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1. Úvod 

 

Vznik finančnej analýzy úzko súvisí so vznikom peňazí. Najskôr to boli len 

jednoduché výpočty obchodníkov pre vlastné potreby. Štruktúra a úroveň uskutočňovaných 

finančných analýz sa postupne zdokonaľovala a vylepšovala. Finančná analýza ako moderná 

metóda hodnotenia podniku vznikla v USA, odkiaľ sa dostala do Európy a posledné dve 

desaťročia sa tento pojem začal udomácňovať  aj v Českej republike a na Slovensku.  

V súčasnej dobe, preplnenej dianím okolo hospodárskej a finančnej svetovej krízy, sa 

každý podnik snaží postupovať v svojej činnosti čo najopatrnejšie a najrozumnejšie. Práve 

preto sa finančná analýza dostáva do popredia viac ako kedykoľvek predtým. Manažéri 

a majitelia podnikov potrebujú  mať pre kvalitné riadenie podniku podrobný prehľad  o jeho 

jednotlivých  častiach. Informácie z finančnej analýzy sú dôležité aj pre potencionálnych 

investorov, banky, a mnoho ďalších subjektov. Práve pre jej dôležitosť a potrebnosť som si 

vybrala túto tému.  

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bude, ako samotný názov hovorí, zhodnotiť 

výkonnosť vybraného podniku na základe rôznych metód finančnej analýzy. Za týmto účelom 

najskôr vymedzím pojem finančnej analýzy vo všeobecnej rovine, a následne budem 

aplikovať vybrané metódy finančnej analýzy na vybranú spoločnosť. Pokúsim sa zhodnotiť 

jej aktuálnu situáciu a sformulovať vhodné odporúčania pre jej budúce fungovania. 

Bakalárska práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej teoretickej časti je 

charakterizovaná finančná analýza, jej zdroje informácií, jednotlivé metódy, a taktiež 

jednotlivé pomerové ukazovatele. Druhá časť sa už venuje priamo aplikácií finančnej analýzy 

na vybranom podniku za obdobie piatich rokov, a to od roku 2005 do roku 2009.  
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2. Teoretické východiska 

Finančná analýza je v novodobých podnikoch neodmysliteľnou súčasťou finančného 

riadenia. Je to súhrnné vyjadrenie úrovne všetkých podnikových aktivít, ktorými sa podnik na 

trhu prezentuje. V praxi sa stretávame s najrôznejšími prístupmi a technikami analýzy, avšak 

všetky sledujú rovnaký cieľ – podať čo najpresnejší obraz o finančnej situácií podniku.  

Od finančnej situácie je odvodené finančné zdravie podniku. O finančne zdravom 

podniku môžeme hovoriť vtedy, ak nemá problémy s včasným uhradzovaním splatných 

záväzkov a aby  táto schopnosť bola zachovaná aj do budúcnosti ( tzv. dlhodobá likvidita). 

Finančné zdravie je teda v zásade najviac ovplyvňované likviditou a rentabilitou podniku. 

Finančná analýza môže byť zameraná retrospektívne alebo perspektívne. 

Retrospektívne zameranie znamená vysvetlenie súčasného stavu, analýzu existujúcej 

finančnej situácie pomocou pohľadu do minulosti – popisom jednotlivých činiteľov a ich 

vplyvu na podnik. Perspektívne zameranie sa usiluje vývoj finančnej situácie predpovedať. 

Kvalitné informácie sú základom dobrej finančnej analýzy, a tie je možné získať 

hlavne z účtovných výkazov, zo súvahy, z výkazu ziskov a strát, a z výkazov cash flow. 

 

2.1.  Účtovné výkazy 

Účtovné výkazy sú základným zdrojom  informácií pre finančnú analýzu. Ovplyvňujú 

rozhodovanie všetkých zainteresovaných subjektov – vedenie podniku, akcionárov, 

investorov, veriteľov atď.
 1

 

Zachycujú pohyb financií podniku vo všetkých fázach podnikovej činnosti. Podľa 

účelu, ku ktorému slúžia, ich môžeme rozdeliť do 2 skupín:  

 Výkazy finančného účtovníctva – poskytujú informácie predovšetkým externým 

užívateľom. Zahŕňajú prehľad o stave a štruktúre majetku,  zdrojoch krytia, tvorbe 

a použitia hospodárskeho výsledku a o pohybe peňažných tokov.  

 Výkazy vnútropodnikového účtovníctva – každý podnik si ich vytvára podľa 

svojich vlastných potrieb a požiadaviek. Patria sem napríklad výkazy zobrazujúce 

čerpanie podnikových nákladov v rôznom členení ( druhové, kapacitné, ...), 

výkazy o spotrebe nákladov na jednotlivé výkony apod. 

                                                           
1
  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedena 
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Výkazy finančného účtovníctva sú hlavnou súčasťou účtovnej závierky. Predstavuje 

súbor finančných výkazov, zostavených účtovnou jednotkou za dané účtovné obdobie. Tvoria 

ju výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, príloha k účtovnej 

závierke.  

Zostavovanie účtovnej závierky sa v Českej aj Slovenskej republike riadi Zákonom 

o účtovníctve, a tiež platí, že spoločnosti spĺňajúce isté kritériá si musia nechať účtovnú 

závierku overiť audítorom. 

 

2.2.  Súvaha  

Za sprostredkovanie informácií o podnikovom majetku a finančných zdrojoch jeho 

krytia zodpovedá súvaha. Je to súpis majetku, ktorý je v súvahe reprezentovaný položkou 

aktíva, a zdrojov jeho krytia (pasíva).  

Štruktúra súvahy je znázornená na nasledujúcom obrázku:
2
 

Obr. 2.1. : Súvaha 

Pri štruktúre aktív sa hodnotí hlavne likvidita podniku (schopnosť hradiť záväzky) , 

štruktúra pasív nám zase hovorí o stupni zadlženosti (finančnej samostatnosti) podniku. 

 

                                                           
2
 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4 

Aktíva Pasíva 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie A. Vlastné imanie 

B. Stále aktíva (fixný majetok)      A.1.  Základné imanie 

     B.1.  Nehmotný investičný majetok      A.2.  Kapitálové fondy 

     B.2.  Hmotný investičný majetok      A.3.  Fondy zo zisku 

     B.3.  Finančné investície      A.4.  Hospodársky výsledok minulých rokov 

C. Obežné aktíva (obežný majetok)      A.5.  Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 

     C.1.  Zásoby B. Cudzie zdroje 

     C.2.  Dlhodobé pohľadávky      B.1.  Rezervy 

     C.3.  Krátkodobé pohľadávky      B.2.  Dlhodobé záväzky 

     C.4.  Finančný majetok      B.3.  Krátkodobé záväzky 

D. Ostatné aktíva - prechodné účty aktív      B.4.  Bankové úvery 

     D.1.  Časové rozlíšenie C. Ostatné pasíva - prechodné účty pasív 

     D.2.  Dohadné účty aktívne      C.1.  Časové rozlíšenie 

       C.2.  Dohadné účty pasívne 

MAJETOK KAPITÁL 
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2.3.  Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát – výsledovka, sprostredkováva informácie o podnikových 

výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu zistíme hospodársky výsledok podniku – zisk alebo 

stratu  za analyzované obdobie. 

Výnosy sú chápané ako  peňažné vyjadrenie výsledkov podnikovej činnosti , ktoré 

zobrazujú čiastky získané z predaja tovarov a služieb. Náklady sú charakterizované ako 

peňažné zaznamenávanie spotreby výrobných faktorov. V súvislosti so vznikom nákladov je 

späté zníženie majetku podniku vykazovaného v súvahe. V praxi sa vo výkaze ziskov a strát 

náklady objavia ako opotrebenie alebo spotreba majetku.
3
 

  Podobným spôsobom ako súvahu je možné pre účely finančnej analýzy upraviť aj 

výkaz ziskov a strát. Štruktúra výkazu delí výnosy a náklady do 3 skupín a v tomto poradí – 

na prevádzkové, finančné a mimoriadne. 

Tržby za predaj tovaru 

- Náklady vynaložené na predaný tovar 

OBCHODNÁ MARŽA 

Výroba: 

+ výnosy z prevádzkovej činnosti 

- náklady prevádzkovej činnosti 

Prevádzkový hospodársky výsledok 

+ finančné výnosy 

- finančné náklady 

Hospodársky výsledok z finančných operácií 

- daň z príjmov za bežnú činnosť 

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 

+ mimoriadne výnosy 

- mimoriadne náklady 

- daň z príjmov za mimoriadnu činnosť 

Mimoriadny hospodársky výsledok 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 

Obr. 2.2 : Výkaz ziskov a strát 4 

 

Výsledovka je výkaz, pomocou  ktorého sme schopný analyzovať činitele podieľajúce 

sa na tvorbe hospodárskeho výsledku a má preto pre finančnú analýzu  veľký význam.  

                                                           
3
  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování,  oceňování, riziko,  

flexibilita. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0  
4
 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4 
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2.4.  Výkaz cash flow 

Zachytáva skutočný pohyb peňažných prostriedkov v danom období. Od 

predchádzajúcich výkazov sa líši hlavne v dôsledku  rozdielov medzi výnosmi a peňažnými 

príjmami na jednej strane a v dôsledku rozdielov medzi nákladmi a peňažnými výdavkami na 

druhej strane. Tieto rozdiely sú obsahové a časové. Časové rozdiely spočívajú  

v medzipodnikovom  styku  napríklad v rozdielnom okamihu  vzniku   realizácie  tržby 

a peňažného príjmu, výdaju a nákladu. Obsahové rozdiely vyplývajú  s rozdeľovaním 

hospodárskeho výsledku podniku.  

