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1 Úvod 
 

V súčasnej dobe dynamického podnikateľského prostredia, na trhoch plných 

konkurencie, nových výrobkov a zákazníkov bažiacich po kvalite a nových technológiách je 

pre podniky najťažšou úlohou odolať nátlaku konkurencie a nástrahám hospodárskej krízy, 

ktorá ohrozuje dianie na trhoch už od roku 2007. Za ďalšie ohrozenia podnikov na troch ide 

označiť i proces integrácie a globalizácie trhov, ktoré práve menšie podniky nedokážu 

zvládnuť.  

Podnik, ktorý chce uspieť v tomto prostredí musí zohľadniť všetky tieto aspekty 

a pravidelne sledovať dianie na trhoch ako aj sledovať dianie vo svojej firme. Práve na 

sledovanie stavu podniku z vnútra slúži finančná analýza, ktorá sa používa ako jedna z metód 

na meranie výkonnosti podniku. 

Cieľom tejto práce bude práve posúdenie finančného zdravia vybraného podniku, 

pomocou finančnej analýzy a zistiť či podnik dokáže ustáť vlny hospodárskej krízy 

a zachovať si stabilnú pozíciu na trhu v tuzemsku ako aj vo svete. Pri plnení tohto cieľa budú 

nápomocné teoretické východiska z odborných publikácií od českých aj zahraničných 

autorov, ako i odborné články. V tomto úvode si stručne načrtneme obsahy jednotlivých častí 

práce.  

Prvá kapitola bude zameraná na teoretické východiska finančnej analýzy, špecifikáciu 

zdrojov a označenie užívateľov. Ďalej budú hlbšie popísané pomerové ukazovatele 

a pozornosť bude zameraná aj na bankrotné a bonitné modely. 

V druhej kapitole sa bližšie oboznámime s podnikom, ktorý je predmetom tejto práce. 

Budú popísané významné míľniky spoločnosti, portfólio vyrábaných produktov, zloženie 

majetku ako aj organizačná štruktúra a základné údaje o spoločnosti. 

Praktická časť bude začínať treťou kapitolou a bude sa v nej počítať finančná analýza 

za obdobie rokov 1996 až 2011. Na základe výkazov a výročných správ podniku bude 

prevedená analýza stavových ukazovateľov, ktorá  bude vychádzať z vertikálnej 

a horizontálnej analýzy výkazov. Pomerová analýza bližšie rozoberie ukazovatele likvidity, 

rentability, aktivity a zadlženosti a z komplexného posúdenia finančného zdravia podniku 

bude pozornosť zameraná na bonitné a bankrotné modely. 

V štvrtej kapitole budú zhodnotené výsledky vypočítaných ukazovateľov 

z predchádzajúcej kapitoly a doporučené návrhy na riešenie zistených nedostatkov vo 

finančnej situácii podniku. 
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Predmetom tejto práce bude strojárensky podnik Ferrit, s. r. o.. Tento podnik patrí 

medzi najvýznamnejšie podniky, ktoré vyrábajú banskú techniku v Českej republike a tiež má 

významné postavenie aj na celosvetovom trhu v tomto obore.  Centrálne sídlo má spoločnosť 

vo Frídku – Místku a pobočky vo viac ako 10 krajinách sveta.  
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2 Teoretické poznatky finančného zdravia podniku 

 

2.1 Podniková diagnostika 

 

Pojem diagnostika sa zväčša používa v spojení s prídavným menom, ktoré vystihuje 

kvalifikáciu odborníka, ktorý diagnostiku vykonáva. Ku príkladu je možné si uviesť technickú 

diagnostiku, ekologickú alebo psychologickú diagnostiku. Inak povedané, je to poznanie 

„skrz na skrz“, ktoré uskutočňuje lekár, technik, ekológ, jedným slovom odborník v danej 

oblasti. Aby bola podniková diagnostika účinná je potrebné aby ju vykonal vzdelaný, 

kvalifikovaný manažér.  

Podniková diagnostika nepredstavuje analyzovanie a diagnóza nie je analýza, túto 

skutočnosť si je potrebné uvedomiť. Diagnostikovať podnik spravidla nie je možné skôr, ako 

sa prevedie analýza. Taktiež diagnostikovaním nie je audit, ani controlling, ale patria medzi 

nástroje, ktoré manažér – diagnostik, pravdepodobne pri podnikovej diagnostike určite 

využije.  

