia primárnych a sekundárnych trhov, technologický vývoj, vývoj 

celkových ekonomických podmienok a podobne, 

 analýza konkurenčného prostredia: vymedzenie konkurenčnej výhody, tvorba 

konkurenčnej stratégie,  

 identifikácia konkurenčného postavenia: porovnávanie výsledkov podniku 

s výsledkami konkurenčných podnikov, 

 identifikácia príležitostí a rizík: schopnosť podniku vycítiť zmeny v prostredí 

a pružne na ne reagovať (Lesáková a kol., 2004). 

 Úlohou strategického manažmentu je adaptovať podnik na stabilné a premenlivé 

prostredie. Je nevyhnutné stanoviť mieru neistoty vývoja externého prostredia, príčiny vzniku 

a spôsoby ako sa s ňou vyrovnať. Vonkajšia neistota je tým väčšia, čím sú dynamickejšie 

a zložitejšie vonkajšie podmienky (Sákal, Podskľan, 2004). 

 Dynamika prostredia podniku je vyjadrená prostredníctvom rozsahu a frekvencie 

zmien. Zložitosť prostredia podniku je vyjadrená prostredníctvom rozmanitostí 

enviromentálnych vplyvov, objemu znalostí, potrebných na ich zvládnutie a množstva 

vzájomných väzieb medzi vonkajšími faktormi. Dynamiku prostredia zvyšujú rýchle 

technologické zmeny výrobkov a procesov, ktoré sa prenášajú aj do nových spôsobov ich 

používania. Podnik musí nepretržite sledovať dodávateľov, zákazníkov aj konkurentov. 

Ďalšou typickou vlastnosťou prostredia podniku je turbulencia. V 90-tych rokoch skúmal 

Ansoff charakteristické znaky turbulencie a vyjadril ich prostredníctvom diskontinuity 

a predvídateľnosti prostredia, v ktorom podnik pôsobí. Turbulencia sa podľa neho delí 

do niekoľkých úrovní:  

1. úroveň: prostredie podniku sa v podstate nemení, ak sa zmena vyskytne je veľmi 

malá a reakcia na ňu sa stupňuje počas dlhého obdobia, 

2. úroveň: zmena je pomalá a inkrementálna, podnik môže reagovať v období medzi 

počiatočným a úplným dôsledkom zmeny, 

3. úroveň: zmena je rýchla a inkrementálna, podnik na tejto úrovni musí mať 

predvídavú stratégiu, aby mohol reagovať v predstihu,  

4. úroveň: zmena je veľmi rýchla a diskontinuálna, budúcnosť podniku je len 

čiastočne predvídateľná, podniky musia mať vypracovanú nielen predvídavú 
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stratégiu, ale aj taký systém monitorovania prostredia, ktorý nie je založený 

na extrapolácii minulosti, 

5. úroveň: typické je množstvo prekvapení, zmien, zmena je rýchla a prostredie 

nepredvídateľné. 

 Vonkajšie prostredie, v rámci ktorého podnik na trhu vystupuje sa skladá z dvoch sfér 

a tými sú:  

1. makroprostredie podniku (ekonomická, sociálna, technická, demografická, právna, 

politická a ekologická sekcia), 

2. odvetvové prostredie (činitele priamo, ovplyvňujúce postavenie podniku: 

konkurenčné podniky, zákazníci, dodávatelia a ďalší). 

 Externé faktory, ovplyvňujúce fungovanie podniku z hľadiska makroprostredia 

vytvárajú pre podnik príležitosti, ale zároveň prinášajú riziká. Faktory, ktoré ovplyvňujú 

fungovanie podniku z hľadiska makroprostredia podnik nedokáže ovplyvniť, a ak aj áno, tak 

len v minimálnej miere. Makroprostredie podniku sa skladá zo šiestich typov prostredia, ktoré 

znázorňuje nasledovný obrázok 2.3: 

Obr. 2.3 Makroprostredie podniku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kita a kol., 2002 

  

  

 Jednotlivé typy makroprostredia podniku možno z hľadiska strategickej analýzy 

podniku charakterizovať nasledovne: 

1. Demografické prostredie: je charakterizované počtom, štruktúrou a pohybom 

obyvateľov, zmenami vo vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe a jeho 

zoskupovaním v závislosti od prirodzeného pohybu. Hlavnými demografickými 

faktormi sú pôrodnosť, prírastok obyvateľstva, úmrtnosť, počet obyvateľov 

v práceschopnom veku, pomer obyvateľov miest a dedín, vzdelanostná úroveň, 
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skladba vekových kategórií obyvateľov, príjmové zloženie, zamestnanosť, 

migrácia, cestovný ruch a podobne.  

1. Ekonomické prostredie: je vymedzené druhom hospodárskeho mechanizmu, 

vládnou hospodárskou politikou a medzinárodnými hospodárskymi vzťahmi. 

Najdôležitejšími makroekonomickými ukazovateľmi sú: 

 miera hospodárskeho rastu (rast vedie k nárastu spotrebiteľských výdavkov, 

pokles vedie k obmedzovaniu spotreby), 

 úroveň úrokovej miery (ovplyvňuje dopyt po produktoch investičného charakteru 

alebo dlhodobej spotreby – úvery, pôžičky, pre podnik je rastúca úroková miera 

hrozbou a klesajúca príležitosťou), 

 menové kurzy (hodnota domácej meny voči menám iných krajín, má priamy vplyv 

na konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch, nízka alebo devalvovaná 

domáca mena znižuje hrozbu zo strany zahraničných konkurentov a súčasne 

vytvára príležitosti na zvýšený predaj v zahraničí, revalvovaná domáca mena 

vytvára príležitosti importu a znevýhodňuje export), 

 inflácia (zdroje destabilizácie hospodárstva, spomaľuje ekonomický rast, zvyšuje 

úrokovú mieru, zapríčiňuje ťažko sledované menové pohyby, jej rast zneisťuje 

plánovanie investícií, vysoká inflácia je pre podnik hrozbou) (Slávik, 2005). 

2. Prírodné prostredie: prírodné suroviny, energetické náklady, stupne znečistenia 

škodlivinami, štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov.  

3. Technologické prostredie: tempo technologických zmien, neohraničené možnosti, 

rozpočet na výskum a vývoj, zdokonaľovanie produktov, regulačné zásahy. Nové 

vedecké poznatky, nové technológie sú zdrojom tvorby aj deštrukcie, sú hrozbou 

aj príležitosťou. Zrýchľovanie vedeckého procesu a jeho technických aplikácií 

skracuje životný cyklus výrobkov a technológií. 

4. Politické prostredie: zákony, vládne orgány, zmeny v zákonoch, zmeny 

v posilnení postavenia kontrolných orgánov. Politické a právne prostredie 

v konkrétnej podobe predstavuje napríklad protimonopolný zákon, právne 

dokumenty upravujúce podnikanie ako zákonník práce, obchodný zákonník 

a ďalšie.  

5. Kultúrne prostredie: kultúrne hodnoty, subkultúry, zmeny druhotných kultúrnych 

hodnôt (Kita a kol., 2002). 
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 V rámci analýzy konkurenčného prostredia by sa mal podnik zameriavať na hlavných 

konkurentov a určiť vlastné konkurenčné postavenie. Faktory, ktoré určujú prednosti 

a nedostatky konkurencie sú nasledovné:  

1. Trhové (trhový podiel, šírka sortimentu, fázy životného cyklu, kvalita výrobkov, 

cenová politika, distribúcia, marketing, služby). 

2. Finančné (finančná situácia, likvidita, cash flow, výnosnosť kapitálu, štruktúra 

kapitálu, náklady). 

3. Ľudské (úroveň manažmentu, kvalifikačná štruktúra pracovníkov, štýl vedenia 

ľudí, lojalita ľudí). 

4. Technologické (úroveň technológie, flexibilita, výrobné kapacity, vývoj a výskum, 

inovácie, patenty a licencie, výrobné procesy, suroviny a energie). 

5. Organizačné (systém riadenia, organizačná štruktúra, riadenie hlavných procesov, 

systém komunikácie v podniku, systém centralizácie rozhodovania) (Blašková, 

2005). 

 Podniky, ktoré prejavujú snahu správať sa spoločensky zodpovedne, využívajú svoje 

schopnosti a spôsobilosti smerom k dosahovaniu vytýčených cieľov, orientujúc sa 

na zákazníkov a procesy, disponujú základnými piliermi potrebnými pre vytvorenie dlhodobej 

konkurenčnej výhody. Na nasledovnom obrázku (obr. 2.4) je znázornený koncept 

konkurenčnej výhody v podobe jednotlivých pilieroch. Tento inovovaný koncept posúva 

podniky k zdokonaľovaniu strategického riadenia podniku a k skvalitňovaniu všetkých 

činností v ňom prebiehajúcich (Mišúnová-Hudáková, 2012). 

Obr. 2.4 Koncept konkurenčnej výhody 
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Zdroj: Mišúnová-Hudáková, 2012, s. 90 
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 Podniky sa v súčasnosti pohybujú v zložitom podnikateľskom prostredí. Pravidelná 

a správna orientácia na trhu v konkurenčnom prostredí, dosahovanie strategických cieľov 

a napredovanie podniku si vyžaduje neustále skúmanie a analyzovanie prostredia, v ktorom 

podnik pôsobí. Analýza externého prostredia podniku ponúka lepší obraz o okolí, v ktorom 

podnik svoju činnosť vykonáva a zároveň je tak schopný pružne reagovať na neustále zmeny 

prostredia.  

2.3 Interné faktory, ovplyvňujúce prostredie podniku – mikroprostredie 

      podniku 

 Podnik nie je iba spoločným centrom aktivít používajúcim rôzne techniky a tým 

prispievajúcim k ekonomickému životu. Podnik predstavuje tiež príležitosť pre ľudské 

stretávanie, je novým sociálnym fenoménom, pretože charaktery ľudí, ktorí ho konštituujú sú 

rôzne a ich vzťahy sú komplexné.  

 Tieto vzťahy majú významný vplyv na aktivity podniku, ktoré súvisia s riadením 

inovácií. Integrácia všetkých členov podniku do hľadania problémov, ich premeny na úlohy 

a riešenia úloh, ako aj pripravovanie rozhodnutí je postupom podniku želaným smerom 

a podporuje prístup súčinnosti, potrebný pre správnu implementáciu inovačných aktivít.  

Informácie o potrebných zmenách z hľadiska vnútorných faktorov poskytuje najdokonalejšie 

posúdenie siných a slabých stránok podniku. Silné a slabé stránky sú vyjadrené rôznymi 

prvkami, ako sú ľudia, organizačná štruktúra a podobne, ktoré ovplyvňujú podnikovú kultúru. 

V podnikovej kultúre sa zrkadlí prijatie alebo odmietnutie princípov, ktoré sú pre 

uplatňovanie inovačného manažmentu nevyhnutnosťou (systémový prístup, princíp tvorivého 

prístupu, princíp interdisciplinárneho prístupu, tímová práca, procesný a funkčný prístup, 

myslenie v kategóriách vnútorný zákazník, hodnota pre zákazníka, pridaná hodnota 

a podobne) (Tureková, Mičieta, 2003). 

 V podniku, ako organizačnej zložke prebieha mnoho procesov, respektíve aktivít, 

ktoré sa týkajú rôznych oblastí podnikania. Všetky aktivity však smerujú k jednému 

spoločnému strategickému cieľu. Aktivity, prebiehajúce vo vnútri organizácie sa rozdeľujú na 

primárne (hlavné) a sekundárne (druhotné). 

 Aktivity prebiehajúce vo vnútri podniku možno zobraziť do podoby nasledovného 

obrázka (viď obr. 2.5):  
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Obr. 2.5 Primárne a sekundárne aktivity podniku (hodnotový reťazec) 
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Zdroj: Sákal a kol., 2007, s. 138 

 Uvedený obrázok naznačuje, že aktivity prebiehajúce v podniku Sákal a kol. (2007) 

člení na: 

1. Primárne aktivity: zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rámci súťaženia 

s konkurenciou: 

 vstupná logistika (príjem, skladovanie, uvoľňovanie vstupov), 

 prevádzka (pretváranie vstupov na finálne výstupy – výroba, montáž, balenie),  

 výstupná logistika (odvoz, skladovanie, fyzická distribúcia produktu zákazníkovi), 

 marketing a predaj (styk so zákazníkom – reklama, podpora predaja, odbytové 

náklady, tvorba ceny, predaj), 

 služby zákazníkom (udržiavanie, zvyšovanie hodnoty produktu – inštalácia, 

opravy). 

2. Sekundárne aktivity: poskytujú vstupy a dotvárajú podmienky na uskutočňovanie 

primárnych aktivít: 

 zabezpečovanie (nákup vstupov, nákup surovín, materiálov, strojov, zariadení, 

budov, vybavenia a podobne). 

 rozvoj technológie (know-how, stroje, zariadenia, výskum, vývoj) 

 manažment ľudských zdrojov (nábor zamestnancov, prijímanie, vzdelávanie, 

rozmiestňovanie, reštrukturalizácia pracovníkov a podobne), 

 podniková infraštruktúra (vrcholový manažment, plánovanie, financovanie, 

účtovníctvo, právo, riadenie kvality a podobne). 
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 Podľa Vávru a Koudelku (2007) možno interné prostredie (mikroprostredie) podniku 

členiť na: 

1. vertikálne: činnosti, ktorými podnik získa vstupy a následne ich transformované 

uplatňuje na trhu ako výstupy: 

 dodávatelia (dodávatelia materiálu, surovín, energií, palív, polotovarov, dielov, 

súčiastok, technológií, finančné inštitúcie, poskytovatelia dopravných, 

telekomunikačných služieb, reklamné agentúry, mediálne agentúry a podobne), 

 podnik (vzťahy medzi zamestnancami, útvarmi, prístup k zamestnancom 

a podobne), 

 obchodníci (obchodní prostredníci, ktorí nakupujú produkty a následne ich ďalej 

predávajú s istou maržou – maloobchody, veľkoobchody; obchodní 

sprostredkovatelia, ktorí vyhľadávajú záujemcov o produkt – získavajú províziu 

z predaja; podporné distribučné medzičlánky, ktoré napomáhajú vyššej 

efektívnosti pri realizácii procesu distribúcie – prepravné, skladovacie, finančné, 

poradenské a podobne) (Jakubíková, 2008). 

 zákazníci (pre podnik sú kľúčovým faktorom, vytvárajú dopyt po produktoch 

a generujú tržby podniku – spotrebitelia (domácnosti), podniky) (Foret, 2008). 

2. horizontálne: do tejto kategórie patrí: 

 konkurencia (dôležitý faktor pre podnik, podnik sa musí snažiť ho identifikovať, 

určiť jeho silné a slabé stránky, ciele, stratégiu, určiť rozsah konkurenčného 

pôsobenia, nahraditeľnosť produktu, počet predajcov, stupne diferenciácie 

produkcie, stupne organizovanosti a prepojiteľnosti) (Jakubíková, 2008). 

 verejnosť (všeobecná verejnosť, miestne komunity, občianske iniciatívy, médiá, 

štátne organizácie, finančné inštitúcie, zamestnanci a podobne) (Koudelka, Vávra, 

2007). 

 Pre posúdenie postavenia podniku na trhu je nevyhnutné brať do úvahy zdroje 

dlhodobej konkurenčnej výhody.  

 Úvahy o tom, či podnik má alebo nemá konkurenčnú výhodu sa začínajú analýzou 

jeho vnútorného prostredia. Základom konkurenčnej výhody podniku je jeho vnútro, aj keď 

nie je vylúčené, že niektoré časti sa nachádzajú napríklad u dodávateľov alebo odberateľov. 

Vnútorné prostredie podniku sa skladá zo zdrojov, ktoré sa svojou povahou členia na hmotné, 

nehmotné a ľudské. Zdroje samé o sebe sú však neúčinné a efektívne môžu fungovať iba 

vo vzájomných väzbách. Zdroje podniku sú do pohybu uvádzané spôsobilosťami, ktoré 
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zahŕňajú zručnosti podniku koordinovať zdroje a produktívne ich využívať. Spôsobilosti sa 

nachádzajú medzi zdrojmi a nad nimi. Sú súčasťou procedúr a pravidiel, podľa ktorých 

podnik riadi vnútorné procesy, aby dosiahol svoje strategické ciele. Jedná sa napríklad 

o systém riadenia, komunikácie, podnikovej kultúry a podobne. Kým zdroje (hmotné, 

nehmotné) sú spravidla merateľné a ohraničené objekty, spôsobilosti vyjadrujú vzťahy 

a väzby medzi nimi. Zdroje a spôsobilosti sa spoločne podieľajú na vzniku konkurenčnej 

výhody podniku (Slávik, 2005). 

 Zdroje v podstate ovplyvňujú formuláciu stratégie a tá je na nich postavená. Zdrojom 

pre dosahovanie konkurenčnej výhody môžu byť akékoľvek materiálne a nemateriálne aktíva 

a schopnosti. Existuje celá škála zdrojov, od špecializovaných technológií, cez organizačné 

procesy, databanky, patenty, licencie, informácie, až po špeciálne schopnosti pracovníkov, ich 

vzťahov k zákazníkov, bankám, dodávateľom, úradom až po image podniku, názov podniku, 

názov výrobku, značku, logo, povesť a podobne. Barney (1991, In: Zuzák, 2011) uvádza, 

že zdroje musia byť podnikom ovládané tak, aby mu umožnili formulovať a implementovať 

stratégiu, ktorá zlepší jeho výkonnosť a efektívnosť. Barney hovorí, že pre dosiahnutie 

konkurenčnej výhody by mali zdroje vykazovať niekoľko špecifických vlastností: 

 hodnotnosť (angl. valuable): mali by prinášať pridanú hodnotu,  

 nemožno ich bežne získať (angl. rareness, acce barriers): sú na trhu ťažko 

dostupné,  

 nemožno ich nahradiť (angl. lacking substitute): nedajú sa nahradiť iným 

materiálom, technológiou a podobne,  

 nemožno ich napodobniť (angl. imperfectly imitable): sú dobre utajené a chránené 

(Zuzák, 2011). 

 Analýza zdrojov podniku vytvára základný obraz o súčasnom stave podniku 

a naznačuje jeho možnosti do budúcna. Analýza zdrojov je orientovaná do vnútra podniku 

a jej cieľom je odhaliť silné a slabé stránky podniku, ale aj jeho schopnosti a príležitosti 

do budúcna.  

 Hlavným a najdôležitejším zdrojom každého podniku je kapitál, teda majetok podniku.  

  Podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS – International Acounting 

Standards) predstavuje majetok podniku ekonomický zdroj, ktorý podnik ovláda a ktorý je 

výsledkom jeho minulých udalostí. Od majetku, ako ekonomického zdroja podniku sa 

očakáva, že z neho budú podniku plynúť ekonomické úžitky a dá sa tiež spoľahlivo oceniť 

(Soukupová, Šlosárová, Bašticová, 2004). 
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  Podľa Krištofíka, Saxunovej a Šuranovej (2009) musí majetok kumulatívne spĺňať 

niekoľko kritérií: 

1. podnik musí majetok, ako ekonomický zdroj ovládať (kontrolovať), každý majetok 

musí byť priraditeľný iba k jednému podniku, aj v prípade, že poskytuje úžitok 

viacerým podnikom v rovnakom časovom okamihu, 

2. vlastníctvo ekonomického úžitku je výsledkom minulých transakcií alebo udalostí, 

existencia majetku podniku a možnosť jeho kontroly musia byť výsledkom 

interných transakcií (vlastná výroba) alebo externých transakcií (nákup od iných 

podnikov) alebo iných udalostí, 

3. majetok musí garantovať pravdepodobný budúci úžitok, čo implikuje schopnosť 

majetku prispieť k budúcim čistým tokom peňažných prostriedkov 

alebo peňažných ekvivalentov. 

