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1 Úvod 

 

V súčasnej dobej je veľmi dôležité, aby každý podnik, ktorý chce prosperovať, poznal 

detailne svoju finančnú situáciu. Vzhľadom na pretrvávajúcu svetovú hospodársku krízu 

množstvo podnikov muselo svoju činnosť ukončiť a iba tie podniky, ktoré urobili 

dostatok opatrení predišli svojmu úpadku. Spoločnosť RONA, a. s. som si vybrala aj 

z dôvodu blízkosti môjho bydliska, ale hlavne preto, lebo  patrí medzi 

najvýznamnejších výrobcov a exportérov úžitkového skla , ktorá i v čase hospodárskej 

krízy ako jediná z okolitých sklárskych podnikov udržala svoju pozíciu na trhu, o čom 

svedčí aj vysoká kvalita výrobkov.  

 

Cieľom mojej bakalárskej práce je určiť práve význam dôležitosti finančnej analýzy pre 

hodnotenie zdravia podniku. Sústredím sa hospodárenie spoločnosti v jednotlivých 

sledovaných  rokoch a na interpretáciu, čo malo najväčší vplyv na jeho vývoj a to už 

pozitívny či negatívny. Aby hodnotenie firmy bolo dôveryhodné, musí byť analýza 

zostavená správne a na základe relevantných ukazovateľoch. Bakalárska práca je 

rozdelená do troch častí. 

 

V prvej časti sa budem zaoberať detailnejším popísaním činnosti spoločnosti, na jej 

históriu, ktorú vzhľadom na rozsah práce, popíšem stručne. Popíšem jednotlivé činnosti, 

štruktúru jej exportu a naznačím rozsah činností, ktoré plánuje do budúcnosti. 

 

V druhej časti sa budem zameriavať už na konkrétne opísanie teórie finančnej analýzy, 

jej význam pre externých a interných užívateľov a zdroje informácií, potrebné pre jej 

hodnotenie. Rozoberiem jednotlivé metódy finančnej analýzy, pomerové ukazovatele, 

bankrotné a bonitné modely.  

 

Tretia časť je konkrétne zameraná na jednotlivé výpočty ukazovateľov, ktoré som si 

stanovila v predchádzajúcej časti. Jednotlivé výsledky sú vpísané do tabuliek, ich vývoj 

je v zobrazený grafoch a ekonomicky interpretované. Pri interpretácii sa zameriavam 

najmä na rok 2008 a 2009, ktoré boli poznačené finančnou krízou. Na základe 

dosiahnutých výsledkov som navrhla a stanovila niektoré opatrenia, ktoré by mohli 

dané výsledky zlepšiť. 
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2 Charakteristika podniku  

 

2.1 História podniku 
 
 
Skláreň v Lednických Rovniach bola založená v roku 1892 viedenskou spoločnosťou 

Schreiber und Neffen.  Začínala výrobou plochého skla, neskôr prešla na výrobu 

lisovaného skla pod značkou Keiser Cristal. Popri lisovanom skle sa začalo vyrábať 

ručne fúkané sklo pod značkou Rona Crystal, ktoré svojou kvalitou a konkurenčne 

nízkou cenou výrazne zvýšilo ekonomickú prosperitu sklárne. Vývoj sklárskej výroby 

v Lednických Rovniach prešiel mnohými organizačnými zmenami, od polovice 60-tych 

rokov sa zameriaval najmä na postupné zavádzanie strojovej automatickej výroby skla.  

 

S vývojom sklárne sa menil aj jej názov. Cieľom transformačného procesu po roku 

1992 bol vznik akciovej spoločnosti LR CRYSTAL. V roku 2002 sa opäť menil jej 

názov a to na RONA CRYSTAL, ktorý otvoril priestor pre vybudovanie moderného 

nezávislého výrobcu úžitkového skla medzinárodného významu. Nevyhnutnou súčasťou 

tohto procesu sa stala reorganizácia predaja a prevzatie obchodných aktivít a činností 

spoločnosťou B.D.S. založenou v roku 1995, neskôr Rona Trading, a. s. a následne 

nastala zmena jej obchodného mena na RONA, a. s. od 9. 1. 2002. 

 

Z iniciatívy podniku vzniklo v pôvodnom kaštieli Schreiberovcov v Lednických 

Rovniach v roku 1988 prvé Slovenské sklárske múzeum. Cieľom múzea je 

sprostredkovať obraz o dejinách, ktoré pomáha šíriť povesť o kvalite tradičného 

sklárstva nielen regiónu, ale celého Slovenska.  Je to jediná inštitúcia s touto profiláciou 

u nás.  

 

2.2 Súčasnosť podniku 
 
Zlúčenie výrobnej a obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2003 viedlo k súčasnej podobe 

akciovej spoločnosti. RONA, a. s. a k naplneniu strategických zámerov akcionárov. 

Z výrobne orientovanej spoločnosti sa postupnou reštrukturalizáciou stala moderná 

zákaznícky a trhovo orientovaná spoločnosť.  
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Napriek tomu, že svetový trend sa momentálne presúva skôr k strojovej výrobe skla, 

skláreň si zachovala najväčšiu ručnú výrobu skla na území bývalého Československa. 

Práve ručná výroba im napriek tomu, že na odbyte tvorí iba 15 %, umožňuje aktuálne 

dopĺňať sortiment, pripravovať a vzorkovať nové kolekcie, či robiť série skla na 

zákazku v menších množstvách. Každý rok sa objednávky prevyšujú možnosti 

a hľadajú sa nový ľudia na pokrytie. 

 

Denne sa vo fabrike vyrobí asi 125-tisíc kusov úžitkového skla – popri nápojovom skle 

sú to rôzne vázy, misy, dózy svietniky a pod. Pri raste cien energie, materiálu i miezd je 

nevyhnutné správne výrobu rozdeliť medzi náročnejšiu ručnú a efektívnejšiu strojovú 

výrobu. Hlavne pokiaľ ide o tak špecifickú výrobu, kde na jednom konci vstupujú 

suroviny a na druhom vyteká sklo. 

 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 

- výroba a spracovanie skla, 

- maloobchod so sklárskymi výrobkami, 

- veľkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom, 

- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, 

- výroba tepla, rozvodov tepla, rozvod elektriny. 

 

Akciová spoločnosť patrí medzi popredných výrobcov sklárskej produkcie, medzi 

významných exportérov a medzi dôležité zamestnávateľské organizácie v rámci 

stredoslovenského regiónu. Aktívna obchodná politika slovenského výrobcu skla však 

umožnila, že napriek konkurencii skláreň exportuje až 96 % výroby. Z grafu č. 1.1 je 

vidieť, že exportuje predovšetkým do krajín Európskej únie, Veľkej Británie a USA.  

 

Zavedením Eura 1. 1. 2009 vytvorila Slovenská republika základ pre menovú 

stabilizáciu obchodných aktivít. V roku 2009 bolo viac ako 84 % obchodov 

realizovaných v Eure, čo prispelo k výraznému zníženiu menového rizika,  s ktorými 

firma musela dlhé roky bojovať, z dôvodu významného posilňovania slovenskej koruny.  

Ďalšími významnými menami, ktoré boli najčastejšie používané boli USD s podielom 

9,7 % a GBP s podielom 5,1 %.  
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                  Graf č. 2.1. Štruktúra exportu spoločnosti RONA, a. s.  v roku 2009 

 

Vlastné spracovanie 

 

2.2.1 Obecné údaje o účtovnej jednotke 
 
 
Obchodné meno: RONA, a. s. 

Sídlo spoločnosti:  Schreiberova 365, 020 61  Lednické Rovne 

IČO:   31 642 403 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

 

Spoločnosť RONA, a. s. bola založená 18. októbra 1995  a do Obchodného registra 

Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 299/R, bola zapísaná 2. januára 1996  

Dňom 1.1.2003 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou RONA CRYSTAL, a.s., Sklárska 

117, 020 61 Lednické Rovne, IČO 31562566 a stala sa jej univerzálnym právnym 

nástupcom a prebrala celé obchodné imanie, práva a povinnosti vrátane neznámych.   

 

RONA, a. s. má zriadenú zahraničnú organizačnú zložku v Českej republike 

s predmetom činnosti kúpy tovaru za účelom ďalšieho predaja, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu 

Deň zápisu:  24. 5. 1996 

Sídlo:   Husova 753/45, 460 01 Liberec 5 
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Základné imanie spoločnosti je vo výške 6.457.393,– EUR, je tvorené 1 036 589 kusmi 

kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 4,447986 EUR a 184 666 

kusmi kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 10,– EUR. Všetky 

vydané akcie sú plne splatené. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej 

hodnoty jeho akcií k výške základného imania.   

 

2.3 Budúcnosť podniku 
 
 

O budúcnosti sa rozhoduje dnes, z tohto dôvodu systematicky prebiehajú významné  

investície do všetkých najdôležitejších oblastí: výrobnej, logistickej aj komerčnej. 

Rovnako modernizácia a optimalizácia organizačnej štruktúry firmy je nevyhnutnou 

odpoveďou na stupňujúce nároky. Vybudovanie nového logistického centra je ďalším 

krokom k zabezpečeniu čo najlepšieho servisu našim zákazníkom. Nemenej dôležitá je 

oblasť riadenia kvality. RONA, a. s. obdržala od Loyds Register Quality Assurance 

certifikát na riadenie kvality  ISO 9001:2000 vid. príloha č. 1 Celopodniková stratégia 

je zameraná na trhovú organizáciu. 

 

Strategickými cieľmi v oblasti obchodu sú: 

- posilnenie tržnej pozície v krajinách Pyrenejského poloostrova (Španielsko, 

Portugalsko), 

- vstup do tržného segmentu tzv. obchodných domov s nábytkom a vybavením 

pre domácnosti (Nemecko, Rakúsko, Benelux) 

- akvizícia trhov, na ktorých je vysoký potenciál rastu v segmentoch 

dekorovaného skla (Rusko, Kazachstan), 

- reštrukturalizácia zákazníckeho portfólia v Severnej Amerike, 

- intenzívna akvizícia zákazníkov, ktorej cieľom je prevzatie obchodov 

skrachovaných výrobcov (Crystalex, Waterford, Slovglass, Krosno), 

- zvyšovanie podielu predaj sortimentu Rona Select a Rona Gastro na celkovom 

obrate spoločnosti. 

 

Hlavným cieľom aj do budúcnosti je atraktívny sortiment, kvalita, servis a v konečnom 

dôsledku spokojný zákazník 

 



 11 

3 Teória finančnej analýzy  

 

3.1 Finančná analýza 
 
 

Trhové prostredie a úspešný rozvoj podniku si vyžaduje uplatňovať v podnikovom 

riadení nové, požiadavkám adekvátne metódy. Veľmi dôležitú úlohu v tomto úsilí 

zohráva finančno-ekonomická analýza, ktorá má podstatný vplyv na účinnosť 

podnikového riadenia. V trhovej ekonomike finančná situácia zohráva zásadnú úlohu 

pri utváraní podnikového imidžu. Dobrá či zlá finančná situácia nachádza v trhovom 

prostredí veľmi rýchly odozvu – investori, banky, akcionári, obchodní partneri hodnotia 

podnik práve prostredníctvom jeho finančnej situácie, čo sa samozrejme odzrkadlí v ich 

správaní a jednaní, ako napr. v úverových podmienkach bánk, vo vývoji cien akcií 

a cenných papierov a pod.  