„Diagnostika podniku je náuka, zaoberajúca sa rozpoznávaním a vyhodnocovaním 

 úrovne fungovania podniku ako systému, 

 celkové hodnoty (bonity) podniku, 

 silných a slabých stránok podniku, 

 problémov a krízových javov v podniku vrátane jeho prípadného zániku, 

 nevyužitých príležitostí a potenciálov podniku.“ (Kašík, Michalko, s. 22) 

 Diagnostika podniku sa tiež zaoberá aj výskumov, formuláciou a overovaním 

prístupov, metód a technik k rozpoznávaniu a vyhodnocovaniu týchto stránok podniku. 

Taktiež rozvíja pomenovania, charakteristiku a triedi podnikové choroby, víz. (Kašík, 

Michalko, 1998) 

 Globálna diagnostika je diagnostika podniku ako celku zložená z piatich rôznych 

pohľadov.  

 Organizmus ako systém – ide o diagnostické myslenia, ktoré má snahu o učenie 

manažérov vidieť podnik v súvislostiach, vo vzájomných vzťahoch. Hľadať príčinu problému 

nielen v mieste kde sa vyskytuje, ale trebárs aj na úplne inom mieste podnikového systému. 

Manažér – diagnostik sa bez systémového myslenia nezaobíde.  
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 Hodnota (bonita) – sa viaže k tomu, že hodnotu podniku nie je možné brať len 

z hľadiska účtovnej hodnoty majetku podniku, ale sú aj iné aspekty a smery, ktoré ovplyvňujú 

túto hodnotu. Pokiaľ  hĺbková diagnóza preukáže že podnik je „nevyliečiteľne chorý“, má 

manažér – diagnostik právo, dokonca i profesijnú povinnosť existenciu takéhoto podniku 

ukončiť.  

 Silné a slabé stánky – pre podnik je veľmi dôležité vedomie pravdivého obrazu 

o sebe. Každý podnik disponuje svojimi silnými i slabými stránkami, a je preň životne 

dôležité aby o nich vedel, a tie silné mohol rozvíjať a naopak slabé stránky dokázal odstrániť 

alebo aspoň potlačiť.  

 Problémy a krízy – úlohou manažéra – diagnostika je aby sa svojou činnosťou 

postaral o vyriešenie problému tak, aby neprerástol do kríz. Problémy frustrujú a demotivujú, 

preto je nutné hľadať cesty k ich dočasnému utíšeniu a následne k trvalému odstráneniu. 

 Nevyužite potenciály – v tejto oblasti sa prejaví nápaditosť a tvorivosť podnikového 

managementu. Manažér – diagnostik je povinný sledovať fungovanie podniku aj keď je 

podnik v expanzií a darí sa mu i v čase keď podniku hrozí nebezpečenstvo. Dobrý manažér 

o tomto nebezpečenstve včas vie a môže podniknúť opatrenia pomocou nevyužitého 

potenciálu podniku. 

 

 Finančná analýza patrí k najdôležitejším nástrojom pri diagnostike podniku. 

Akékoľvek finančné rozhodovanie musí byť podložené finančnou analýzou. Obsahová náplň 

finančnej analýzy je určovaná internými a externými požiadavkami, ktoré sú spojené 

s podnikom. Požiadavky efektívneho chovania, teda návratnosť investícií, efektívnosť 

riadenia alokácie kapitálu sú spojené s potrebou finančnej analýzy.  

 Finančná analýzy hodnotí „finančnú kondíciu“ podniku. Optimálna situácia nastáva, 

keď podnik zabezpečuje efektívny rozvoj z interných finančných zdrojov a pozitívnou 

situáciou je, keď vytvára predpoklady k získaniu externých zdrojov na ďalší rozvoj podniku. 