  Budúci ekonomický úžitok majetku je zabezpečený vtedy, ak sa môže použiť 

pri produkcii výrobkov, prípadne pri poskytovaní služieb, nezávisle od toho, či má majetok 

hmotnú alebo nehmotnú povahu, ak sa môže majetok vymeniť za iný majetok, ak môže byť 

akceptovaný veriteľmi na vyrovnanie záväzkov podniku alebo ak sa môže rozdeliť medzi 

vlastníkov podniku (Farkaš, 2010). 

  Majetok podniku predstavuje teda súhrn všetkých peňazí, pohľadávok a iných 

majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie. Majetok podniku 

tvoria dve základné skupiny, ktoré sa od seba odlišujú dobou použiteľnosti v podniku, kým sa 

vrátia do peňažnej formy.  

Jedná sa o:  

1. dlhodobý (neobežný) majetok: stále fixné aktíva podniku,  

2. obežný majetok: obežné aktíva (Synek a kol., 2007). 

  Štruktúra majetku podniku je zachytená na ľavej strane súvahy. Jednotlivé kategórie 

majetku podniku sa ďalej členia do niekoľkých skupín podľa svojej povahy a doby 

použiteľnosti. 

  Každá organizácia má rôznu majetkovú štruktúru, ale jej povaha a charakter je 

rovnaká, nakoľko všetky podniky, pôsobiace na území danej krajiny sa riadia rovnakými 

zákonmi, upravujúcimi činnosť podnikateľských subjektov. 

  Majetkovú štruktúru podniku možno znázorniť prostredníctvom nasledovnej schémy 

(viď. obr. 2.6): 
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Obr. 2.6 Majetková štruktúra podniku 

                                                           hnuteľný  (stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, 

                                      hmotný                            inventár) 

            

                                                          nehnuteľný (budovy, stavby, pozemky) 

 

Dlhodobý majetok       nehmotný (patenty, licencie, autorské práva) 

(stále aktíva) 

 

                                      finančný (cenné papiere, finančné účasti) 

 

 

Majetok podniku        obežný (zásoby: výrobné, nedokončená výroba, hotové výrobky, 

(aktíva)                                       pohľadávky z obchodného styku, finančný majetok: 

                                                    peniaze na účtoch, v bankách, krátkodobé cenné papiere) 

 

                                      prechodné aktíva (náklady budúcich období, príjmy budúcich 

                                                                     období, kurzové rozdiely aktívne, opravné 

                                                                     položky aktívne) 

Zdroj: Synek a kol., 2007, s. 47 

  K zdrojom podniku sa okrem majetku radia aj ďalšie zdroje, ktoré sú spravidla 

v účtovných analýzach nezachytiteľné (povesť podniku, ľudské zdroje, znalosti, skúsenosti, 

kvalifikácia pracovníkov a manažérov). Podnik môže disponovať unikátnymi a hodnotnými 

zdrojmi, ak však nie je spôsobilý ich účinne využiť, nedokáže vytvoriť alebo si udržať 

konkurenčnú výhodu. Na druhej strane, podnik nemusí nevyhnutne vlastniť unikátne 

a hodnotné zdroje, aby získal konkurenčnú výhodu, pokiaľ disponuje spôsobilosťou, ktorú 

nemajú konkurenčné podniky. Konkurenčná výhoda je najsilnejšia, keď je súčasne podložená 

originálnymi a užitočnými zdrojmi a originálnymi spôsobilosťami. Identifikácia zložky 

konkurenčnej výhody znamená vyhľadať spomedzi zdrojov a spôsobilostí také, ktoré sú 

v porovnaní s konkurenciou k dispozícii vo väčšom množstve, vo vyššej kvalite alebo inak  

mimoriadne odlišné. Zdroje a spôsobilosti, ktoré vytvárajú pozitívny rozdiel a predstih 

pred konkurenciou sa nazývajú kmeňové alebo odlišujúce schopnosti podniku. V podnikovej 

praxi sa kmeňové schopnosti vyskytujú napríklad v rámci unikátnych výrobných zariadení, 
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systéme výroby bez nepodarkov, špičkovom výskume a vývoji, dobre rozmiestnenej 

obchodnej sieti, rýchlom vnímaní zmien potrieb a vkusu zákazníka, inovačnej pružnosti 

a podobne. Spomedzi výnimočných schopností sa ďalej vyčleňujú univerzálne schopnosti, 

ktoré možno preniesť do konkurenčného prostredia (napríklad technológie, obchodné 

zručnosti, databázy s informáciami o zákazníkoch) a ďalšie schopnosti, ktoré sa dajú účinne 

využívať aj pri vstupe do nového odvetvia (Slávik, 2005). 

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že odhalenie kmeňových, respektíve výnimočných 

schopností podniku je silnou stránkou podniku a teda významnou konkurenčnou výhodou.  

  Prvky interného prostredia podniku, ktoré je v rámci situačnej analýzy potrebné 

skúmať možno zhrnúť do niekoľkých bodov:  

1. silné stránky podniku (kmeňové schopnosti): nevyhnutné pre budovanie 

konkurenčnej výhody – negatívnou obdobou je kľúčová zraniteľnosť, respektíve 

slabosť (schopnosť, ktorá podniku chýba), 

2. konkurenčné výhody: predstih pred konkurenciou, napríklad schopnosť vyrobiť 

alebo predať tovar rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi ako konkurencia, 

vo väčšom množstve, za výhodnejšie ceny a podobne,  

3. zdroje (finančné, materiálne, technologické, ľudské a ostatné aktíva podniku), 

unikátny zdroj (zdroj, ktorý nevlastní žiadny konkurenčný podnik), 

4. spôsobilosti (nehmotné zručnosti podniku v rámci koordinovania zdrojov a ich 

produktívneho využitia), 

5. pozícia podniku (napríklad prístup k špeciálnym surovinám, materiálom, dlhodobé 

kontakty, exkluzívne zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi, geografická poloha, 

trhové vodcovstvo a podobne) (Sákal, Podskľan, 2004). 

Pre vytvorenie kvalitnej a účinnej strategickej situačnej analýzy, ktorej cieľom je 

predovšetkým zdokonaľovanie podnikových procesov a udržanie stabilného miesta na trhu, je 

nevyhnutné pravidelne vykonávať dôkladnú analýzu interného prostredia podniku a smerovať 

činnosti podniku k odstráneniu odhalených nedostatkov.  

2.4 Metódy situačnej analýzy 

 Ak má byť podniková stratégia úspešná a efektívna, je nevyhnutné ju zladiť 

s podmienkami externého aj interného prostredia podniku, využiť výhody daných 

a predpokladaných príležitostí a minimalizovať pôsobenie hrozieb. Zároveň je potrebné 

vytvoriť predpoklady na využitie podnikových príležitostí za pomoci kľúčových síl podniku.  



23 

 

 V rámci podnikovej praxe bolo vypracovaných mnoho metód a postupov situačnej 

analýzy podniku. Uvedené metódy pomôžu manažérom, vykonávajúcim situačnú analýzu 

podniku pri jej vypracovávaní.  

 Uplatnenie postupu situačnej analýzy podľa známych a v praxi overených metód, 

zvyšuje jej kvalitu a efektívnosť pre následné vypracovanie podnikovej stratégie.  

2.4.1 Metódy skúmania externého prostredia podniku 

 Nevyhnutnou súčasťou situačnej analýzy podniku je analýza externého prostredia 

podniku, teda skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú fungovanie podniku zvonka. 

 Horáková (2003) uvádza, že v rámci realizácie situačnej analýzy podniku by mali byť 

v prvom rade stanovené ciele analýzy, postupy, metódy a časový rozvrh. Ďalej je potrebné 

zhromaždenie údajov pre analýzu a nasleduje interpretácia výsledkov, formulovanie 

odporúčaní a návrh projektu realizácie.  

 Rovnaký postup je vhodné dodržať pri analýze vonkajšieho ako aj vnútorného 

prostredia podniku.  

 Najznámejšou a v podnikovej praxi najčastejšie uplatňovanou metódou analýzy 

makroprostredia podniku je PEST analýza. Jedná sa o analytickú techniku, pomocou ktorej 

podnik získa hrubý obraz o pôsobení faktorov z vonkajšieho prostredia – o existujúcich 

príležitostiach a hrozbách. Názov metódy je odvodený od začiatočných písmen základných 

faktorov makroprostredia a to politické – ekonomické – sociálne – technické vplyvy. Okrem 

týchto vplyvov však možno pomocou PEST analýzy skúmať aj ďalšie faktory. 

Pri identifikácii veľkého množstva faktorov môže vzniknúť neprehľadná situácia. Ak majú 

výsledky PEST analýzy slúžiť pre tvorbu podnikovej stratégie, je nevyhnutné vyberať len tie 

najdôležitejšie faktory (prioritné). Výber prioritných faktorov je možno uskutočniť pomocou 

matice priorít faktorov, ktorý predstavuje techniku založenú na princípe dvoch zaradených 

kritérií  (pravdepodobnosť výskytu faktora , pravdepodobnosť vplyvu faktory na podnik), 

pomocou ktorých dokáže rozlíšiť faktory s vysokou, strednou a nízkou prioritou (Papula, 

Papulová, 2009). 

 Jakubíková (2008) uvádza, že výhoda PEST analýzy je predovšetkým v prehľadnom 

zachytení najpodstatnejších vplyvov makroprostredia pôsobiacich na podnik. Napriek tomu, 

že tieto vplyvy vznikajú mimo podniku a on nemá možnosť aktívne stav prostredia meniť, 

mal by ich poznať a priebežne sledovať. PEST analýza môže pomôcť pri určení dlhodobých 

vplyvov a k predvídaniu ich pôsobenia v budúcnosti. Taktiež môže slúžiť ako kontrolný 
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aparát. Analýza PEST by mala logicky predchádzať analýze konkurencie. Nevýhodou PEST 

analýzy môže byť relatívne náročné určenie, ktoré z vplyvov prostredia sú pre podnik 

kľúčové. Problémy môžu vzniknúť pri stanovovaní podstaty jednotlivých vplyvov z hľadiska 

času, preto je potrebné situáciu v makroprostredí monitorovať permanentne.  

 Vplyvy vonkajšieho prostredia možno sledovať aj prostredníctvom ďalších 

modifikácií PEST analýzy ako napríklad STEEPLED (sociálne – technologické (technické) – 

ekonomické – ekologické – politické – legislatívne – etické – demografické vplyvy), PESTLE 

(politické – ekonomické – sociálne – technologické (technické) – legislatívne – ekologické 

vplyvy), STEEP (sociálne – technologické (technické) – ekonomické – ekologické – politické 

vplyvy) alebo SLEPT (sociálne – legislatívne – ekonomické – politické – technologické 

(technické) vplyvy) (Hittmár, Jankal, 2013). 

 Veľmi dôležitým prvkom skúmania prostredia podniku je analýza trhov, ich 

atraktívnosť a prístupnosť. Pri analýze trhov je vhodné použiť prístup M. Portera založený 

na modeli piatich síl, ktoré najviac ovplyvňujú konkurenčné prostredie. V rámci analýzy 

odvetvového prostredia treba však brať do úvahy, že každé odvetvie sa vyznačuje svojím 

cyklom životnosti a každé štádium jeho vývoja má pre konkurenčnú štruktúru odvetvia rôzne 

dôsledky. Príslušné štádium vytvára možnosť vzniku príležitostí a hrozieb. 

 Porterov model sa sústreďuje na nasledovných päť síl: 

1. Riziko – pravdepodobnosť: možnosť vstupu nových potenciálnych konkurentov 

do odvetvia. Dotýka sa podnikov, ktoré nepôsobia v danom odvetví, ale v prípade 

rozhodnutia doň vstúpiť sú schopné im konkurovať, riziko vstupu je funkciou 

výšky bariér vstupu (čím sú bariéry vyššie, tým je menšie riziko a opačne). Vysoké 

riziko vstupu potenciálnych konkurentov predstavuje hrozbu pre ziskovosť 

existujúcich podnikov, ak je pravdepodobnosť malá, majú existujúce podniky 

výhodu, ktorú môžu využiť v podobe zvýšenia cien a na dosahovanie vyššieho 

zisku.  

2. Miera – rozsah: miera súperenia medzi existujúcimi podnikmi v rámci odvetvia. 

Miera je funkciou konkurenčnej štruktúry v odvetví, podmienok dopytu 

a existujúcich bariér. Ak je konkurenčná sila slabá, podniky majú príležitosť 

zvyšovať ceny a dosahovať vyšší zisk. Ak je rivalita silná, predstavuje to hrozbu 

pre ziskovosť.  

3. Sila zákazníkov: zákazníci môžu znamenať konkurenčnú hrozbu, ak nútia znižovať 

ceny alebo žiadajú pri daných cenách zvýšenie kvality výkonov alebo 

poskytovaných služieb. Opakom sú slabí kupujúci. Tak vznikajú rôzne príležitosti. 
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Najväčšiu silu majú kupujúci vtedy, keď podnik od nich závisí, ale oni nie sú 

závislí od podniku.  

4. Sila dodávateľov: dodávatelia môžu byť pre podnik hrozbou, ak sú schopní zvýšiť 

ceny alebo znížiť kvalitu dodávaných tovarov. Slabí dodávatelia poskytujú 

podniku príležitosť na zníženie ceny a žiadať vyššiu kvalitu dodávaných 

produktov. Dodávatelia majú najväčšiu moc, ak podnik závisí od nich, ale oni 

nezávisia od podniku – sú hrozbou. 

5. Možnosť substitúcie: existencia substitúcie vytvára podmienky konkurenčnej 

hrozby (čím bližšie sú substitučné výrobky, tým nižšia je cena). Ak je nízka 

možnosť substitúcie, podnik má príležitosť zvýšiť ceny a dosiahnuť tak vyšší zisk 

(Porter, 1994). 

 Porter (1994) ďalej uvádza, že k formulovaniu konkurenčnej stratégie je potrebné 

podnik uviesť do vzťahu k jeho prostrediu. Pôsobenie piatich základných konkurenčných síl 

stanovuje potenciál konečného zisku v rámci odvetvia, ktorý sa meria podľa návratnosti 

investovaného kapitálu. 

 Analýzou konkurenčného prostredia podľa modelu M. Portera, podnik vyhodnocuje 

aký veľký vplyv majú tieto faktory na činnosť podniku a tiež ako sa im brániť. Výhodou 

uvedeného modelu je, že zachytáva najbližšie prostredie, v ktorom podnik so svojimi 

konkurentmi súťaží. Umožňuje jasne pochopiť sily, ktoré v tomto prostredí pôsobia a pomáha 

pri identifikácii tých, ktoré majú pre podnik z hľadiska budúceho vývoja najväčší význam. Je 

tiež silným nástrojom pri stanovovaní stratégie. Nevýhodou modelu M. Portera je, že sa týka 

hlavne teoretických základov a tiež faktu, že konkurovanie je dynamický proces, v ktorom je 

rovnováha nedosiahnuteľná. Neustále sa mení aj štruktúra odvetvia (Jakubíková, 2008). 

 Podľa Majtána (2003) sa proces analýzy externého prostredia podniku skladá 

z nasledovných krokov:  

1. všeobecná charakteristika prostredia, 

2. skúmanie vplyvu externých trendov, 

3. odvetvová analýza (skúmanie štruktúry odvetvia a povahy intenzity 

konkurenčných síl), 

4. identifikovanie konkurenčnej pozície, 

5. klasifikácia výsledkov s členením na hrozby a príležitosti, ktoré sa zoradia podľa 

veľkosti a miery vplyvu na podnik, 

6. stanovenie pravdepodobného vývoja v budúcnosti. 
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 Externé prostredie podniku sa neustále mení a dôležitým faktom ostáva, že podnik naň 

nemá takmer žiadny vplyv. Pravidelnou analýzou externého ako aj interného prostredia však 

môže podnik včas zachytiť a odhaliť svoje príležitosti, ako aj hrozby a tak na ne adekvátne 

a včasne reagovať smerom k zefektívneniu svojej činnosti a presadenia sa na trhu.  

2.4.2 Metódy skúmania interného prostredia podniku 

 V rámci analýzy vnútorného prostredia podniku sa jedná o skúmanie vlastnej 

výkonnosti a spôsobilostí, ktorými podnik disponuje. Manažment podniku by mal teda 

definovať nielen silné a slabé stránky podniku, ale taktiež kľúčové kompetencie a špecifické 

prednosti, ktoré môžu podniku zabezpečiť stabilitu.  

 Pomocou analýzy interného prostredia podniku sa zisťujú strategicky dôležité silné 

a slabé stránky, na ktorých podnik zakladá svoju stratégiu. Interná analýza je náročná, 

ale zároveň pre podnik nevyhnutná. Jej cieľ sa zabezpečuje určením kľúčových interných 

faktorov a ich následným hodnotením (Sedlák, 2008). 

 Keřkovský a Vykypěl (2006) v rámci analýzy mikroprostredia podniku odporúčajú 

rozlišovať tri odborové okolia podniku:  

1. sektor zákazníkov: nevyhnutné je identifikovať kupujúcich a sledovať vývoj 

z hľadiska demografie a geografickej pozície, 

2. sektor dodávateľov: vzťah s dodávateľmi charakterizuje dostupnosť a náklady 

na materiál, energiu, kapitál a pracovné sily, 

3. sektor konkurentov: nevyhnutné je poznať ich postavenie. 

 Hlavným cieľom internej analýzy podniku je teda identifikovať strategicky významné 

zdroje a schopnosti a špecifikovať prednosti podniku ako zdroje konkurenčnej výhody. 

Z funkčného hľadiska sa tak dotýka celej škály podnikových činností od výroby, výskum, 

vývoj, financie, marketing, riadenia a ďalšie. Zmyslom internej analýzy je poskytnúť 

metodický návod podniku, ako postupovať od jednoduchej identifikácie zdrojov 

až k hlbšiemu pochopeniu strategických schopností podniku.  

 Interná analýzy podniku by mala začínať analýzou zdrojov, teda tým, čo je pre podnik 

najdôležitejšie. Na základe údajov o stave zdrojov, ktorými podnik disponuje možno získať 

cenné informácie, na základe ktorých možno vykonať opatrenia, smerujúce k zefektívneniu 

podnikateľskej činnosti subjektu.  

 Proces internej analýzy možno znázorniť graficky do podoby nasledovnej schémy 

(viď. obr. 2.7): 
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Obr. 2.7 Proces internej analýzy podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sákal, 2007, s. 149 

 Jednotlivé prvky procesu internej analýzy možno vysvetliť nasledovne:  

1. Identifikácia zdrojov: označenie a triedenie zdrojov, ktorými podnik disponuje 

na realizáciu a podporu svojej podnikovej stratégie. 

2. Analýza hodnotového reťazca: (autor: M. Porter - skúmanie súladu a väzby 

zdrojov so strategickým účelom, na ktorý majú byť využité, detailné hodnotenie, 

ako sú zdroje využívané a ako navzájom spolupracujú – primárne a sekundárne 

činnosti podniku). 

3. Porovnávacia analýza: je náročné ju vyjadriť v absolútnych veličinách: 

IDENTIFIKÁCIA 

ZDROJOV 

ANALÝZA HODNOTOVÉHO 

REŤAZCA 

Porovnávacia analýza: 

 retrospektíva, 

 odvetvové 

parametre, 

 benchmarking. 

Vyváženosť zdrojov: 

 portfóliové metódy, 

 profesie a osobnosť 

 pružnosť. 

 

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY: 

 sily a slabosti, 

 kmeňové schopnosti, 

 konkurenčná výhoda 

 kľúčová zraniteľnosť. 