                   Hospodársky výsledok pred zdanením (+zisk, - strata) 

 + odpisy stálych aktív 

 - prírastok, + úbytok pracovného kapitálu 

 + iné prevádzkové náklady nevyvolávajúce peňažné výdavky 

 - iné prevádzkové výnosy nevyvolávajúce peňažné príjmy 

 - daň z príjmov 

1. Čistý peňažný tok zo základných podnikových činností 

 - výdavky spojené s obstaraním stálych aktív 

 + príjmy spojené so stálymi aktívami 

2. Čistý peňažný tok z investičných činností 

 +/- zmena stavu dlhodobých záväzkov 

 +/- zmena vlastného imania 

 - výplata dividend 

 +/- iné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností 

3. Čistý peňažný tok z finančných činností 

4. Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 

5. +/- Zmena stavu peňažných prostriedkov v priebehu obdobia 

6. Zostatok peňažných prostriedkov na konci obdobia (1+ 2+ 3 + 4 -5) 

Obr. 2.3. : Výkaz cash flow 5 

 

 

Pre zostavenie výkazu cash flow sa činnosť podniku delí na základné podnikateľské 

činnosti, investičné a finančné činnosti. Pri zostavovaní využívame priamu a nepriamu 

metódu. 

                                                           
5
 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4 
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Priama metóda spočíva v sledovaní príslušných peňažných príjmov a výdavkov 

podniku. Pri nepriamej metóde vychádzame z hospodárskeho výsledku  pred zdanením 

a upravujeme ho o : -     náklady, ktoré v danom období neznamenali výdavky   

- výnosy, ktoré v danom období nevyvolali peňažný príjem 

- daň, prípadne o iné položky 

Vo väčšine prípadov sa v praxi využíva nepriama metóda.
6
  

 

2.5.  Charakteristika metód finančnej analýzy 

V súvislosti s metódami finančnej analýzy sa stretávame s ich základným delením  na 

fundamentálnu a technickú analýzu. Ako už bolo vyššie uvedené, vo finančnej oblasti  panuje 

nejednotnosť používania pojmov a navyše pojmy  „fundamentálna“ a „technická“  nie sú 

jednoznačné.  Napríklad  pojem fundamentálna môžeme chápať ako principiálna, základná, 

elementárna.  

Fundamentálna finančná analýza sa sústreďuje na vyhodnotenie skôr kvalitatívnych 

údajov o podniku a za základnú  metódu  tejto analýzy je považovaný odborný odhad,  

založený na hlbokých empirických aj teoretických skúsenostiach  analytika.  

Technická finančná analýza je vnímaná ako  kvantitatívne spracovanie ekonomických 

údajov s použitím  matematických,  matematicko- štatistických a ďalších  metód.   

Podľa toho je upravené aj delenie metód finančnej analýzy na elementárne metódy 

a vyššie metódy
7
: 

 Elementárne metódy   

- Analýza extenzívnych  ukazovateľov (horizontálna a vertikálna analýza) 

- Analýza fondov finančných  prostriedkov (analýza čistého pracovného kapitálu, 

analýza čistých pohotových  prostriedkov a analýza čistých  peňažne 

pohľadávkových fondov) 

- Analýza pomerových ukazovateľov (analýza ukazovateľov likvidity, finančnej 

stability, aktivity, rentability, ukazovateľov založených na cash flow a ukazovateľov 

kapitálového trhu) 

- Analýza sústav ukazovateľov 

 

 

                                                           
6
 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. prepracované a doplnené vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.  

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
7
  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedena 
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 Vyššie metódy 

- Matematicko– štatistické metódy (bodové odhady, štatistické testy odľahlých dát, 

empirická distribučná funkcia, regresívne modelovanie, autoregresné modelovanie, 

analýza rozptylu, faktorová analýza, diskriminačná analýza, robustné matematicko – 

štatistické metódy) 

- Neštatistické metódy (neurónové siete, fraktálna geometria, teória deterministického 

chaosu, fuzzy metóda, a i.) 

 

2.5.1. Horizontálna a vertikálna finančná analýza 

Horizontálna analýza je nazývaná aj analýzou trendov. Zaoberá sa porovnávaním 

zmien položiek jednotlivých výkazov v časovej následnosti. Z týchto zmien je zároveň možné  

predpovedať pravdepodobný vývoj príslušných ukazovateľov v budúcnosti. Pri predpovedaní 

je však nutné postupovať veľmi opatrne a zvážiť chovanie podniku v minulosti a budúcnosti. 

K dosiahnutiu dostatočnej vypovedacej schopnosti tejto metódy finančnej analýzy je 

potrebné:  

-  Mať k dispozícií dostatočne dlhú časovú radu údajov 

-  Zaistiť porovnateľnosť údajov v časovej rade u konkrétneho analyzovaného podniku 

- Vylúčiť z údajov všetky náhodné vplyvy, ktoré na vývoj danej položky nejako  

pôsobili (ak je to možné) 

- Pri predpovedaní budúceho vývoja je nutné do analýzy zahrnúť objektívne 

predpokladané zmeny (percento inflácie, vývoj menového kurzu, ...). V tomto 

prípade nám však vzniká veľké riziko chybného odhadu. 

 

Pokiaľ sú teda vstupné údaje týmto spôsobom ošetrené, nie je z matematicko - 

štatistického hľadiska táto metóda vôbec náročná : 
8
 

(2.1.) 

 

Absolútna zmena =  ukazovateľ t – ukazovateľ t-1 

 

Percentuálna zmena =  
   Absolútna zmena .100

ukazovateľ t − 1
 

  

                                                           
8
  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedena 
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Výstupy z horizontálnej analýzy je možné vyjadriť aj vo forme bázických alebo 

reťazových  indexov. Bázické indexy porovnávajú hodnoty ukazovateľa v jednotlivých 

obdobiach s hodnotou toho istého ukazovateľa vo zvolenom rovnakom období, ktoré je 

považované za základné zrovnanie. Reťazové indexy porovnávajú hodnoty ukazovateľov 

v jednotlivých obdobiach s ich hodnotou v predchádzajúcom období.  

 

Podstata vertikálnej analýzy (percentuálnej analýzy)  je vo vyjadrení jednotlivých 

položiek účtovných výkazov ako percentuálneho podielu k jedinej zvolenej základnej 

položke, ktorá zodpovedá 100%. Táto analýza sa niekedy nazýva aj štrukturálna. Napríklad 

pre rozbor  súvahy je ako základ zvolená výška aktív (pasív) celkom, pre rozbor výkazov 

ziskov a strát je základom veľkosť celkového obratu (výnosy celkom). Metódu vertikálnej 

analýzy môžeme výhodne používať pri porovnávaní jednotlivých účtovných výkazov podniku 

v dlhšom časovom  horizonte (pri zaistení zrovnateľnosti údajov). Tiež môže slúžiť ako určitý 

vodiaci bod  pri plánovaní  podnikovej činnosti, pri porovnávaní podniku s inými podnikmi (v 

rámci oboru).  

Nevýhodou  vertikálnej analýzy je, že zmeny len konštatuje a nepoukazuje na ich 

príčiny, a zmena základne pre výpočet percentuálneho podielu v jednotlivých  rokoch. 

 

2.5.2. Analýza pomerových  ukazovateľov 

Táto metóda vznikla v USA a v dnešnej dobe sa používa v tejto podobe prakticky 

v celom trhovo hospodáriacom svete. Podstata takejto finančnej analýzy je v logicky 

a chronologicky súvisiacich a nadväzujúcich krokoch: 

1. Výpočet finančných pomerových  ukazovateľov za analyzovaný podnik 

2. Porovnanie podnikových ukazovateľov s priemernými ukazovateľmi za príslušný 

odbor 

3. Skúmanie vývoju podnikových ukazovateľov v čase 

4. Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi 

5. Návrh opatrení  na budúce obdobia 

 

Pomerové ukazovatele sú rozdelené do skupín na ukazovatele rentability, likvidity, 

aktivity, štruktúry kapitálu (zadlženosti).
9
 V bežnej praxi sa využíva ešte aj mnoho iných 

ukazovateľov. 

                                                           
9
 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. prepracované a doplnené vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 

745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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2.5.2.1.  Ukazovatele rentability 

Pojem rentabilita znamená schopnosť podniku vytvárať nové zdroje – dosahovať zisku 

pomocou investovaného kapitálu. Ukazovatele rentability teda slúžia k meraniu tejto 

schopnosti. 

 V základnom vzťahu pre rentabilitu sa uvádza v čitateli zisk podniku – v závislosti od 

cieľa analýzy možno použiť zisk po zdanení, zisk pred zdanením, a zisk pred zdanením 

a úrokmi. Do menovateľa je dosadená veličina vyjadrujúca spotrebné vstupy (objem činností), 

o ktorých vypovedajú aktíva, vlastné imanie a pod. U nás sa najčastejšie využívajú ROA 

(ukazovateľ rentability celkového vloženého kapitálu), ROE (ukazovateľ rentability vlastného 

kapitálu), ROCE (ukazovateľ rentability celkového investovaného kapitálu), ukazovateľ 

ziskového rozpätia, ale tiež ukazovatele ako rentabilita tržieb a rentabilita výnosov. 

 ROA (return on assets) – rentabilita celkového vloženého kapitálu
10

 

(2.2.) 

    ROA =  
Zisk pred úrokmi a daňami

Celkové aktíva
 . 100 

Ukazovateľ v tejto podobe informuje, aká by bola rentabilita, keby neexistovala daň 

zo zisku. Tá je však prirodzenou súčasťou ekonomického prostredia, a preto sa tento 

ukazovateľ v praxi príliš nepoužíva. Môže byť však nápomocný pri porovnávaní podnikov 

pôsobiacich v rôznych krajinách s odlišnými daňovými režimami.   

Tento ukazovateľ môže existovať aj v inej podobe, tzv. ROI (return on investments)
11

: 

(2.3.) 

ROI =  
Čistý zisk + Úroky 

Celkové aktíva
 

ROI vyjadruje skutočnosť, že cieľom reprodukcie je okrem odmeny vlastníkov 

podnikov aj odmena investorom, poskytovateľom kapitálu  v podobe úroku.  