 

2.2 Finančná analýza 

 

Znalosť finančnej analýzy je predpokladom správneho vedenia a riadenia spoločnosti 

finančným manažérom. Táto oblasť predstavuje dôležitú súčasť sústavy podnikového riadenia 

a zároveň je úzko spojená s finančným účtovníctvom a finančným riadením podniku. Pre 

pojem finančná analýza existuje mnoho definícií, avšak najvýstižnejšia je tá ktorá hovorí, že 
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„finančná analýza predstavuje systematický rozbor získaných dát, ktoré sú obsiahnuté 

predovšetkým v účtovných výkazoch.“ (Růčková, s.9)  

Finančná analýza sa nezaoberá len momentálnym stavom, ale zahŕňa vývojové 

tendencie v čase. Predstavuje zhodný aparát používaný k analýze minulosti, súčasnosti a tiež 

sa využíva k analýze dopadov prijímaných rozhodnutí do budúceho finančného zdravia 

podniku.  

 

2.3 Finančné zdravie podniku  

 

Finančné zdravie podniku, týmto termínom je často označovaná finančná analýza. 

Tento termín sa používa hlavne pri analýze spoločnosti z hľadiska investorov. „Ide teda 

o schopnosť podniku udržať si dynamickú rovnováhu, a to ako vo vzťahu k meniacim sa 

podmienkam a požiadavkám vonkajšieho prostredia, tak vo vzťahu k rozhodujúcim 

záujmovým skupinám, ktoré sa na chode podniku podieľajú.“ (Kašík, Michalko, s. 106) 

 

2.4 Vstupné informácie do finančnej analýzy 

 

Zdroje z ktorých sa čerpajú údaje do finančnej analýzy by mali byť dôveryhodné a tiež 

komplexné. Musia spĺňať určitú kvalitu, danú presnosťou informácii a úplnosťou dát, ktoré by 

mohli ovplyvniť kvalitu výsledkov finančnej situácie podniku. Medzi základné finančné 

výkazy, ktoré zároveň predstavujú aj najdôležitejší zdroj informácií pre vytvorenie finančnej 

analýzy sú: súvaha, výkaz ziskov a strát – výsledovka a prehľad o peňažných tokoch – cash 

flow. 

 

2.4.1 Súvaha 

 

Podľa Růčkovej (2011) je súvaha účtovným výkazom, ktorý zachytáva stav majetku 

podniku a zdrojov jeho krytia v bilančnej forme, vždy k určitému dátumu. 

Predstavuje základný prehľad o majetku podniku k určitému časovému okamžiku. Cieľom je 

získanie verného obrazu v troch základných oblastiach – o majetkovej situácií podniku, 

zdrojoch financovania a finančnej situácií podniku. 

Súvaha je rozdelená na dve strany. Ľavá strana informuje o štruktúre majetku podniku 

a je nazývaná aktíva, na strane pravej sú zachytené zdroje krytia majetku podniku a táto strana 

je menovaná ako pasíva.  
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Aktíva 

„Aktíva sú výsledkom minulých investičných rozhodnutí a sú usporiadané jednak 

podľa funkcie, ktorú v podniku plnia, a ďalej podľa času, na ktorý je majetok v podniku 

viazaný.“ (Kislingerová, s. 9) 

Hlavným delením aktív je rozdelenia na aktíva stále, ktoré má podnik možnosť 

využívať dlhšie ako jeden rok. Do tejto skupiny patria napríklad budovy, stroje, zariadenia čo 

predstavujú dlhodobý hmotný majetok, tiež sem môžeme zaradiť software, patenty, licencie, 

ktoré tvoria dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok ako napríklad finančné 

investície.  

Majetok, ktorého doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok nazývame obežné aktíva, 

tu patria zásoby, pohľadávky a finančný majetok, tj. peniaze a cenné papiere. Tieto položky 

sú zoradené podľa likvidnosti, schopnosti speňažiť sa.  

 

Pasíva 

Podľa Růčkovej (2011),  môžeme stranu pasív označiť za stranu zdrojov financovania 

firmy. Na tejto strane hodnotíme finančnú štruktúru firmy, čo predstavuje štruktúru 

podnikového kapitálu, z ktorého je podnik financovaný. Táto strana na rozdiel od strany aktív 

nie je členená  z hľadiska času, ale z hľadiska vlastníctva zdrojov financovania. Z tohto 

pohľadu sa rozdeľuje strana pasív na vlastné a cudzie zdroje.  

Vlastné zdroje zahŕňajú prostriedky vložene do podnikania majiteľmi, spoločníkmi 

alebo akcionármi, ktoré tvoria základne imanie spoločnosti, ďalej obsahujú fondy tvorené zo 

zisku, kapitálové fondy, výsledok hospodárenia bežného obdobia ako aj minulých rokov.  