 

Finančná situácia podniku vyjadruje všetky podnikové aktivity, ktorými sa prezentuje 

na trhu. Do finančnej situácie sa premieta objem a kvalita výroby, úroveň 

marketingovej a komerčnej činnosti, jeho inovačná aktivity a ďalšie jeho činnosti. 

Analýza finančnej  situácie je preto východiskom analýzy ekonomických výsledkov 

podniku a spravidla sa dovádza až do primárnych oblastí a výsledkov ako sú 

efektívnosť, hospodárnosť, využitie výrobnej kapacity, hospodárenie so zásobami 

a pod. Finančná analýza tak umožňuje odhaliť slabé a silné miesta podniku, je 

prostriedkom diagnostikovania jeho „zdravia“, identifikuje jeho slabiny a poskytuje 

podnikovému manažmentu a vlastníkom informácie zásadného významu, ktoré by 

mohli v budúcnosti viesť k problémom. 

 

 

3.2 Užívatelia finančnej analýzy  

 

Informácie o stave finančnej situácií podniku sú dôležité nielen pre manažérov podniku, 

ale aj pre ostatné subjekty, ktoré s daným podnikom prichádzajú do kontaktu. 

Užívateľov finančnej analýzy členíme na externých a interných.. 
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K externým užívateľom patria:  

• investori, 

• banky a iný veritelia, 

• obchodný partneri, 

• štát a jeho orgány, 

• obchodný partneri 

• manažéri, konkurencia apod. 

 

K interným užívateľom výsledkov finančnej analýzy patria: 

• manažéri, 

• odborári, 

• zamestnanci.  [3] 

 

Investori 

 

Investori, ktorí poskytujú podniku kapitál, majú záujem na vývoji finančnej situácie a to 

z dvoch hľadísk: 

Prvým hľadiskom je získať dostatočného množstvo informácií, ktoré súvisia s 

rozhodnutím  investíciách, ktoré má investor vložiť do podniku. Pozornosť kladie najmä 

na mieru rizika a výnosnosť, ktoré sú spojené s týmto kapitálom. 

Druhým hľadiskom je získať dostatok informácií o tom, ako manažéri hospodária 

s vloženým kapitálom do spoločnosti. 

 

Banky a ostatní veritelia 

 

Banky využívajú výsledky finančnej analýzy v prípade, že podnik žiada o úver. Na 

základe výsledkov finančnej analýzy sa banka rozhodne či poskytne alebo neposkytne 

podniku úver, v akej výške a za akých podmienok. 

 

Obchodní partneri 

 

Obchodných partnerov môže z hľadiska záujmov o finančnú situáciu rozdeliť na 

dodávateľov a odberateľov. 
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Z krátkodobého hľadiska sledujú dodávatelia najmä schopnosť podniku hradiť svoje 

splatné záväzky, a to najmä solventnosť, likviditu, zadlženosť.  Z dlhodobé hľadiska sa 

zaujímajú o dlhodobú stabilitu dodávateľských vzťahov. 

Odberatelia sledujú najmä finančnú situáciu dodávateľov, kedy v prípade, že  

dodávateľský podnik nie je schopný do značnej miery plniť svoje záväzky, je ohrozená 

ich vlastná výroba. 

 

Manažéri 

 

Manažéri využívajú informácie finančnej analýzy pre operatívne a strategické riadenie 

podniku. Manažéri majú prístup i k informáciám, ktoré nie sú verejné dostupné a na 

základe nich môže dôkladne spracovať finančnú analýzu podniku. Znalosť všetkých 

informácii im umožňuje pri ich každodennej práci robiť dobré rozhodnutia a všetku 

činnosť prispôsobovať základnému cieľu podniku.  

 

Zamestnanci 

 

Zamestnanci majú prirodzený záujem na finančnej situácií podniku z hľadiska istoty 

svojho zamestnania, mzdových a sociálnych podmienok. Pri vykazovaní pozitívnych 

výsledkov majú väčšiu istotu zachovania zamestnania a motiváciu k lepším výkonom. 

 

 

3.3 Zdroje informácii pre finančnú analýzu 

 

Základné zdroje informácií pre finančnú analýzu sú predovšetkým nasledujúce výkazy: 

 - výkazy finančného účtovníctva, ktoré môžeme označiť aj ako výkazy externé, pretože 

poskytujú informácie najmä externým užívateľom. Podávajú prehľad o stave a štruktúre 

majetku a zdrojoch ich krytia, o tvorbe a použití výsledku hospodárenia a o pohybe 

peňažných tokov. Medzi základné výkazy patria súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz 

Cash Flow. 

- výkazy vnútropodnikového účtovníctva, ktoré nepodliehajú žiadnej jednotnej 

metodickej úprave a každý podnik si ich vytvára sám. Patria sem napr. výkazy 

zobrazujúce vynakladanie podnikových nákladov, výkazy o spotrebe nákladov na 

jednotlivé výkony alebo v jednotlivých strediskách a pod. [1] 
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Okrem týchto základných zdrojov sa využíva rada ďalších relevantných informácií, 

ktoré môže zhrnúť do nasledujúcich oblastí: 

- finančné informácie zahrnujú účtovné výkazy a výročné správy, 

vnútropodnikové informácie, prognózy finančných analytikov a vedenia firmy, 

burzové informácie apod. 

- kvantifikovateľné nefinančné informácie obsahujú firemné štatistiky produkcie, 

odbytu, zamestnanosti, prospekty, interné smernice apod. 

- Nekvantifikovateľné informácie predstavujú správy vedúcich pracovníkov 

jednotlivých útvarov firmy, komentáre manažérov, odbornej tlače apod. [1] 

 

3.3.1 Súvaha 

Súvaha je základným účtovným výkazom, ktorý poskytuje okamžitý prehľad o stave 

hospodárskych prostriedkov na strane aktív a zdrojov ich financovania na strane pasív 

k určitému časovému okamihu. Je základným zdrojom informácií o stave hospodárskej 

a majetkovej situácií podniku. Súvahu zostavujeme na základne bilančnej rovnice 

rozvahy, ktorá znamená  AKTIVA = PASÍVA. 

Ľavú stranu súvahy tvoria aktíva, ktoré predstavujú rôzne druhy a formy majetku 

podniku. Sú schopné prispieť v budúcnosti k zabezpečeniu plánovaného prírastku 

finančných prostriedkov. Aktíva rozdeľujeme do dvoch základných skupín: 

• krátkodobé aktíva, 

• dlhodobé aktíva. 

Toto rozdelenie zohľadňuje faktor času, pričom rozhodujúcou časovou hranicou je prvý 

rok. 

Pravú stranu súvahy tvoria pasíva, vyjadrujúce zdroje majetku, ktorými je krytý 

v príslušnej hodnote. Pasíva sa členia na: 

• vlastný kapitál, 

• cudzí kapitál. 

 

Aktíva a pasíva sa vnútorne členia a ich štruktúra je základom pre tvorbu rôznych 

analýz o stave financií podniku. Na základe štruktúry aktív sa analyzuje a hodnotí 

najmä likvidita podniku, teda schopnosť hradiť záväzky. Štruktúra pasív je zase 

podkladom pre analýzu stupňa zadlženosti (finančnej samostatnosti) podniku.  
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3.3.2 Výkaz ziskov a strát 

 

Výkaz ziskov a strát slúži k zisťovaniu výšky a spôsobu tvorby zložiek výsledku 

hospodárenia. Zachytáva vzťahy medzi výnosmi podniku dosiahnutými k určitému 

obdobiu a náklady spojené s ich vytvorením. Zjednodušene môže podstatu výkazu zisku 

a strát vyjadriť vzťahom: [1] 

 

 VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 

Definície nákladov a výnosov 

Náklady sú peňažné vyjadrenie spotreby výrobných činiteľov. Zo vznikom nákladov je 

spojený úbytok majetku podniku vykazovaný v súvahe. 

Výnosy sa definujú ako peňažné vyjadrenie výsledkov plynúcich z prevádzky podniku 

a predstavujú finančné čiastky, na ktoré ma podnik nárok z titulu predaja tovaru 

a služieb. [1] 

 

Cieľom výkazu ziskov a strát je ukázať, čo ovplyvnilo tvorbu hospodárskeho výsledku 

za dané účtovné obdobie, pričom tento hospodársky výsledok sa najskôr vyčísli 

v požadovanej štruktúre v členení na prevádzkový, finančný a mimoriadny a nakoniec 

ako súčet medzivýsledkov dostaneme celkový hospodársky výsledok. Výkaz ziskov 

a strát sa člení vertikálne a má tri bloky.  

 

Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát musíme zohľadňovať 2 princípy: 

1) Princíp vecnej zhody nákladov a výnosov – k výnosom daného obdobia musia 

byť priradené tie náklady, ktoré sa týchto výnosov týkajú 

2) Akruálny princíp – hospodárske operácie by sa mali vykazovať v období, 

s ktorým vecne a časovo súvisia. 
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                         Obr. 2.1 Štruktúra výkazu zisku a strát 

+ Obchodná marža 

+ Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 

-  Prevádzkové náklady 

= Prevádzkový výsledok hospodárenia 

+ Výnosy z finančnej činnosti 

- Náklady z finančnej činnosti 

= Finančný výsledok hospodárenia 

- Daň z príjmu za bežnú činnosť 

= Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť                                                   

(VH prevádzkový + VH finančný – Daň bežná) 

+ Mimoriadne výnosy 

- Mimoriadne náklady 

- Daň z mimoriadnej činnosti 

= Mimoriadny výsledok hospodárenia 

= Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

                        Zdroj: Dluhošová (2008, str. 55) 

 

 

3.3.3 Výkaz Cash Flow 

 

Účelom analýzy výkazu peňažných tokov je objasniť hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú 

príjem a výdaj hotovosti a z toho plynúci stav hotovosti k určitému okamžiku. Pojem 

peňažný tok možno chápať v dvoch významových a časových formách. V statickej 

forme je to „voľná zostava“ peňazí, ktoré má podnik v danom čase k dispozícií. 

Z hľadiska investora je to očakávaný budúci príjem z investície. V dynamickej forme 

z hľadiska podnikového manažmentu je to plán budúceho pohybu peňazí v čase, čiže je 

to skutočný pohyb peňazí, bez ohľadu na to prečo k tomuto pohybu dochádza. Prehľad 

peňažných tokov sa predkladá ako neoddeliteľná súčasť účtovnej závierky za každé 

účtovné obdobie. Informácie o minulých zmenách v peňažných prostriedkoch (peniaze 

v hotovosti, ceniny, peňažné prostriedky na účtoch a pod.) a peňažných ekvivalentoch 

(krátkodobý, vysokolikvidný finančný majetok, ľahko zameniteľný za peniaze), ktorý 

poskytuje peňažné toky za bežné a minulé účtovné obdobie. 

Analýza Cash Flow môže byť prevedená priamou a nepriamou metódou. Priama metóda 

znamená urobiť totálnu bilanciu všetkých príjmov a výdajov. Cash Flow sa teda určí 

ako ich rozdiel. Pre rozborové účely je výhodnejšie a prehľadnejšie použiť nepriamu 
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metódu, pri ktorej je výkaz Cash Flow určený ako súčet čistého zisku po zdanení 

a odpisov za dané obdobie a prírastkov alebo úbytkov príslušných položiek aktív a pasív 

oproti počiatočnému stavu. 