UVEDOMENIE SI STRATEGICKÝCH 

SCHOPNOSTÍ 
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 retrospektívna analýza: hodnotí vývoj vnútorného prostredia podniku v minulom 

čase a porovnáva ho s prítomnosťou,  

 odvetvové porovnania: vzťahujú sa na podobné podniky alebo priemerné 

odvetvové ukazovatele,  

 benchmarking: metóda porovnávacej analýzy a hodnotenia slúžiaca na určenie 

pozície podniku vo vzťahu ku konkurencii. 

4. Vyváženosť zdrojov: strategické schopnosti sú často oslabené práve kvôli nesúladu 

alebo nepomeru zdrojov.  

5. Súhrnné výsledky: sústreďujú a syntetizujú zistenia z predchádzajúcich analýz 

(čiastkových), odstraňujú hrozbu predčasných a unáhlených záverov z jednotlivých 

analýz, poskytujú komplexný pohľad do hĺbky interného prostredia podniku (Sákal 

a kol., 2007). 

V rámci analýzy interného prostredia sa podnik zameriava na analýzu zdrojov 

a schopností podniku.  

Pri analýze zdrojov môže podnik postupovať rôznymi spôsobmi:  

1. Audit zdrojov: užitočný systematický nástroj, ktorý hľadá odpovede na otázky: 

 Aké zdroje máme k dispozícii?  

 Ako efektívne sú naše zdroje využité?  

 Ako flexibilné sú naše zdroje?  

 Sú naše zdroje vzájomne vyvážené? 

2. Analýza hodnotového reťazca: skladá sa z dvoch základných krokov:  

 Identifikácia oddelených hodnotových činností (primárne, sekundárne). 

 Vyhodnotenie pridanej hodnoty každej činnosti (Blašková, 2005). 

Analýza zdrojov podniku má objektívnu povahu a pre tvorbu podnikateľskej stratégie 

plní podpornú funkciu.  

Východiskom pre vypracovanie finančnej analýzy podniku sú účtovné výkazy 

podnikateľských subjektov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Jedná sa predovšetkým o súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz 

o peňažných tokoch (cash flow). 

Z časového hľadiska možno finančnú analýzu koncipovať ako:  

 retrospektívnu (analýza ukazovateľov ex-post): snahou je vysvetliť súčasný stav, 

analyzovať existujúcu finančnú situáciu pomocou pohľadu do minulosti, 
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identifikovať determinujúce činitele, ich charakter a pôsobenie (akceleračné alebo 

retardačné), 

 perspektívnu (analýza ukazovateľov ex-ante): snaha o predikciu vývoja finančnej 

situácie, pohľad do budúcnosti (Kráľovič, 2008). 

Medzi najdôležitejšie ukazovatele (ex-post) finančnej analýzy pre potreby situačnej 

analýzy patria: 

 analýza štruktúry majetku a zdrojov krytia,  

 ukazovatele aktivity, 

 ukazovatele likvidity, 

 ukazovatele zadlženosti, 

 ukazovatele rentability, 

 ukazovatele zadlženosti. 

Zalai (2008) uvádza, že v rámci analýzy štruktúry majetku a zdrojov krytia sa 

zameriavame predovšetkým na dlhodobý majetok – jeho štruktúru.  Rozhodujúcou položkou 

obežného majetku sú zásoby a krátkodobé pohľadávky. Otázne je, či podnik nedrží príliš veľa 

finančného majetku. Túto skutočnosť ovplyvňuje mnoho faktorov – miera nezinkasovaných 

pohľadávok, výška nezaplatených krátkodobých záväzkov a podobne. Majetok sa pri tejto 

analýze rozdelí na obežný a neobežný a zdroje krytia na vlastné a cudzie. Položky časového 

rozlíšenia sa vzhľadom na ich charakter zahrnú pri majetku do dlhodobých pohľadávok 

a pri zdrojoch krytia do dlhodobých záväzkov. Pri zostavovaní štruktúry majetku a zdrojov 

krytia sa vychádza z netto hodnôt jednotlivých zložiek majetku, očistených o oprávky 

a opravné položky.  

Ako uvádza Zalai (2008), ukazovatele aktivity vyjadrujú a kvantifikujú, ako efektívne 

podnik hospodári so svojimi aktívami. Túto stránku umožňujú sledovať najmä ukazovatele 

vyjadrujúce obratovosť alebo viazanosť aktív. Spravidla sa používajú rozhodujúce položky 

aktív: 

                                                                        súčet oprávok k DM 

a) Koeficient opotrebenia DM =                                                                                (2.1) 

                                                       súčet obstarávacích cien DM (brutto hodnota) 
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                                    súčet obstarávacích cien DM (brutto hodnota) 

b) Doba životnosti DM  =                                                                                       (2.2) 

                                                        súčet oprávok k DM 

 

 

                                                                                             tržby         

c) Ukazovateľ obratu neobežných aktív =                                                             (2.3) 

                                                                 neobežný majetok (netto hodnota) 

 

                                                                                 priemerný stav obežného majetku 

d) Ukazovateľ doby obratu obežného majetku =                                                             (2.4) 

                                                                                náklady na obstaranie : 365 

 

                                                                              priemerný stav pohľadávok 

e) Ukazovateľ doby obratu pohľadávok =                                                               (2.5) 

                                                                                  tržby : 365 

 

        

 Koeficient obratovosti – čím je vyšší, tým je podnik skôr schopný realizovať predaj 

svojich zásob a inkaso pohľadávok: 

 koeficient obratovosti tovaru = 365 : doba obratu tovaru (2.6) 

 koeficient obratovosti pohľadávok = 365 : doba obratu pohľadávok (2.7) 

  

                                                                      celkové výnosy           

f) Ukazovateľ obratu celkových aktív =                                  (2.8)                    

                                                                celkové aktíva             

  

 Kráľovič a kol. (2008) uvádza, že likvidita predstavuje také zloženie majetkových 

súčastí podniku, ktoré umožňuje plynulé uskutočňovanie platieb. Likvidnosť je schopnosť 

prevodu jednotlivých zložiek majetku podniku na pohotové platobné prostriedky.  

 Na meranie likvidity podniku sa používajú tri skupiny ukazovateľov: 

1. Absolútne ukazovatele likvidity:  

 absolútna výška peňažných prostriedkov: peňažné prostriedky v pokladnici + 

ceniny + peňažné prostriedky na bankových účtoch, 

 absolútna výška krátkodobých prostriedkov: peňažné prostriedky v  pokladnici + 

ceniny + peňažné prostriedky na bankových účtoch + krátkodobý finančný 

majetok, 

 celkové záväzky podniku: rezervy + krátkodobé záväzky + dlhodobé záväzky, 



31 

 

 bankové úvery a finančné výpomoci: bežné bankové úvery + dlhodobé bankové 

úvery + krátkodobé finančné výpomoci, 

 celková zadlženosť podniku: rezervy + krátkodobé záväzky + dlhodobé záväzky + 

bankové úvery a výpomoci + časové rozlíšenie, 

 saldo platobnej neschopnosti: celkové záväzky - celkové pohľadávky  (Zalai 

a kol., 2008). 

2. Rozdielové ukazovatele likvidity: 

 čistý pohotový peňažný fond: pohotové peňažné prostriedky – krátkodobé záväzky, 

 čistý peňažný fond: pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé pohľadávky - 

krátkodobé záväzky, 

 čistý pracovný prevádzkový kapitál: pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé 

pohľadávky  + zásoby - krátkodobé záväzky, 

 fond finančných prostriedkov: dlhodobý kapitál - dlhodobý majetok, pričom 

dlhodobý kapitál = vlastný kapitál + dlhodobé dlhy (dlhodobé rezervy + dlhodobé 

záväzky + dlhodobé bankové  úvery + prechodné účty so splatnosťou nad jeden 

rok) (Zalai a kol., 2008). 

3. Pomerové ukazovatele likvidity:  

 pohotová likvidita (prijateľná hodnota je od 0,2 do 1,5): 

       pohotové peňažné prostriedky               

L1 =                                                            (2.9)      

            krátkodobé záväzky                        

 

 bežná likvidita (optimálna hodnota je od 1,1 do 1,5): 

           pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé pohľadávky        

L2 =                                                                                                   (2.10)                                

                                    krátkodobé záväzky                                               

 

 celková (bilančná) likvidita (optimálna hodnota je, ak sa blíži ku 2,5): 

           pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé pohľadávky + zásoby 

L3 =                                                                                                                  (2.11) 

                                        krátkodobé záväzky 
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 ukazovateľ prvotnej platobnej neschopnosti (ak je väčší ako 1, signalizuje prvotnú 

platobnú neschopnosť):  

celkové záväzky                

KPPN =                                         (2.12)                 

                celkové pohľadávky           

 

 ukazovateľ solventnosti (optimálna hodnota je 1,5 – 2): 

                výsledok hospodárenia z hospodárskej + odpisy                

USL =                                                                                          (2.13)                    

              krátkodobé záväzky – pohotové peňažné prostriedky           

 

  

 Medzi skupinu ukazovateľov, ktoré sa primárne orientujú na zdroje krytia podniku, 

patria aj ukazovatele zadlženosti. Analýza zadlženosti podniku je vlastne zhodnotením 

finančnej základne podniku.  

 Zalai a kol. (2008) uvádza nasledovné ukazovatele zadlženosti:  

a) Ukazovateľ finančnej samostatnosti (%) (do akej miery je podnik schopný pokryť svoje 

potreby vlastnými zdrojmi): 

              vlastné imanie                 

UFS =                           . 100    (2.14)  

              celkové zdroje                  

b) Ukazovateľ celkovej zadlženosti (podiel cudzích zdrojov na celkových potrebách 

podniku):  

               cudzie zdroje                    

UCZ =                             . 100    (2.15)                

                majetok                           

c) Ukazovateľ reciprocity (čím viac sa hodnota blíži k 1, tým je zadlženosť podniku vyššia, 

udáva tiež, o koľko má podnik majetok väčší ako cudzie zdroje):  

             celkové aktíva           

UR =                                  (2.16)               

             cudzie zdroje             
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d) Ukazovateľ úverovej zadlženosti (%) (udáva, koľko majetku je krytého úvermi): 

                     úvery                            

UÚZ =                            . 100   (2.17)                      

        celkové aktíva                      

e) Ukazovateľ zloženia kapitálu (udáva, aký je podiel vlastných zdrojov na cudzích 

zdrojoch, kritická hodnota je 2):  

        vlastné zdroje         

UZK =                            (2.18)                 

              cudzie zdroje         

 

f) Finančná páka (pomer celkového kapitálu ku vlastnému kapitálu, ideálne je, ak sa 

pohybuje okolo hodnoty 1,5, ak hodnota klesá, podnik má nadbytočnú mieru kapitálu 

z vlastných zdrojov, ak stúpa, podiel vlastných zdrojov na celkových zdrojoch je 

nedostatočný):  

             celkové zdroje          

FP =                                 (2.19)               

            vlastné zdroje            

 

g) Doba obratu záväzkov (udáva, za koľko dní v priemere dokáže podnik uhradiť svoje 

dodávateľské záväzky):  

              priemerný stav záväzkov        

DOZ =                                                (2.20)                                  

                     náklady : 365                           

 

  

 Ukazovatele rentability vyjadrujú výsledok podnikového úsilia optimálnou alokáciou 

zverených zdrojov vytvárať zisk. Podľa Kráľoviča (2008) sa najčastejšie v podnikovej praxi 

používajú nasledovné ukazovatele rentability: 

a) Rentabilita celkových aktív (vyjadruje návratnosť vloženého kapitálu): 

                  čistý zisk                        

ROA =                             . 100  (2.21)                 

               celkové aktíva                  
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b) Rentabilita vlastných zdrojov:  

                  čistý zisk                       

ROE =                          . 100    (2.22)                         

              vlastné zdroje                 

 

c) Rentabilita cudzích zdrojov (%) (vyjadruje schopnosť podniku splácať cudzí kapitál, 

optimálna hodnota je 30 % - 50 %):  

                 čistý zisk                      

ROL =                          . 100   (2.23)                 

              cudzie zdroje                

 

d) Rentabilita celkových zdrojov (vyjadruje % podiel zadlženosti podniku):  

               nákladové úroky + čistý zisk                  

ROI =                                                        (2.24)                              

                  celkové zdroje                                            

 

e) Rentabilita tržieb (zhodnotenie tržieb, udáva v %, aký je podiel zisku na dosiahnutých 

tržbách):  

                   čistý zisk                     

ROS =                            . 100     (2.25)                   .  

                celkové tržby                 

f) Náročnosť výnosov na celkové aktíva (čím je jeho hodnota menšia, tým je využitie aktív 

podniku efektívnejšie)  

             celkové aktíva                    

NVCA =                                . 100   (2.26)                    

                  celkové výnosy                    

g) Ukazovateľ návratnosti cudzieho kapitálu (vyjadruje predpokladanú dobu splácania 

cudzieho kapitálu z interných zdrojov): 

                    cudzie zdroje             

UNCK =                                    (2.27)                  

                  netto cash flow            

               (čistý zisk + odpisy) 
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h) Ukazovateľ samoreprodukcie (vyjadruje, za koľko rokov by bol podnik schopný splatiť 

cudzí kapitál z interných zdrojov, pri súčasnej hodnote vlastného kapitálu za posledných 

12 mesiacov):  

               vlastné zdroje            

USM =                                 (2.28)             

              netto cash flow      

 

 Ekonomicko-finančnú situáciu podniku ovplyvňujú v neposlednom rade náklady. 

Pre účely situačnej analýzy podniku, je teda potrebné zohľadniť aj ukazovatele nákladovosti, 

ktoré hodnotia výšku vynaložených nákladov k dosiahnutým výnosov z rôznych hľadísk 

(Zalai a kol., 2008).  

 Pre vypracovanie situačnej analýzy podniku sme vybrali niekoľko dôležitých 

ukazovateľov nákladovosti, ktoré Zalai a kol. (2008) charakterizuje nasledovne:  

a)       Nákladovosť výnosov (podiel nákladov na výnosoch):  

            celkové náklady                 

NV =                               . 100  (2.29)                      

             celkové výnosy                 

 

 

b) Nákladovosť odpisov (podiel odpisov na výnosoch):  

 

                        odpisy                                          

NO =                                                     . 100  (2.30)                   

                  celkové výnosy                                  

 

c) Nákladovosť miezd (podiel osobných nákladov na výnosoch): 

                     osobné náklady                                  

NM =                                                     . 100  (2.31)                       

           výnosy z hospodárskej činnosti                  

 

d) Nákladovosť finančných nákladov (podiel finančných nákladov na výnosoch):  

               finančné náklady                  

NFN =                                 . 100  (2.32)                      . 

               celkové výnosy                    
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e) Nákladovosť tržieb za tovar (udáva priemernú maržu, s ktorou podnik predáva tovar):  

              náklady za predaný tovar                    

NTT =                                                 . 100  (2.33)                   

             tržby za predaný tovar                        

 

f) Úroková miera (podiel nákladových úrokov na cudzom kapitále):  

               nákladové úroky                 

ÚM =                                 . 100  (2.34)                    

              cudzie zdroje                      

 

  Ukazovatele ex-ante slúžia na predikciu vývoja finančnej situácie podniku 

do budúcna, pričom vychádzajú zo súčasných hodnôt. Pre účely situačnej analýzy podniku 

použijeme ukazovatele Altmanovho vzorca. 

 Altmanov index finančného zdravia podniku je najznámejšou metódou predikčnej 

analýzy. Výsledkom je takzvané „Z-skóre“, ktoré vypovedá o finančnej schopnosti podniku 

do budúcna. Altman v ňom integroval päť ukazovateľov (Zalai a kol., 2008): 

             netto cash flow              

x1 =                                       (2.35)                   

          celkové zdroje krytia        

 

            nerozdelený zisk            

x2 =                                       (2.36)                       

         celkové zdroje krytia       

  

           hrubý zisk + nákladové úroky         

x3 =                                                      (2.37)                                   

             celkové zdroje krytia                         

 

                       vlastné zdroje krytia                          

x4 =                                                                    (2.38)                         

          cudzie zdroje krytia – časové rozlíšenie         

              celkové výnosy                

x5 =                                        (2.39)                       

            celkové zdroje krytia         

Altman na základe hodnôt týchto ukazovateľov zostavil diskriminačnú rovnicu, 

vedúcu k výpočtu „Z-skóre“: 

„Z – skóre“ = (0,717 . x1) + (0,847 . x2) + (3,107 . x3) + (0,420 . x4) + (0,998 . x5)  (2.40) 

pričom ak:  

Z > 2,9 – finančná situácia podniku do budúcna je dobrá 



37 

 

1,2 < Z < 2,9 – finančná situácia podniku do budúcna je priemerná 

Z < 1,2 – finančná situácia podniku do budúcna je zlá, podniku hrozí bankrot (Zalai a kol., 

2008). 

 V rámci analýzy nehmotných zdrojov podniku sa manažment sústreďuje 

predovšetkým na oblasť technológie (patenty, obchodné tajomstvo, know-how), 

ale aj na povesť podniku, image, obchodnú známku a značku. Pomocou tejto analýzy sa 

zisťuje napríklad kvalita manažérskeho potenciálu, úroveň vzdelania, úroveň výskumných 

a vývojových kapacít, úroveň komunikácie s trhom, úroveň image a goodwilu. Existujúce 

zdroje je potrebné analyzovať a hodnotiť nielen z hľadiska súčasných, ale predovšetkým 

z hľadiska očakávaných rozvojových potrieb podniku (Jedlička, 1998). 

  Okrem analýzy zdrojov podniku sa v rámci situačnej analýzy interného prostredia 

manažment zameriava na analýzu schopností podniku.  

 Jedlička (1998) ďalej uvádza, že analýza schopností podniku sa orientuje na využitie 

jednotlivých podnikových zdrojov. Predstavuje expertný prístup a smeruje k špecifickým 

východiskám a neočakávaným námetom pre formulovanie stratégie podniku. Zistenia 

schopností podniku sa môžu stať efektívnym základom úspešnej podnikovej stratégie. 

Primárnym cieľom analýzy schopností podniku je zistenie kvality vzájomných vzťahov 

a prepojení medzi základnými faktormi a určenie ich vplyvu na tvorbu hodnôt podniku, 

pričom priebežným cieľom je špecifikácia konkurenčnej výhody, ktorá sa následne premietne 

do konečného strategického cieľa na trhu. 

 Miera využitia zdrojov ako prejav jeho schopností sa má vždy posudzovať v širšom 

kontexte. Jedná sa predovšetkým o väzby, ktoré by mohli priniesť výrazné úspory 

v nákladoch alebo by sa mohli stať základom pre diferenciáciu produktu v porovnaní 

s konkurenciou, teda zdrojom konkurenčnej výhody. Využitie zdrojov je možné hodnotiť 

z hľadiska účinnosti zdrojov a tiež z hľadiska stupňa ich využitia. Účinnosť môže byť 

hodnotená na základe finančných ukazovateľov, ukazovateľa produktivity práce, ukazovateľa 

využitia výrobných kapacít a podobne. Stupeň využitia zdrojov podniku zahŕňa nasledovné 

charakteristiky:  

 využitie ľudských zdrojov,  

 využitie kapitálu,  

 využitie marketingu a distribučných zdrojov,  

 využitie výrobného systému, 

 využitie nehmotných aktív (Sedláčková, 2000). 
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 Sákal (2007) uvádza, že medzi najčastejšie využívané metódy analýzy schopností 

podniku patria:  

1. Využitie hodnotového reťazca. 

2. Analýza interného profilu schopností podniku. 

3. Analýza zraniteľnosti.  

4. VRIO analýza 

5. Nákladový reťazec. 

6. Hodnotenie konkurenčnej sily. 

7. SWOT analýza. 

 

1. Hodnotový reťazec 

 Autorom metódy je M. Porter. Jeho metóda je založená na poznatku, že konkurenčnú 

výhodu je nemožné identifikovať a hodnotiť pri pohľade na podnik ako celok. Manažment 

musí rozložiť aktivity podniku na súbor čiastkových aktivít, ktoré sa skúmajú samostatne 

z hľadiska príspevku k celkovej produkovanej hodnote (Jedlička, 1998). 