 ROE (return on equity) – rentabilita vlastného kapitálu 

(2.4.) 

ROE =  
Zisk po zdanení

Vlastný kapitál 
 . 100 

Pre podnik aj vlastníkov je tento ukazovateľ kľúčovým kritériom hodnotenia 

úspešnosti ich investícií. Vytvorený zisk sa tu totižto posudzuje ako zárobok kapitálu, ktorý 

                                                           
10

  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedená 
11

 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4 
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do podniku vložili. Ak je hodnota ukazovateľa dlhodobo nižšia alebo rovnaká s bezrizikovou 

investíciou, hrozí podniku zánik, pretože racionálne uvažujúci investor žiada za rizikovejšiu 

investíciu vyššiu mieru zhodnotenia.
12

 

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

nás informuje o výnosnosti dlhodobých zdrojov podniku.   

(2.5.) 

ROCE =  
Čistý zisk + Nákladové úroky(1 − Sadzba dane zo zisku)

Dlhodobé záväzky + Dlhodobé bankové úvery + Vlastný kapitál
 .100 

 

 Ukazovateľ ziskového rozpätia (profit margin)  

Tento ukazovateľ zachytáva v percentách rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Vyskytuje sa v celej rade modifikácií, ako napríklad ziskové rozpätie po zdanení, ziskové 

rozpätie pred zdanením, prevádzkové ziskové rozpätie. 
13

 

(2.6.) 

Ziskové rozpätie po zdanení =  
Zisk po zdanení

Tržby
 . 100 

Ziskové rozpätie pred zdanením =
Zisk pred zdanením

Tržby
 . 100 

Prevádzkové ziskové rozpätie =  
Zisk pred daňami a úrokmi

Tržby
 .100 

 Ukazovatele, ktoré zhodnocujú spotrebované vstupy  sú najbežnejšie : 

(2.7.) 

Rentabilita tržieb =  
Čistý zisk

Tržby
 

Rentabilita výnosov =
Čistý zisk

Výnosy
 

 

 

2.5.2.2. Ukazovatele aktivity 

Vyjadrujú a kvantifikujú efektívnosť hospodárenia podniku s jeho aktívami. Týmto 

umožňujú sledovať ukazovatele vyjadrujúce viazanosť aktív.  

 

                                                           
12

 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 

317 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
13

  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedená 
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Najčastejšie sa používajú ukazovatele zamerané na rozhodujúce položky aktív: 

 Obrat celkových aktív 

(2.8.) 

Obrat celkových aktív =
Tržby

Celkové aktíva
 

 Obrat zásob (inventory turnover) – ukazovateľ udáva, koľkokrát sa v sledovanom 

období zásoby premenia na iné formy obežných aktív až po predaj výrobkov 

a opätovný nákup nových zásob. 

(2.9.) 

Obrat zásob =  
Tržby

Zásoby
 

 Doba obratu zásob vyjadruje, koľko dní sú obežné aktíva viazané v zásobách. Je 

možné stretnúť sa aj s 360 dňovou variantov, alebo využívaním pracovných dní. To 

samozrejme závisí od podoby, v akej je ukazovateľ počítaný. Za optimálne sú  

považované vyššie hodnoty obratu zásob a  kratšia doba obratu zásob, ale tiež nie 

extrémne vysoké a nízke hodnoty týchto ukazovateľov. Tie môžu svedčiť o nízkej 

úrovni zaistenia zásob pre plynulú výrobu, tzv. podkapitalizácií podniku.  

(2.10.) 

Doba obratu zásob =  
365

Obrat zásob
 

 Obrat pohľadávok (accounts receivable turnover) – ukazovateľ udáva, ako rýchlo sú 

pohľadávky transformované na hotovosť. Čím rýchlejší je obrat pohľadávok, tým 

rýchlejšie podnik spätne inkasuje svoje pohľadávky a získané peňažné prostriedky 

môže použiť na ďalšie investície.  

(2.11.) 

Obrat pohľadávok =  
Tržby

Pohľadávky
 

 Doba obratu pohľadávok nás informuje o tom, ako dlho sa majetok v priemere za rok 

nachádza v podniku vo forme pohľadávok. Tento ukazovateľ je možné využiť pre 

riadenie pohľadávok a kontrolu podnikovej obchodne – úverovej politiky.  

(2.12) 

Doba obratu pohľadávok =  
365

Obrat pohľadávok
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 Obrat záväzkov (accounts payable turnover) 

(2.13.) 

Obrat záväzkov =  
Tržby

Záväzky z obchodného styku
 

 

 Doba obratu záväzkov 

(2.14.) 

Doba obratu záväzkov =  
365

Obrat záväzkov
 

 Obrat hmotného investičného majetku vyjadruje, aká časť tržieb bola vyprodukovaná 

jednou korunou hmotného investičného majetku. Tento ukazovateľ je niekedy tiež 

využívaný pri stanovení flexibility podniku vo vzťahu k potencionálnemu  poklesu 

tržieb. 

(2.15.) 

Obrat hmotného investičného majetku =  
Tržby

Hmotný investičný majetok
 

 

2.5.2.3. Ukazovatele likvidity 

Tento druh ukazovateľov vyjadruje a kvantifikuje schopnosť podniku hradiť splatné 

záväzky. Likviditu teda môžeme charakterizovať ako schopnosť podniku previesť jednotlivé 

majetkové súčasti na pohotové platobné prostriedky. Tento proces  však môže pre jednotlivé 

súčasti trvať rozdielne dlho. Preto delíme aktíva do niekoľkých tried
14

: 

1.  najlikvidnejšie – peniaze, krátkodobé cenné papiere 

2. majetkové súčasti realizovateľné v krátkej dobe – splatné krátkodobé pohľadávky 

3. menej likvidné - zásoby 

4. dlhodobo likvidné – obligácie, dlhodobé pôžičky, termínované vklady 

5. takmer nelikvidné – hmotný investičný majetok 

Podľa likvidnosti sa teda delia aj ukazovatele likvidity na tri úrovne:
15

 

 Ukazovateľ bežnej likvidity (current ratio) je dôležitým zdrojom informácií pre 

krátkodobých veriteľov podniku z hľadiska ochrany ich investície. Je možné ho 

                                                           

14 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava, 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4 

15
  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedená 
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interpretovať rôznymi spôsobmi; ako vyjadrenie, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva 

krátkodobé pasíva, koľkými korunami obežných aktív je krytá jedna koruna 

krátkodobých pasív, alebo aj ako počet uspokojení veriteľa pri premene obežných 

aktív na hotovosť.  Vyššie hodnoty ukazovateľa signalizujú vyššiu platobnú schopnosť 

podniku. Odporúčané hodnoty  by sa mali pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 2,5.
16

 

Vypovedacia schopnosť ukazovateľa je však rozhodujúcou mierou ovplyvnená 

štruktúrou čitateľa zlomku a likvidnosťou jednotlivých druhov aktív, preto sa 

neodporúča brať konštantne vysokú  hodnotu ako pozitívny jav a odporúča sa 

zohľadniť tento faktor. 

(2.16.) 

Bežná likvidita =  
Obežné aktíva

Krátkodobé pasíva
 

Čitateľ zlomku, obežné aktíva,  môžeme podrobnejšie vyjadriť ako súčet 

viacerých položiek, a to finančného majetku, krátkodobých pohľadávok, 

zásob, pohľadávok za upísaný vlastný kapitál a ostatné aktíva. Tiež menovateľ, 

krátkodobé pasíva, pozostáva z položiek krátkodobé záväzky, krátkodobé bankové 

úvery a ostatné pasíva.  

Pri používaní tohto ukazovateľa však treba brať do úvahy, že ten síce meria 

likviditu podniku, ale tá závisí viac na budúcich peňažných tokoch ako na súvahových 

zostatkoch. Taktiež výšku ukazovateľa je možné zámerne ovplyvniť ku dňu účtovnej 

závierky (napr. odložením niektorých nákupov o niekoľko dní).  

 Ukazovateľ pohotovej likvidity (quick ratio) je zbavený vplyvu najmenej likvidných 

častí majetku a berú sa do úvahy len tzv. pohotové obežné aktíva. Zahrnuté nie sú ani 

ostatné aktíva a pohľadávky za upísaný vlastný kapitál. 

 

(2.17.) 

Pohotová likvidita =  
Finančný majetok + Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pasíva
 

 Krátkodobé pasíva v tomto prípade zahŕňajú krátkodobé záväzky, krátkodobé 

bankové úvery a ostatné pasíva.  

Ukazovateľ je považovaný za tvrdšie kritérium platobnej schopnosti ako 

ukazovateľ bežnej likvidity. Anglický používaný výraz acid test ratio najlepšie 

                                                           
16

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 

2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 
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vystihuje preklad skúška ohňom. Pri výpočte sa venuje zvláštna pozornosť 

krátkodobým pohľadávkam, kde sa udáva ich netto hodnota (po uplatnení opravných 

položiek a rezerv). Pri konečnom porovnávaní s ukazovateľom bežnej likvidity, 

výrazne nižšia hodnota ukazovateľa pohotovej likvidity znamená nadmerný podiel 

zásob v štruktúre obežných aktív podniku. Všeobecne je doporučené, aby hodnota 

ukazovateľa neklesla pod 1,0.  

 Ukazovateľ peňažnej likvidity (cash ratio)  

(2.18.) 

Peňažná likvidita =  
Finančný majetok

Krátkodobé pasíva
 

Do čitateľa sa zahŕňajú peniaze v hotovosti, účty v bankách a krátkodobý 

finančný majetok. Doporučená hodnota tohto ukazovateľa sa v literatúre neuvádza, 

všeobecne však platí, čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým lepšie.   

 

Pre charakteristiku krátkodobej likvidity sa používa aj ukazovateľ čistého pracovného 

kapitálu. Môžeme ho vypočítať dvoma spôsobmi; ako rozdiel obežných aktív a krátkodobých 

záväzkov, alebo sčítaním dlhodobých záväzkov a vlastného kapitálu, a od toho následne 

odčítať stále aktíva.   