 

Štruktúra výkazu sa člení na Cash Flow: 

• z prevádzkovej činnosti, 

• z investičnej činnosti, 

• z finančnej činnosti. 

 

• Cash Flow z prevádzkovej činnosti nám umožňuje zistiť, ako výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti odpovedá skutočne zarobeným peniazom 

a v akej miere je produkcia peňazí ovplyvnená zmenami pracovného kapitálu 

a jeho zložkami. Ide o výsledky prevádzkovej činnosti, ale taktiež o zmeny 

pohľadávok u odberateľov, zmeny záväzkov u dodávateľov, zmeny zásob apod. 

• Cash Flow z investičnej činnosti nám vyjadruje nielen výdaje, ktoré vznikajú 

obstaraním investičného majetku, ale taktiež rozsah príjmov z predaja 

investičného majetku, ktorý je vykazovaný v tomto výkaze.  

• Cash Flow z finančnej činnosti je posledná oblasť, ktorej obsahom sú všetky 

finančné transakcie súvisiace s veriteľmi finančných prostriedkov a to napr. 

strednodobé a dlhodobé pôžičky, príjmy a splátky úverov. 

 

 

3.4 Metódy finančnej analýzy 

 

S rozvojom matematických, štatistických a ekonomických vied vzniká celá rada metód 

hodnotenia finančného zdravia podniku. Pri voľbe metódy treba brať ohľad na účelnosť, 

nákladnosť, spoľahlivosť. Každá metóda musí mať nielen spätnú väzbu na cieľ, ktorý 

sme vytýčili, ale zároveň, či je  použitá metóda skutočne najvhodnejšia pre vytýčený 

cieľ. Obecne platí, čím lepšie metódy, tím spoľahlivejšie závery, tým nižšie riziko 

chybného rozhodnutia a tým vyššia nádej na úspech. [6] 

 

Metódy, ktoré sa používajú pre finančné analýzy sa dajú členiť rôzne. Základné 

členenie  zobrazuje obrázok č. 3.2. 
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                          Obr. 3.2 Členenie metód finančnej analýzy 

 

 

 

                               
                     Zdroj: Finanční řízení a rozhodováni (Dluhošová, D. 2008) 
 
 
Štandardne sa ukazovatele členia na ukazovatele absolútne, rozdielové a pomerové. 

- Absolútne ukazovatele – priamo posudzujú hodnoty položiek základných 

účtovných výkazov ale nespracovávajú žiadnu matematickú metódu. 

- Rozdielové ukazovatele – vypočítavajú sa ako rozdiel hodnoty aktív s hodnotou 

pasív 

- Pomerové ukazovatele – je to najvyužívanejšia skupina ukazovateľov v rámci 

ukazovateľov, ktorá je definovaná podielom dvoch položiek základných 

účtovných výkazov. 

 

 

3.5 Horizontálna analýza (analýza trendov) 

 

Podstatou horizontálnej analýzy je, že porovnáme zvolené položky výkazov v rôznom 

čase. „Horizontálna“ vyjadruje skutočnosť, že v jednom riadku, čiže horizonte, je 

daných viacero obsahovo rovnakých údajov, ktoré sa však líšia obdobím, o ktorom 

vypovedajú. Medziročné zmeny horizontálnej analýzy sa dajú vyjadriť rôznymi 

Analýza štruktúry 
(vertikálna analýza) 

Pomerová analýza 

Analýza sústav 
ukazovateľov 

Analýza citlivosti 

Regresná analýza 

Diskriminačná 
analýza 

Analýza rozptylu 

Testovanie 
štatistických 

hypotéz 
(t-test, F-test) 

Analýza trendov 
(horizontálna analýza) 

Metódy finančných analýz 

Deterministické metódy Matematicko-štatistické metódy 
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spôsobmi. K najčastejším spôsobom patria: vyčíslenie absolútneho rozdielu, vyjadrenie 

zmeny v percentách, vyjadrenia vývoja pomocou reťazových i bázických indexov. 

Interpretácia  zmien sa musí robiť jasne a komplexne, čiže musí sa brať do úvahy aj 

zmena absolútna i relatívna. 

 

Pre výpočet zmien absolútnych i relatívnych slúžia nasledujúce vzorce: 

   Absolútna zmena =  Ut – U t-1 = ∆ Ut                       (3.1) 

                                                                          

                                                                            Ut – U t-1           ∆ Ut 

                                  Relatívna zmena  =      –––––––––––– =                                   (3.2) 
                                                                   U t-1                U t-1 
 
kde: Ut    -     je hodnota ukazovateľa za bežný rok 
        Ut-1  -    je hodnota ukazovateľa za predchádzajúci rok  

 
 
 
3.6 Vertikálna analýza  - analýza štruktúry 

 

Vertikálna analýza vyčísľuje podiel položiek výkazov na celku, ktorého je súčasťou. Pri 

vertikálnej analýze sú relatívne údaje usporiadané v stĺpci a vyjadrujú štruktúru celku 

a jeho kvalitu. Využíva sa najmä pri analýze položiek aktív a pasív, teda pri rozbore 

majetkovej a finančnej štruktúry firmy, ktorá nám umožňuje spoznať a následne 

hodnotiť adekvátnosť, prípadne neadekvátnosť štruktúry majetku a zdrojov ich krytia. 

Pri analýze výkazu zisku a strát berieme ako celok celkovú výšku výnosov alebo tržieb. 

Vertikálna analýza uľahčuje zrovnávanie jednotlivých účtovných výkazov 

s predchádzajúcim obdobím a taktiež uľahčuje porovnávanie analyzovaného podniku 

s podnikmi, ktoré podnikajú v rovnakom obore. 

 

Obecný vzorec vertikálnej analýzy vyzerá takto: 

 

                                                Ui 
            Podiel na celku  =   –––––––                                          (3.3) 

                                     ∑ Ui 
   

                        kde: Ui     -  je hodnota dielčieho  ukazovateľa 

                              ∑ Ui  -  je veľkosť absolútneho ukazovateľa 
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3.7 Pomerové ukazovatele 

 

Pomerové finančné ukazovatele sa vyznačujú veľkou variabilitou konštrukcie, obsahu, 

vypovedacej schopnosti, pripisovanej dôležitosti a tak aj samotnými názvami. Možno 

skonštruovať množstvo pomerových finančných ukazovateľov, ktoré dokážu s väčšou či 

menšou vypovedacou schopnosťou popísať finančnú situáciu analyzovaného podniku. 

V praxi sa používajú desiatky ukazovateľov, ktoré situáciu podniku v potrebnom smere 

vyjadrujú. Každý analytik má tak možnosť vybrať si nástroje analýzy, ktoré pokladá za 

najdôležitejšie a prihliada pritom na špecifiká a potreby analyzovaného podniku. 

Pomerové finančné ukazovatele vystupujú pritom ako „vzorové hodnoty“, ktoré podnik 

chce v budúcnosti dosiahnuť.  

Dosiahnuté výsledky  používajú ako merítko úrovne hospodárenia podniku, nejedná sa 

o nejaké cieľové hodnoty, ktoré by sa všetky podniky snažili dosiahnuť. Niektoré dobre 

riadené firmy sú nad priemerom, pod odborovým priemerom môžu byť o nič menej 

dobré firmy. Ak však je podnik s pohľadu väčšiny svojich ukazovateľov príliš vzdialený 

od priemeru, je na finančnom analytikovi, aby zistil, čo je príčinou takejto odchýlky, či 

v pozitívnom, alebo negatívnom smere. 

 

Základnými ukazovateľmi finančnej analýzy sú: 

- ukazovatele finančnej stability a zadlženosti, 

- ukazovatele rentability, 

- ukazovatele likvidity, 

- ukazovatele aktivity (obratu), 

- ukazovatele vychádzajúce z údajov  kapitálového trhu. [1] 

 

3.7.1 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti  

 

„Finančná stabilita podniku je podľa definície charakterizovaná štruktúrou zdrojov 

financovania. Finančnú stabilitu je možné hodnotiť na základe analýzy vzťahu 

podnikových aktív a zdrojov ich krytia (pasív).“ [1] 

Zadlženosť nám vyjadruje, že podnik používa k financovaniu svojich aktív cudzie 

zdroje.  Používanie cudzích zdrojov na krytie aktív ovplyvňuje nie len výnosnosť 

kapitálu, ale značne ovplyvňuje riziko podnikania. Dôležitým rozhodnutím teda je, aby 
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sa podnik správne rozhodol akým podielom vlastného a cudzieho kapitálu bude 

financovať svoje podnikové aktivity. 

 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach (Equity Ratio) 

Ukazovateľ charakterizuje dlhodobú finančnú stabilitu a udáva nám, aká časť majetku 

podniku je financovaná z vlastných zdrojov.. Zvyšujúca hodnota tohto ukazovatele 

vypovedá o upevňovaní finančnej stability. Avšak vysoká hodnota tohto ukazovateľa 

vyjadruje pokles výnosnosti vložených prostriedkov. 

                          

                                                                    vlastný kapitál 
Podiel vlastného kapitálu na aktívach  =  –––––––––––––––                          (3.4) 
                        aktíva celkom   

                                                                                       

 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

Ukazovateľ sa označuje ako aj finančná páka (Financial Leverage). Koeficient slúži 

k analýze finančného rizika firmy. Je to pomer, ktorý nám vyjadruje aká časť vlastného 

kapitálu nám pripadne na aktíva. 

 

                                          celkové aktíva 
Majetkový koeficient   =  –––––––––––––––                                (3.5) 
                                           vlastný kapitál 

 

 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (ukazovateľ veriteľského rizika) 

Ukazovateľ predstavuje podiel celkových záväzkov na celkových aktívach a tým meria 

podiel veriteľov na celkovom kapitále firmy, z ktorého je majetok firmy financovaný. 

Platí, že čím je vyššia hodnota tohto ukazovateľa, tým je vyššie riziko veriteľov. 

Zadlženosť ovplyvňuje nielen veriteľské riziko , ale aj celkovú výnosnosť podniku. Je 

významný najmä pre dlhodobých veriteľov. 

                  

                                                                           cudzí kapitál 
Ukazovateľ celkovej zadlženosti   =  –––––––––––––––                                (3.6) 
                  celkové aktíva 
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Ukazovateľ zadlženosti vlastného kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

Zadlženosť vlastného kapitálu je závislá na fáze vývoja podniku a postoji vlastníkom 

k riziku. Zadlženosť vlastného kapitálu u stabilných spoločností by mala prestavovať   

80 % - 120 %. 

 cudzí kapitál 

Debt/Equity Ratio   =  –––––––––––––––                                                       (3.7) 

                                         vlastný kapitál 

 

Úrokové krytie 

Na základe hodnôt tohto ukazovateľa môžeme efektívne posúdiť vývoj hospodárenia 

podniku. Ukazovateľ vyjadruje koľkokrát sú platené úroky kryté ziskom.  Ak je hodnota 

ukazovateľa rovná 100 % znamená to, že podnik zarába iba na zaplatenie úrokov 

a nevytvára žiadny zisk. Ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 100 % znamená to, že 

podnik nie je schopný zarobiť ani na pokrytie úrok. 