 Hodnotový reťazec predstavuje systematický spôsob skúmania všetkých podnikových 

činností, ktoré sú vykonávané preto, aby sa výrobok, či služba dostali k zákazníkovi. Reťazec 

člení podnik do jednotlivých strategicky významných činností s cieľom pochopiť vznik 

nákladov a spoznať existujúce a potenciálne zdroje diferenciácie. Konkurenčnú výhodu 

získava podnik tým, že strategicky dôležité činnosti bude robiť lepšie a lacnejšie ako 

konkurenti (Sedlák, 2007). 

 Jednotlivé aktivity podniku vychádzajúce z princípu metódy hodnotového reťazca 

vrátane jeho grafickej interpretácie sú bližšie charakterizované v kapitole 1.2 záverečnej 

práce. 

2. Analýza interného profilu schopností podniku. 

 Analýza interného profilu schopností podniku zobrazuje silné a slabé stránky podniku. 

Výsledok analýzy je prezentovaný v rôznych grafických interpretáciách, ktoré umožňujú 

jednoduchú a rýchlu orientáciu o kvalite interného prostredia podniku. Metóda by mala 

pokryť nasledovné oblasti podniku, pričom každej oblasti sa prideľuje určitý počet bodov 

z hľadiska súčasného a budúceho stavu:  

 funkčná oblasť (marketing, výroba, výskum, vývoj, financie, zamestnanci), 

 prierezová oblasť (konkurencieschopnosť, línioví a štábni manažéri, logistika, 

podniková infraštruktúra, informačný systém) (Slávik, 2005). 
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 Analýzu interného profilu schopností podniku sa odporúča dať vypracovať 

konzultačnej a poradenskej firme, nakoľko sa v praxi stáva, že interní pracovníci majú sklon 

preceňovať silné stránky a podceňovať alebo prehliadať slabosti (Slávik, 1999). 

 Jedlička (1998) uvádza, že okrem grafického znázornenia je potrebné, aby analýza 

obsahovala aj odborný komentár, ktorý by mal obsahovať zdôvodnenie, prečo boli vybraté 

práve tieto kritériá, objasnenie podstaty kritérií, vysvetlenie vzťahu kritérií v rámci 

jednotlivých oblastí, príčin konštatovanej úrovne a tiež zdôvodnenie zmeny 

v predpokladanom stave oproti súčasnému stavu. 

3. Analýza zraniteľnosti 

 Metóda je založená na identifikovaní opôr, teda silných stránok, voči ktorým podnik 

zaujíma pozíciu „diablovho advokáta“. Diablov advokát vyhľadáva slabé stránky a snaží sa 

ich rozvrátiť, aby tým upozornil na potenciálne pramene krízy podniku a podal návrhy 

na odstránenie nedostatkov. Metódu by mali vykonávať nezávislý odborníci (Slávik, 2005). 

4. Analýza VRIO 

           Metóda VRIO predstavuje hľadanie konkurenčnej výhody na strane zdrojov 

a zameriava sa teda na zdroje podniku, ktoré sa členia na fyzické, ľudské a finančné. 

Účinnosť podnikových zdrojov sa posudzuje podľa kritérií, ktorými je hodnotnosť, vzácnosť, 

napodobiteľnosť a schopnosť organizačnej štruktúry podniku využívať tieto zdroje 

(Jakubíková, 2008). 

5. Nákladový reťazec 

           Ako uvádza Slávik (2005), úspešné pôsobenie podniku na trhu závisí od toho, ako vie 

svoje náklady udržať na porovnateľnej úrovni voči konkurencii. Významnejšie rozdiely sa 

môžu vyskytnúť napríklad vo výrobkovej diferenciácii. Spravidla platí, že čím viac sa 

náklady podniku nachádzajú nad výrobcami s nízkymi nákladmi, tým viac sa stáva pozícia 

podniku na trhu zraniteľnejšou. Existuje množstvo premenlivých príčin vzniku nákladových 

rozdielov medzi konkurentmi. Každý podnik musí svoje náklady neustále porovnávať 

s nákladmi konkurencie.  

           V prípade, ak sa nákladová nevýhoda podniku nachádza v dodávateľskej časti 

nákladového reťazca, je vhodné uvažovať o strategických opatreniach ako napríklad dojednať 

s dodávateľmi priaznivejšie ceny, presadiť stratégiu spätnej informácie, aby sa získala 

kontrola nad materiálovými nákladmi, vyhľadať lacnejšie náhradné materiály, vyhľadať 

zdroje úspor v doprave alebo v manipulácii s materiálom pred vstupom do podniku, prípadne 

spolupracovať a pomáhať dodávateľom pri znižovaní nákladov. 
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V prípade, ak sa nákladová nevýhoda vyskytuje u odberateľov, je možné zvoliť úspornejšiu 

distribučnú stratégiu vrátane možnosti ústretovej integrácie alebo dojednať výhodnejšie 

odbytové cesty.  

Ak sa zdroje nákladovej nevýhody nachádzajú vo vnútri podniku, je vhodné zamerať sa 

na úsporný rozpočtový režim, dôslednú a detailnú revíziu všetkých nákladových položiek, 

premiestnenie nákladových aktivít na územia, kde sa môžu realizovať lacnejšie alebo zrušiť 

nákladné aktivity a obstarať ich od vonkajších dodávateľov, prípadne investovať 

do technológií šetriacich náklady a inovovať položky, ktoré sú zdrojom vysokých nákladov 

a podobne (Sákal a kol., 2007). 

 V rámci nákladového reťazca sa spravidla hodnotia dodávateľské činnosti (nákup 

materiálu, nákup komponentov, vstupná logistika), činnosti spojené s výrobou (výroba, 

marketing, služby zákazníkom, výstupná logistika, podpora a rozvoj personálu, všeobecná 

administratíva) a distribučné činnosti (veľkoobchod, maloobchod) (Loštáková, 2005). 

6. Hodnotenie konkurenčnej sily 

            Konkurencia predstavuje pre podnik jeden z najdôležitejších faktorov. Reálny obraz 

o silných a slabých stránkach podnik získa až po porovnaní internej analýzy so slabosťami 

a silami svojich konkurentov. 

 Hlavnou úlohou hodnotenia konkurenčnej sily podniku je zistiť, ako pevne podnik 

ovláda svoju súčasnú konkurenčnú pozíciu, či sa pozícia podniku bude zlepšovať alebo 

zhoršovať v prípade, ak bude pokračovať v súčasnej stratégii, v akom vzťahu sa podnik 

momentálne nachádza voči kľúčovým konkurentom podľa ukazovateľov konkurenčnej sily 

a podľa kľúčových faktorov v úspechu v odvetví, aké sú jednoznačné konkurenčné výhody 

podniku, ktorými disponuje a aká je schopnosť podniku ubrániť svoju pozíciu pred tlakom 

hybných síl odvetvia, v ktorom pôsobí, konkurenčných síl a predpokladaných ťahov 

konkurencie v budúcnosti (Papula, Papulová, 2012). 

Papula a Papulová (2013) ďalej uvádzajú, že ukazovateľmi konkurenčnej sily môže 

byť vysoký podiel na trhu, ostrá ofenzívna alebo výnimočná stratégia, rast spotrebiteľskej 

základne, nadpriemerné trhové zviditeľnenie, pozícia v priaznivo umiestnenej strategickej 

skupine, koncentrácia na rýchlo rastúce trhové segmenty, silno diferencované výrobky, 

nákladové výhody, nadpriemerné zisky,  nadpriemerná technická a inovačná vybavenosť 

a spôsobilosť a tvorivý manažment.  

 Kritériami analýzy konkurencie sú predovšetkým finančné zdroje, strategické ciele, 

celkové disponibilné zdroje, výška zisku, obrat, marketingová koncepcia, pozícia na trhu, 

podiel na trhu, rast podniku, zákazníci, podiel na obľube produktu, výrobné kapacity, 
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technologická úroveň, inovačná schopnosť, flexibilita, kvalita manažmentu, kvalifikácia 

zamestnancov a konkurenčná výhoda na trhu (Jakubíková, 2008). 

7. SWOT analýza  

 V rámci strategickej analýzy zdrojov podniku je nevyhnutné odhalenie existujúcich 

silných a slabých stránok podniku v porovnaní s konkurenciou. Pri tejto analýze je možné 

postupovať formou čiastkových analýz, zameraných na vybrané oblasti a zdroje (Sákal, 

Podskľan, 2004). 

 Úlohou SWOT analýzy je určenie zásadných faktorov, ktoré budú mať pre podnik 

kľúčový význam (dôležité prednosti, výrazné silné a výrazné slabé stránky, výrazné 

príležitosti a hrozby), pomôžu podniku do istej miery predvídať príťažlivosť marketingovej 

politiky alebo nemožnosť jej realizácie, výrazným spôsobom ovplyvní aktivity podniku 

a dôsledne usmerní formulovanie marketingových a strategických zámerov v jednotlivých 

trhových segmentoch v určitom časovom období (Horáková, 2003). 

 Sákal a kol. uvádza, že v rámci analýzy silných a slabých stránok podniku sa 

postupuje nasledovne:  

 predbežný výber najdôležitejších zdrojov podniku v danom odvetví, usporiadanie 

ich do zoznamu faktorov (rozsah sortimentu, výrobná kapacita, kvalita výrobkov, 

vývojový potenciál, lojalita zákazníkov a podobne), 

 výber najdôležitejších, takzvaných kritických faktorov úspešnosti (všetky javy 

a trendy prostredia podniku, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť prosperitu 

podniku – stratégia, organizačná štruktúra, pracovníci, systém riadenia, spoločne 

zdieľané hodnoty, služby, schopnosti, zručnosti), 

 hodnotenie vlastnej pozície a postavenia najdôležitejších konkurentov na základe 

hodnotenia vybraných kritických faktorov. 

 Horáková (2003) odporúča nasledovný postup pri realizácii SWOT analýzy: 

  Identifikácia silných a slabých stránok podniku, ktoré sa vzťahujú k vnútornej 

situácii podniku, je možné identifikovať faktory, ktoré môžu byť významné 

pre ďalšie úspechy alebo neúspechy, je potrebné zamerať sa na posúdenie 

vlastných schopností a skúseností (vývojové, výskumné, výrobné, technické, 

technologické, finančné, organizačné, marketingové) a ich sily, vlastné 

výkonnostné potencie, zdrojové možnosti a úrovne manažmentu. Silnými 

stránkami podniku sú pozitívne faktory, ktoré prispievajú k úspešnej podnikovej 

činnosti a výrazne ovplyvňujú jeho prosperitu (napríklad kvalitné výrobky, tradícia 



42 

 

značky, vysoká úroveň výskumu a vývoja, nízke výrobné náklady, dobrá finančná 

situácia, pružná organizačná štruktúra, kvalifikovaná pracovná sila, kvalitný 

marketingový manažment, priaznivé dopravné spojenia, fungujúci servis 

a podobne). Slabé stránky predstavujú určité obmedzenia alebo nedostatky, ktoré 

bránia efektívnemu výkonu (napríklad zastaraný strojový park, nekvalitné 

výrobky, vysoká zadlženosť, dlhá doba na výskum a vývoj, obmedzené výrobné 

kapacity, nízka marketingová sila, veľká vzdialenosť trhu, zlá povesť, nízka 

úroveň informačného systému a podobne). 

 Identifikácia príležitostí a hrozieb podniku, ktoré vyplývajú z vonkajšieho 

prostredia a výrazne ovplyvňujú vnútorné procesy a organizačnú štruktúru 

podniku. Miera a intenzita ich vplyvu závisí od typu vonkajšieho prostredia 

a od faktorov odvetvia. Podnik nie je schopný svojimi aktivitami príležitosť 

a hrozby aktívne ovplyvniť, ale je schopný ich vytypovať, zhodnotiť, zaujať 

stanovisko k maximálnemu využitiu, odvráteniu alebo aspoň k zmierneniu ich 

dôsledkov. Príležitosti predstavujú ďalšie možnosti podniku, ktorých realizáciou 

stúpajú vyhliadky na lepšie využitie disponibilných zdrojov a účinnejšieho plnenia 

strategických cieľov (napríklad málo konkurencie, zrušenie ochranárskych 

opatrení pre niektoré výrobky, jednoduchý vstup na nové trhy, nové využiteľné 

možnosti na medzinárodných obchodoch a podobne). Hrozby predstavujú 

pre podnik nepriaznivú situáciu, ktorá znamená prekážky pre jeho činnosť 

a postavenie na trhu (napríklad príchod zahraničnej konkurencie na domáce trhy, 

silné postavenie kľúčových konkurentov, slabé a zhoršujúce sa konkurenčné 

postavenie podniku, nepriaznivé legislatívne normy a podobne). 

 Dôležité je poznamenať, že SWOT analýza nemôže nahradiť situačnú analýzu, ale 

poskytuje podniku možnosť poznať aktuálnu situáciu podniku. Môže byť tiež použitá 

na rekapitulácia výsledkov predchádzajúcich analýz (analýza externých a interných vplyvov). 

 Poznanie silných a slabých stránok umožní podniku správne zhodnotenie vlastných síl 

a tiež nájdenie optimálneho spôsobu využitia vznikajúcich príležitostí. Rozpoznanie hrozieb 

umožňuje podniku pripraviť sa na ich negatívne pôsobenie, snažiť sa minimalizovať ich 

následky so zámerom nájsť preukázateľnú konkurenčnú prednosť a taktiež medzery na trhu, 

ktoré je možné vyplniť.  

 V súvislosti s analýzou interného prostredia podniku vypracoval Grant päť krokov, 

ktoré vedú k formulácii stratégie na základe zdrojov podniku: 

 analýza zdrojovej základne podniku, 
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 vyhodnotenie podnikových schopností, 

 analýza zdrojov a schopností z hľadiska ich potenciálu, vedúceho k dosahovaniu 

zisku,  

 výber stratégie,  

 predlžovanie a vylepšovanie podnikového fondu zdrojov a schopností (In: Zuzák, 

2011). 

 Uvedenú stratégiu možno znázorniť prostredníctvom schémy nasledovne (viď. obr. 

2.8):  

Obr. 2.8 Postup strategickej analýzy zdrojov podľa Granta 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zuzák, 2011, In: Segal, Horn, 2004 

           Metódy analýzy interného prostredia podniku sú zamerané na skúmanie a hodnotenie 
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integráciou unikátnych a užitočných zdrojov podniku, ktoré sú prepojené a aktivizované 

spôsobilosťami, respektíve schopnosťami podniku. Silná stránka podniku predstavuje určitý 

predpoklad, možnosť alebo potenciálnu schopnosť, ale konkurenčná výhoda je reálnou 

schopnosťou a skutočnosťou podniku, ktorá sa prejavuje v predstihu pred konkurentmi.  

 Pravidelné analyzovanie interného prostredia podniku je predpokladom pre návrh 

kvalitnej a účinnej podnikovej stratégie, ktorá je dobrým základom pre získanie konkurenčnej 

výhody.  

 Slávik (2005) uvádza, že výsledky analýzy interného prostredia podniku možno 

graficky interpretovať prostredníctvom nasledovnej schémy (viď. obr. 2.9):  

Obr. 2.9 Schéma interpretácie výsledkov analýzy interného prostredia podniku 
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Zdroj: Slávik, 2005, s. 123 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. je obchodnou spoločnosťou, respektíve 

veľkoobchodom, ktorý nakupuje tovar a ďalej predáva za účelom nadobudnutia zisku. 

Z dôvodu citlivosti vedenia spoločnosti na interné údaje, je názov spoločnosti fiktívny. 

Všetky údaje, poskytnuté ekonomickým oddelením spoločnosti pre účely situačnej analýzy, 

korešpondujú s reálnymi údajmi, získanými z interných dokumentov spoločnosti 

a z rozhovoru s vedúcou ekonomického oddelenia spoločnosti.  

3.1 Predmet podnikateľskej činnosti spoločnosti 

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. so sídlom v meste Čadca je dodávateľom 

(veľkoobchod) spojovacieho materiálu, kotevnej techniky a neštandardných výrobkov podľa 

konkrétneho zadania zákazníkov (viac ako 110 000 druhov tovaru). 

 Tovar, ktorý spoločnosť nakupuje nie je žiadnym spôsobom ďalej upravovaný 

a v stave, v akom je nakúpený od dodávateľov je ďalej predávaný odberateľom.  

 METALSPOJ, s. r. o. je obchodný (nevýrobný) podnik a teda predmetom činnosti 

spoločnosti je nákup a následný predaj tovaru, ktorý spoločnosť ďalej nijako neupravuje. 

 Spoločnosť má jedného spoločníka, ktorým je METALSPOJ Kutná Hora, a. s. 

so 60 %  podielom na zisku.  

 Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra v roku 1996 a od tej doby zastáva 

významné miesto v predaji spojovacieho materiálu na tuzemskom a zahraničnom trhu. 

Spojovací materiál pre priemyselnú výrobu, montáže, stavebníctvo a nevýrobnú sféru 

spoločnosť zaisťuje odberateľom v Českej republike, v Poľsku a v Rumunsku.  

Spoločnosť založila v roku 2008 dcérske spoločnosti v Poľsku a Rumunsku, kde je 

100 % vlastníkom. Dcérske spoločnosti boli založené so zámerom nakupovať a predávať 

spojovací materiál obdobne ako materská spoločnosť.  

 V rámci rozloženia trhu pokrýva spoločnosť takmer všetky kraje Slovenskej republiky. 

Výrazné zastúpenie má predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.  

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. je významným obchodným partnerom 

a dodávateľom vyspelých podnikov v odbore stavebníctva (36 %), energetiky (6 %), 

strojárstva (33 %), elektrotechniky (7 %) , automobilového priemyslu (13 %) a v ďalších 

výrobných a nevýrobných odvetviach (8 %). 
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 Je potrebné poznamenať, že odberateľmi spoločnosti sú podniky, ktoré vyrábajú 

medziprodukty, teda konečným spotrebitelia tovaru, ktorý spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. 

predáva sú ťažko hodnotiteľní.  

Jedná sa predovšetkým o spoločnosti, vyrábajúce komponenty (napríklad 

v automobilovom priemysle, oceliarne, strojárne, betonárky a podobne).  

Vedenie spoločnosti z dôvodu ochrany konkurencieschopnosti neposkytla databázu 

odberateľov, takže nebolo možné bližšie špecifikovať oblasť zákazníkov. Jedná sa o viac ako 

700 rôznych podnikov v rámci Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. Výrazné zastúpenie 

však má Slovenská republika.   

 V nákupe tovaru je spoločnosť viazaná na priame obchodné vzťahy s Českou 

republikou (45 %), ale aj s výrobcami z krajín Európskej únie (20 %) a dovozu z krajín 

Juhovýchodnej Ázie (35 %). 

3.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. má dvojstupňovú organizačnú štruktúru, 

ktorú prezentujeme prostredníctvom nasledovnej schémy (viď. obr. 3.1). 

Obr. 3.1 Organizačná štruktúra spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.  

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročnej správy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 
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4 APLIKÁCIA METÓD SITUAČNEJ ANALÝZY 

 Cieľom praktickej časti diplomovej práce je identifikácia externých a interných 

faktorov, ovplyvňujúcich činnosť obchodného podniku METALSPOJ, s. r. o., na základe 

ktorých sú navrhnuté odporúčania pre zefektívnenie činností podniku.  

 Analýzy bola vypracovaná uplatnením metód situačnej analýzy, bližšie 

charakterizovaných v kapitole 2 diplomovej práce.  

 Pre účely vypracovania situačnej analýzy sme vychádzali z výsledkov hospodárskej 

činnosti podniku METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014. 