Čistý pracovný kapitál má úzku väzbu na ukazovateľ bežnej likvidity. Je dôležité, aby 

pre porovnateľnosť ukazovateľov, bol pri ich výpočte použitý rovnaký postup, hlavne čo sa 

týka zaradenia rozporných ukazovateľov. Vo všeobecnosti by podniky mali čistým 

pracovným kapitálom pokrývať stálu potrebu obežných aktív a z krátkodobých pasív 

uhradzovať sezónne potreby. Väčší čistý pracovný kapitál poskytuje lepšiu ochranu pred 

nepredvídateľnými výkyvmi v peňažných tokoch.  

 

2.5.2.4. Ukazovatele štruktúry kapitálu 

Kapitálová štruktúra označuje kapitál, z ktorého sa financujú stále aktíva podniku 

a trvalá časť obežných aktív. S kapitálovou štruktúrou úzko súvisia pojmy ako zadlženosť 

a stabilita. Zadlženosť označuje skutočnosť, že podnik k financovaniu využíva okrem 

vlastných zdrojov (odpisy, emisia akcií, nerozdelený zisk, fondy tvorené zo zisku) aj cudzie 

zdroje (úvery, dlhopisy, dotácie...). Najvhodnejší pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi 

financovania sa zaisťuje pomocou tzv. zlatých bilančných pravidiel finančného riadenia alebo 

metódami optimalizácie finančnej štruktúry. Veritelia majú záujem a čo najnižšiu zadlženosť 
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dlhujúceho podniku, pretože to znižuje riziko návratnosti požičaného kapitálu. Podnikatelia 

zase na druhej strane cudzí kapitál radi využívajú, pretože je lacnejší a menej rizikovejší ako 

vlastný kapitál. 

Je možné využiť nasledujúce ukazovatele:
17

 

 Ukazovateľ veriteľského rizika - pri tomto ukazovateli je logické, že čím vyššie 

hodnoty ukazovateľ dosiahne, tým je podnik viac zadlžený. Nedajú sa však presne 

stanoviť kritériá na jeho výšku; doporučenú hodnotu. Pri dodržiavaní zlatého pravidla 

by sa však hodnota mala pohybovať okolo 50%. 

(2.19.) 

Ukazovateľ veriteľského rizika =
Cudzie zdroje

Celkové aktíva
 . 100 

 Koeficient samofinancovania je doplnkovým ukazovateľom predchádzajúceho 

ukazovateľa a ich celkový súčet sa rovná 100%. Vyjadruje podiel financovania 

celkových aktív podniku zdrojmi jeho vlastníka. 

(2.20.) 

Koeficient samofinancovania =  
Vlastný kapitál

Celkov aktíva
 . 100 

 Ukazovateľ finančnej páky – ide o prevrátenú hodnotu koeficienta samofinancovania. 

Čím je vyšší, tým je väčší podiel cudzích zdrojov na celkovom financovaní. 

(2.21.) 

Finančná páka =  
Celkové aktíva

Vlastný kapitál
 . 100 

 Miera finančnej samostatnosti 

(2.22.) 

Miera finančnej samostatnosti =  
Vlastný kapitál

Cudzie zdroje
 . 100 

Tieto ukazovatele nás informujú hlavne o miere zadlženia. Dôležitá je však aj jeho 

primeranosť, tzn. ako je podnik schopný sa so svojimi záväzkami vyrovnať. Aj pri 

nízkom ukazovateli veriteľského rizika sa podnik môže dostať do situácie 

nedostatočnej tvorby zisku a nie je schopný splácať svoje úroky. 

 Ukazovateľ úrokového krytia (Interest Covered Ratio – ICR) vyjadruje, koľkokrát 

vytvorený zisk prevyšuje úrokové platby.  Informuje majiteľov podniku o tom, či je 

podnik schopný splácať svoje záväzky z úrokov a veriteľov o tom, či sú zaistené ich 

                                                           
17

  MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 207 s. ISBN neuvedená 
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nároky v prípade likvidácie podniku. Vypovedá teda o pokrytí úrokových nákladov zo 

zisku. Doporučené hodnoty sú minimálne trojnásobok a to z dôvodu, aby po úhrade 

úrokov ostal dostatočný podiel na hospodárskom výsledku. Platí čím vyššia hodnota, 

tým lepšie.
18

 

(2.23.) 

Úrokové krytie =
Zisk pred úrokmi a zdanením

Nákladové úroky
 

 Ukazovateľ úrokového zaťaženia je prevrátená hodnota ukazovateľa úrokového krytia 

v percentuálnom vyjadrení a s analogickou vypovedacou schopnosťou. Je požadovaná 

čo najnižšia hodnota.  

(2.24.) 

Úrokové zaťaženie =  
Úroky

Zisk pred úrokmi a zdaňením
 

 

 

2.5.3. Využitie výsledkov finančnej analýzy 

Konečnou časťou finančnej analýzy je formulácia opatrení. Finančný analytik 

zhodnotí podnikovú situáciu pomocou ukazovateľov finančnej analýzy, predpovedá jej vývoj  

a navrhne korekčné opatrenia na prípadné negatívne stránky prostredníctvom finančného 

plánu.  

Väčšina ukazovateľov, využitých pri finančnej analýze, zohľadňuje hospodársky 

výsledok (najčastejšie ako čistý zisk) a peňažné prostriedky. Ich neprimeraná úroveň môže 

spôsobovať neprijateľné hodnoty finančných ukazovateľov a to si následne vyžaduje analýzu, 

prečo tomu tak je. Súčasťou a hlbším zmyslom finančnej analýzy je preto analýza 

hospodárskeho výsledku.      

Podstatou tejto analýzy je určenie činiteľov, pôsobiacich na hospodársky výsledok 

a určenie ich veľkosti a smeru pôsobenia. Najvhodnejším zdrojom informácií pre túto analýzu 

je výsledovka, kde je hospodársky výsledok určený ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Treba však rešpektovať, že tento hospodársky výsledok je tiež zložený z rôznych čiastkových 

hospodárskych výsledkov v prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej oblasti a každá z týchto 

oblastí je ovplyvnená iným faktorom. Vhodné je preto stanoviť štruktúru hospodárskeho 
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 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
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výsledku na jednotlivé oblasti, ku každej si doplniť údaje a potom postupnou analýzou 

skúmať a riešiť daný problém.  

Ďalšie využite finančnej analýzy je pri porovnaní podniku s odvetvovými 

ukazovateľmi a následné určenie pozície podniku v odvetví. Pri porovnávaní ukazovateľov 

treba postupovať veľmi uvážlivo a porovnávať len porovnateľné údaje. Najčastejšie sa 

ukazovatele porovnávajú s priemernou hodnotou, občas aj s extrémnymi hodnotami;          

tzn.  najväčšou a najmenšou.         

S polohou podniku v odvetví je treba poznať aj vývoj v čase. Ten objasňuje analýza 

vývoja v čase (trendová analýza). 

 

2.5.4. Rozklad ukazovateľa ROE 

Na charakterizovanie jednotlivých stránok finančnej situácie podniku využívame celý 

súbor ukazovateľov, a preto je logické, že medzi týmito ukazovateľmi existujú spojitosti 

a vnútorné vecné väzby. Tieto je možné demonštrovať na vzťahu ukazovateľov ROA a ROE, 

označovanom ako Du Pontova rovnice v tzv. pyramídovej podobe. 
19

 

(2.25.) 

𝑅𝑂𝐴 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
=

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 .  

 𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

Prvý zlomok (rentabilita tržieb) zhodnocuje spotrebovanie výrobných vstupov, druhý 

vyjadruje obrat celkových aktív. Rozklad súčasne ukazuje dva základné spôsoby dosahovania 

požadovanej rentability aktív. V rôznych oblastiach sú  vzhľadom na ich náročnosť rôzne 

možnosti rastu rentability. Ukazovateľ ROA je jednoduché previesť na ROE:  

(2.26.) 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 .  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
→ 𝑅𝑂𝐸 =

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
.  

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
.  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

𝑅𝑂𝐸 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Práve možnosť rozkladu a agregácie finančných ukazovateľov, ako v horizontálnom 

tak vo vertikálnom smere, viedla k vzniku pyramidálnych sústav ukazovateľov. Voľba 

vrcholového ukazovateľa závisí od cieľa analýzy; v praxi sa môžu vytvárať rôzne podoby 

pyramídového rozkladu.  

Medzi jednotlivými položkami tejto schémy existujú logické matematické vzťahy       

a nadväznosti.  
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Obr. 2.4. : Rozklad ukazovateľa ROE 20 

Podobnou analytickou technikou je aj tzv. analýza finančnej páky, ktorej cieľom je 

skúmať užitočnosť zadlženia podniku z hľadiska jeho dopadu na rentabilitu vlastného 

kapitálu.  

  

2.5.5. Metódy hodnotiace finančné zdravie podniku 

Pri komplexnom hodnotení podniku je používaná nielen analýza minulosti, ale aj 

predpoveď budúcnosti podniku; jeho schopnosti prežiť. Klasická finančná analýza pomocou 

jednotlivých pomerových ukazovateľov (skupín týchto ukazovateľov) nie je v tomto prípade 

najvhodnejšou voľbou; jednotlivé ukazovatele hodnotia len určitú časť finančného zdravia 

podniku (veľké množstvo použitých ukazovateľov zase hodnotenie komplikuje). Je vhodné 

použitie metódy, ktorá sústreďuje všetky charakteristiky do jediného koeficientu alebo 

indexu. 