                                               EBIT 
Úrokové krytie   =  ––––––––                                                                          (3.8) 

                                               Úroky 
 

 

Úverová zadlženosť aktív 

Ukazovateľ je dôležitý najmä pre podniky, ktorých hlavnú časť cudzích zdrojov tvoria 

bankové úvery. Ukazovateľ pomeruje úvery a vlastný kapitál. 

     úvery 

Úverová zadlženosť   =  –––––––––––––––                                                    (3.7) 

                                         aktíva celkom 

Zdroj: Vlachynský (2006) 

 

Úrokové zaťaženie 

Ukazovateľ vyjadruje, aká časť zo zisku kapitálu je odčerpávaná vo forme platených 

úrokov. Je prevrátenou hodnotou úrokového krytia. Ak má podnik dlhodobo nízke 

úrokové zaťaženie, môže si dovoliť vyšší podiel cudzích zdrojov. 
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                                        úroky 
Úrokové zaťaženie   =  –––––––––                                                                  (3.9) 
                                          EBIT 
 

 
 
3.7.2 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability (ziskovosti, návratnosti) vyjadrujú celkový výsledok 

podnikového úsilia. V nich sa premieta úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti 

čiže ich syntetizujú. Spoločné pre rôzne konštruované ukazovatele rentability je, že 

konfrontujú čistý výsledok podnikovej činnosti so základom (menovateľom), ktorý 

najčastejšie vyjadrujú objem vloženého kapitálu alebo objem podnikovej činnosti.  

Ukazovatele sa spočítajú ako podiel dvoch alebo viacej čísel , medzi ktorými je určitý 

vzťah a výsledok má nejakú ekonomickú interpretáciu. Tieto ukazovatele udávajú 

koľko zisku podnik vyprodukoval z koruny vloženého kapitálu alebo z daného objemu 

činnosti. 

V čitateli ukazovateľov sa uvádza zisk podniku, ktorý má viacero kategórií, viď. [7]: 

EAT – (Earnings after taxes) Hospodársky výsledok po zdanení 
+ dane 
EBT – (Earnings before taxes) Zisk pred zdanením 
+ nákladové úroky 
EBIT – (Earnings before interests and taxes) Zisk pred úrokmi a zdanením 
+ odpisy 
EBITDA – (Earrnings before interests, taxes,depreciation and amortization charges) 
                    Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi 
 

 

Rentabilita aktív (Return on Assets) – ROA 

Ukazovateľ ROA sa považuje za kľúčové meradlo rentability, vzhľadom na to, že dáva 

do pomeru zisk s celkovými aktívami investovanými do podniku a to bez ohľadu na to, 

z akých zdrojov boli financované. 

                     EBIT 
ROA =  –––––––––––––––                                                                            (3.10) 
                celkové aktíva   

 

Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity) – ROE 

Ukazovateľ vyjadruje celkovú mieru zhodnotenia vlastných zdrojov, a teda aj ich 

zhodnotenie v zisku. Úroveň rentability vlastného kapitálu je priamo závislá na 
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rentabilite celkového kapitálu a úrokovej miere cudzieho kapitálu. Vyjadruje nám, 

koľko čistého zisku pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Zvýšenie 

ukazovateľa ROE môže spôsobiť napr. vytvorenie väčšieho zisku, pokles úrokovej 

miery cudzieho kapitálu a pod. 

                     EAT 
ROE =  –––––––––––––––                                                                            (3.11) 
                vlastný kapitál  
 

 

Rentabilita dlhodobých zdrojov (Return on Capital Employed) – ROCE 

Ukazovateľ vyjadruje, aký je význam dlhodobého investovanie na základne určenia 

výnosnosti vlastného kapitálu, ktorý je spojený s dlhodobými zdrojmi, čiže aká je miera 

zhodnotenia dlhodobého kapitálu firmy. Veľmi často sa používa k medzipodnikovému 

porovnávaniu. 

                                          EBIT 
 ROCE  =   ––––––––––––––––––––––––––––––                                         (3.12) 

                                   vlastný kapitál + dlhodobé dlhy 

 

Rentabilita tržieb (Return on Sales) – ROS 

Ukazovateľ je  bežne sledovateľným ukazovateľom finančnej analýzy. Je vhodný pre 

zrovnávanie v čase a v medzipodnikovom porovnávaní. Ukazovateľ rentability tržieb 

nám vyjadruje, akú časť čistého zisku podnik získa vložením 1 Kč celkových nákladov.  

                čistý zisk (EAT) 
ROS =  –––––––––––––––                                                                             (3.13) 
                       tržby  

 

 

3.7.3 Ukazovatele likvidity 

Likvidita nám vyjadruje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky, získať dostatok 

finančných prostriedkov na sprostredkovanie potrebných platieb. Likvidita nám teda 

závisí na schopnosti inkasovať svoje pohľadávky. 

Štruktúra majetku pôsobí na likviditu v dôsledku rôznej majetkovej likvidnosti. Pod 

likvidnosťou rozumieme schopnosť prevodu jednotlivých majetkových súčastí 
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(položiek aktív) na pohotové platobné prostriedky, ich speňažiteľnosť. Vzhľadom na 

túto skutočnosť možno majetok rozdeliť do niekoľkých tried viď. [7] 

1. Najlikvidnejšie   –  peniaze, ceniny, krátkodobý finančný majetok (krátkodobé 

cenné papiere). 

2. Majetkové súčasti realizovateľné v krátkom čase – splatné krátkodobé pohľadávky. 

3. Menej likvidné  –  zásoby. 

4. Dlhodobo likvidné   – obligácie, dlhodobé pôžičky, termínované vklady (finančné 

investície). 

5. Nelikvidné (takmer nelikvidné)  –  dlhodobý hmotný  majetok. 

 

Poznatky o úrovni likvidity finančnému analytikovi sprostredkujú ukazovatele likvidity. 

Stavové ukazovatele sú tie, ktoré analytik zostrojí podľa roztriedenia majetku na 

základe jeho likvidnosti. Môžu byť pritom zostrojené ako relatívne, vzťahové alebo 

absolútne, rozdielové. 

 

Ukazovateľ celkovej likvidity (Current Ratio) 

Celková likvidita dáva do pomeru objem obežných aktív s objemom záväzkov, ktorú sú 

splatné v blízkej budúcnosti.  Ukazovateľ je stavového typu, preto by mal byť 

posudzovaný vo vývoji v čase. Nevýhodou tohto ukazovateľa je, že nezohľadňuje 

štruktúru obežných aktív z hľadiska likvidity a štruktúru  krátkodobých záväzkov 

z hľadiska splatnosti. Vyjadruje nám, koľko nám pripadá na 1 Kč záväzkov majetku, 

ktoré sú vo forme peňazí alebo majetku najľahšie prevoditeľné na peniaze. Primeraná 

hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 2,5. 

                                             obežné aktíva 
 Celková likvidita  =   ––––––––––––––––––––––––                                  (3.14)               

                                                     krátkodobé záväzky 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 

Eliminuje nedostatky ukazovateľa celkovej zadlženosti.  Pri tomto ukazovateli sú 

obežné aktíva upravené o menej likvidne položky (nedobytné pohľadávky,  zásoby – 

suroviny, materiál, polotovary). Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať 

v rozmedzí od 1,0 do 1,5. Rast ukazovateľa nám vypovedá o zlepšení finančnej 

a platobnej situácii a naopak. 

                                         



 26 

                                       obežné aktíva - zásoby 
 Pohotová likvidita =   –––––––––––––––––––––                                        (3.15)                                 

                                                    krátkodobé záväzky 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Ukazovateľ okamžitej likvidity je nestabilný a preto nám slúži iba k dokresleniu úrovne 

likvidity podniku. Okamžitá likvidita nám vyjadruje pomer medzi pohotovými 

platobnými prostriedkami a krátkodobými záväzkami. Medzi pohotové platobné 

prostriedky zaraďujeme najlikvidnejšie prostriedky a to: peniaze na účtoch, peniaze 

v hotovosti, šeky, obchodovateľné cenné papiere). Hodnota ukazovateľa by sa mala 

pohybovať v rozmedzí od 0,9 do 1,1. 

 

                                          pohotové platobné prostriedky 
 Okamžitá likvidita  =   ––––––––––––––––––––––––––––––                     (3.16)                         

                                                                krátkodobé záväzky 

 

 

3.7.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovateľmi aktivity možno vyjadriť a kvantifikovať ako podnik efektívne hospodári 

so svojimi aktívami. Primerané využitie majetku je podmienkou konsolidovanej 

finančnej situácie. Nedostatočné využitie je spojené s tým, že podnik má majetku 

priveľa, a tým vznikajú nadpriemerné náklady. Tiež nie je dobré, keď má podnik 

majetku primálo, čo má za následok nízky objem výroby i tržieb. Slúžia k meranie 

miery viazanosti kapitálu v jednotlivých  zložkách majetku a intenzite využívanie 

jednotlivých zložiek majetku. 

Ukazovatele aktivity môžu byť konštruované ako ukazovatele doby obratu (koľko dní 

trvá, kým sa príslušná položka majetku v tržbách speňaží) alebo ako ukazovatele doby 

obratu (účinnosti). 

Obrátka celkových aktív (počet obratov/rok) 

Ukazovateľ obratu celkových aktív nám vyjadruje  intenzitu využívania celkového 

majetku. Ukazovateľ sa využíva najmä na medzipodnikové zrovnávanie. Čím je 

hodnota tohto ukazovateľa vyššia, tým podnik efektívnejšie využíva majetok.                                          
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                                                      tržby 
 Obrátka celkových aktív  =   –––––––––––––––                                          (3.17)                                         

                                                             celkové aktíva 

 

Doba obratu aktív (dni) 

Ukazovateľ nám vyjadruje vzťah, ako dlho bude trvať pokiaľ dôjde k obratu celkových 

aktív vo vzťahu k tržbám. Pre podnik je pozitívna čo najkratšia doba obratu. Hodnota 

ukazovateľa je určená obratom fixného a pracovného kapitálu a taktiež je ovplyvnený 

dynamikou tržieb. 

                              celkové aktíva * 360 
 Doba obratu =    ––––––––––––––––––––                                                   (3.18)               

                                                     tržby 

 

 

Doba obratu zásob (dni) 

Ukazovateľ nám vyjadruje, ako dlho sú obežné aktíva viazané vo forme zásob. Obecne 

platí, že čím je vyššia obratovosť zásob a kratšia doba obratu zásob, tým je situácia 

lepšia viď. [6]. Je nutné brať ohľad na optimálnu veľkosť zásob. 

 

                                             zásoby * 360 
 Doba obratu zásob  =   –––––––––––––––––                                              (3.19)                       

                                                               tržby 

              

Doba obratu pohľadávok (dni) 

Ukazovateľ nám vyjadruje za akú dlhú dobu sú nám priemerne uhrádzané faktúry. 

V prípade trvalého prekračovanie doby splatnosti, je nutné preveriť platobnú schopnosť 

odberateľov. 