4.1 Cieľ a metodika praktickej časti práce 

 Hlavným cieľom praktickej časti diplomovej práce je identifikovať silné a slabé 

stránky podniku, hrozby a príležitosti vyplývajúce z externého a interného prostredia podniku, 

priamo, či nepriamo ovplyvňujúce hospodársku činnosť hodnoteného podniku METALSPOJ, 

s. r. o. a na základe výsledkov zrealizovanej analýzy navrhnúť odporúčania pre zefektívnenie 

činností podniku.  

 Hlavný cieľ bol sledovaný prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými bolo:  

 identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vyplývajúce z externého 

prostredia podniku (demografické, ekonomické, prírodné, technologické, politické, 

kultúrne),  

 identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vyplávajúce 

z konkurenčného prostredia, 

 identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vyplývajúce z interného 

prostredia podniku (zdroje podniku, schopnosti a spôsobilosti podniku, 

konkurenčná výhoda), 

 navrhnúť odporúčania pre zefektívnenie činností podniku na základe výsledkov 

situačnej analýzy.  

Pri vypracovávaní situačnej analýzy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. boli uplatnené 

nasledovné metódy:  

 analýza: rozbor jednotlivých zložiek majetku a zdrojov krytia spoločnosti 

a ďalších zložiek podnikania, čerpaných z interných dokumentov spoločnosti 

(Výročná správa, Poznámky, Účtovná závierka, Výkaz cash flow k 31. 12. 2014), 

 selekcia: výber finančných ukazovateľov a metód hodnotenia spoločnosti,  
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 komparácia: porovnávanie dosiahnutých výsledkov analyzovanej spoločnosti 

s odporúčanými, priemernými a extrémnymi hodnotami, porovnanie medziročných 

základných makroekonomických ukazovateľov (viď. Príloha č. 1), porovnanie 

medziročných základných ukazovateľov spoločnosti (viď. Príloha č. 2),  

 grafické zobrazenie: tabuľky – štruktúra majetku a zdrojov krytia spoločnosti, 

schéma – organizačná štruktúra spoločnosti,  

 rozhovor: vedený s vedúcou ekonomického oddelenia spoločnosti, použitý 

pri získavaní informácií a údajov potrebných pre vypracovanie situačnej analýzy, 

 syntéza: zhodnotenie výsledkov situačnej analýzy spoločnosti a interpretácia 

záverov práce,  

 pomerové ukazovatele: použité pre účely finančnej analýzy spoločnosti 

(ukazovatele ex-post, ex-ante),  

 metódy analýzy externého prostredia podniku: PEST analýza, Porterov model 

piatich síl,  

 metódy analýzy interného prostredia podniku: finančná analýza podniku, analýza 

hodnotového reťazca – analýza schopností podniku.  

 

4.2 Analýza externého prostredia podniku METALSPOJ, s. r. o.  

 Pre účely situačnej analýzy zameranej na identifikáciu vonkajších faktorov, 

ovplyvňujúcich fungovanie hodnoteného podniku METALSPOJ, s. r. o. bola uplatnená 

metóda analýzy makroprostredia PEST a metóda analýzy konkurenčného prostredia modelu 

piatich síl podľa M. Portera.  

 

4.2.1 Analýza PEST 

1. POLITICKÉ A LEGISLATÍVNE VPLYVY:  

 Hospodárska činnosť spoločnosti METALCOM, s. r. o. vykonáva svoju činnosť 

v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, upravujúcimi podnikateľskú činnosť podnikov. 

Najdôležitejšími právnymi predpismi (okrem ďalších), ktorými sa spoločnosť pri svojej 

podnikateľskej činnosti riadi sú nasledovné:  

 Zákon o dani z príjmu č. 959/2003 Z. z. (výška dane z príjmu právnických osôb sa 

v roku 2014 znížila z 23 % na 22 %) 

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (20 %) 
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 Zákon č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. – zákonník práce 

 Zákon č. 199/2004 – colný zákon. 

 V roku 2014 v oblasti politických a legislatívnych vplyvov nedošlo k žiadnym ďalším 

výrazným zmenám, ktoré by výrazne ovplyvnili činnosť spoločnosti. Na rok 2015 sa výrazné 

zmeny v legislatíve, ovplyvňujúce činnosť spoločnosti neočakávajú. 

2. EKONOMICKÉ VPLYVY: 

 Makroekonomické prostredie je charakterizované stavom ekonomiky krajiny, ktorý 

ovplyvňuje schopnosť podniku pri dosahovaní strategických cieľov. Spoločnosť 

METALSPOJ, s. r. o. ovplyvňujú štyri dôležité makroekonomické ukazovatele:  

1. Miera ekonomického rastu:  

Miera ekonomického rastu má priamy vplyv na úroveň príležitostí a hrozieb, ktoré sú 

pred spoločnosť postavené. Ekonomický rast ovplyvňuje vývoj spotreby, konkurenčné tlaky 

a ziskovosť. V roku 2014 dosiahol reálny HDP Slovenskej republiky výšku 74,655 mld. EUR, 

čo predstavuje najvyššiu hodnotu reálneho HDP od roku 2008 (viď. Príloha č. 2).  

 Prognózy na rok 2015 predpokladajú ďalší rast reálneho HDP o takmer 2,5 % oproti 

roku 2014. Rast reálneho HDP pre podnik predstavuje výhody v zmysle rastu agregátneho 

dopytu. Podniky, ktoré nakupujú tovar od spoločnosti zaznamenávajú zvýšený dopyt 

po svojej produkcii, čím priamoúmerne rastie aj dopyt po tovare spoločnosti METALSPOJ, 

s. r. o. Na druhej strane však rast HDP a zvýšenie zisku podnikov, pôsobiacich v odvetví, láka 

nové firmy pre vstup do odvetvia, keďže spoločnosť pôsobí v trhovej štruktúre dokonalej 

konkurencie, kde neexistujú žiadne bariéry vstupu do odvetvia. Vstup nových firiem 

do odvetvia znamená pre spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. silnejúce konkurenčné tlaky, ktoré 

nútia spoločnosť prispôsobovať cenu tovaru konkurencii.  

2. Vývoj úrokovej miery:  

Zmeny vo vývoji úrokovej miery nemajú na podnik METALSPOJ, s. r. o. v súčasnosti 

žiadny výrazný vplyv. Spoločnosť v súčasnosti nemá dostatok voľných disponibilných 

finančných prostriedkov, ktoré by mohla v prípade vyššej úrokovej miery investovať. 

Pomerne veľkú časť kapitálu spoločnosti tvoria cudzie zdroje (hypotekárny úver, 

kontokorentné úvery), ktoré majú nastavenú fixnú úrokovú sadzbu a teda v dohľadnej dobe 

zmeny v úrokových sadzbách nebudú mať na spoločnosť žiaden vplyv.  
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V prípade, ak by spoločnosť mala k dispozícii voľné disponibilné finančné 

prostriedky, mohla by ich pri vyššej úrokovej miere investovať a v prípade nižšej úrokovej 

miery využiť čerpanie úveru na financovanie rozvoja podniku.  

3. Vývoj menového kurzu:  

Devízový kurz predstavuje hodnotu eura k jednotke meny inej krajiny. Vývoj 

devízového kurzu má priamy dôsledok na konkurenčnú schopnosť na celosvetovom trhu. 

Ovplyvňuje tiež výšku cien vstupov zo zahraničia.  

Spoločnosť tiež môže v rámci svojej činnosti nakupovať valuty za účelom ich 

ďalšieho predaja v prípade zmeny vývoja kurzu v jej prospech.  

Na spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. pôsobí vývoj menového kurzu z dvoch strán: 

 Nákup a predaj valút: spoločnosť v súčasnosti nemá dostatok voľných 

disponibilných finančných prostriedkov, určených na nákup a predaj valút. 

 Bezhotovostný prevod (devízy): devízovým kurzom je spoločnosť ovplyvnená 

najčastejšie, nakoľko nakupuje tovar z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Eurozóny 

a teda nemajú jednotnú menu (euro) a tiež z krajín tretieho sveta (Juhovýchodná 

Ázia).  

Pri devízovom kurze platí, že čím je kurz vyšší, tým je to pre spoločnosť viac 

výhodné. Spoločnosť je však v súčasnosti v situácii, kedy nemôže rozhodovať o tom, kedy 

bude nakupovať tovar zo zahraničia, preto vývoju menového kurzu nevenuje takmer žiadnu 

pozornosť.  

4. Miera inflácie:  

Inflácia predstavuje makroekonomický jav, ktorý má významné miesto v ekonomickej 

sfére a je v centre pozornosti každého ekonomického subjektu. Vo všeobecnosti sa vzťahuje 

na vzostup cenovej hladiny tovarov a služieb, respektíve znižovanie kúpnej sily peňažných 

jednotiek. Inflácia zmenšuje množstvá tovarov a služieb, ktoré si môžeme za peňažnú 

jednotku kúpiť. Na konci roka 2014 poklesla ročná miera inflácie v Slovenskej 

republike na    0,1 %, teda nadobudla zápornú hodnotu, čo predstavuje najnižšiu ročnú mieru 

inflácie od roku 2008 (viď. Príloha č. 2).  

Miera inflácie ovplyvňuje spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. napriek tomu, že si 

spoločnosť tieto vplyvy reálne neuvedomuje. Nízka miera inflácie predstavuje pre podnik 

výhodu, nakoľko s klesajúcou mierou inflácie, rastie kúpna sila a tým aj dopyt po tovare, 

ktorý spoločnosť ponúka.  

Podľa prognóz by mala miera inflácie v roku 2015 stúpnuť maximálne na 1 %, čo stále 

predstavuje dobrú situáciu v porovnaní s vývojom miery inflácie predchádzajúcich období.  
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Spoločnosť nakupuje tovar za účelom jeho ďalšieho predaja zo zahraničia. Na 

hospodársku činnosť spoločnosti majú bezprostredný vplyv predovšetkým  ceny pohonných 

hmôt a ceny elektrickej energie.  

V roku 2014 ceny pohonných hmôt mierne poklesli v porovnaní s rokom 2013: 

 95 natural (€/liter): maximálne 1,487 – minimálne 1,321, 

 nafta (€/liter): maximálne 1,353 – maximálne 1,210. 

V roku 2015 sa podľa prognóz očakáva ďalší mierny pokles cien pohonných hmôt (jún 2015: 

95 natural €/liter – 1,392 a nafta €/liter – 1,204).  

 Ceny elektrickej energie v roku 2014 poklesli oproti roku 2013 o takmer 17 %. 

Spoločnosť odoberá elektrickú energiu od Stredoslovenskej energetiky, a. s., kde ročná cena 

za 3000 kWh predstavovala v roku 2014 sumu 486,37 € a v podľa prognóz sa v roku 2015 

očakáva ďalší mierny pokles cien elektrickej energie.  

V neposlednom rade má na fungovanie spoločnosti vplyv aj miera nezamestnanosti. 

Na Slovensku mala miera nezamestnanosti od roku 2008 konkávnu tendenciu 

(viď. Príloha 1). Na konci roka 2014 dosiahla miera inflácie v Slovenskej republike 12,3 %, 

čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2013. Ďalší pokles sa predpokladá aj v prognózach 

na rok 2015.  

V okrese Čadca sa miera nezamestnanosti v roku 2014 pohybovala v rozmedzí 

od 11,1 % do 12,4 %. Napriek relatívne vysokej miere nezamestnanosti v okrese mala 

spoločnosť problém nájsť nových zamestnancov, čo súviselo predovšetkým s nedostatočnou 

kvalifikáciou a tiež s nízkou úrovňou pracovných skúseností. Jedná sa o obchodnú spoločnosť 

a preto je potrebné klásť dôraz na dostatočne kvalifikovaných a skúsených obchodníkov, 

ktorých spoločnosť nemá dostatok.  

 Znižovanie nezamestnanosti môže mať na podnik dvojaký vplyv. Na jednej strane 

môže nízka miera nezamestnanosti predstavovať problém nájsť dostatok kvalifikovaných 

pracovníkov a na druhej strane môže predstavovať tlak na zvyšovanie miezd.  

 V súčasnosti spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. nezaznamenáva vplyv miery 

nezamestnanosti na chod spoločnosti.  

3. SOCIÁLNE A KULTÚRNE VPLYVY:  

Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o., ako aj ostatné spoločnosti veľmi negatívne 

ovplyvňuje predovšetkým pokles demografického vývoja, respektíve starnutie populácie. 

Pre podnik to znamená, že ubúda produktívnych ľudí, čo spôsobuje predovšetkým nízka 
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pôrodnosť a zvyšujúca sa priemerná dĺžka života. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné klásť 

dôraz na produktivitu práce aj napriek nízkej úrovni pracovnej sily.  

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov má na spoločnosť priamy, ale aj nepriamy 

vplyv. Nepriamy vplyv sa prejavuje v hospodárskej činnosti podnikov, ktoré nakupujú tovar 

od spoločnosti. Nízka produktivita práce znamená zníženie produkcie, prípadne, pri snahe 

o vyššiu produkciu pri nízkej produktivite dochádza k znižovaniu kvality výrobkov služieb 

a tým k poklesu dopytu po nich.  

Stav počtu obyvateľstva podľa jednotlivých krajov Slovenskej republiky bol k 31. 12. 

2014 nasledovný:  

 Bratislavský kraj: 625 167 obyvateľov,  

 Trnavský kraj: 558 677 obyvateľov, 

 Trenčiansky kraj: 591 233 obyvateľov, 

 Nitriansky kraj: 684 922 obyvateľov,  

 Žilinský kraj: 690 449 obyvateľov,  

 Banskobystrický kraj: 655 359 obyvateľov,  

 Prešovský kraj: 819 977 obyvateľov, 

 Košický kraj: 795 565 obyvateľov.  

Podľa najnovších štatistík Štatistického úradu Slovenskej republiky žije k 31. 03. 2015 

na Slovensku celkovo v rámci všetkých krajov 5 450 011 obyvateľov. 

Sociálne a kultúrne vplyvy majú v neposlednom rade vplyv aj na produkciu odvetví 

priemyslu, ktoré sú pre spoločnosť kľúčovými odberateľmi. Objem produkcie, ktorú sú 

spotrebitelia schopní kúpiť však závisí predovšetkým od výšky ich disponibilných 

dôchodkov, ktorú ovplyvňuje aj stav zamestnanosti obyvateľstva. Objem produkcie 

jednotlivých odvetví, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové bol v roku 2014 nasledovný: 

 stavebníctvo: pokles oproti roku 2013 z 4,488 mld. EUR na 2, 999 mld. EUR, 

do júna 2015 bol zaznamenaný nárast objemu produkcie o približne 15 %, 

 automobilový priemysel: v roku 2014 bolo vyrobených 970 000 automobilov, 

čo predstavovalo nárast oproti roku 2013 o 9 %, v roku v 2015 sa predpokladá 

ďalší nárast medziročne približne o 2,6 %, 

 energetický priemysel: pokles dodávky energií v roku 2014 oproti roku 2015 

o 10,2 % (3, 285 mld. EUR), v roku 2015 sa predpokladá medziročný nárast 

približne o 4,2 % (do júna 2015 - 2,6), 
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 strojársky priemysel: nárast objemu produkcie v roku 2014 oproti roku 2013 

o 33,6 % (6, 285 mld. EUR), začiatkom roka 2015 (do júna 2015) bol 

zaznamenaný ďalší mierny nárast o 3,2 %, 

 elektrotechnický priemysel: nárast objemu produkcie v roku 2014 oproti roku 2013 

o 4,2 % (6,228 mld. EUR), v roku 2015 (do júna 2015) bol zaznamenaná mierny 

nárast o 1,25 %. 

4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VPLYVY: 

Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. je obchodný (nevýrobný) podnik, teda zmeny 

v technickom a technologickom vývoji spoločnosť neovplyvňujú, s výnimkou softvéru, 

ktorého zdokonaľovanie znižuje nároky a náklady na pracovnú silu.  

Zmeny v technickom a technologickom vývoji ovplyvňujú spoločnosť nepriamo. 

Zdokonaľovanie technického a technologického pokroku podnikov, ktoré nakupujú tovar 

od spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. vedie k zvyšovaniu produkcie a tým aj k zvyšovaniu 

nákupu tovaru od spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.  

 V súčasnosti spoločnosť nezaznamenáva žiadne významné zmeny v technologickom 

a technickom vývoji.  

 Okrem vyššie uvedených vonkajších faktorov, ovplyvňujúcich spoločnosť 

METASPOJ, s. r. o., majú na činnosť spoločnosti vplyv aj zásahy hospodárskych politík. 

Fiškálna politika ovplyvňovaním HDP (znižovanie – zvyšovanie daní) a monetárna politika 

ovplyvňovaním toku peňazí v obehu (znižovanie – zvyšovanie úrokovej miery). V súčasnosti 

však spoločnosť nezaznamenáva žiadne výrazné vplyvy hospodárskych politík, ktoré 

by bezprostredne ovplyvňovali chod spoločnosti.  

   

4.2.2   Porterov model piatich síl 

1. RIZIKO - pravdepodobnosť vstupu nových potenciálnych konkurentov do odvetvia: 

 Riziko vstupu nových firiem do odvetvia je vysoké. Neexistujú žiadne bariéry vstupu 

do odvetvia, nakoľko sa jedná o spoločnosť pôsobiacu v trhovej štruktúre dokonalej 

konkurencie. Zvyšovanie dopytu, rast reálneho HDP a zvýšenie ziskovosti firiem láka nové 

podniky pre vstup do odvetvia, čo je z hľadiska aktuálneho stavu ekonomiky na Slovensku 

vysokým rizikom pre spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. 

 

 



54 

 

2. MIERA – ROZSAH -  miera súperenia medzi existujúcimi podnikmi v rámci odvetvia: 

 Miera súperenia medzi konkurenčnými podnikmi je vysoká – silná konkurenčná sila. 

Zo strany konkurencie je vyvíjaný silný tlak na znižovanie cien tovaru. Ak nechce spoločnosť 

znižovať ceny, musí preraziť v konkurenčnom boji zvyšovaním kvality, čo nie je vzhľadom 

na fakt, že sa jedná o obchodný podnik, jednoduché.  

 

3. SILA ZÁKAZNÍKOV: 

 S veľkými monopolnými podnikmi, ktoré sú odberateľmi spoločnosti, má spoločnosť 

uzatvorené zmluvy, z ktorých vyplýva výhradné právo dodávky určitého druhu tovaru 

konkrétnu spoločnosť (METALSPOJ, s. r. o. je zmluvne viazaná dodávať určitý druh tovaru 

výhradne jednej spoločnosti). Zároveň je zákazník (podnik) zmluvne viazaný odoberať určitý 

druh tovaru výhradne od spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. Uvedené zmluvy spoločnosť 

uzatvorila so štyrmi monopolnými podnikmi pôsobiacimi v rámci Slovenskej a Českej 

republiky.  

 V súvislosti s malými podnikmi je spoločnosť závislá od zákazníkov a je na ňu 

vyvíjaný tlak na znižovanie cien, prípadne zvyšovanie kvality pri určitej cene. Spoločnosť má 

v súčasnosti viac ako 700 odberateľov v rámci Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. 

 

4. SILA DODÁVATEĽOV: 

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. nakupuje tovar z krajín Európskej únie, pričom 

45 % zastúpenie má Česká republika a 20 % ďalšie krajiny patriace do Európskej únie. 

Najstabilnejší stav cenových podmienok má spoločnosť zabezpečený u krajín patriacich 

do Eurozóny (spoločná menová politika). U dodávateľov, pochádzajúcich z krajín mimo 

Eurozóny spoločnosť predpokladá vyššie riziko zvyšovania cien alebo znižovania kvality 

dodávaných výrobkov.  

 Spoločnosť nakupuje tovar aj od dodávateľov z krajín Juhovýchodnej Ázie (35 %). 