 Medzi obľúbené modely takéhoto hodnotenia patria predikčné modely, ktoré je 

možné rozdeliť do dvoch skupín: 

 Bankrotné modely – otázka bankrotu podniku v časovom úseku 

 Bonitné modely – otázka „správnosti“ podniku 

Oba modely pritom vychádzajú z predpokladu, že v podniku pred bankrotom 

dochádza niekoľko posledných rokov k odlišnostiam vo vývoji, charakteristickými pre 

                                                           
20 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 475 s. ISBN 80-247-9069-6 
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podniky ohrozené úpadkom. Hlavný rozdiel medzi bankrotnými a bonitnými modelmi 

spočíva v tom, že bankrotné modely vychádzajú zo skutočných údajov a bonitné sú založené 

na teoretických poznatkoch. 

 

2.5.5.1. Bankrotné modely  

Najznámejším modelom z tejto kategórie je model profesora E. I. Altmana; 

Altmanovo Z- skóre. Výsledkom tohto modelu je tzv. rovnica dôveryhodnosti (Z- skóre), 

pričom na predikciu finančnej situácie používa päť ukazovateľov. Uvedený model je 

modifikáciou určenou pre podniky kótované na kapitálovom trhu. 

Z = 1,2 . x1 + 1,4 . x2 + 3,3 . x3 + 0,6 . x4 + 1,0 . x5      (2.27.) 

Kde: x1=  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡 í𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 

x2 =  
𝑍𝑎𝑑𝑟 ž𝑎𝑛 é 𝑧á𝑟𝑜𝑏𝑘𝑦

𝐴𝑘𝑡 í𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 

x3=  
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑟𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛 í𝑚  𝑎  ú𝑟𝑜𝑘𝑚𝑖

𝐴𝑘𝑡 í𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 

x4=  
𝑇𝑟ž𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 éℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙𝑢

𝐶𝑢𝑑𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 

x5=  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡 í𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 

Hodnotiace kritérium pre výsledné Z- skóre je jednoduché; čím väčší index Z, tým je 

podnik zdravší. Profesor Altman ďalej zistil, že podniky s indexom vyšším ako 2,99 boli 

finančne stabilné a ani v neskorších obdobiach sa u nich neprejavili žiadne finančné 

problémy. Naopak podniky s hodnotou Z- skóre nižšou ako 1,8 skôr či neskôr zbankrotovali. 

Hodnoty medzi 1,8 a 2,99 neboli štatisticky jednoznačne preukázateľné.  

V našich podmienkach vznikajú pri použití Altmanovho modelu problémy hlavne 

s tým, že model nezahŕňa problematiku platobnej neschopnosti (v našej ekonomike 

rozšírenú), a vzniká problém naplniť ukazovatele Altmanovho modelu z našich finančných 

výkazov; a taktiež z nedostatku reprezentatívnych vzoriek dát zo zbankrotovaných podnikov. 

 

Inka a Ivo Neumaierovy sa pokúsili o prispôsobenie Altmanovho modelu pre 

podmienky našich podnikov. Do už známej rovnice pridávajú ďalšiu premennú, zahŕňajúcu 

problematiku platobnej neschopnosti. 

ZMOD = 1,2 . x1 + 1,4 . x2 + 3,3 . x3 + 0,6 . x4 + 1,0 . x5 + 1,0 . x6   (2.28.) 

Kde  x6=  
𝑍á𝑣ä𝑧𝑘𝑦  𝑝𝑜  𝑑𝑜𝑏𝑒  𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
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Kritéria hodnotenia indexu ZMOD sú rovnaké ako u pôvodného Altmanovho modelu. 

Problémom môže byť, že ukazovateľ platobnej neschopnosti hodnotí finančné zdravie 

podniku z krátkodobého hľadiska, zatiaľ čo Altmanov model bol  pôvodne navrhnutý na 

hodnotenie finančného zdravia podniku z hľadiska dlhodobého.  

 

Ďalším modelom z tejto kategórie je tzv. index dôveryhodnosti IN. Ide o pokus nájsť 

postup na posúdenie finančného rizika domácich podnikov z pohľadu svetových ratingových 

agentúr. Tento model je schopný využiť vstupov z českých a slovenských účtovných výkazov 

a navyše berie v úvahu súčasné ekonomické zvláštnosti v našej oblasti.  

IN =  𝑽𝟏.
𝑨

𝑪𝒁
+ 𝑽𝟐.

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑼
+ 𝑽𝟑.

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑨
+ 𝑽𝟒.

𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚

𝑨
+   𝑽𝟓.

𝑶𝑨

𝑲𝒁+𝑲𝑩𝑼 
+ 𝑽𝟔.  

𝒁𝑷𝑳

𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚
   (2.29.) 

 

Kde A – aktíva, CZ – cudzie zdroje, EBIT – Hospodársky výsledok pred úrokmi a zdanením, 

U – úroky, OA – obežné aktíva, KZ – krátkodobé záväzky, KBU – krátkodobé bankové úvery 

a ZPL – záväzky po lehote splatnosti. 

Symboly V1 až V6 predstavujú koeficienty (váhy) podobné ako v Altmanovom 

modely. Rozdielne sú akurát veľkosti týchto koeficientov pre jednotlivé odvetvia ekonomiky 

(s výnimkou koeficientov V2 a V5). Hodnoty koeficientov V1, V3, V4 a V6 sú stanovené 

a uvádzané v tabuľkách. Koeficienty V2 a V5 majú rovnakú hodnotu pre všetky odvetvia;   

a to koeficient V2 = 0,11 a koeficient V5 = 0,10. 
21

   

 Koeficienty sú zostavené ako podiel významnosti ukazovateľa k hodnote váženého 

priemeru hodnôt ukazovateľa v jednotlivých odvetviach. Index IN je, na rozdiel od 

Altmanovho modelu, vhodný na ročné hodnotenie finančného zdravia podniku. Ak je hodnota 

indexu pre podnik vyššia ako 2, ide o podnik s dobrým finančným zdravím. Pri hodnote 

menšej ako 1 sa jedná a o podnik finančne nezdravý, a pri hodnotách v rozpätí od 1 do 2 ide 

o podnik s potenciálnymi finančnými problémami.  

  

V rámci bankrotných modelov je uvádzaný aj tzv. Tafflerov model. Bol vyvinutý pre 

analýzu  britských firiem. Jeho  založený na ukazovateľoch charakterizujúcich platobnú 

schopnosť spoločnosti; ktorými sú ziskovosť, primeranosť pracovného kapitálu, finančné 

riziko a likvidita. Tieto sú vo vzorci reprezentované ukazovateľmi x1  až x4 . 

 

ZT = 0,53. x1 + 0,13. x2 + 0,18. x3 + 0,16. x4                     (2.30.) 
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Ak má analyzovaný podnik pozitívny súčet väčší ako 0, potom je platobne schopný 

a je nepravdepodobné, aby sa behom jedného roku dostal do úpadku. Naopak, ak je súčet 

menší ako 0, podnik sa nachádza v rizikovej oblasti. 

  

2.5.5.2.  Bonitné modely 

Tieto modely sú v podstate závislé na množstve informácií o výsledkoch v danom 

odvetví. Pokiaľ nie sú tieto informácie dostupné, pracuje sa s údajmi o podnikoch dostupnými 

v databázach a tie sú po vyhodnotení považované za odvetvové hodnoty. V praxi sú málokedy 

používané skutočné hodnoty a väčšinou sa pracuje práve s umelo vytvorenými konštantami, 

ktoré majú charakterizovať „dobrý“ alebo „zlý“ podnik. Medzi bonitné modely patrí 

Tamariho model, Kralickov Quicktest a Argentiho model.  

Tamariho model bodovo ohodnocuje úroveň vypočítaných pomerových ukazovateľov 

a ich postavenie v hierarchii podnikov v danom odvetví a bonitu podniku stanovuje na 

základe celkového dosiahnutého počtu bodov. Jednotlivé bodové ohodnotenia ukazovateľov 

bývajú uvedené v tabuľkách. Ak podnik dosiahne viac ako 60 bodov, ide o podnik s malou 

pravdepodobnosťou bankrotu, naopak pri súčte nižšom ako 30 bodov ide o podnik s vyššou 

pravdepodobnosťou.  

Kralickov Quicktest pracuje tiež s bodovým hodnotením jednotlivých ukazovateľov 

ako je hodnotenie finančnej stability, hodnotenie výnosovej a celkovej situácie. Kritériá sú  

pre veľmi dobrý podnik súčet väčší ako 3, pre zlý podnik menší ako 1. 

Argentiho model sa svojím charakterom vymyká zaradeniu do klasických bankrotných 

alebo bonitných modelov. Na rozdiel od predchádzajúcich modelov sa opiera len sčasti 

o kvantifikované finančné informácie. Vznikol na základe rozhovorov s podnikateľmi, 

bankami a užívateľmi informácií. Rozdelil model na nedostatky, chyby a príznaky. Hodnotí 

teda podnik bodovo v oblastiach manažérskeho správania, vedomostí a znalostí. Ďalej hodnotí 

účtovný systém podniku, chýbajúce reakcie na zmeny, chýbajúci kalkulačný systém, 

nerozumnú úroveň zadlženia voči bankám, zhoršujúce sa Z- skóre, zhoršenie podielu na trhu. 

Ak podnik získa celkový počet bodov menší ako 25 nehrozí mu úpadok. Počet bodov väčší 

ako 25 znamená, že podnik môže v priebehu piatich  rokov zbankrotovať. Čím väčší počet 

bodov, tým je predpokladaná doba úpadky kratšia.    
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3. Predstavenie spoločnosti 

Analyzovaná  spoločnosť je na Slovensku zmluvným predajcom významnej nemeckej 

spoločnosti, ktorá svojím výrobným  programom pokrýva celú oblasť pohonov priemyselnej 

automatizácie a mobilnej techniky. Spoločnosť si neželá byť menovaná. 

Ako samostatná vznikla 18.9.2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s dvoma 

zakladajúcimi spoločníkmi. Jej založenie úzko súviselo so vznikom nemeckej zmluvnej 

spoločnosti. Zamestnáva 30 zamestnancov a o budovu sídla sa delí s inou spoločnosťou. 