                                              

                                                     pohľadávky * 360 
Doba obratu pohľadávok  =   ––––––––––––––––––––                                (3.20)                                        

                                                                            tržby    
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Doba obratu záväzkov (dni) 

Ukazovateľ nám vyjadruje počet dní, za ktoré sú splácané naše záväzky. Všeobecne by 

malo platiť, že doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba obratu pohľadávok, 

čím sa nenaruší finančná rovnováha vo firme. 

                                              záväzky * 360 
 Doba obratu záväzkov  =   ––––––––––––––                                              (3.21)                      

                                                                tržby 

         

 

3.7.5 Ukazovatele s využitím údajov kapitálového trhu 

Zdroje dát pre ukazovatele kapitálového trhu vychádzajú okrem účtovných i z údajov 

kapitálových. Údaje sú dôležité najmä pre investor, prípadne potenciálnych investorov 

a to najmä z hľadiska návratnosti investovaných prostriedkov.  

Čistý zisk na akciu (Earning Per Share, EPS)  

Ukazovateľ nám vyjadrujem  aká časť čistého zisku a aká je maximálna výška 

dividendy, ktorá sa môže vyplatiť zo zisku spoločnosti na jednu akciu. Čím je vyššia 

hodnota ukazovateľa, tým pozitívnejšie je to pre investorov. 

                                 EAT 
 EPS  =   ––––––––––––––––––––––––                                                        (3.22)               

                            počet kusov kmeňových akcií 

 

Dividendový výnos (Dividend Yield) 

Ukazovateľ nám udáva pomer, ktorý nám udáva zhodnotenie vložených finančných 

prostriedkov, lebo najväčšou motiváciou pre investorov je rastúci príjem z dividend. Pri 

tomto ukazovateli nemôžeme určiť trend, lebo môže nastať situácia, že dividendový 

výnos bude klesať aj keď sa dividenda nezmení. 

 

                                        dividenda na kmeňovú akciu 
 Dividendový výnos  =   ––––––––––––––––––––––––                                (3.23)                                  

                                                              tržná cena akcie 
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Price-Earnings Ratio (P/E) 

Vyjadruje, koľko sú investori ochotní zaplatiť za jednu korunu vykázaného zisku. Rast 

tohto ukazovateľa sa však môže dosiahnuť aj pri poklese zisku, čo je nežiaduci stav. Na 

ukazovateľ vo veľkej miere vplýva faktor očakávania.  

                                            tržná cena akcie 
 Price-Earnings Ratio =   –––––––––––––––––––––                                     (3.24)                                                               

                                                     čistý zisk na jednu akciu 

 

 

3.8 Súhrnné modely hodnotenia finančnej úrovne  

 

Dôvodom vzniku súhrnných modelov bola snaha, aby sa včas rozpoznali príčiny 

nestability podniku, ktoré by mohli viesť v konečnej fázy až k bankrotu podniku. 

V odbornej literatúre sa o nich hovorí ako o tzv. systéme včasného varovania. 

K súhrnným modelom zaraďujeme modely bankrotné  a bonitné. Oba modely majú za 

cieľ  priradiť firme jednu číselnú charakteristiku, na základe ktorej sa posudzuje 

finančné zdravie firmy. Ich odlišnosť spočíva v účely, pre ktorý boli vytvorené. 

• bankrotné modely – sú zdrojom informácií o tom, či v blízkej dobe nie je firmy 

ohrozená bankrotom.  V prípade bankrotných modelov sa vychádza z toho, že 

firmy ohrozená bankrotom vykazuje symptómy, ktoré sú pre bankrot typické. 

Medzi bankrotné modely patrí: Altmanov model, Model IN – Index 

dôveryhodnosti, Tafflerov model, Beaverův model. 

• bonitné modely – slúžia k hodnoteniu finančnej situácie podniku na základe jej 

výkonnosti. Sú určené pre vlastníkov a investorov. Klasifikujú firmy podľ 

dosiahnutých výsledkov do príslušných skupín a tá skupina nám charakterizuje 

finančnú situáciu. Patria sem: Tamariho model, Kralickuv Quick-test, Rýchly 

test. 

 

3.8.1 Bankrotné modely 

 

Tafflerův model 

Tafflerov model bol po prvý krát publikovaný v roku 1997. Je to model, ktorý sleduje 

riziko bankrotu spoločnosti. Využíva sa pre predikciu rizika bankrotu štyrmi 
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pomerovými ukazovateľmi. Model je založený na ukazovateľoch, charakterizujúce 

platobnú schopnosť firmy. 

 

Základný tvar Tafflerovho modelu: 

  

  ZT = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4                                      (3.25) 

                        

kde:  X1 EBT / krátkodobé záväzky                                          (3.26) 

          X2 Obežné aktíva / záväzky celkom                                (3.27) 

           X3             Krátkodobé záväzky / aktíva                                      (3.28) 

          X1  Finančný majetok / (prevádzkové náklady – odpisy) (3.29) 

 

Interpretácia výsledku: 

ZT > 0,3 podniky s minimálnou pravdepodobnosťou bankrotu 

Z < 0,2  podniky s vysokou pravdepodobnosťou bankrotu 

           (0,2 ; 0,3) podniky v šedej zóne 

 

3.8.2 Bonitné modely 

 

Kralickuv Quick-test 

 

Kralickuv Quick-test z roku 1990 sa skladá zo sústav štyroch rovníc, na základe ktorých 

hodnotíme finančnú situáciu podniku.  V modeli sú obodované jednotlivé hodnoty pre 

jednotlivé ukazovatele. Celkové hodnotenie finančnej situácie je potom prevedené 

pomocou kritérií váženého priemeru. 

Sústavy rovníc: 

      vlastný kapitál                                                
R1  =   ––––––––––––––––––––                                                                                (3.30)                                                           
                   aktíva celkom                                                            

 

(dlhy celkom – peňažné prostriedky)                                          
R2  =   ––––––––––––––––––––––––––––––                                                           (3.31)                     
               prevádzkový   Cash Flow                                                 
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   zisk pred zdanením a úroky                                        
R3  =   –––––––––––––––––––––––––                                                                     (3.32)            
                              aktíva                                            

    prevádzkový Cash Flow                                       
R4  =   –––––––––––––––––––––––––                                                                     (3.33) 
                   Prevádzkové výnosy                                            

 

Bodové ohodnotenie Qiuck-testu urobíme na základe hodnôt uvedených v tabuľke         

č. 3.1.  

 

 

Tab. č. 3.1 Bodové ohodnotenie Kralickovho Quick-tesu                                                                       

 0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 0,0 a menej 0,0 až 0,1 0,1 až 0,2 0,2 až 0,3 0,3 a viacej 
R2 30 a viacej 12 až 30 5 až 12 3 až 5 3 a menej 
R3 0,00 a menej 0,00 až 0,08 0,08 až 0,12 0,12 až 0,15 0,15 a viacej 
R4 0,00 a menej 0,00 až 0,05 0,05 až 0,08 0,08 až 0,1 0,1 a viacej 

Zdroj: Finanční řízení a rozhodování ( Dluhošová, D. 2008)                                                                                                               
                                                
 

Z testu je možné vyhodnotiť: 

- finančnú stabilitu FS = (R1 + R2)  /2                                            (3.34) 

- výnosovú situáciu VS = (R3 + R4) / 2                                           (3.35) 

- súhrnnú finančnú situáciu firmy SH = (FS + VS) / 2                                         (3.36)1 

 
Ohodnotenie: 
 
SH > 3 body ...... podnik je považovaný za veľmi dobrý 
 
SH < 1 bod ........ podnik sa nachádza vo veľmi zle situácií 

1 

4 Ukazovatele finančnej analýzy v podniku 
 
 
V praktickej časti práce budem hodnotiť na základe teoretickej časti finančnú situáciu 

podniku RONA, a. s.. Pre výpočet jednotlivých ukazovateľov budem používať účtovné 
                                                 
1 Vzorce v kapitole č. 3.7 a 3.8 sú spracované podľa: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování 

podniku. 2. upravené vyd. Praha: EKOPRESS, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6 
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výkazy RONA, a. s. za roky 2006 – 2009. Vzhľadom na to, že od roku 2009 bolo 

v Slovenskej republike zavedené Euro, účtovné výkazy sú uvedené v eurách podľa 

kurzu stanoveného Národnou bankou Slovenska (30,126 SKK/EUR). 

 

4.1 Horizontálna a vertikálna analýza súvahy 

V tejto časti rozoberiem horizontálnu a vertikálnu analýzu súvahy  2006 až 2009. 

Jednotlivé výpočty v tabuľke č. 4.1 a  4.2 sú vypočítané podľa vzorcov 3.1 a 3.2. 

 

Tab. č. 4.1 Horizontálna analýza aktív v rokoch 2006 až 2009 v Eurách 

Zdroj: Vlastné výpočty 

 
 
Tab. č. 4.2 Vertikálna analýza aktív v rokoch 2006 až 2009 v Eurách 

 Aktíva 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

 Spolu majetok 100 100  100  100  

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0,00  0,00  0,00  0,00  

B. Neobežný majetok 47,43  53,63  53,90  61,76  

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 1,04  0,90  0,75  0,27  

B.II. Dlhodobý hmotný majetok 78,42  79,64  80,64  81,86  

B.III. Dlhodobý finančný majetok 20,54  19,46  18,61  17,87  

C. Obežný majetok 52,38  46,18  45,84  38,03  

C.I. Zásoby 26,24  28,16  30,69  43,52  

C.II. Dlhodobé pohľadávky 13,75  10,74  4,41  3,78  

C.III. Krátkodobé pohľadávky 38,21  41,68  60,36  48,61  

C.IV. Finančné účty 21,80  19,42  4,54  4,09  

D. Časové rozlíšenie 0,19  0,19  0,26  0,21  

Zdroj: Vlastné výpočty 
 

 
Aktíva 

∆(07 – 06) 

v EUR 

∆(08 – 07) 

v EUR 

∆(09 – 08) 

v EUR 

 Spolu majetok -4 395 870 4 623 759 -13 333 976 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 

B. Neobežný majetok 2 067 118 2 678 895 -2 602 607 

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok -28 779 -35 463 -191 628 

B.II. Dlhodobý hmotný majetok 2 058 754 2 522 638 -1 660 840 

B.III. Dlhodobý finančný majetok 37 144 191 720 -750 139 

C. Obežný majetok -6 453 794 1 884 572 -10 663 915 

C.I. Zásoby -1 097 723 1 362 452 -427 431 

C.II Dlhodobé pohľadávky -1 819 425 -1 878 481 -608 332 

C.III. Krátkodobé pohľadávky -1 393 348 6 922 199 -9 041 927 

C.IV. Finančné účty -2 143 298 -4 521 598 -586 225 

D. Časové rozlíšenie -9 195 60 293 -67 454 
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                Graf. č. 4.1  Štruktúra majetku v rokoch 2060 až 2009 
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Na základe horizontálnej a vertikálnej analýzy som dospela k mnohým záverom, ktoré 

sa v jednotlivých rokoch prejavili v rozvahe za rok 2006 a 2009. Najvýraznejšie zmeny 

sa prejavili v jednotlivých položkách majetku najmä v rokoch 2008 a 2009. Celkový 

stav majetku v roku 2009 porovnaním s predchádzajúcim rokom bol nižší o 18,6 %.  