Cudzie zdroje sú zdroje získané od veriteľov, môžu byť dlhodobé, kde doba splatnosti 

je dlhšia ako jeden rok a krátkodobé, kde táto doba je menej ako rok. Za tieto poskytnuté 

zdroje podnik musí platiť úrok. 

 

2.4.2 Výkaz ziskov a strát 

 

Výkaz ziskov a strát alebo výsledovku, môžeme definovať ako písomný prehľad 

o výnosoch a nákladoch a výsledku hospodárenia za určité obdobie. Zachycuje pohyb 

výnosov a nákladov, víz. Růčková (2011) 
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Výnosmi sú nazývané peňažné čiastky, ktoré podnik získal za všetky svoje činnosti za 

dané účtovné obdobie bez ohľadu na to či už došlo k ich inkasu.  

Náklady sú definované ako účelne a účelovo vynaložené prostriedky a práca na 

zhotovenie výrobku alebo na prevedenie výkonu, ktorý tvorí predmet činnosti podniku.    

Výsledovka sa delí na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, v ktorom sa 

odrážajú výsledky obchodnej a výrobnej činnosti. Nasleduje finančný výsledok hospodárenia, 

ktorý zachytáva finančnú činnosť, a nakoniec mimoriadny výsledok hospodárenia, v ktorom 

sa premietajú nepredvídateľné situácie. Konečný stav výsledku hospodárenia sa zistí 

odčítaním nákladov od výnosov. Výsledok môže byť kladný, vtedy podniku vzniká zisk 

a záporný čo predstavuje stratu.  

2.4.3 Výkaz Cash flow 

 

„Výkaz cash flow skúma koľko hotovosti do podniku prišlo a koľko z neho odišlo. 

Popisuje činnosť podniku z hľadiska príjmov a výdajov.“(Jindřichovská, Blaha, s. 262) 

Prehľad o peňažných tokoch je možné rozdeliť na tri základné časti: 

 

 Hospodárska činnosť – umožňuje nám zistiť do akej miery, hospodársky výsledok za 

bežnú činnosť odpovedá skutočne zarobeným peniazom. Je najdôležitejšou časťou 

výkazu. 

 Investičná činnosť – ide o výdaje týkajúce sa investičného majetku a ich štruktúru, 

ale taktiež o rozsah príjmov z predaja tohto majetku. 

 Finančná činnosť – hodnotenie vonkajšieho financovania, hlasne sa jedná o pohyb 

dlhodobého kapitálu.  

 

2.5 Užívatelia finančnej analýzy 

 

Informácie ohľadom na finančnú situáciu podniku nie sú predmetom záujmu len 

manažérov, záujem o stave podniku prejavuje aj mnoho ďalších subjektov, ktorý prichádzajú 

do kontaktu s podnikom. Tieto subjekty môžu mať záujem jednak z vonku a preto ich 

nazývame externý užívatelia finančnej analýzy a jednak z vnútra, interný užívatelia. 

 

Investori, ktorý poskytujú podniku kapitál sledujú finančnú výkonnosť z viacerých 

dôvodov. Dôvodmi môže byť snaha o získanie dostatočných informácií pre rozhodovanie 
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o budúcich investíciách v danom podniku a taktiež informácie ako podnik hospodári so 

zdrojmi, ktoré mu už boli poskytnuté investormi na podnikateľskú činnosť.  

Banky a ostatný veritelia patria medzi užívateľov finančnej analýzy  z prostého 

dôvodu úverovania. Finančná analýzy im slúži  ako podklad pre rozhodnutie či danému 

podniku poskytnúť úver, v akej výške a za akých podmienok. Dbajú hlavne na likviditu 

a bonitu podniku.  

Štát a jeho orgány sa zaujímajú o finančné dáta z rôznych dôvodov, napríklad pre 

spracovanie štatistík , kvôli správnosti vykazovania daní, rozdeľovaniu finančných výpomocí 

(dotácie), získavaní prehľadov o finančnom stave podniku, ktorým boli zverené štátne 

zákazky.  

Obchodný partneri dodávatelia sa sústreďujú hlavne na schopnosť podniku hradiť 

svoje záväzky v stanovených termínoch, sledujú zvlášť solventnosť, likviditu a zadlženosť. 