Výhodou je nízka cena tovaru, nakoľko krajiny tretieho sveta sú schopné produkovať veľké 

množstvo produkcie pri nízkych nákladoch. Nevýhodou však je riziko nízkej kvality 

dodávaných výrobkov.  

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. je závislá od dodávateľov a preto môžu dodávatelia 

(ceny, kvalita) predstavovať pre spoločnosť hrozbu.  
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5. MOŽNOSŤ SUBSTITÚCIE: 

 Spojovací materiál, ktorého nákup a predaj je hlavným predmetom činnosti 

spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. predstavuje medziprodukt, ktorý bezprostredne súvisí 

s výrobou finálnych výrobkov. Substitúty výrobkov neexistujú. Spoločnosť môže na trhu 

konkurencie operovať cenou, kvalitou, značkou, dobrým menom a podobne.  

 Informácie pre účely vypracovania analýzy vonkajších faktorov, ovplyvňujúcich 

spoločnosť sme získali rozhovorom s vedúcou ekonomického oddelenia hodnotenej 

spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. Zaujímavým zistením však bolo, že spoločnosť do súčasnej 

doby nevykonávala žiadnu analýzu makroprostredia podniku, preto údaje, ktoré nám boli 

poskytnuté nie sú dostačujúce na vypracovanie objektívnej situačnej analýzy externého 

prostredia podniku.  

 Pre objektívne určenie kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich podnik z vonkajšieho 

prostredia je nevyhnutné situáciu v makroprostredí monitorovať permanentne. Ideálne 

riešenie je prenechať vypracovanie analýzy makroprostredia podniku nezainteresovaným 

expertom.  

4.3 Analýza interného prostredia podniku METALSPOJ, s. r. o.  

 V rámci analýzy interného prostredia podniku bola uplatnená metóda finančnej 

analýzy podniku, respektíve audit zdrojov podniku (ukazovatele ex-post a ex-ante) a analýza 

schopností podniku, pričom východiskom boli výsledky hospodárskej činnosti podniku za rok 

2014. V súvislosti so súčasným a tiež budúcim vývojom podniku boli okrem údajov 

získaných z interných dokumentov spoločnosti, využité aj údaje získané z rozhovoru 

s vedúcou ekonomického oddelenia.  

 Vývoj základných finančných ukazovateľov spoločnosti v porovnaní za obdobie rokov 

2008 – 2014 je súčasťou Prílohy č. 2 záverečnej práce.  

4.3.1 Finančná analýza podniku – audit zdrojov 

 V rámci retrospektívnej analýzy (ukazovatele ex-post) sa zameriavame na nasledovné 

ukazovatele (všetky vzorce, použité v rámci finančnej analýzy spoločnosti METALSPOJ, 

s. r. o. za rok 2014 sú podrobne uvedené v kapitole 3.2 teoretickej časti záverečnej práce): 

 analýza štruktúry majetku a zdrojov krytia, 

  ukazovatele aktivity, 

  ukazovatele likvidity,  
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 ukazovatele zadlženosti,  

 ukazovatele rentability, 

 ukazovatele nákladovosti. 

Podrobné výpočty jednotlivých ukazovateľov aktivity, likvidity, zadlženosti, rentability 

a nákladovosti sú súčasťou Prílohy č. 1 záverečnej práce.  

1. Analýza štruktúry majetku a zdrojov krytia: 

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2014 čiastku 4 741 841 € a pridaná 

hodnota bola 702 839 €. Obchodná marža spoločnosti činila za rok 2014 čiastku 1 080 135 €. 

Vyčíslený hospodársky výsledok po zdanení predstavuje čiastku 119 516 € a daňová 

povinnosť činila sumu 11 973 €.  

 Obchodné výkony spoločnosti mali v roku 2014 rozhodujúci vplyv aj na ekonomicko-

finančné ukazovatele a možno povedať, že z hľadiska celkovej finančno-ekonomickej 

situácie, nie práve najpriaznivejšie. Dôvodom uvedeného stavu je neustále silnejúce 

konkurenčné prostredie a snaha zákazníkov presadiť si čo najnižšie ceny.  

 Hospodársky výsledok výrazne ovplyvnilo rozhodnutie o dodatočnom výmere colného 

dlhu a dorubenie rozdielu dane v celkovej výške 161 273 €. Ďalším výrazným faktorom, 

negatívne ovplyvňujúcim hospodársky výsledok spoločnosti boli nevymožiteľné pohľadávky. 

Spoločnosť vytvorila opravné položky v súlade so zákonom o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. 

vo výške 55 284 €.  

 V oblasti nákladov spoločnosť vyvíjala snahu o udržanie režijných výdavkov. 

V mzdových a osobných nákladoch došlo v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami 

k miernemu nárastu. V oblasti finančného hospodárskeho výsledku bola v roku 2014 

vyčíslená strata vo výške 34 691 €. 

 Celkovo možno ekonomicko-finančnú oblasť spoločnosti charakterizovať ako oblasť 

so značnými nárokmi na riadenie, súčinnosťou obchodným úsekom a financujúcimi bankami. 

V oblasti investícií a hmotného majetku nedošlo v spoločnosti v roku 2014 k žiadnym 

výrazným zmenám.  

 Koncom roka 2012 bola skolaudovaná administratívna budova v celkovej hodnote 

1 424 770 €. V roku 2014 spoločnosť technicky zhodnotila administratívnu budovu o hodnotu 

55 581 €. Dlhodobý majetok spoločnosti za rok 2014 tvorí teda administratívna budova 

v hodnote 1 480 351 € a pozemky v hodnote 69 285 €. Skladové priestory má spoločnosť 

prenajaté od inej spoločnosti, teda nie sú súčasťou majetku spoločnosti.  
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 V oblasti likvidity a stavu obežných prostriedok bol hospodársky rok 2014 

charakteristický tým, že výška stavu pohľadávok a záväzkov výrazne vzrástla. Vplyv možno 

vidieť v tradičnej koncentrácii tržieb ku koncu hospodárskeho roka a tiež tlakom odberateľov 

na dlhšie doby splatnosti.  

 Spoločnosť má Všeobecnou úverovou bankou, a. s. poskytnutý investičný úver 

v celkovej výške 700 000 €, ktorého zostatková hodnota k 31. 12. 2014 predstavuje čiastku 

402 040 €. Investičný úver bol použitý na dokončenie výstavby administratívnej budovy. . 

Záruku na investičný úver na administratívnu budovu poskytla spoločnosti materská 

spoločnosť METALSPOJ Kutná Hora, a. s.  

Spoločnosť má ďalej k dispozícii kontokorentné úvery, poskytnuté komerčnými 

bankami (Všeobecná úverová banka, a. s., TATRA banka, a. s.) v celkovej výške 1 300 000 €. 

K 31. 12. 2014 spoločnosť čerpala celkom 984 248 € z oboch kontokorentných úverov 

a celková suma, čerpaná zo všetkých poskytnutých úverov činila 1 386 288 €. 

Celková výška čerpania úverov nepriaznivo ovplyvňuje hospodársku situáciu 

spoločnosti. Zásadným problémom, ktorý sa v danej oblasti v minulosti vyskytol, bolo 

financovanie dlhodobých investícií z krátkodobého finančného majetku, čo je porušenie 

základného ekonomického pravidla podniku. Uvedená skutočnosť negatívne ovplyvňuje 

finančno-ekonomickú situáciu spoločnosti. Analýza štruktúry majetku a zdrojov krytia 

spoločnosti za rok 2014 je prezentovaná v nasledovných tabuľkách.  

Tab. 4.1 Analýza štruktúry majetku spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 

MAJETOK Suma v PJ Podiel v % 

Dlhodobý hmotný majetok 1 615 728 29 

Dlhodobý finančný majetok 1 172 029 21 

NEOBEŽNÝ MAJETOK 2 787 757 50 

Zásoby 1 684 242 30 

Dlhodobé pohľadávky 41 750 1 

Krátkodobé pohľadávky 999 132 18 

Finančný majetok 37 061 1 

OBEŽNÝ MAJETOK 2 762 185 50 

MAJETOK CELKOM 5 549 942 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.  
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Tab. 4.2 Analýza štruktúry zdrojov krytia spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 

ZDROJE KRYTIA Suma v PJ Podiel v % 

Základné imanie 6 640 1 

Ostatné kapitálové fondy 3 148 0,5 

Zákonné rezervné fondy 3 565 0,5 

Oceňovacie rozdiely z precenenia  895 121 15 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 280 462 41 

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 119 516 2 

VLASTNÉ ZDROJE 3 308 452 60 

Dlhodobé záväzky 257 481 4 

Krátkodobé záväzky 590 821 11 

Krátkodobé rezervy 6 900 1 

Bežné bankové úvery 1 122 128 19 

Dlhodobé bankové úvery 264 160 5 

CUDZIE ZDROJE 2 241 490 40 

ZDROJE KRYTIA CELKOM 5 549 942 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.  

 

 Z uvedených tabuliek vyplýva, že stav neobežného a obežného majetku je pomerne 

vyrovnaný (50 %). Výraznejšie rozdiely sú zaznamenané v rámci zdrojov krytia majetku 

spoločnosti. Spoločnosť kryje 60 % majetku z vlastných zdrojov a 40 % z cudzích zdrojov, čo 

je pomerne vysoký podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch spoločnosti.  

  

2. Analýza ukazovateľov aktivity:  

                                                                         

a) Koeficient opotrebenia DM: dlhodobý majetok spoločnosti je opotrebený na 18 %, teda 

možno povedať, že je relatívne nový.                                                                    

                                     

b) Doba životnosti DM: doba životnosti dlhodobého majetku je približne 5,5  roka.  

c) Ukazovateľ obratu neobežných aktív: vzhľadom na netto hodnotu fixných aktív, 

spoločnosť pomocou nich dosiahla tržby, ktoré majú trhovú hodnotu približne 2 krát 

väčšiu ako je zostatková cena týchto aktív (neobežného majetku). 
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d) Ukazovateľ doby obratu obežného majetku: spoločnosť je schopná približne za 158 dní od 

nákupu tovaru, nájsť odberateľa a predať tovar, čo je veľmi dlhá doba a je odzrkadlením 

nepriaznivej finančno-ekonomickej situácie spoločnosti.                                                               

e) Ukazovateľ doby obratu pohľadávok:  pohľadávky spoločnosti budú zaplatené približne 

za 76 dní. Spoločnosti trvá približne 234 dní, pokiaľ od nákupu tovaru, cez jeho predaj 

na faktúru získa hotovosť z tohto predaja, čo je neúmerne dlhá doba a predstavuje 

kľúčový problém ekonomicko-finančnej situácie spoločnosti.                                                               

                                   

f) Koeficient obratovosti tovaru a pohľadávok: spoločnosti sa podarí približne 2 krát za rok 

predať tovar a približne 5 krát za rok dostať zaplatené faktúry za tento tovar.  

                                                         

g) Ukazovateľ obratu celkových aktív: k obratu celkových aktív spoločnosti dôjde približne 1 

krát do roka. 

 

 Z výsledkov ukazovateľov aktivity vyplýva, že spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. nemá 

v súčasnosti v danej oblasti práve najpriaznivejšie podmienky. Výrazným nedostatkom je 

predovšetkým dlhá doba obratu tovaru a pohľadávok a nízka hodnota obratu celkových aktív. 

Zhodnotenie všetkých ukazovateľov aktivity je prezentovaný v tabuľke 4.3. 

Tab. 4.3 Zhodnotenie ukazovateľov aktivity 

Koeficient opotrebenia dlhodobého majetku 18 % 

Doba životnosti dlhodobého majetku 5,5 rokov 

Ukazovateľ doby obratu neobežných aktív 2 

Ukazovateľ doby obratu obežného majetku 158 dní 

Ukazovateľ doby obratu pohľadávok 76 dní 

Koeficient obratovosti tovaru 2 

Koeficient obratovosti pohľadávok 5 

Ukazovateľ obratu celkových aktív 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov finančnej analýzy hodnotenej spoločnosti 

 

3. Analýza ukazovateľov likvidity:  

a) Absolútne ukazovatele likvidity:  

 absolútna výška peňažných prostriedkov: 37 061,- 
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 absolútna výška krátkodobých prostriedkov: 37 061,- 

 celkové záväzky podniku: 855 202,- 

 bankové úvery a finančné výpomoci: 1 386 288,- 

 celková zadlženosť podniku: 2 241 490,- 

 saldo platobnej neschopnosti: 2 136 497,- 

 

b) Rozdielové ukazovatele likvidity:  

 čistý pohotový peňažný fond: - 553 760 

 čistý peňažný fond: 445 372 

 čistý pracovný prevádzkový kapitál: 2 129 614 

 fond peňažných prostriedkov: 3 830 093 

 

c) Pomerové ukazovatele likvidity:  

 pohotová likvidita spoločnosti je nedostatočná, pretože je pod hodnotou 0,2, čo 

predstavuje nízku hodnotu, 

 bežná likvidita spoločnosti je výborná, nakoľko ukazovateľ udáva hodnotu vyššiu, 

ako 1,5, v prípade spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. bežnú likviditu tvoria 

predovšetkým krátkodobé pohľadávky, u ktorých je predpoklad splatenia,  

 celková likvidita spoločnosti je výborná, nakoľko ukazovateľ výrazne prevyšuje 

hodnotu 2,5, čo sa považuje sa optimálnu hodnotu. Ukazovateľ celkovej likvidity 

môže udávať objektívny obraz o likvidite spoločnosť iba za predpokladu, že 

zásoby, ktoré spoločnosť viaže v obežnom majetku sú predajné a tiež za 

predpokladu, že krátkodobé pohľadávky budú splatené. Spoločnosť v súčasnosti 

drží časť zásob, ktorá je nepredajná. V rámci krátkodobých pohľadávok sa však 

predpokladá ich splatenie v dohľadnej dobe. 

 

d) Ukazovateľ prvotnej platobnej neschopnosti: ukazovateľ nevykazuje prvotnú platobnú 

neschopnosť spoločnosti, nakoľko je jeho hodnota menšia ako 1. 

 

e) Ukazovateľ solventnosti: spoločnosť nie je dostatočne solventná, nakoľko hodnota 

ukazovateľa je nižšia ako 1,5. Spoločnosť nedokáže bezpečne pokryť z výsledku 

hospodárenia z hospodárskej činnosti, zvýšeného o odpisy, rozdiel medzi absolútnou 

cenou krátkodobých záväzkov zníženou o najlikvidnejšie aktíva.  
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 Z výsledkov ukazovateľov likvidity vyplýva, že situácia spoločnosti nie je práve 

najpriaznivejšia, ale za predpokladu splatenia krátkodobých pohľadávok môže spoločnosť 

zvýšiť svoju platobnú schopnosť na primeranú úroveň. Zhodnotenie ukazovateľov likvidity je 

prezentované v tabuľke 4.4. 

Tabuľka 4.4 Zhodnotenie ukazovateľov likvidity 

Absolútna výška peňažných prostriedkov 37 061,- 

Absolútna výška krátkodobých prostriedkov 37 061,- 

Celkové záväzky podniku 855 202,- 

Bankové úvery a finančné výpomoci 1 386 288,- 

Celková zadlženosť podniku 2 241 490,- 

Saldo platobnej neschopnosti 2 136 497,- 

Čistý pohotový peňažný fond - 553 760,- 

Čistý peňažný fond 445 372,- 

Čistý pracovný prevádzkový kapitál 2 129 614,- 

Fond peňažných prostriedkov 3 830 093,- 

Pohotová likvidita 0,062 

Bežná likvidita 1,75 

Celková (bilančná) likvidita 4,60 

Ukazovateľ prvotnej platobnej neschopnosti 0,81 

Ukazovateľ solventnosti 0,5 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov finančnej analýzy hodnotenej spoločnosti 

 

4. Analýza ukazovateľov zadlženosti:  

a) Ukazovateľ finančnej samostatnosti (%): podnik vykazuje finančnú samostatnosť na 

približne 60 %. Z dlhodobého hľadiska by však hodnota ukazovateľa mala klesať.  

 

b) Ukazovateľ celkovej zadlženosti: spoločnosť kryje svoje zdroje cudzími zdrojmi do výšky 

približne 40 %.           

c) Ukazovateľ reciprocity: ukazovateľ udáva hodnotu, ktorá čím viac sa blíži k 1, tým viac je 

podnik zadlžený. V súčasnosti vykazuje podnik hodnotu reciprocity 2,47, čo je priemerná 

hodnota. Zároveň udáva, že podnik má približne 2,5 krát väčší majetok ako cudzie zdroje.     
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d) Ukazovateľ úverovej zadlženosti (%): ukazovateľ udáva, že približne 25 % majetku 

spoločnosti je krytého úvermi.            

e) Ukazovateľ zloženia kapitálu: ukazovateľ sa blíži k hodnote 2, čo sa považuje za kritickú 

hodnotu. Výška vlastných zdrojov by mala byť aspoň 2 krát vyššia ako výška cudzích 

zdrojov. Podiel cudzích zdrojov spoločnosti je v súčasnosti neúmerne vysoký.      

f) Finančná páka: pomer celkového kapitálu ku vlastnému kapitálu spoločnosti je 

primeraná, nakoľko hodnota ukazovateľa je vyššia ako 1,5.  

g) Doba obratu záväzkov: spoločnosť je schopná uhradiť dodávateľské faktúry v priemere za 

47 dní.  

 

Výsledky ukazovateľov zadlženosti spoločnosti ukazujú pomerne vysokú zadlženosť, 

respektíve vysokú podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch, predovšetkým v oblastí 

úverovej zadlženosti. Zhodnotenie výsledkov ukazovateľov zadlženosti je prezentované 

v tabuľke 4.5. 

Tab. 4.5 Zhodnotenie ukazovateľov zadlženosti 

Ukazovateľ finančnej samostatnosti 60 % 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti 40 % 

Ukazovateľ reciprocity 2,47 

Ukazovateľ úverovej zadlženosti 24,9 % 

Ukazovateľ zloženia kapitálu 1,47 

Finančná páka 1,67 

Doba obratu záväzkov 47 dní 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov finančnej analýzy hodnotenej spoločnosti 

 

5. Analýza ukazovateľov rentability: 

a) Rentabilita celkových aktív: výsledok signalizuje, že v každých 100 PJ, za ktoré 

spoločnosť nakupuje svoje aktíva, bolo 2,15 PJ ako prídel z dosiahnutého čistého zisku. 

  

b) Rentabilita vlastných zdrojov: výsledok signalizuje, že v každých 100 PJ, ktoré spoločníci 

vložili do podnikania z vlastných zdrojov, sa v súčasnosti odráža 3,61 PJ z čistého 

dosiahnutého zisku.  
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c) Rentabilita cudzích zdrojov (%): schopnosť podniku splácať požičaný kapitál 

z dosiahnutého zisku je veľmi nízka. Ideálna hodnota ukazovateľa je 30 % - 50 %. 

                 

d) Rentabilita celkových zdrojov: v spoločnosti sa javí až 97 % zadlženosť. 

 

e) Rentabilita tržieb: výsledok naznačuje, že z každých 100 zarobených PJ sa 2,56 PJ stáva 

čistým ziskom spoločnosti. 

f) Náročnosť výnosov na celkové aktíva: (117,04 %) - ukazovateľ naznačuje, že spoločnosť 

využíva svoje aktíva efektívne.  

g) Ukazovateľ návratnosti cudzieho kapitálu: Predpokladaná doba splácania cudzieho 

kapitálu spoločnosti sa podľa ukazovateľa odhaduje na približne 9,5 rokov.  

h) Ukazovateľ samoreprodukcie: Ukazovateľ naznačuje, že spoločnosť bude schopná splatiť 

cudzí kapitál z vlastných zdrojov približne za 14 rokov.  