Pokles celkového majetku som zaznamenala aj v roku 2007, keď oproti 

predchádzajúcemu roku klesol o 6,15 %. Zníženie stavu neobežného majetku v roku  

v 2009 oproti roku 2008 bolo dané najmä znížením dlhodobého hmotného majetku, 

ktorý v rámci štruktúry neobežného majetku prestavuje 80,6 %. Zníženie prírastkov 

dlhodobého nehmotného majetku v roku 2009 oproti roku 2008 bolo spôsobené 

zúčtovaním záporného goodwillu, ktorý vznikol pri kúpe časti dcérskej spoločnosti. 

Trend dlhodobého majetku má klesajúci charakter a svojím vyjadrením predstavuje 

najnižší podiel na neobežnom majetku. Najvyšší podiel v rámci neobežného majetku má 

dlhodobý hmotný majetok, ktorý medziročne klesal o 1 %. V roku 2008 podnik viacej 

investoval do rekonštrukcií strojov, modernizácii taviaceho agregátu a doplnila svoj 

vozový park, čo sa prejavilo v raste samostatných hnuteľných vecí. Na výrazný pokles 

dlhodobého finančného majetku v roku 2009 oproti roku 2008, čo v hodnotovom 

vyjadrení predstavovalo 750 139 EUR, mala predaj podielu v dcérskych spoločnostiach. 

Zníženie stavu obežného majetku celkovo o 10 663 915 EUR predstavuje hlavne pokles 

stavu krátkodobých pohľadávok. Vývoj obežného majetku je v sledovaných rokoch 

dosť kolísavý, čo bolo spôsobené najmä finančnou krízou. Pokles zásob bol spôsobený 

najmä znížením stavu materiálu, hotových výrobkov a tovaru. Znížili sa  aj dlhodobé 

pohľadávky. Tento pokles zapríčinili derivátové operácie, ktoré spoločnosť využívala 

ako nástroj na zaistenie svojho menového kurzu do konca roku 2008. Napriek 
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znižujúcemu tempu považujeme pokles finančných účtov od roku 2008 za pozitívne, 

lebo peniaze v tejto forme prinášajú spoločnosti iba minimálny výnos. Tempo 

finančných účtov pokleslo aj v roku 2009. 

 
 
Tab. č. 4.3 Horizontálna analýza pasív v rokoch 2006 až 2008 v Eurách 

 
Pasíva 

∆(07 – 06) 

v EUR 

∆(08 – 07) 

v EUR 

∆(09 – 08) 

v EUR 

 Spolu vlastné imanie a záväzky -4 395 870 4 623 759 -13 333 976 

A. Vlastné imanie 339 706 -14 301 636 -274 957 

A.I Základné imanie 0 -2 1 846 660 

A.II. Kapitálové fondy -2 152 261 -5 584 882 448 457 

A.III. Fondy zo zisku 627 132 652 340 -288 431 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 327 757 -663 868 -3 666 489 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  3 192 591 -8 705 224 1 384 846 

B. Záväzky -5 577 906 19 280 627 -12 851 704 

B.I. Rezervy -718 051 375 151 -448 547 

B.II. Dlhodobé záväzky 215 495 -1 585 974 -606 646 

B.III. Krátkodobé záväzky -2 162 451 -10 888 303 -31 423 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci -2 912 899 12 390 176 -3 832 269 

C. Časové rozlíšenie 842 329 -355 231 -207 315 

Zdroj: Vlastné výpočty 
 
 
 
 
Tab. č. 4.4 Vertikálna analýza pasív v rokoch 2006 až 2009 v Eurách 

 Pasíva 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

 Spolu vlastné imanie a záväzky 100  100  100  100  

A. Vlastné imanie 38,62  41,66  19,02  22,89  

A.I Základné imanie 16,71  16,51  33,83  48,35  

A.II. Kapitálové fondy 30,82  22,74  5,63  9,11  

A.III. Fondy zo zisku 11,31  16,90  32,28  30,78  

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 33,88 28,71  53,97  27,63  

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie      7,28            18,62  -25,71  -15,87  

B. Záväzky 61,19  56,88  80,11  76,40  

B.I. Rezervy 5,60  4,54  3,67  3,72  

B.II. Dlhodobé záväzky 5,42  6,78  1,74  0,88  

B.III. Krátkodobé záväzky 30,14  28,87  33,29  25,02  

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 58,84  59,81  61,30  70,38  

C. Časové rozlíšenie 0,19  1,46  0,87  0,71  

Zdroje: Vlastné výpočty 
 
 
 



 35 

             Graf č. 4.2 Štruktúra pasív v rokoch 2006 až 2007 
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Z grafu vidíme, že od roku 2008 výrazne klesal spoločnosti podiel vlastného imania 

a naopak, zvyšovala sa miera zadlženia spoločnosti. Táto hodnota zadlženia je vysoká 

a spoločnosť by mala hľadať efektívne cesty k jej zníženiu. 

 

Podiel vlastného imania predstavoval v rokoch 2006 až 2007 priemerne hodnotu 40 %, 

čo sa však od roku 2008 zmenilo, a hodnota klesla na polovicu. Na zníženie vlastného 

imania mali vplyv zníženie fondov zo zisku, precenenie derivátov na reálnu hodnotu, 

ale najmä, že spoločnosť vykázala vo výsledku hospodárenia za roky 2008 a 2009 

straty. 

Podiel cudzích zdrojov  v rokoch 2006 a 2007 predstavoval priemerne 60 %. Ale v roku 

2008 sa tento podiel zvýšil až na 80 % a v roku 2009 mierne klesol. Napriek tomu sú 

tieto hodnoty, ktoré spoločnosť vykazuje príliš vysoké a znamenajú pre spoločnosť 

riziko do budúcna.  

Negatívny vývoj sme zaznamenali aj pri bankových úveroch. V roku 2009  hodnota 

úrokového zaťaženie  70,38 %. Vysoké bankové zadlženie spoločnosti má aj svoje 

odvodnenie. Znížil sa stav vlastného imania, keď spoločnosť v rokoch 2009 a 2008 

vykázala stratu a ďalším podstatným vplyvom bolo vykázanie straty z uzatvorených 

derivátových obchodov, ktorú spoločnosť musí uhradiť bankám, s ktorými tieto 

obchody uzatvorila. Jednotlivé dlhy budú bankám vyplácané práve prostredníctvom  

dlhodobých bankových úverov. 
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             Graf č. 4.3 Vývoj krátkodobých pohľadávok a záväzkov 
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Vývoj krátkodobých pohľadávok a záväzkov v roku 2008 podstatne stúpol vzhľadom na 

finančnú krízu. Ďalším dôvodom zvýšenia bola dohodnutá dlhšia splatnosť 

odberateľských faktúr zo zákazníkmi. V priemere sa dohodnutá splatnosť 

odberateľských faktúr v roku 2008 pohybovala od 60 do 90 dní, zatiaľ čo dohodnutá 

splatnosť záväzkov sa pohybovala od 30 do 60 dní. Túto splatnosť záväzkov sa podarilo 

spoločnosti dohodnúť až v roku 2008, pretože v predchádzajúcich rokoch sa pohybovala 

od 14 do 30 dní.  

 

4.2 Horizontálna a vertikálna analýza vybraných položiek VZS  
 
Pre vertikálnu analýzu výkazu ziskov a strát som zvolila ako 100 % základ celkové 

tržby, uvedené v tabuľke č. 4.5. Vypočítané hodnoty som uviedla do tabuľky č. 4.6. 

 
 
Tab. č. 4.5 Celkové tržby v rokoch 2006 až 2007 

Položka / hodnota v EUR 2006 2007 2008 2009 
Celkové tržby  57 446 027 61 086 257 50 383 941 49 492 369 

Zdroj: Vlastné výpočty 
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Tab. č. 4.6 Horizontálna a vertikálna analýza VZS  v rokoch 2006 až 2008 

 Horizontálna analýza Vertikálna analýza 

 ∆(07 – 06) 

v EUR 

∆(08 – 07) 

v EUR 

∆(09 – 08) 

v EUR 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

Obchodná marža 13 776 -15 851 -77 708 0,23  0,23  0,16  0,10  

+Výroba 496 581 -4 625 424 -3 486 640 100,7  95,04  106,05  100,9  

Tržby z predaja vlastných výrobkov 
a služieb 

143 796 -7 368 255 -643 561 99,44  93,92  99,25  99,74  

- výrobná spotreba -678 816 -416 377 -3 821 809 65,50  60,47  72,49  66,08  

Pridaná hodnota 1 189 172 -4 224 897 257 461 34,80  34,80  33,80  34,93  

- odpisy 28 149 -176 108 90 824 6,23  5,91  6,81  7,11  

- osobné náklady 58 355 62 122 -2 314 111 28,66 27,19  33,09  29,01  

+ ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

-956 217 1 22 2870 -853 610 3,27  1,51  4,2  2,61  

- ostatné náklady z prevádzkovej 
činnosti 

-1 746 066 1 515 494 -720 732 4,19 1,08  4,32  2,94  

HV z prevádzkovej činnosti 1 892 517 -4 403 535 2 347 870 -1,04  2,12  -6,16  -1,53  

Finančné výnosy 2 138 983 15315159 -20975473 14,47  17,11  51,14  9,68  

Finančné náklady 40 828 2 1650727 -20321782 9,04  8,57  53,36  12,06  

HV z finančnej činnosti 2 098 155 -6 335 568 -653 691 5,43  8,54  -2,21  -3,57  

HV z bežnej činnosti pred 
zdanením 

3 990 672 -1 0739103 1 694 179 4,39  10,66  -8,38  -5,10  

Daň z príjmov 798 082 -2 033 880 309 333 0,90  2,15   -1,4  -0,82  

HV z bežnej činnosti 3 192 590 -870 5224 1 384 846 3,49 8,51  -6,95  -4,28  

HV mimoriadny  0 0 0 0 0 0 0 

HV za účtovné obdobie 3 192 590 -8 705 224 1 384 846 3,49  8,51  -6,95  -4,28 % 

Zdroj: Vlastné výpočty 
 
 

Percentuálny pokles nákladov hlavne v kombinácii s poklesom výnosov sa podieľal na 

vývoji čistého výsledku hospodárenia, ktorý dosiahol stratu  -2 119 621 EUR, čo 

znamenalo jej medziročný pokles o 39,5 %. 

 Zo štruktúry tvorby výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2009 je 

vidno, že sa situácia oproti roku 2008 zlepšila, nakoľko výrobná spotreba poklesla 

o 10,5 % a tržby sa znížili o 1,3 %. Na poklese výrobnej spotreby v roku 2009 

o 3 821 809 EUR sa podieľalo hlavne zníženie objemu služieb, kde spoločnosť 

dokázala nájsť úspory a pozitívne bolo aj to, že v čase hospodárskej krízy podnik 

dosiahol nižšie ceny energií aj niektorých materiálov. Dôležitým faktorom na vývoji 

výrobnej spotreby v roku 2008 bolo najmä rast cien energií pre spoločnosť. Ďalším 

negatívnym faktorom v roku 2008 bola tzv. „plynová kríza“ z ktorej spoločnosť utŕžila 

značné škody, čo sa prejavilo v celkom výsledku hospodárenia, keď v čase plynovej 

krízy bol výrobný proces spustený iba na 60 %. Na znížení spotreby v roku 2007 sa 

podieľali projektové tými, ktoré boli v tomto roku zriadené a zamerané na riešenia 

optimalizácie úspor a nákladov.  
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Hodnota výroby spoločnosti oproti roku 2008 klesla o 3 486 640 EUR. Tržby z predaja 

vlastných výrobkov a služieb boli oproti roku 2008 nižšie o 643 561 EUR a pridaná 

hodnota vzrástla o 257 461 EUR.  Nakoľko hodnota výroby klesala, spoločnosť sa 

snažila v roku 2009 znižovať aj iné náklady, a to sa jej podarilo aj v oblasti osobných 

nákladov, ktoré klesli o 13,9 %, čo bolo spôsobené prepúšťaním zamestnancov, ale aj 

poklesom miezd.  