Základné imanie spoločnosti je 400 000 Sk a je v plnej výške splatené a zapísané  

v Obchodnom  registri.  Spoločnosť tiež tvorí rezervný fond vo výške 40 000 Sk a od roku 

2005 má jedného spoločníka.  

V máji 2005 Slovenská republika vstúpila do EU a od začiatku  roku 2009 prijala novú 

menu – euro. Konverzný kurz pre prepočet bývalej slovenskej koruny na euro bol stanovený 

na 30,126 SK/EUR.
22

 

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby v oblasti návrhu, riešenia 

a dodávok  hydraulických komponentov a systémov pre oblasť stacionárnych a mobilných 

strojov a zariadení, pneumatických komponentov a systémov, valivých vedení a guličkových 

skrutiek. Taktiež zabezpečuje činnosti ako servis a opravy hydraulických a pneumatických 

komponentov a systémov, rekonštrukciu  strojných zariadení, opravy a rekonštrukcia 

hydraulických potrubných rozvodov vrátane dodávok skrutkovaní , montáž pneumatických 

valcov a školenia v oblasti hydrauliky a obchodovaných zariadení.  
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 Výkazy poskytnuté spoločnosťou a údaje o základnom imaní za rok 2009 boli kvôli zjednodušeniu výpočtov 
týmto kurzom prepočítané na slovenské koruny.  
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4. Aplikačná časť 

V tejto kapitole sa budem  venovať samotnej finančnej analýze vybratého podniku 

v období  rokov od 2005 do 2009. Samotná spoločnosť už bola predstavená v predchádzajúcej 

kapitole a taktiež všetky informácie o nej. V nasledujúcich kapitolách sa zameriam               

na horizontálnu analýzu a analýzu podniku využitím pomerových finančných ukazovateľov; 

ukazovateľov rentability, aktivity, likvidity a štruktúry kapitálu. Tiež sa budem venovať 

pyramídovému rozkladu ukazovateľa ROE.  

Základom pre moje výpočty budú spoločnosťou poskytnuté výkazy súvaha a výkaz 

ziskov a strát (viď. Príloha 1, 2 a 3). Spoločnosť obchoduje so stálymi zákazníkmi. Ako je 

však vidieť z priložených výkazov, po roku 2008 nastal prudký pokles hodnôt, spôsobený  

krachom a následnou reštrukturalizáciou najväčšieho odberateľa spoločnosti. Taktiež sa pod 

negatívny vývoj podpísala hospodárska kríza.  

 

4.1. Horizontálna analýza 

Táto analýza je zameraná na porovnávanie zmien položiek v jednotlivých obdobiach. 

V tomto prípade teda budem skúmať jednotlivé zmeny v súvahe a výkaze ziskov a strát        

za obdobia 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007- 2008 a 2008 – 2009.  

 

Ako prvú si rozoberieme súvahu. Pri vypočítavaní hodnôt som sa sústredila na 

najvýznamnejšie hodnoty. Pre každý údaj bola vypočítaná najskôr absolútna a následne 

percentuálna zmena. Vypočítané hodnoty sú uvedené v prílohe č. 4 – Horizontálna analýza 

súvahy. 

Celkový majetok spoločnosti zaznamenal najpozitívnejší vývoj v období rokov 2006 – 

2007, vzrástol o 29,83%. Naopak v poslednom období 2008 – 2009 nastal prudký pokles, čo 

spôsobila už spomínaná hospodárska kríza a ukončenie činnosti veľkého odberateľa 

spoločnosti. Veľké zmeny sa odohrávali hlavne v položkách obežného majetku, konkrétne 

v pohľadávkach, zásobách a tovare. Stav zásob sa postupne zvyšoval, v roku 2008 o 58,28% 

oproti roku 2007 a v roku 2009 až o 139,87%, čo činí nárast zásob v hodnote 42 585 000 Sk. 

Veľmi podobne sa vyvíjali aj hodnoty tovaru. Tento rast bol spôsobený už prejavujúcimi sa 

problémami významného odberateľa spoločnosti, ktorý nemal dostatok finančných 

prostriedkov na zaplatenie tovaru a ten ostal uložený na sklade. V roku 2009 už pokles zásob 

a tovaru o takmer 11% znamená len ukončenie spolupráce s týmto odberateľom a postupný 

odpredaj nakúpeného tovaru.  
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  Zmeny na finančných účtoch po prvom období neboli veľmi výrazné a spoločnosť, 

nemajúcu vo zvyku držať peniaze v hotovosti a na účtoch, významne neovplyvnili.  

Strana pasív bola najvýraznejšie ovplyvňovaná zmenami výsledku hospodárenia, 

dlhodobých a krátkodobých záväzkov. Základné imanie spoločnosť počas sledovaných 

období nemenila, tieto hodnoty sú preto nulové. Výsledok hospodárenia z prechádzajúcich 

období nebol ďalej prerozdeľovaný, preto sa objavuje aj ako položka nerozdelený zisk 

minulých rokov v rovnakých hodnotách. Roky 2006 a 2007 boli pre spoločnosť mimoriadne 

úspešné, čo vidieť aj na náraste výsledku hospodárenia za účtovné obdobie a výsledku 

hospodárenia minulých rokov. Najvýraznejšie číslo je nárast hospodárskeho výsledku 

minulých rokov  o 44 231,03%, spôsobené rozdielmi zisku v období  začiatku podnikania 

spoločnosti a postupným zlepšovaním situácie; získaním nových zákazníkov, zlepšením 

pozície na trhu a nakoniec aj zlepšením vnútornej organizácie v spoločnosti.  

Záväzky sa menili najvýraznejšie z pohľadu krátkodobých záväzkov. Záväzky 

z obchodného styku zaznamenali v obdobiach od roku 2006 do roku 2008 rastovú tendenciu, 

v roku 2009 však poklesli o 30,79%, čo bolo spôsobené menšími objednávkami tovaru 

a celkovým poklesom aktivity.  

Tiež záväzky voči spoločníkom klesali postupne po odchode spoločníka v roku 2005. 

Jeho výplata bola realizovaná z úveru. Záväzky voči zamestnancov sa držali na rovnakej 

úrovni s malými zmenami.  

Bankový úver dlhodobý poklesol v roku 2006 o 100%. Tento úver bol použitý práve 

na výplatu odchádzajúceho spoločníka. Bežné bankové úvery spoločnosť využívala po celé 

analyzované obdobie podľa potreby. Pozorované zmeny sú preto rôzne od -28,66% až          

do 51,17%. 

 

V prílohe č. 5 – Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát, sú uvedené rozdielové 

ukazovatele v jednotlivých obdobiach. Tržby z predaja tovaru dosiahli najpozitívnejšiu zmenu 

v období 2006 – 2007, o 18,03% - tzn. 43 535 000 Sk. Naopak v poslednom sledovanom 

období zaznamenali prepad o 55,5% . To znamená, že spoločnosť stratila až 110 638 000 Sk. 

Podobne s tržbami z predaja tovaru sa vyvíjali aj náklady, vynaložené na obstaranie tovaru.  

Za posledné dve pozorované obdobia zaznamenali pokles, súvisiaci so znížením nákupu 

tovaru oproti predchádzajúci obdobiam v dôsledku negatívneho vývoja ekonomického 

prostredia. 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa postupne zmenšovali, 

spoločnosť v sledovanom období nenakupovala ani nepredávala majetok väčšej hodnoty. 
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Výrazná zmena sa odohrala za posledné sledované obdobie 2008 – 2009 v položke ostatné 

náklady na hospodársku činnosť, tie vzrástli až o 17 020,11%. Spoločnosť odpísala 

pohľadávku voči už spomínanému odberateľovi v hodnote 31 041 750 Sk. To celkom 

podstatne ovplyvnilo aj vývoj hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti. Ten sa        

do roku 2007 vyvíjal pozitívne a od roku 2008 začal prudko klesať. Najskôr to bol pokles           

o 52,48%, a v roku 2009 bol rozdiel až  -50 675 000 Sk;  - 376,71%.  

Na položke tržby s predaja cenných papierov a podielov je v období 2005 - 2006 

zreteľne vidno odkúpenie podielu druhého spoločníka. Na tejto položke nastal pokles o 100% 

a v nasledujúcich obdobiach sa s cennými papiermi ani podielmi ďalej neobchodovalo.  

Výnosové úroky a nákladové úroky sa pohybujú v menších peňažných hodnotách, 

a preto aj keď zmeny sú pomerne veľké, významne neovplyvňujú finančný stav spoločnosti. 

Závisia od aktuálneho zadlženia spoločnosti, prípadne výšky vkladov a investovaného 

kapitálu. Za významnejšie hodnoty môžeme považovať kurzové straty a zisky. Spoločnosť, 

objednávajúca tovar   hlavne z Nemecka, zaznamenávala (viď tabuľka č.3 – Výkaz ziskov 

a strát) po prvom ziskovom období hlavne straty z tejto činnosti. Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti bol aj preto počas sledovaných období záporný.  

Na záver sa toto celé prejavilo na konečnom hospodárskom výsledku spoločnosti      

za účtovné obdobie. Ako som už spomínala, do roku 2007 spoločnosť dosahovala zisk 

a radila sa k úspešným obchodným spoločnostiam. V roku 2008 však nastali problémy 

s významným odberateľom a objavili sa prvé príznaky hospodárskej krízy. V roku 2009 to 

vyvrcholilo až do straty 36 576 000 Sk. Oproti roku 2008 to bol pokles až o 564,22%.  

 

4.2. Analýza pomerových ukazovateľov 

 Využitie pomerových ukazovateľov je považované za základ finančnej analýzy. 

Metóda nie je závislá od veľkosti podniku a spája súvisiace ukazovatele z účtovných výkazov. 

Na základe týchto ukazovateľov je možné lepšie posúdiť skutočnú situáciu podniku.           

Pre správne zhodnotenie a porovnanie je možné využiť hodnoty stanovené pre jednotlivé 

ukazovatele v odbornej literatúre. 