Tieto ukazovatele sú výrazom krátkodobého záujmu obchodných partnerov. Odberatelia majú 

záujem priaznivej situácii dodávateľa aby sa nenarušil chod ich činnosti. Prioritným cieľom je 

zabezpečenie bezproblémovej výroby. 

Manažéri využívajú výstupy finančnej analýzy pre operatívne i strategické riadenie 

podniku. Majú najlepšie predpoklady pre spracovanie finančnej analýzy, lebo disponujú aj 

informáciami, ktoré nie sú verene prístupné. Manažéri pracujú s pravdivým obrazom 

finančnej situácie a spravidla ju využívajú pri každodennej práci.   

Zamestnanci majú prirodzený záujem na prosperite a finančnej stabilite svojho 

podniku. Nielen z pohľadu istoty o zamestnanie, ale i o samotnom ocenení odvedenej práce. 

 

Finančná analýzy poskytuje radu cenných informácií aj pre ďalšie subjekty ktorými, 

môžu byť napríklad: konkurencia, analytici, burzový makléri, univerzity, novinári, daňový 

poradcovia. 

 

2.6 Metódy finančnej analýzy 

 

Základom rôznych metód finančnej analýzy sú finančné ukazovatele. Pod finančným 

ukazovateľom rozumieme číselnú charakteristiku ekonomickej činnosti podniku. Pri zvolení 

metódy a ukazovateľa je nutné mať účel a cieľ, ku ktorému chcem dospieť. Finančná analýza 

predstavuje cielené činnosť zisťovania silných a slabých stránok finančného zdravia podniku. 
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Metódy finančnej analýzy majú rôzne varianty členenia. Podľa Dluhošovej (2010) sa 

metódy delia nasledovne:  

Deterministické metódy, v ktorých sú zahrnuté: 

 analýza trendov (horizontálna analýza), 

 analýza štruktúry (vertikálna analýza), 

 vertikálne – horizontálna analýza, 

 pomerová analýza, 

 analýza sústav ukazovateľov, 

 analýza citlivosti. 

 

Deterministické metódy sú využívane z prevažnej časti na analýzu súhrnných vývojov, 

analýzu štruktúry, pre kombináciu trendov a analýzu odchýlok. Matematicko - štatistické 

metódy, obsahujúce, regresnú analýzu, diskriminačnú analýzu, analýzu rozptylu, testovanie 

štatistických hypotéz (t-test, F-test). 

 

2.6.1 Horizontálna analýza  

 

Horizontálna analýza respektíve analýza trendov, zrovnáva položky v niekoľkých 

obdobiach. Zmenu môžeme vyjadriť absolútne i percentuálne, čo je vyjadrením zmeny na 

úrovni jednotlivých položiek.  Pre väčšiu dôveryhodnosť  a minimalizáciu odchýlok  je 

vhodné využívať čo najväčší počet časových rad.  

Podľa Dluhošovej (2010) sa k rozboru používajú reťazové a bázické indexy. 

Interpretovať zmeny je nutné prevádzať obozretne a komplexne, a brať do úvahy absolútne 

i relatívne zmeny.   

(2.1.) 

 

(2.2.) 

 

 

Kde Ut je hodnota ukazovateľa, t je bežný rok, t – 1 je predchádzajúci rok. 

 

ttt UUUzmenaabsolútna 1
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2.6.2 Vertikálna analýza 

 

Vertikálna analýza alebo analýza štruktúry, sa zaoberá vnútornou štruktúrou 

absolútnych ukazovateľov. Slúži k posúdeniu podielu čiastkových zložiek k vybranému 

ukazovateľu. Najčastejšie sa používa položka bilančná suma z rozvahy, týmto spôsobom 

zistíme z koľkých percent sa jednotlivé položky rozvahy podieľajú na celkových aktívach 

alebo pasívach rozvahy. 

Podľa Dluhošovej (2010) obecný vzorec je stanovený: 

  (2.3.) 

 

Kde Ui je hodnota čiastočného ukazovateľa, Ui je veľkosť absolútneho ukazovateľa. 

 

2.6.3 Pomerová finančná analýza 

 

Pomerové ukazovatele pokrývajú všetky zložky výkonnosti podniku. Ide o najbežnejší  

a najpoužívanejší nástroj finančnej analýzy. Táto analýza vychádza výhradne z údajov zo 

základných účtovných výkazov. Používa teda verejne dostupné informácie, ku ktorým má 

prístup aj externý analytik.  Usporiadanie, počet a konštrukcia sa líšia s ohľadom na cieľ 

analýzy.  