 

Výsledky ukazovateľov rentability naznačujú, že schopnosť spoločnosti splácať svoje 

záväzky z vlastných zdrojov je pomerné nízka a predpokladaná doba splatenia cudzieho 

kapitálu z interných zdrojov je príliš dlhá. Zhodnotenie ukazovateľov rentability je 

prezentované v tabuľke 4.6. 

Tab. 4.6 Zhodnotenie ukazovateľov rentability 

Rentabilita celkových aktív 2,15 PJ 

Rentabilita vlastných zdrojov 3,61 PJ 

Rentabilita cudzích zdrojov 5,33 % 

Rentabilita celkových zdrojov 97 % 

Rentabilita tržieb  2,56 PJ 

Náročnosť výnosov na celkové aktíva 117,04 % 

Ukazovateľ návratnosti cudzieho kapitálu 9,5 rokov 

Ukazovateľ samoreprodukcie 14 rokov 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov finančnej analýzy hodnotenej spoločnosti 
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6. Analýza ukazovateľov nákladovosti:  

a) Nákladovosť výnosov: (96,49 %) - na realizáciu svojich výnosov mala spoločnosť 

relatívne vysoké náklady.  

 

b) Nákladovosť odpisov: nákladovosť odpisov je relatívne nízka, nakoľko z celkových 

výnosov spoločnosť obetovala približne 2,42 % na odpisy.  

              

c) Nákladovosť miezd: Nákladovosť miezd je relatívne nízka, nakoľko z celkových výnosov 

z hospodárskej činnosti spoločnosť obetovala 7,06 % na mzdy (osobné náklady).  

 

d) Nákladovosť finančných nákladov: náročnosť výnosov na finančné náklady je veľmi 

nízka, nakoľko spoločnosť obetovala z celkových výnosov na finančné náklady len 

1,07 %. 

 

e) Nákladovosť tržieb za tovar: na základe ukazovateľa možno konštatovať, že priemerná 

marža, s ktorou spoločnosť predáva svoj tovar je približne 23 %, čo je vzhľadom na 

náklady a cudzie zdroje podniku veľmi nízka hodnota.  

 

f) Úroková miera: Podiel nákladových úrokov na cudzom kapitále je 1,05 %, čo je relatívne 

nízka hodnota.  

 

Výsledky ukazovateľov nákladovosti ukazujú, že spoločnosť vynaložila vzhľadom na 

svoje výnosy, pomerne vysoké  celkové náklady. Nízke náklady spoločnosť vynaložila 

v oblasti odpisov a osobných nákladov. Zhodnotenie ukazovateľov nákladovosti je 

prezentované v tabuľke 4.7. 

Tab. 4.7 Zhodnotenie ukazovateľov nákladovosti 

Nákladovosť výnosov 96,49 % 

Nákladovosť odpisov 2,42 % 

Nákladovosť miezd 7,06 % 

Nákladovosť finančných nákladov 1,07 % 

Nákladovosť tržieb za tovar 76,77 % 

Úroková miera 1,05 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov finančnej analýzy hodnotenej spoločnosti 



65 

 

 

 V rámci perspektívnej analýzy zdrojov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. (ukazovatele 

ex-ante) sa zameriame na ukazovatele Altmanovho vzorca, ktoré poskytujú predbežnú 

predstavu o budúcom vývoji ekonomicko-finančnej situácie spoločnosti, pričom vychádzame 

len z výsledkov hospodárskej činnosti za rok 2014. Ukazovatele majú informatívny charakter, 

nakoľko v priebehu ďalšieho obdobia môžu nastať situácie, ktoré vývoj ekonomicko-

finančnej situácie spoločnosti zmenia.  

Výsledok „Z-skóre“ Altmanovho vzorca (1,93) signalizuje, že finančná situácia 

spoločnosti je z hľadiska budúceho vývoja priemerná, nakoľko výsledok „Z – skóre“ je menší 

ako 2,9, ale zároveň väčší ako 1,2. 

 Za rok 2014 hospodársky výsledok spoločnosti výrazne ovplyvnilo rozhodnutie 

Colného úradu o dodatočnom výmere colného dlhu a dorubenie rozdielu dane v celkovej 

výške 161 273, 86 €. Colný dlh vznikol na základe colného zákona č. 199/2004 Z. z. podľa 

článku 201 ods. 1 písm. a) Colného kódexu, nakoľko pri dovoze tovaru vzniká prepustením 

tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu do voľného obehu.  

Zo zrealizovanej finančnej analýzy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 

vyplýva, že kľúčovým problémom spoločnosti je vysoký podiel cudzích zdrojov na celkových 

zdrojoch, vysoká hodnota zásob a neúmerne vysoká doba obratu obežného majetku 

a pohľadávok.  

 Z hľadiska budúceho vývoja sa spoločnosť nachádza na primeranej úrovni a teda je 

reálne možné aktuálne negatívny stav zvrátiť.  

4.3.2    Analýza schopností podniku – hodnotový reťazec 

Analýzu schopností podniku METALSPOJ, s. r. o. sme vypracovali na základe 

rozhovoru s vedúcou ekonomického oddelenia. Je nevyhnutné poznamenať, že analýza má len 

informatívny charakter.  

1. Primárne aktivity spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.: 

Vstupná logistika:  

Zamestnanci logistického úseku vykonávajú aktivity ako je príjem tovaru, 

uskladnenie, uvoľňovanie tovaru. V oblasti logistiky sa nevyskytujú v súčasnosti žiadne 

výrazné problémy.  
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Výstupná logistika:  

Zamestnanci skladového úseku vykonávajú činnosti spojené so skladovaním tovaru, 

dovozom a odvozom tovaru a distribúciou k zákazníkom. V oblasti výstupnej logistiky sa 

nevyskytujú v súčasnosti žiadne výrazné problémy.  

Marketing a predaj:  

V oblasti podpory predaja a reklamy spoločnosť nevykonáva žiadne opatrenia s výnimkou 

priameho marketingu. V oblasti obchodu a marketingových služieb spoločnosť kladie dôraz 

na dodržiavanie termínov dodávok, pravidelné osobné návštevy a riešenie problémov 

zákazníkov.  

Zamestnanci obchodného úseku aktívne vyhľadávajú potenciálnych zákazníkov, 

oslovujú ich (telefonicky, e-mailom), komunikujú s nimi a v prípade uzatvorenia obchodu 

poskytujú zákazníkom ďalšie služby. Súčasťou práce obchodných zástupcov je aj osobný 

predaj. Úlohou zamestnancov obchodného oddelenia je tiež tvorba ceny, ktorá je tvorená 

cenovou maržou pripočítanou k obstarávacej cene tovaru.  

V danej oblasti sa v spoločnosti vyskytujú značné problémy, nakoľko obchodní 

zástupcovia predávajú tovar s priemernou maržou 23 %, čo je nepostačujúce na pokrytie 

všetkých nákladov spoločnosti. Zamestnanci medzi sebou nekomunikujú a v oblasti predaja 

tovaru sa vyskytujú značné nezrovnalosti.  

Výrazným problémom je predaj tovaru, respektíve doba obratu obežného majetku, 

ktorej ukazovateľ naznačuje, že zamestnancom trvá približne 158 dní, pokiaľ sa im podarí 

predať tovar, ktorý nakúpia. Problémy s predajom tovaru sú odzrkadlené v neúmerne 

vysokom stave zásob k 31. 12. 2014 (1 684 242), z ktorého časť (nepresne definovaná 

čiastka) tvoria nepredajné zásoby. Oddelenie obchodu má na starosti tiež nákup tovaru od 

dodávateľov. Kľúčovou výhodou spoločnosti je v súčasnosti zmluvná dohoda s niekoľkými 

monopolnými spoločnosťami o výhradnom odbere tovaru, čo by malo tvoriť približne 60 % 

obratu spoločnosti. Uvedený stav je však len očakávaný.  

2. sekundárne aktivity spoločnosti METALSPOJ, s. r. o.: 

Zabezpečovanie a rozvoj technológie:  

V oblasti zabezpečovania krátkodobého a dlhodobého majetku rozhoduje výhradne 

vrcholový manažment spoločnosti. V danej oblasti sa v súčasnosti nevyskytujú žiadne 

výrazné zmeny. Kľúčovým problémom v oblasti zabezpečovania bolo financovanie 

dlhodobých investícií (administratívna budova) z krátkodobých zdrojov v roku 2010, čo 

výrazne negatívne poznačilo ekonomicko-finančnú situáciu spoločnosti. Spoločnosť je 
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z uvedeného dôvodu viazaná vysokými úvermi a ďalšími cudzími zdrojmi a podiel cudzích 

zdrojov podniku tvorí až 40 % z celkových zdrojov.  

Manažment ľudských zdrojov:  

Prijímanie zamestnancov je v kompetencii vrcholového manažmentu za účasti vedúcej 

ekonomického oddelenia, v oblasti vzdelávania nových zamestnancov sa vyskytujú značné 

problémy, nakoľko zamestnanci nemajú dostatok časového priestoru na zaúčanie nových 

pracovníkov. Uvedené problémy sa odzrkadľujú v častom prijímaní a prepúšťaní 

zamestnancov v krátkom časovom intervale. Zamestnanci spoločnosti sa zúčastňujú školení 

a kurzov vyplývajúcich zo zákona, predovšetkým v oblasti vedenia účtovníctva. Žiadne ďalšie 

vzdelávanie zamestnancov (mimo zákonne stanoveného) sa v spoločnosti nezabezpečuje.  

Podniková infraštruktúra:  

Vrcholový manažment nevykonáva žiadne činnosti spojené 

so strategickým plánovaním podnikateľskej činnosti, doposiaľ neboli vykonávané 

v spoločnosti žiadne situačné ani marketingové analýzy.  

V oblasti účtovníctva, ktorého vedenie má na starosti ekonomické oddelenie sa 

nevyskytujú žiadne výrazné problémy. Dohľad nad kvalitou objednaného tovaru nevykonáva 

žiadny zamestnanec a financovanie má na starosti vedúca ekonomického oddelenia 

a vrcholový manažment. Úlohou ekonomického oddelenia je dohľad nad pohľadávkami 

príslušných zákazníkov, s ktorými majú uzatvorený obchod.  

V tejto oblasti sa taktiež vyskytujú výrazné problémy, čo je možné vidieť aj v hodnote 

ukazovateľa doby obratu pohľadávok, ktorý naznačuje, že spoločnosti trvá približne 76 dní, 

pokiaľ dostane zaplatené pohľadávky od odberateľov. Hlavným problémom je, že 

odberateľom, ktorí neuhradili svoje záväzky voči spoločnosti sa naďalej dodáva tovar, čo 

výrazne negatívne ovplyvňuje hospodársku činnosť spoločnosti.  

Zrealizovaním priameho rozhovoru s vedúcou ekonomického oddelenia sme ďalej 

zistili, že v podniku prevládajú značné problémy v komunikácií medzi zamestnancami 

v rámci medziľudských vzťahov, čo sa  výrazne negatívne prejavuje na výkone práce 

zamestnancov.  

Spoločnosť nemá zavedený funkčný systém znalostného manažmentu, ktorý 

by zabezpečoval plynulý prenos dôležitých informácií medzi zamestnancami. Spoločnosť 

využíva pre svoje potreby informačný systém zabezpečený programom KARÁT a MONEY 

S3, ale prístup k týmto systémom má len vedúca ekonomického oddelenia a externý správca 

sietí.  
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Najpoužívanejšími informačno-komunikačnými technológiami zamestnancov 

spoločnosti je prostredie internetu, e-mail a databázy zákazníkov. 

Zo zrealizovanej analýzy schopností spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. vyplýva, 

že hlavným problémom spoločnosti sú činnosti obchodného úseku a činnosti vrcholového 

manažmentu. Obchodné oddelenie predáva tovar s príliš nízkou maržou, ktorá nepostačuje 

na pokrytie nákladov a záväzkov podniku. Výrazné problémy vidieť v dobe obratu 

pohľadávok, ktorá je neúmerne vysoká a spoločnosť tak stráca pohotovú likviditu. Nákup 

ďalšieho tovaru a jeho následný predaj odberateľom, ktorí neuhradia svoje pohľadávky 

výrazne negatívne ovplyvňuje chod spoločnosti.  

Vrcholový manažment nevykonáva činnosti zamerané na plnenie strategických cieľov 

spoločnosti, nakoľko nie sú realizované žiadne analýzy zdrojov a schopností spoločnosti 

a formulované strategické ciele, čo sa veľmi negatívne odráža v hospodárskych výsledkoch 

spoločnosti. Výrazne negatívnym krokom vrcholového manažmentu bolo financovanie 

dlhodobých investícií z krátkodobých finančných zdrojov, čo negatívne ovplyvňuje 

ekonomicko-finančnú situáciu spoločnosti už niekoľko rokov a v blízkej budúcnosti sa 

neočakáva výrazné zlepšenie v danej oblasti.  

4.4 Zhodnotenie výsledkov externej a internej situačnej analýzy  

       spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. – SWOT analýza 

 Pre účely zhodnotenia celkovej situácie spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. bola 

uplatnená metóda SWOT analýzy, ktorej výsledky sú nasledovné:  

SILNÉ STRÁNKY: 

 nízka miera opotrebenia dlhodobého majetku,  

 vysoká hodnota dlhodobého majetku,  

 výborná bežná likvidita (za predpokladu splatenie krátkodobých pohľadávok), 

 výborná celková likvidita (za predpokladu splatenia krátkodobých pohľadávok),  

 efektívne využitie aktív,  

 nízka nákladovosť odpisov,  

 nízka nákladovosť miezd, 

 nízka nákladovosť finančných nákladov,  

 nízke úrokové zaťaženie. 
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SLABÉ STRÁNKY: 

 nízka doba obratu neobežných aktív,  

 vysoká doba obratu obežného majetku,  

 vysoká doba obratu pohľadávok,  

 nízka doba obratu celkových aktív,  

 nedostatočná pohotová likvidita (nízka hodnota absolútnych peňažných 

prostriedkov),  

 vysoká hodnota záväzkov,  

 vysoká hodnota bankových úverov,  

 nedostatočná solventnosť,  

 vysoká miera zadlženosti (vysoký podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch), 

 vysoká doba obratu záväzkov,  

 nízka úroveň rentability celkových aktív,  

 nízka úroveň rentability vlastných zdrojov,  

 nízka schopnosť podniku splácať požičaný kapitál,  

 vysoký podiel nákladov na celkových výnosoch,  

 nízka priemerná marža,  

 absencia marketingovej komunikácie,  

 absencia znalostného manažmentu. 

PRÍLEŽITOSTI: 

 rast reálneho HDP (rasť dopytu po produkcii odberateľov, predpokladá zvýšenie 

dopytu po tovare, s ktorým spoločnosť obchoduje),  

 pokles miery inflácie (zvýšenie kúpnej sily podporí odberateľov pre zvýšenie 

produkcie),  

 predpokladaný nárast objemu produkcie v odvetviach stavebného, 

automobilového, energetického, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, 

 pokles cien elektrickej energie,  

 pokles cien pohonných hmôt, 

 zmluvné vzťahy s monopolnými podnikmi o výhradnom dodávaní tovaru. 

HROZBY:  

 vstup nových podnikov do odvetvia (zvyšovanie konkurenčného tlaku), 

 silný konkurenčný boj (dokonalá konkurencia), 
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 zvyšovanie cien dodávateľmi (závislosť od dodávateľov), 

 znižovanie kvality dodávaného tovaru,  

 vysoká predpokladaná doba splácania cudzieho kapitálu z interných zdrojov, 

 starnutie populácie, 

 znižovanie nezamestnanosti (neschopnosť nájsť kvalifikovanú pracovnú silu – 

predovšetkým obchodných zástupcov). 

Zásadným problémom spoločnosti vysoký podiel cudzích zdrojov a nízka schopnosť 

splácať cudzí kapitál z vlastných zdrojov. Podnik viaže vysokú hodnotu kapitálu v zásobách, 

predáva s nízkou maržou a vysoký podiel finančných prostriedkov viaže tiež v krátkodobých 

pohľadávkach, ktorých splatenie by mohlo zlepšiť celkovú ekonomicko-finančnú situáciu 

spoločnosti.  

V prílohe č. 3 je prostredníctvom grafov prezentovaný vývoj hlavných medziročných 

ukazovateľov, ovplyvňujúcich hospodársku činnosť spoločnosti v porovnaní rokov 2008 – 

2014, ktorý naznačuje, že situácia spoločnosti v roku 2014 nebola práve najpriaznivejšia.  

SWOT analýza naznačuje, že slabé stránky podniku výrazne prevyšujú silné stránky. 

Spoločnosť však podľa výsledku indexu Altmanovho vzorca nevykazuje známky bankrotu 

a teda je predpoklad celkového zlepšenia situácie, ktorú ponúkajú príležitosti na trhu.  
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5 NÁVRHY A ODPORÚČANIA 

 Na základe vypracovanej situačnej analýzy spoločnosti METALSPOJ, s. r. o., 

navrhujeme niekoľko odporúčaní pre zefektívnenie hospodárskej činnosti podniku 

so zameraním na primárne a sekundárne aktivity podniku.  

 Nakoľko sa spoločnosť napriek nepriaznivej situácii nenachádza na hranici bankrotu, 

opatrenia, vedúce k zlepšeniu situácie podniku môžu priniesť pozitívne výsledky 

vo výsledkoch hospodárskej činnosti spoločnosti.  

5.1 Návrhy pre prax na úrovni primárnych aktivít podniku  

 Spoločnosť METALSPOJ, s. r. o. pôsobí v trhovej štruktúre dokonalej konkurencie, 

kde je výrazne ovplyvňovaná tlakom konkurenčných podnikov. Spoločnosť tak môže 

v dokonale konkurenčnom prostredí operovať zvyšovaním úrovne marketingovej 

komunikácie a zvyšovaním kvality dodávaných tovarov a poskytovaných služieb zákazníkov. 

Tvorba ceny je vo vysokej miery závislá od konkurencie, napriek tomu existujú nástroje, 

ktoré znižujú konkurenčné tlaky na znižovanie ceny tovaru.  

Spoločnosť by sa mala zamerať na posilnenie marketingovej komunikácie. Spoločnosť 

METALSPOJ, s. r. o. nemá vlastnú webovú stránku (len webová stránka materskej 

spoločnosti). Vytvorenie kvalitnej webovej stránky spolu so sponzorovanými odkazmi 

prostredníctvom najpoužívanejšieho internetového vyhľadávača Google môže zvýšiť 

povedomie potenciálnych zákazníkov o ponuke spoločnosti.  

 Ďalším efektívnym marketingovým krokom by mohlo byť vytvorenie propagačných 

materiálov s ponukou tovaru a ich pravidelné distribuovanie stálym aj potenciálnym 

zákazníkom.  

 V oblasti podpory predaja by sa mala spoločnosť zamerať na pravidelnú účasť 

na veľtrhoch odvetví, v ktorých pôsobí. Účasť na veľtrhoch môže zvýšiť povedomie podnikov 

o ponuke tovaru spoločnosti priamou cestou. Výhodou veľtrhov je tiež možnosť priameho 

oslovenia a komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi.  

 V oblasti obchodu by sa mala spoločnosť zamerať na zvyšovanie obchodnej marže, 

nakoľko hodnota priemernej marže (23 %), s ktorou v súčasnosti spoločnosť predáva svoj 

tovar je nepostačujúca na pokrytie nákladov a záväzkov podniku. Obchodní zástupcovia 

by mali pri každom uzatvorenom obchode dôkladne zvažovať všetky aspekty, ktoré vedú 

k stanoveniu výšky marže a brať ohľad na potreby spoločnosti.  
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 Nakoľko predaj tovaru je v kompetencii obchodných zástupcov spoločnosti, mali by 

zvažovať ďalšiu dodávku tovaru s ohľadom na  doposiaľ zaplatené, respektíve nezaplatené 

pohľadávky voči spoločnosti. Nezaplatené pohľadávky sú jedným z kľúčových problémov 

spoločnosti. Je nevyhnutné zamerať sa na vymáhanie pohľadávok od odberateľov 

a neposkytovať ďalší tovar za predpokladu neuhradenej predošlej pohľadávky.  