V tejto kapitole sa konkrétne zameriam na ukazovatele rentability, aktivity, likvidity 

a štruktúry kapitálu. Taktiež vykonám rozklad ukazovateľa ROE. 

 

4.2.1. Ukazovatele rentability 

Tieto ukazovatele dávajú do pomeru rôzne druhy zisku  s rôznymi položkami 

z účtovných výkazov. Vyjadrujú celkovú efektívnosť riadenia spoločnosti a patria medzi 
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najvýznamnejšie ukazovatele pri hodnotení podniku. V nasledujúcej vypočítam hodnoty 

ukazovateľov ROA, ROE, ROCE, rentabilitu tržieb a prevádzkové ziskové rozpätie. Všetky 

ukazovatele rentability sú vypočítané v percentách.  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Spolu majetok 113 898 000 116 281 000 150 964 000 180 175 000 108 121 000 

Vlastné imanie 13 297 000 28 037 000 49 289 000 57 168 000 20 591 000 

Dlhodobé záväzky 1 201 000 259 000 546 000 744 000 1 272 000 

Bankové úvery dlhodobé 6 875 000 0 0 0 0 

Nákladové  úroky 1 111 000 1 455 000 1 317 000 1 284 000 646 000 

Tržby z predaja tovaru 215 026 000 241 473 000 285 008 000 199 346 000 88 708 000 

Zisk pred zdanením a úrokmi 17 058 000 19 745 000 27 631 000 11 076 000 -37 602 000 

Zisk pred zdanením 15 947 000 18 290 000 26 314 000 9 792 000 -38 248 000 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 12 828 000 14 741 000 21 253 000 7 879 000 -36 576 000 

ROA 14,97 16,98 18,3 6,15 -34,78 

ROE 96,47 52,58 43,12 13,78 -177,63 

ROCE 64,18 56,21 44,76 15,38 -164,93 

Rentabilita tržieb 5,97 6,10 7,46 3,95 -41,23 

Prevádzkové ziskové rozpätie 7,93 8,18 9,69 5,56 -42,39 

Tab. 4.1.  – Ukazovatele rentability 2005 - 2009 

 V tabuľke 4.1. sú uvedené vypočítané hodnoty ukazovateľov rentability za roky 2005 

až 2009. Ukazovateľ rentability celkového vloženého kapitálu ROA má do roku 2007 

stúpajúce tendencie. V roku 2008 však nastáva pokles, až nakoniec  v poslednom  roku je 

ovplyvnený negatívnou hodnotou výsledku hospodárenia pred zdanením a úrokmi a jeho 

hodnota dosahuje záporného čísla. Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu ROE nadobúda 

už od začiatku klesajúci smer. Ukazovateľ rentability celkového investovaného kapitálu 

ROCE svojím vývojom kopíruje vývoj ukazovateľa ROE. V poslednom roku 2009 tieto dva 

ukazovatele jasne naznačujú, že podnik nie je vhodným objektom pre investorov.  

Ukazovateľ rentability tržieb a prevádzkového ziskového rozpätia dosahujú do roku 

2007 stúpajúcich hodnôt, po tomto roku však opäť nastáva prepad na v roku 2008 veľmi 

nízku hodnotu a v roku 2009 až na zápornú hodnotu. U rentability tržieb to znamená, že 

podnik stráca s jednou korunou tržieb až 41,23 koruny zisku. 

 

4.2.2. Ukazovatele aktivity 

Tieto ukazovatele merajú schopnosť podniku využívať vložené prostriedky. Merajú 

rýchlosť obratu jednotlivých položiek a aj ich samotný obrat. Vyjadrujú tak viazanosť 

kapitálu v určitých formách podnikových aktivít. Táto analýza využíva dva typy 
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ukazovateľov; obrat a dobu obratu. Obrat vyjadruje koľkokrát sa obráti každý z jednotlivých 

druhov majetku a doba obratu vyjadruje ako dlho trvá jedna obrátka.  

Vypočítané údaje pre analyzovanú spoločnosť sú uvedené v tabuľke 4.2. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Spolu majetok 113 898 000 116 281 000 150 964 000 180 175 000 108 121 000 

Tržby z predaja tovaru 215 026 000 241 473 000 285 008 000 199 346 000 88 708 000 

Zásoby 24 105 000 19 236 000 30 446 000 73 031 000 65 032 000 

Pohľadávky z obchodného styku 67 747 000 66 802 000 98 586 000 78 647 000 16 838 000 

Záväzky z obch. styku 67 339 000 56 901 000 69 645 000 92 644 000 64 117 000 

Obrat celkových aktív 1,89 2,08 1,89 1,11 0,82 

Doba obratu celkových aktív 193,34 175,77 193,33 329,90 444,88 

Obrat zásob 8,92 12,55 9,36 2,73 1,36 

Doba obratu zásob 40,92 29,08 38,99 133,72 267,58 

Obrat pohľadávok 3,17 3,61 2,89 2,53 5,27 

Doba obratu pohľadávok 115,00 100,97 126,26 144,00 69,28 

Obrat záväzkov 3,19 4,24 4,09 2,15 1,38 

Doba obratu záväzkov 114,31 86,01 89,19 169,63 263,82 

Tab. 4.2. – Ukazovatele aktivity 2005 - 2009 

Najväčší obrat aktív spoločnosť zaznamenala v roku 2006; a to 2,08. Najnižšiu 

hodnotu ukazovateľ dosiahol v roku 2009. Najdlhšia doba obratu aktív bola 444,88 dní. 

Najkratšia v roku 2006 a to 175,77 dní. Obrat zásob, ako som  už spomínala, vyjadruje počet 

zmien zásob na iné formy obežných aktív v sledovanom období. V tomto prípade bol 

najmenší počet zmien zásob, a tým aj najdlhšia doba ich obratu, v roku 2009. Za ideálnu 

situáciu je považovaný vyšší obrat a kratšia doba obratu. Tým pádom pri obrate zásob bolo 

najpozitívnejšie obdobie roku 2006, keď sa zásoby stihli v podniku obrátiť za 29, 08 dní.   

Obrat pohľadávok  má,  napriek celkovému negatívnemu vývoju situácie spoločnosti,  

v roku 2009 najvyššiu hodnotu. Je to spôsobené už spomínaným odpísaním pohľadávky 

v hodnote 31 041 750 Sk. Hodnoty v predchádzajúcich rokoch sa zvyšujú práve postupným 

„nabaľovaním“ pohľadávok voči významnému odberateľovi spoločnosti. To sa odráža aj      

na dobe obratu pohľadávok, kedy v poslednom období klesla na 69,28 dňa. 

Pri stanovení obratu a doby obratu  záväzkov vzniká problém so stanovením čitateľa;  

nákupy na obchodný úver. Túto položku nie je možné zistiť z výkazov. Spoločnosť však 

nedrží veľké množstvo vlastných zdrojov, a preto je možné všetky záväzky z obchodného 

styku považovať práve za nákup na obchodný úver.  Rok 2007 bol pre spoločnosť rokom 

najvyššieho obratu a najrýchlejšieho obratu záväzkov. Najhorším rokom bol opäť rok 2009, 

kedy sa doba obratu záväzkov predĺžila až na 263,82 dňa. 

 



29 
 

4.2.3. Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity posudzujú schopnosť podniku platiť svoje záväzky. Jednoducho 

povedané, dáva do pomeru to, čím je možno zaplatiť s tým, čo treba zaplatiť. V tabuľke 4.3. 

sú zachytené hodnoty týchto ukazovateľov.   

  2005 2006 2007 2008 2009 

Obežný majetok 92 352 000 94 403 000 130 564 000 155 869 000 85 684 000 

Finančné účty 335 000 8 361 000 1 532 000 1 345 000 603 000 

Krátkodobé pasíva 81 862 000 71 749 000 82 652 000 97 346 000 68 393 000 

Krátkodobé pohľadávky 67 747 000 66 802 000 98 586 000 81 493 000 18 734 000 

Bežná likvidita 1,128 1,316 1,580 1,601 1,253 

Pohotová likvidita 0,832 1,048 1,211 0,851 0,283 

Peňažná likvidita 0,004 0,117 0,019 0,014 0,009 

Tab. 4.3. – Ukazovatele likvidity 2005 – 2009 

 Pre vysvetlenie tabuľky si dovolím uviesť, že položka finančné účtu  zahŕňa peniaze 

v hotovosti a účty v bankách. Položka krátkodobé pasíva obsahuje krátkodobé záväzky, 

krátkodobé bankové úvery a ostatné pasíva (časové rozlíšenie). Ostatné položky sú totožné 

s výkazmi.   

V odbornej literatúre sa za odporúčané hodnoty ukazovateľa bežnej likvidity považujú 

hodnoty v rozmedzí od 1,5 do 2,5. Do týchto hodnôt sa podnik dostal prvý krát v roku 2007 

a vydržalo mu to ešte aj v roku 2008. Po ostatné sledované obdobia sa spoločnosť pohybovala 

pod spodnou  hranicou odporúčaných hodnôt. 

Ukazovateľ pohotovej likvidity dosiahol odporúčaných  hodnôt nad 1,0 v rokoch 2006 

a 2007. V poslednom období zaznamenala prudký prepad  na 0,283. Výrazne nižšia hodnota 

ukazovateľa znamená nadmerný počet zásob v štruktúre obežných aktív podniku, ktoré práve 

v roku 2009 činili až 65 032 000 Sk. 

Pri ukazovateli peňažnej likvidity platí, čím vyššia hodnota, tým lepšie. Tým pádom  

možno povedať, že najlepším  rokom bol rok 2006. 