Vzhľadom na to, že spoločnosť historicky prvý krát utŕžila stratu v roku 2008 a stratu 

vykázala aj v roku 2009 je v grafe č. 4.4 znázornený vývoj jednotlivých výsledkov 

hospodárenia. 

            
 
          Graf č. 4.4 Vývoj HV v rokoch 2006 až 2009 
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4.3 Pomerové ukazovatele 
 

V tejto kapitole mojej práce urobím analýzu pomerových ukazovateľov spoločnosti 

RONA, a. s. na základe účtovných výkazov za roky 2006, 2007, 2008, 2009. Plné 

znenie účtovných výkazov (rozvaha, výkaz ziskov a strát) sú uvedené v prílohe č. 3      

a  č. 4. 

 
 
4.3.1 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti  
 
Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti nám slúžia k analýze štruktúry zdrojov 

financovania.  V tabuľke č. 4.7 sú uvedené hodnoty potrebné pre výpočet ukazovateľov 

a z nich vypočítané príslušné hodnoty za roky 2006 až 2009.  
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Tab. č. 4.7  Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

položka / hodnota v EUR  2006 2007 2008 2009 

Vlastný kapitál  27 591 549 27 931 255 13 629 619 13 354 662 

Celkové aktíva  71 448 549 67 052 679 71 676 438 58 342 462 

Cudzí kapitál  43 719 843 38 141 937 57 422 564 44 570 860 

EBIT  3 720 607 7 692 923 -2 854 108 -1 371 604 

Úvery  25 724 258 22 811 359 35 201 535 31 369 266 

Úroky  1 368 320 1 176 260 1368 332 1 156 657 

Ukazovatele aktivity vzorec 2006 2007 2008 2009 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach (3.4) 38,62 % 41,66 % 19,02 % 22,89 % 

Majetkový koeficient (3.5) 2,59 2,40 5,28 4,37 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (3.6) 61,19 % 56,88 % 80,11 % 76,40 % 

Úrokové krytie (3.7) 2,71 6,54 -2,09 -1,16 

Úrokové zaťaženie (3.8) 36,77 % 15,29 % -47,94 % -84.32 % 

Úverová zadlženosť aktív (3.9) 36,00 % 34,02 % 49,11 % 53,77 % 

Zdroj: Vlastné výpočty 
 
 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach  prudko klesol v roku 2008 oproti roku 2007. Ide 

o pokles viac ako 50 %, ktorý je spôsobený najmä znížením kapitálových fondov. 

Celková zadlženosť sa v roku 2008 dostala na úroveň až 80,11 %.  Dôvodom bola 

hlavne neočakávaná finančná kríza, ktorá v závere roka výrazným spôsobom ovplyvnila 

finančné trhy a mala za následok i vysoké straty z niektorých derivátových obchodov. 

To sa negatívne prejavilo jednak v celkovej bilancii výnosov a strát z derivátových 

obchodov, ale i tiež v náraste úverovej angažovanosti spoločnosti, keďže časť strát bola 

sanovaná formou zvýšenia úverových rámcov a jednotlivé dlhy budú individuálne 

prolongované. Vyriešenie tejto stratovej situácie krátkodobými úvermi je pre 

spoločnosť aj banku najvýhodnejším riešením. Samozrejme, toto riešenie nie je pre 

spoločnosť najlacnejším riešením práve naopak. V budúcnosti bude platiť vysoké úroky 

za poskytnuté úvery.   Zvýšenie úverových rámcov ovplyvnilo ukazovateľ úverového 

zaťaženia aktív, ktorý činil v roku 2008 až 49,11 % a v roku 2009 sa opäť zvýšil.   
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              Graf č.4.5 Vývoj zadlženosti v rokoch 2006 až 2009 
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4.3.2 Ukazovatele rentability 
 
Ukazovatele rentability slúžia k meraniu, zhodnoteniu kapitálu vloženého alebo 

investovaného do firmy. Čím je hodnota ukazovateľov vyššia, tým lepšie hospodári 

firma. V tabuľke číslo 4.8 sú uvedené hodnoty potrebné pre výpočet ukazovateľov 

a z nich vypočítané hodnoty. 

 
 

Tab. č. 4.8  Ukazovatele rentability 

položka / hodnota v EUR  2006 2007 2008 2009 

EBIT  3 720 607 7 692 923 -2 854 108 -1 371 604 

Aktíva  71 448 549 67 052 679 71 676 438 58 342 462 

EAT  2 008 166 5 200 757 - 3 504 467 -2 119 621 

Vlastný kapitál  27 591 549 27 931 255 13 629 619 13 354 662 

Dlhodobé dlhy  6 671 347 20 413 430 3 051 189 24 946 319 

Ukazovatele rentability vzorec 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita aktív – ROA (3.10) 2,81% 7,76% -4,89% -2,35% 

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE (3.11) 7,28% 18,62% -25,71% -15,87% 

Rentabilita dlhodobých zdrojov - ROCE (3.12) 10,90% 15,91% -7,40% -3,58% 

Rentabilita tržieb – ROS (3.13) 3,49% 9,00% -6,96% -4,29% 

Zdroj: Vlastné výpočty 
 
 

Vývoj  všetkých ukazovateľov rentability dosahoval v rokoch 2008 a 2009 záporné 

hodnoty,  čo pre podnik v konečnom dôsledku znamenalo stratu.  Záporné hodnoty sú 

dôsledkom straty, ktoré podnik vykazoval v týchto rokoch. Najviac pozitívny rok sa javí 
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rok 2007, kedy je rentabilita vlastného kapitálu  predstavovala takmer 19 % alebo na 1 

euro investovaného kapitálu vlastníkom pripadá 0,1862 eura zisku. 

Ukazovateľ ROE je číselne väčší ako ukazovateľ ROA a taktiež dynamika rastu ROE je 

dvakrát rýchlejšia ako pri ukazovateli ROA, čím je použitie cudzieho kapitálu pre 

podnik prospešné. 

 

 
              Graf č. 4.6 Vývoj ukazovateľov rentability v rokoch 2006 až 2009 

Ukazovatele rentability

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

2006 2007 2008 2009

Rok

R
en

ta
bi

lit
a

ROS

ROCE

ROE

ROA

 
             Vlastné spracovanie 
 
 
 
4.3.3 Ukazovatele likvidity 
 
Ukazovatele likvidity merajú  schopnosť firmy uhrádzať svoje záväzky. V tabuľke č. 

4.9  sú uvedené hodnoty potrebné pre výpočet jednotlivých ukazovateľov a hodnoty, 

ktoré som na základe nich vypočítala. 

 

Tab. č. 4.9 Ukazovatele likvidity 

položka / hodnota v EUR  2006 2007 2008 2009 

Obežné aktíva  37 421 662 30 967 868 32 852 440 22 188 525 

Krátkodobé záväzky  13 058 786 10 852 586 19 115 647 11 151 405 

Zásoby  9 818 396 8 720 673 10 083 125 9 655 694 

Pohotové platobné prostriedky  8 158 136 6 014 838 1 493 240 907 015 

Ukazovatele likvidity vzorec 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita (3.14) 2,86 2,85 1,71 1,99 

Pohotová likvidita (3.15) 2,11 2,05 1,19 1,12 

Okamžitá likvidita (3.16) 0,62 0,55 0,08 0,08 

Zdroj: Vlastné výpočty 
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Ukazovatele okamžitej likvidity nedosahovali požadované hodnoty, čo bolo v rokoch 

2008 a 2009 spôsobené nižším objemom finančného majetku, ktorý spoločnosť musela 

vynaložiť na úhradu zvýšeného objemu bankových úverov. Avšak ukazovatele celkovej 

likvidity v týchto rokoch mali pozitívny vývoj, čo znamenalo, že spoločnosť mala 

dostatok iného likvidného majetku na úhradu svojich krátkodobých záväzkov, to hlavne 

krátkodobé a dlhodobé pohľadávky. 

  

Pohotová likvidita naberá pozitívnych hodnôt v roku 2008 a 2009. V roku 2006 a 2007 

je hodnota ukazovateľov vyššia ako doporučená hodnota,, čo značí že podnik viaže 

značný objem aktív vo forme pohotových platobných prostriedkov , ktorých objem 

v týchto rokoch je v priemere až 5-násobné vyšší ako v rokoch 2008 a 2009. Ich 

zvýšená hodnota negatívne ovplyvňuje celkovú výkonnosť podniku a spoločnosti 

prinášajú minimálny úrok. 

 

               

             Graf č. 4.7 Vývoj ukazovateľov likvidity v rokoch 2006 až 2009 
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4.3.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity slúžia k meraniu viazanosti kapitálu v jednotlivých zložkách 

majetku a intenzite využívania jednotlivých zložiek majetku. V tabuľke 4.10 sú uvedené 

hodnoty potrebné pre výpočet a vypočítané hodnoty ukazovateľov z nich. 
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Tab. č. 4.10 Ukazovatele aktivity 

položka / hodnota v EUR  2006 2007 2008 2009 

Tržby  57 550 389 57 756 257 50 383 941 49 492 369 

Celkové aktíva  71 448 549 67 052 679 71 676 438 58 342 462 

Zásoby  9 818 396 8 720 673 10 083 125 9 655 694 

Pohľadávky  14 299 442 12 906 094 19 828 293 10 786 366 

Krátkodobé záväzky  13 058 786 10 852 586 19 115 647 11 151 405 

Ukazovatele aktivity vzorec 2006 2007 2008 2009 

Obrátka celkových aktív (3.17) 0,81 0,86 0,70 0,85 

Doba obratu aktív (3.18) 447 417,96 512,14 424,37 

Doba obratu zásob (3.19) 61,41 54,36 72,05 70,23 

Doba obratu pohľadávok (3.20) 89,44 80,44 141,68 78,46 

Doba obratu záväzkov (3.21) 81,69 67,65 136,58 81,11 

Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Ukazovateľ obrátky celkových aktív je v každom sledovanom roku menší ako 1, čo nie 

je pozitívny jav a znamená, že celkové aktíva sa v tržbách neobnovia ani jeden krát 

v roku. Z tohto, ukazovateľa usudzujeme o investičnej náročnosti tohto odvetvia. 

Doba obratu zásob má stúpajúcu tendenciu s výnimkou roku 2007. Podnik v rokoch 

2008 a 2009 viaže zásoby priemerne 72 dní. Dôvodom je jednak to , že podnik vyrába 

svoje výrobky na siedmich linkách, a z tohto dôvodu môže pri expedícií vznikať 

zdržanie a výrobky musia byť uskladnené, ale aj slabšia predajnosť určitých druhov 

výrobkov.. 