  

5.2 Návrhy pre prax na úrovni sekundárnych aktivít podniku 

 Zefektívnenie činností podniku na úrovní sekundárnych aktivít je predovšetkým 

v kompetencii vrcholového manažmentu.  

 Spoločnosť by sa mala zamerať na pravidelné vypracovávanie podnikateľskej 

stratégie, ktorej predchádza situačná analýza externých a interných faktorov, ovplyvňujúcich 

jej podnikateľskú činnosť. 

 Riešením môže byť zamestnanie odborníka v oblasti strategického plánovania, 

prípadne oslovenie expertných spoločností, ktoré by pravidelne vypracovávali situačnú 

analýzu podniku s následným formulovaním vhodnej podnikateľskej stratégie.  

 Rovnako v oblasti marketingového plánovania, by bolo vhodné vypracovať 

marketingovú stratégiu profesionálnou marketingovou spoločnosťou.  

 Spoločnosť by sa mala zamerať na zníženie doby obratu tovaru a pohľadávok. 

Spoločnosť viaže v zásobách vysokú hodnotu finančných prostriedkov, preto by malo byť 

cieľom spoločnosti zníženie stavu zásob.  

 Vrcholový manažment by mal pristúpiť k sprísneniu pracovných podmienok 

obchodných zástupcov, ktorí predávajú tovar s veľmi nízkou maržou. Ďalším významným 

krokom by mala byť snaha o vymoženie krátkodobých pohľadávok, ktorých splatenie povedie 

k zvýšeniu úrovne likvidity spoločnosti. Pri nesplatení pohľadávok by nemal byť zákazníkom 

dodávaný ďalší tovar.  

 Činnosť spoločnosti by mala smerovať k postupnému znižovaniu podielu cudzích 

zdrojov na celkových zdrojov, čo môže dosiahnuť len efektívnou podnikateľskou činnosťou: 

 zvýšenie marže,  

 zníženie stavu pohľadávok,  

 zníženie stavu zásob,  

 zníženie stavu záväzkov.  

 Pozitívnym krokom k zlepšeniu celkovej situácie spoločnosti by mohla byť integrácia 

znalostného manažmentu. Zavedenie znalostného manažmentu môže spoločnosti zefektívniť 
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vyhľadávanie informácií a znalostí, zabezpečiť uchovávanie informácií počas činností 

a zlepšiť celkový proces plánovania v podniku. V neposlednom rade môže viesť k zlepšeniu 

úrovne komunikácie medzi zamestnancami, čo je taktiež jeden z kľúčových problémov 

spoločnosti. V rámci znalostného manažmentu by sa mala spoločnosť zamerať 

na personalizačnú stratégiu (stratégia ťahu – Pull strategy), ktorá sa sústredí na budovanie 

kultúry a klímy podporujúcej spoluprácu, dôveru a spolupracuje tiež s expertmi (priama 

komunikácia medzi pracovníkmi, časté pracovné stretnutia, porady, podpora tímov 

a podobne). 

 Vrcholový  manažment by sa mal zamerať na pravidelné vzdelávanie zamestnancov 

na všetkých úrovniach činností spoločnosti.  

 Efektívnym riešením by mohlo byť zavedenie systému manažérstva kvality TQM 

(Total Quality Management), ktoré sa orientuje na princíp permanentného zlepšovania 

procesov, na zákazníkov a na zvyšovanie kvality.  

 TQM by nemalo byť cieľom podniku, ale štýl riadenia, teda prostriedok k dosiahnutiu 

strategických cieľov. Modely manažérstva kvality TQM má štyri piliere, ktorými sú zákazníci 

(spokojnosť zákazníkov), systém, respektíve procesy (systémový prístup, proces trvalého 

zlepšovania jednotlivcov, tímov a celého podniku), ľudia (štýl vedenia zamestnancov) 

a nástroje zvyšovania kvality (napríklad PDCA cyklus – permanentné zdokonaľovanie 

a zvyšovania kvality procesov, plánovanie činnosti, realizácia činnosti, kontrola priebehu 

činnosti, integrovanie činnosti do procesu). 

 Podstatným krokom pri realizácii zmien v podniku je predovšetkým plánovanie, 

ktorému predchádza analýza súčasného a minulého stavu. Vrcholový manažment by mal 

klásť dôraz na pravidelné formulovanie strategických cieľov podniku, realizáciu plánov, 

hodnotenie a následné zasahovanie do činností s cieľom ich zefektívnenia smerom 

k želanému stavu. 
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6 ZÁVER 

 Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na význam vypracovávania situačnej analýzy 

pre hospodársku činnosť podnikov. 

 Spracovanie teoretických poznatkov, čerpaných z odbornej literatúry poskytlo 

dostatok dôvodov pre zistenie, že  situačná analýza má významné miesto v podnikateľskej 

činnosti podnikov a mala by predchádzať každej dobre formulovanej podnikateľskej stratégii.  

 Analýza externých faktorov, pôsobiacich na podnik podáva obraz o skutočnostiach, 

ktoré síce podnik nedokáže ovplyvniť, ale dokáže sa na ne pripraviť a smerovať tak svoju 

podnikateľskú stratégiu k dosahovaniu cieľov.  

 Interné faktory podnik môže svojou činnosťou ovplyvniť, aj keď nepriamo sú taktiež 

závislé na externých faktoroch. Podniky, fungujúce v trhovej štruktúre dokonalej konkurencie 

by mali klásť dôraz na pravidelne vypracovávanie situačnej analýzy a následné formulovanie 

podnikateľskej stratégie, nakoľko sú vo výraznej miere ovplyvňované tlakom konkurencie.  

 Vypracovanie situačnej analýzy podniku METALSPOJ, s. r. o. preukázalo, že situácia 

podniku nie je práve najpriaznivejšia. Situačná analýza odhalila mnoho slabých stránok 

spoločnosti, ktoré výrazne prevyšujú silné stránky. V rámci analýzy vonkajších faktorov sa 

ukázalo, že spoločnosť má relatívne dobré vyhliadky do budúcna (rast HDP, pokles inflácie).  

 Kľúčovými problémami spoločnosti v oblasti interných faktorov je predovšetkým 

vysoký podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch, vysoký stav krátkodobých 

pohľadávok, vysoká hodnota stavu zásob a nízka priemerná marža, s ktorou podnik predáva 

svoj tovar. Úroveň marketingovej komunikácie spoločnosti je veľmi nízka, nakoľko okrem 

priameho marketingu spoločnosť nevyvíja žiadne iné aktivity zamerané na plnenie 

marketingových cieľov. Absentuje reklama aj podpora predaja.  

 Problémy sa tiež vyskytujú v oblasti vnútropodnikovej komunikácie medzi 

zamestnancami, čo veľmi negatívne ovplyvňuje chod spoločnosti.  

 Spoločnosť však má relatívne dobré vyhliadky do budúcna. Pozitívnymi vyhliadkami 

sú rast reálneho HDP a pokles inflácie. Spoločnosť by sa mala zamerať predovšetkým 

na znižovanie podielu cudzích zdrojov, znižovanie stavu pohľadávok, znižovanie stavu zásob 

a zvyšovanie obchodnej marže. V neposlednom rade by mala spoločnosť pristúpiť 

k zefektívneniu marketingovej komunikácie a zlepšeniu vnútropodnikovej komunikácie.  

 Význam situačnej analýzy je nepopierateľný, nakoľko odhaľuje všetky faktory, 

pôsobiace na podnik a ponúka priestor na zamyslenie sa nad novou podnikateľskou 

stratégiou. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 a.s. – akciová spoločnosť 

 DM – dlhodobý majetok 

 DOZ – doba obratu záväzkov 

 FP – finančná páka 

 HDP – hrubý domáci produkt 

 KPPN – ukazovateľ prvotnej platobnej neschopnosti 

 L1 – pohotová likvidita, likvidita 1. stupňa 

 L2 – bežná likvidita, likvidita 2. stupňa 

 L3 – celková likvidita, likvidita 3. stupňa 

 NFN – nákladovosť finančných nákladov 

 NM – nákladovosť miezd 

 NO – nákladovosť odpisov 

 NTT – nákladovosť tržieb za tovar 

 NV – nákladovosť výnosov 

 NVCA – náročnosť výnosov na celkové aktíva 

 ROA – return on assets (rentabilita celkových aktív) 

 ROE – return on equity (rentabilita vlastných zdrojov) 

 ROI – return on investment (rentabilita celkových zdrojov) 

 ROL – return on liabilities (rentabilita cudzích zdrojov) 

 ROS – return on sales (rentabilita tržieb) 

 s. r. o. – spoločnosť s ručením obmedzeným 

 UCZ – ukazovateľ celkovej zadlženosti 

 UFS – ukazovateľ finančnej samostatnosti 

 UNCK – ukazovateľ návratnosti cudzieho kapitálu 

 UR – ukazovateľ reciprocity 

 USL – ukazovateľ solventnosti 

 USM – ukazovateľ samoreprodukcie 

 UÚZ – ukazovateľ úverovej zadlženosti 

 UZK – ukazovateľ zloženia kapitálu 

 ÚM – úroková miera 

 Z-skóre – Altmanov index finančného zdravia podniku, zahŕňajúci päť ukazovateľov 

 Z. z. – Zbierka zákonov 



 
 

 



 
 

ZOZNAM PRÍLOH  

Príloha č. 1 Výpočty finančných ukazovateľov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 

Príloha č. 2 Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov, ovplyvňujúcich 

podnikateľskú činnosť spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. v porovnaní rokov 2008 – 2014 

Príloha č.  3 Porovnanie hlavných medziročných ukazovateľov, ovplyvňujúcich hospodársku 

činnosť spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. v období rokov 2008 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Príloha č. 1 Výpočty finančných ukazovateľov spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za rok 2014 

1. Analýza ukazovateľov aktivity:  

                                                                        súčet oprávok k DM 

a) Koeficient opotrebenia DM =                                                                                = 

                                                       súčet obstarávacích cien DM (brutto hodnota) 

         593 837 

=                         =  0,18 . 100 = 18 % 

       3 381 594 

                                    súčet obstarávacích cien DM (brutto hodnota) 

b) Doba životnosti DM  =                                                                                     = 

                                                        súčet oprávok k DM 

 

            3 381 594 

=                               = 5,69 

             593 837 

 Doba životnosti dlhodobého majetku je približne 5,5  roka.  

                                                                                         tržby         

c) Ukazovateľ obratu neobežných aktív =                                                             = 

                                                                 neobežný majetok (netto hodnota) 

      4 656 125 

=                                  = 1,67 

            2 787 757 

                                                                                 priemerný stav obežného majetku 

d) Ukazovateľ doby obratu obežného majetku =                                                             = 

                                                                                náklady na obstaranie : 365 

 

      (1 661 643 + 1 423 037) : 2 

=                                                  = 158 

             3 569 004 : 365 

  

                                                                              priemerný stav pohľadávok 

e) Ukazovateľ doby obratu pohľadávok =                                                               = 

                                                                                  tržby : 365 

 

      (1 622 278 + 889 332) : 2 

=                                                 = 76,4 

          4 656 125 : 365 

   



2 

 

Koeficient obratovosti tovaru = 365 : 158 = 2,3 

Koeficient obratovosti pohľadávok = 365 : 76 = 4,8 

  

                                                                      celkové výnosy          4 741 841 

f) Ukazovateľ obratu celkových aktív =                                 =                         = 0,85 

                                                                celkové aktíva            5 549 942 

 

  

2. Analýza ukazovateľov likvidity:  

a) Absolútne ukazovatele likvidity:  

 absolútna výška peňažných prostriedkov: 37 061,- 

 absolútna výška krátkodobých prostriedkov: 37 061,- 

 celkové záväzky podniku: 855 202,- 

 bankové úvery a finančné výpomoci: 1 386 288,- 

 celková zadlženosť podniku: 2 241 490,- 

 saldo platobnej neschopnosti: 2 136 497,- 

b) Rozdielové ukazovatele likvidity:  

 čistý pohotový peňažný fond: - 553 760 

 čistý peňažný fond: 445 372 

 čistý pracovný prevádzkový kapitál: 2 129 614 

 fond peňažných prostriedkov: 3 830 093 

c) Pomerové ukazovatele likvidity: 

 pohotová likvidita: 

       pohotové peňažné prostriedky              37 061 

L1 =                                                         =                          = 0,062 

            krátkodobé záväzky                        590 821 

 

 

 bežná likvidita: 

           pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé pohľadávky        37 061 + 999 132 

L2 =                                                                                                  =                                = 1,75 

                                    krátkodobé záväzky                                               590 821 
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 celková (bilančná) likvidita: 

           pohotové peňažné prostriedky + krátkodobé pohľadávky + zásoby 

L3 =                                                                                                                  = 

                                        krátkodobé záväzky 

 

    37 061 + 999 132 + 1 684 242            2 720 435 

=                                                      =                          = 4,60 

                    590 821                                590 821 

 

 ukazovateľ prvotnej platobnej neschopnosti:  

celkové záväzky                848 302 

KPPN =                                      =                        = 0,81 

                celkové pohľadávky          1 040 882 

 

 ukazovateľ solventnosti: 

              výsledok hospodárenia z hospodárskej + odpisy                 281 116 

USL =                                                                                         =                        = 0,5 

             krátkodobé záväzky – pohotové peňažné prostriedky          553 760 

  

3. Analýza ukazovateľov zadlženosti:  

a) Ukazovateľ finančnej samostatnosti (%): 

              vlastné imanie                3 308 452 

UFS =                           . 100 =                       . 100 = 59,6 % 

              celkové zdroje                5 549 942 

b) Ukazovateľ celkovej zadlženosti:  

               cudzie zdroje                   2 241 490 

UCZ =                             . 100 =                       . 100 = 40,38 

                majetok                          5 549 942 

c) Ukazovateľ reciprocity:  

             celkové aktíva          5 549 942 

UR =                              =                         = 2,47 

             cudzie zdroje            2 241 490 

d) Ukazovateľ úverovej zadlženosti (%): 

                     úvery                           1 386 288 

UÚZ =                            . 100 =                           . 100 = 24,9 % 

        celkové aktíva                    5 549 942 
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e) Ukazovateľ zloženia kapitálu:  

        vlastné zdroje        3 308 452 

UZK =                           =                      =  1,47 

              cudzie zdroje         2 241 490 

 

f) Finančná páka:  

             celkové zdroje         5 549 942 

FP =                              =                         = 1,67 

            vlastné zdroje           3 308 452 

g) Doba obratu záväzkov:  

              priemerný stav záväzkov       (591 821 + 586 911) : 2         588 866 

DOZ =                                              =                                          =                    = 46,97 

                     náklady : 365                          4 575 661 : 365               12 536 

 

 

4. Analýza ukazovateľov rentability: 

a) Rentabilita celkových aktív: 

                  čistý zisk                        119 516     

ROA =                             . 100 =                      . 100 = 2,15  

               celkové aktíva                 5 549 942 

 

b) Rentabilita vlastných zdrojov:  

                  čistý zisk                      119 516 

ROE =                          . 100 =                        . 100 = 3,61 

              vlastné zdroje                 3 308 452 

 

c) Rentabilita cudzích zdrojov (%):  

                 čistý zisk                     119 516 

ROL =                          . 100 =                      . 100 = 5,33 % 

              cudzie zdroje                2 241 490 

 

d) Rentabilita celkových zdrojov:  

               nákladové úroky + čistý zisk                   23 651 + 119 516 

ROI =                                                      . 100 =                                   . 100 = 2,57 

                  celkové zdroje                                           5 549 942 
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e) Rentabilita tržieb:  

 

                   čistý zisk                     119 516 

ROS =                          . 100 =                         . 100 = 2,56 

                celkové tržby                4 565 125 

f) Náročnosť výnosov na celkové aktíva:  

             celkové aktíva                    5 549 942 

NVCA =                                . 100 =                        . 100 = 117,04 

                  celkové výnosy                   4 741 841 

g) Ukazovateľ návratnosti cudzieho kapitálu: 

                    cudzie zdroje             2 241 490 

UNCK =                                =                       = 9,56  

                  netto cash flow            234 452 

               (čistý zisk + odpisy) 

h) Ukazovateľ samoreprodukcie:  

               vlastné zdroje          3 307 452 

USM =                              =                     = 14,11 

              netto cash flow          234 452 

 

5. Analýza ukazovateľov nákladovosti:  

a) Nákladovosť výnosov:  

            celkové náklady                4 575 661 

NV =                               . 100 =                      . 100 = 96,49 

             celkové výnosy                4 741 841 

 

 

b) Nákladovosť odpisov:  

 

                        odpisy                                          114 936 

NO =                                                     . 100 =                     . 100 = 2,42 % 

                  celkové výnosy                                 4 741 841 

 

c) Nákladovosť miezd: 

                     osobné náklady                                  335 066 

NM =                                                     . 100 =                       . 100 = 7,06 % 

           výnosy z hospodárskej činnosti                 4 741 841 
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d) Nákladovosť finančných nákladov:  

               finančné náklady                   50 757 

NFN =                                 . 100 =                      . 100 = 1,07 % 

               celkové výnosy                    4 741 841 

 

e) Nákladovosť tržieb za tovar:  

              náklady za predaný tovar                    3 569 004 

NTT =                                                 . 100 =                      . 100 = 76,77 % 

             tržby za predaný tovar                         4 648 875  

 

f) Úroková miera:  

               nákladové úroky                  23 651 

ÚM =                                 . 100 =                     . 100 = 1,05 % 

              cudzie zdroje                      2 241 490 

 

 

Ukazovatele Altmanovho vzorca:  

             netto cash flow              234 452 

x1 =                                     =                      =  0,042 

          celkové zdroje krytia       5 549 942 

 

            nerozdelený zisk           2 280 462 

x2 =                                    =                       =  0,410 

         celkové zdroje krytia       5 549 942 

  

           hrubý zisk + nákladové úroky        131 489 + 23 651 

x3 =                                                     =                                  = 0,027 

             celkové zdroje krytia                        5 549 942 

 

                       vlastné zdroje krytia                         3 308 452 

x4 =                                                                   =                        = 1,476 

          cudzie zdroje krytia – časové rozlíšenie        2 241 379 

              celkové výnosy               4 741 841 

x5 =                                       =                        = 0,854 

            celkové zdroje krytia         5 549 942 

„Z – skóre“ = (0,717 . 0,042) + (0,847 . 0,410) + (3,107 . 0,027) + (0,420 . 1,476) + (0,998 . 0, 

854) = 0,030 + 0,347 + 0,083 + 0,619 + 0,852 = 1,93 
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Príloha č. 2 Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov, ovplyvňujúcich 

podnikateľskú činnosť spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. v porovnaní rokov 2008 – 2014 

Vývoj HDP (mld. EUR) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

 

Medziročná zmena HDP (%) v porovnaní rokov 2008 – 2014 
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Vývoj miery nezamestnanosti (%) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

 

Vývoj ročnej miery inflácie (%) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovania podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Príloha č. 3 Porovnanie hlavných medziročných ukazovateľov, ovplyvňujúcich hospodársku 

činnosť spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. v období rokov 2008 – 2014 

Tržby (tis. EUR) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 

Obchodná marža (tis. EUR) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 
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Zisk po zdanení (tis. EUR)  v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 

 

Zásoby (tis. EUR) v porovnaní rokov 2008 - 2014 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 
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Krátkodobé pohľadávky (tis. EUR) v porovnaní rokov 2008 -2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 

 

Krátkodobé záväzky (tis. EUR) v porovnaní rokov 2008 – 2014 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ spoločnosti METALSPOJ, s. r. o. za 

účtovné obdobia rokov 2008 – 2014 
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