 

4.2.4. Ukazovatele štruktúry kapitálu 

Tento typ ukazovateľov slúži hlavne k analýze štruktúry zdrojov financovania majetku 

spoločnosti a súčasne hodnotí finančnú stabilitu podniku. V tabuľke 4.4. sú uvedené 

vypočítané hodnoty jednotlivých najvýznamnejších ukazovateľov.  
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  2005 2006 2007 2008 2009 

Spolu majetok 113 898 000 116 281 000 150 964 000 180 175 000 108 121 000 

Cudzie zdroje 100 471 000 87 957 000 101 533 000 122 909 000 87 296 000 

Vlastné imanie 13 297 000 28 037 000 49 289 000 57 168 000 20 591 000 

Zisk pred zdanením a úrokmi 17 058 000 19 745 000 27 631 000 11 076 000 -37 602 000 

Nákladové  úroky 1 111 000 1 455 000 1 317 000 1 284 000 646 000 

Ukazovateľ veriteľského rizika 88,21 75,64 67,26 68,22 80,74 

Koeficient samofinancovania 11,67 24,11 32,65 31,73 19,04 

Finančná páka 856,57 414,74 306,28 315,17 525,09 

Miera finančnej samostatnosti 13,23 31,88 48,54 46,51 23,59 

Úrokové krytie 15,35 13,57 20,98 8,63 -58,21 

Úrokové zaťaženie 6,51 7,37 4,77 11,59 -1,72 

Tab. 4.4. – Ukazovatele štruktúry kapitálu 

 Ako som spomínala v teoretickej časti, pri ukazovateli veriteľského rizika sa 

odporúčajú hodnoty  okolo 50%. Znamená to, že podnik uplatňuje pri financovaní zlaté 

pravidlo. Analyzovaná spoločnosť sa optimu priblížila najviac v roku 2007. Naopak najviac 

zadlžená sa javila pri začiatkoch  podnikania v roku 2005 a taktiež v období krízy v roku 

2009.  Koeficient samofinancovania je len doplnkovým  ukazovateľom predchádzajúceho 

ukazovateľa. Najnižšie hodnoty dosiahol v roku 2007 a znamená to, že podiel, ktorým 

spoločnosť financovala svoje celkové aktíva z vlastných zdrojov činil len 11,67%.  

 Ukazovateľ  finančnej páky ukazuje, akú časť celkových aktív tvorí vlastný kapitál.  

Dá sa povedať, že v roku 2007 tvorí najväčšiu časť majetku za sledované obdobia, a to        

cca jednu tretinu.  Najmenší podiel vlastného kapitálu na celkových aktívach nastal v roku 

2005, a to menej ako jednu osminu.  

 Miera finančnej samostatnosti nám  hovorí o nezávislosti podniku od cudzích zdrojov. 

Najlepšie hodnoty spoločnosť dosiahla v rokoch 2007 a 2008. Najhoršie boli opäť roky 2005 

a 2009.  

Úrokové krytie nás informuje o prevýšení  zisku nad  úrokovými platbami.  Spoločnosť 

si do roku 2008 držala vcelku pozitívne hodnoty, v roku 2009 však vďaka strate spoločnosti 

dosiahla hodnota ukazovateľa – 58,21. To znamená, že strata spoločnosti je viac ako 58 krát 

vyššia ako úrokové platby.  Ukazovateľ úrokového zaťaženia je len  prevrátenou hodnotou  

predchádzajúceho ukazovateľa. Vyjadruje aký je podiel úrokových platieb na celkovom 

hospodárskom výsledku  spoločnosti. Najviac spoločnosť zaplatila za svoje úvery v roku 2008 

a v roku 2006.  
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4.3. Rozklad ukazovateľa ROE 

Základnou myšlienkou tohto rozkladu a vzorcami z ktorých budem vychádzať v tejto 

časti mojej práce je Du Pontova rovnica, kde : 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) = Ziskové rozpätie + Obrat celkových aktív 

 𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 .  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑎𝑘𝑡 í𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 

Jednotlivé rozklady sú uvedené v nasledujúcich schémach na obrázkoch 5 – 9. 

Zhodnotenie významu hodnôt jednotlivých ukazovateľov už je uvedené v predchádzajúcich 

častiach mojej práce. Opäť si len dovolím upozorniť na významný pokles zisku a celkovej 

efektívnosti spoločnosti, čo spôsobuje zápornú hodnotu ukazovateľov v poslednom období 

2009.  

 Taktiež si dovolím upozorniť na drobné rozdiely vo vypočítaných hodnotách, 

spôsobené nejednotnosťou značenia jednotlivých veličín pre výpočet ukazovateľov  

pri čerpaní hodnôt z účtovných výkazov.  

 

 

Obr. 4.1. – Rozklad ukazovateľa ROE 2005 
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Obr. 4.2. – Rozklad ukazovateľa ROE 2006 

 

Obr. 4.3. – Rozklad ukazovateľa ROE 2007 

 

Obr. 4.4. – Rozklad ukazovateľa ROE 2008 
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Obr. 4.5. – Rozklad ukazovateľa ROE 2009 
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2007. Celkovo je možné povedať, že najúspešnejším rokom bol pre spoločnosť rok 2007. 

Bolo to spôsobené celkovým pozitívnym vývojom ekonomickej situácie na trhu. Spoločnosť 

dosiahla najväčší zisk a taktiež pomerové ukazovatele dosahujú optimálne hodnoty. V roku 

2008 sa spoločnosť ešte stále držala na hranici ziskovosti, avšak oproti predchádzajúcim 

rokom to bol výrazný prepad. Najhorším rokom bol rok 2009, kedy najvýznamnejší odberateľ 

skrachoval a následne  prešiel do reštrukturalizácie. Spoločnosť v roku 2009 odpísala aj veľkú 

pohľadávku, čím sa táto položka vo výkazoch výrazne znížila. Po celé sledované obdobia sa 

záväzky a pohľadávky spoločnosti pohybovali vo vysokých hodnotách. Najväčšie problémy 

spôsobovala krachujúca odberateľská spoločnosť, ktorá však napriek nedostatku financií 

objednávala nový tovar. Kvôli neschopnosti spätne ho zaplatiť si musel analyzovaný  podnik 

požičiavať peniaze od bánk a nakupovať na základe dohôd so svojimi dodávateľmi. Tým sa 

spoločnosť začala od roku 2008 postupne zadlžovať, ako je vidno na ukazovateľoch štruktúry 

kapitálu.  

 

ROE
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ROA
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5. Návrhy a odporúčania 

Podľa môjho názoru a znalostí prostredia skúmanej spoločnosti, by spoločnosť mala 

tvrdšie  pristupovať k neplatičom pohľadávok. V súčasnosti má spoločnosť väčšie problémy 

s tromi odberateľmi, ktorý platia svoje záväzky až po dobe splatnosti,  prípadne vôbec.  

S týmito odberateľmi by mala spoločnosť v krátkej dobe ukončiť alebo aspoň obmedziť 

obchodné vzťahy. Taktiež by sa malo prestať obchodovať štýlom „to je môj kamarát, tak mu 

to odpustím“, čo sa v spoločnosti často praktikuje.  Spoločnosti potom s nárastom 

nezaplatených pohľadávok narastajú aj záväzky, na ktorých zaplatenie spoločnosť nemá 

dostatok financií a musí využívať úvery. Tiež by sa mala pokúsiť o diverzifikáciu rizika 

rozložením dodávok na viacerých stabilnejších odberateľov a nie sústrediť väčšinu pozornosti 

na jediného odberateľa. 

Ďalej by sa spoločnosť mala snažiť využívať väčšie množstvo vlastných zdrojov pri 

financovaní podnikovej činnosti. Dosahuje totižto pomerne vysoké hodnoty zadlženosti a je 

teda pomerne finančne nesamostatná a závislá na iných subjektoch. 

V roku 2006 a 2007 sa hodnoty ukazovateľov likvidity najviac priblížili požadovaným 

hodnotám, a podnik by sa mal pokúsiť opäť sa priblížiť týmto hodnotám, napr. znížením 

bankových úverov alebo zvýšením finančného majetku.  

Toto, si myslím, sú základné problémy a možné riešenia problémov spoločnosti.       

Po oslabení finančnej krízy by sa spoločnosť, ako takmer jediná na slovenskom trhu 

obchodujúca s hydraulickými zariadeniami, mala práve vďaka svojmu postaveniu na trhu 

vzchopiť a pokračovať vo svojej činnosti zo ziskom. 
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6. Záver 

Finančná analýza so svojou rýchlou vypovedacou schopnosťou slúži k okamžitému 

vyhodnoteniu finančnej situácie podniku. Je možné pomocou nej zistiť problémové oblasti 

podniku, na ktoré sa je treba zamerať a podrobnejšie preskúmať.  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vykonať finančnú analýzu spoločnosti. Najskôr 

som v teoretickej rovine popísala podstatu a metódy finančnej analýzy. V aplikačnej časti som 

priamo využila jednotlivé metódy finančnej analýzy a aplikovala ich na konkrétny podnik. 

Ten som analyzovala za obdobia od roku 2005 do roku 2009 využitím metódy horizontálnej 

analýzy a pomocou pomerových ukazovateľov; rentability, aktivity, likvidity a štruktúry 

kapitálu. Tiež som schematicky rozobrala vzťahy medzi jednotlivými ukazovateľmi pomocou 

Du Pontového rozkladu ukazovateľa ROE.  

Myslím si, že v podstate sa mi cieľ mojej práce podaril naplniť a výsledkom je 

samotná aplikačná časť s vypočítanými hodnotami jednotlivých ukazovateľov. Hodnoty 

ukazovateľov len potvrdzujú už spomínanú situáciu spoločnosti, ovplyvnenú hospodárskou 

krízou a zánikom významnej odberateľskej spoločnosti. Súčasná finančná situácia spoločnosti 

teda nie je veľmi uspokojivá, ale pri využití svojich silných stránok sa spoločnosť bude 

schopná opäť vrátiť medzi úspešné podniky tvoriace zisk.   

Ak spoločnosť bude úspešnejšia pri vymáhaní svojich záväzkov, resp. obmedzí 

spoluprácu s trvale neplatiacimi zákazníkmi, by nemala mať v budúcnosti pri zlepšení 

celkovej ekonomickej situácie výraznejšie problémy.  
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