Z ukazovateľov doby obratu pohľadávok je vidno,  že spoločnosť rýchlejšie hradí svoje 

záväzky ako inkasuje svoje pohľadávky, úveruje svojich odberateľov, čo je pre ňu 

negatívny jav. Výrazný vzrast aj pohľadávkach a záväzkoch nastal v roku 2008, kedy sa 

obrat zvýšil skoro dvojnásobne oproti roku 2007. Ako bolo už spomínané je to z dôvodu 

predlžovania splatnosti faktúr od odberateľov, ktoré sú však aj vzhľadom na stanovenú 

dobu predlženia omnoho vyššie. 
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               Graf č. 4.8 Vývoj doby obratu v rokoch 2006 až 2009 
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4.3.5 Ukazovatele s využitím údajov kapitálového trhu 
 
 
Akcie spoločnosti Rona, a. s. nie sú  verejne obchodovateľné na kapitálovom trhu, to 

znamená, že výpočet jednotlivých ukazovateľov sa nedá urobiť. Dividendy 

v spoločnosti sa nevyplácajú aj z dôvodu, že spoločnosť je v posledných rokoch v strate 

a finančné prostriedky plynúce z výsledku hospodárenia používa na financovanie 

potrieb spoločnosti. Z toho vyplýva, že hodnoty ukazovateľov kapitálového trhu by 

vykazovali buď nulové hodnoty alebo by vykazovali nereálne hodnoty. 

 

4.4 Tafflerův bankrotný model 

 

Tab. č. 4.11 Vyhodnotenie Tafflerovho modelu 

Položka / hodnoty v EUR 2006 2007 2008 2009 

EBT 2 525 991 6 516 663 -4 222 440 -2 528 261 

Krátkodobé záväzky 13 058 786 10 852 586 19 115 647 11 151 405 

Obežné aktíva 37 421 662 30 967 868 32 852 440 22 188 525 

Záväzky celkom 43719843 38141937 57 422 564 44 570 860 

Aktíva celkom 71 448 549 67 052 679 71 676 438 58 342 462 

Finančný majetok 8 158 136 6 014 838 149 3240 907015 

Odpisy 3 580 362 360 8511 343 2403 3523227 

Prevádzkové náklady 60 354 411 58 064 330 59 061 250 52 125 119 

Pomerové ukazovatele         

0,53 * (EBT/KZ) 0,1 0,32 -0,12 -0,12 

0,13 * (OA/záväzky celkom) 0,11 0,11 0,07 0,06 

0,18 * (KZ / A) 0,03 0,03 0,1 0,03 

0,16 * FM/(PN - odpisy) 0,02 0,02 0,004 0,002 

ZT 0,26 0,48 0,05 -0,03 

Zdroj: Vlastné výpočty 
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Na základe vypočítaných ukazovateľov má podnik nízku pravdepodobnosť bankrotu iba 

v roku 2007. Ani stav v roku 2006 nie je negatívny, v tomto roku sa nachádza v šedej 

zóne, kde sa pravdepodobnosť bankrotu nedá jednoznačne určiť. Najhoršie na tom je 

však v roku 2009, kde je hodnota dokonca mínusová a v roku 2008 je pod hodnotou 0,2. 

V týchto rokoch dosiahol podnik finančné straty, ktoré sa na ukazovateľoch odzrkadlili. 

 

4.5 Kralickuv Quick-test 

 

Tab. č. 4.12 Výpočet ukazovateľov Kralickovho Quick-testu 

Položka/hodnota v EUR   2006 2007 2008 2009 

Vlastný kapitál   27 591 549 27 931 255 13 629 619 13 354 662 

Aktíva celkom   71 448 549 67 052 679 71 676 438 58 342 462 

Dlhy celkom   43719843 38141937 57422564 44570860 

Peňažné prostriedky   8158136 6014838 1493240 907015 

Prevádzkový Cash Flow   6 455 852 2 515 103 801 687 2 096 226 

EBIT   3 720 607 7 692 923 -2 854 108 -1 371 604 

Prevádzkové výnosy   59 759 610 59 362 046 55 955 431 51 367 170 

Pomerové ukazovatele  vzorec         

R1 (3.30) 0,39 0,42 0,19 0,23 

R2 (3.33) 5,51 12,77 69,76 20,83 

R3 (3.34) 0,05 0,11 -0,04 -0,02 

R4 (3.35) 0,11 0,04 0,01 0,04 

Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Tab. č. 4.13 Pridelenie bodov vpočítaným ukazovateľom 

Pomerové ukazovateľ / body 2006 2007 2008 2009 

R1 4 4 2 3 

R2 2 1 0 1 

R3 1 2 0 0 

R4 3 1 1 1 

Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Tab. 4.14 Súhrnné vyhodnotenie firmy 

Pomerové ukazovateľ / body vzorec 2006 2007 2008 2009 

Finančná stabilita (3.34) 2 2,5 1 2 

Výnosová situícia (3.35) 2 1,5 0,5 0,5 

Súhrnné hodnotenie firmy (3.36) 2 2 0,75 1,25 

Zdroj: Vlastné výpočty 
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Na základe vypočítaných bodov nemôžeme považovať podnik za veľmi dobrý, lebo ani 

v jednom roku nepresiahol počet bodov hodnotu troch bodov.  V rokoch 2006, 2007 a 

2009 sa body nachádzajú v rozpätí medzi 1 až 3 bodmi, čo znamená, že podnik je 

považovaný za dobrý. Na rozdiel od roku 2008 kedy sa podnik nachádza vo veľmi zlej 

situácií, lebo hodnota klesla pod jeden bod. 
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5  Záver 
 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti RONA, a. s. za roky 2006 až 

2009. Pri hodnotení výsledky z rokov 2008 a 2009 nie sú práve najpozitívnejšie. 

Z dosiahnutých výsledkov som zistila, že finančná kríza značnou mierou ovplyvnila 

vývoj spoločnosti. Spoločnosť v roku 2008 prvý krát historicky dosiahla záporný 

výsledok hospodárenia, ktorý bol spôsobený hlavne znížením objednávok a tým aj  

celkových tržieb,  zvýšením cien energií, ale aj stratou z derivátových obchodov. Táto 

strata z derivátových obchodov sa prejavila aj v roku 2009 , lebo išlo o obchody 

uzatvorené v rokoch 2005 až 2008 a ich expirácia bola v roku 2009. Spoločnosť 

uzatvárala derivátové obchody na udržanie svojho menového kurzu a zabezpečovala si 

tým prínos finančných prostriedkov.   Strata z derivátových operácii sa prejavila najmä 

na celkovej zadlženosti spoločnosti, ktorá v roku 2008 dosiahla až 80 %.  

 

I napriek tomu, že spoločnosť dosiahla stratu za posledné dva roky a podľa bankrotných 

a bonitných modelov vykazuje v rokoch 2008 a 2009 prejavy bankrotu sa u spoločnosti 

neprejavili.  Z môjho pohľadu ide o relatívne zdravú firmu, ktorá i napriek finančnej 

kríze investuje do modernizácie a výskumno-vývojovej činnosti, čím zlepšuje kvalitu 

svojho výrobného procesu zároveň investuje aj do svojej pracovnej sily, tým že 

preškoľuje zamestnancov a zvyšuje ich kvalifikáciu prostredníctvom prostriedkov 

z Európskych sociálnych fondov.  Hlavným pozitívom je jej udržanie na trhu, vzhľadom 

na to, že ako jediná sklárska spoločnosť na Slovensku, ale i v okolitých štátoch, prežila 

hospodársku krízu. Spoločnosť sa snažila pre udržanie spoločnosti urobiť určité 

opatrenia a to napr. znížila objem ručnej výroby, pretože ide o energeticky 

a materiálovo náročnú výrobu a čiastočne aj znížením stavu zamestnancov ich 

prepúšťaním, čo sa prejavilo znížením osobných nákladov. Ďalším opatrením 

spoločnosti bolo, že v roku 2009 sa snažila o zníženie  cien energií a tým že rokovala 

z dodávateľmi elektrickej energie a plynu. Zároveň v roku 2009 v rámci úsporných 

opatrení vykonala rekonštrukciu taviaceho agregátu pre ručnú výrobu a strojovú výrobu 

– linku č. 5 , tým že tieto dva agregáty spojila do jedného. 

Pri skúmaní finančnej situácie som dospela ešte k ďalším opatreniam, aby spoločnosť 

opäť vykazovala zisk: 
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1. Prvom rade sa zamerať na dobu splatnosti záväzkov a pohľadávok, t.j. rokovať 

so zákazníkmi aj dodávateľmi. Pri zákazníkoch znižovať dobu splatnosti 

pohľadávok a prípadne u dodávateľov sa pokúsiť o ich predlženie, aby 

spoločnosť mohla získať rýchlejšie finančné prostriedky, čím by si aj zlepšila 

svoju okamžitú likviditu. 2. 

2. Spoločnosť by sa  mala možno zamerať aj  na penalizáciu zákazníkov, čo je 

v rámci obchodno-záväzkových vzťahov normálny jav. Spoločnosť síce svojim 

zákazníkom zasiela upomienky, ale v rámci „dobrých obchodných vzťahov“ nie 

vždy penalizuje. Naopak na strane záväzkov k penalizácii dochádza.  

3. Venovať väčšiu  pozornosť sledovaniu a vyhodnocovaniu cash-flowu 

pohľadávok, napr: na dennej báze, nakoľko v súčasnosti toto funguje raz za 

týždeň. 

4. Zamerať sa na znižovanie stavu zásob hotových výrobkov, nakoľko doba obratu 

zásob dosahovala v posledných rokoch viac ako 70 dní a tieto zásoby viažu 

spoločnosti finančné zdroje.  

5. Odporúčam pouvažovať nad ďalšou možnosťou spájania taviacich agregátov na 

strojovej výrobe z dôvodu energetických a materiálových úspor, pokiaľ 

spoločnosť bude mať k dispozícii finančné prostriedky na  ich rekonštrukciu..  
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Zoznam skratiek 

 

A  aktíva 

apod.  a podobne 

a. s.   akciová spoločnosť 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk pre zdanením a úrokmi 

EAT  zisk pred zdanením 

EPS  čistý zisk na akciu 

FM  finančný majetok 

HV  hospodársky výsledok 

KZ  krátkodobé záväzky 

OA  obežné aktíva 

PN   prevádzkové náklady 

PV  prevádzkové výnosy 

P/E  Price Earnings Ratio 

ROA  rentabilita aktív 

ROE  rentabilita vlastného kapitálu 

ROCE  rentabilita dlhodobých zdrojov 

ROS  rentabilita tržieb 

SH  súhrnný finančná situácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 
vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla 
v rámci občanských  
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou 
(bakalářskou) práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 
archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u 
vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje 
o diplomové (bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 
licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 
které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
     V Ostravě dne ……………                                                 ………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 
 
 

Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
…………………………………. 

 
 

 

 

 

 



 52 

Zoznam príloh 

 

1. Certifikát kvality 

2. Koncepcia a filozofia riadenia spoločnosti RONA, a. s. – organigram 

3. Súvaha spoločnosti RONA, a. s. rokov 2006 až 2009 

4. Výkaz ziskov a strát spoločnosti RONA, a. s. rokov 2006 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