 

Najpoužívanejšími ukazovateľmi  s ktorými sa stretávame sú podľa Kislingerovej (2010): 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadlženosti. 

 

Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) 

Tieto ukazovatele označované tiež ako ukazovatele návratnosti alebo výnosnosti, 

patria medzi najsledovanejšie ukazovatele v praxi. Väčšinou predstavujú schopnosť podniku 

vytvárať zisk použitím vloženého kapitálu, preto patria medzi ukazovatele, ktoré sú prioritne 

sledované investormi. Pri týchto ukazovateľoch,  nakoľko nie je stanovená optimálna hodnota 

i

i

U

U
celkunapodiel
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je žiaduce, aby mali rastúcu tendenciu. Rentability sa zvyčajne počíta ako pomer zisku k sume 

vloženého kapitálu. 

 „Zisk vstupuje do jednotlivých ukazovateľov rentability v rôznych podobách: 

 EBDIT – zisk pred odpočítaním odpisov, úrokov, daní,  

 EBIT – zisk pred odpočítaním  úrokov a daní, 

 EBT – zisk pred zdanením, 

 EAT – zisk po zdanení alebo čistý zisk.“ (Grunwald, Holečková, s. 17) 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu, ktorá udáva koľko hospodárskeho výsledku 

z hospodárenia pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny vloženej investormi 

a akcionármi. Vystihuje komplexnú efektívnosť hospodárenia firmy.  

 

  (2.4.) 

 

 Rentabilita aktív je označovaná ako kľúčové meradlo rentability. Hodnotí výnosnosť 

bez zreteľa na pôvod kapitálu. Je daná produkčnou silou majetku.  

 

  (2.5.) 

 

 Rentabilita tržieb vyjadruje pomery, ktoré v čitateli zahŕňajú výsledok hospodárenia 

v rôznych podobách a v menovateli obsahujú tržby, ktoré sú upravené podľa účelu analýzy.  

 

  (2.6.) 

 

 Rentabilita vlastného kapitálu predstavuje hlavný ukazovateľ, na ktorý zameriavajú 

pozornosť predovšetkým spoločníci, akcionári a ďalší investori. Je vhodné aby hodnota tohto 

ukazovateľa bola vyššia ako alternatívny výnos, alebo miera výnosu bezrizikového 

umiestnenia kapitálu ako je napríklad výnosnosť cenných papierov garantovaných štátom.  

 

100%
dlhyDlhodobékapitálVlastný

EBIT
ROCE

100%
Aktíva

EBIT
ROA

100%
Tržby

ziskČistý
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            (2.7.) 

 

 

S rentabilitou vlastného kapitálu súvisí tzv. finančná páka, predstavujúca cudzie zdroje, 

ktoré zvyšujú rentabilitu vlastného kapitálu. Dochádza tým ku zvýšeniu kapitálového 

zhodnotenia vlastníkov využitím cudzieho kapitálu. (Holečková,2008). Z vzorca vyplýva, že 

čím vyšší bude podiel cudzích zdrojov na celkovom kapitále podniku, tým bude aj vyšší 

ukazovateľ finančnej páky. Dôsledkom využitia cudzích zdrojov je totiž vyššia výnosnosť 

vlastného kapitálu. 

Finančná páka = aktíva/vlastný kapitál = (vlastný kapitál + cudzie zdroje)/vlastný kapitál 

= 1 + cudzie zdroje/vlastný kapitál  

 

Základným predpokladom tohto ukazovateľa a význam finančnej páky je postavený na 

skutočnosti, že cudzí kapitál býva obvykle lacnejší než vlastný. V českej daňovej legislatíve 

naviac existuje možnosť úroky plynúce z cudzích zdrojov zahrnúť do nákladov a docieliť tak 

ďalšieho zlacnenia cudzieho kapitálu. Je nutné si uvedomiť, že zvýšením cudzích zdrojov 

dochádza ku zmene ostatných dvoch ukazovateľov. Obecne má zvýšenie zadlženosti 

pozitívny vplyv na hodnotu ROE len vtedy, pokiaľ dokáže podnik každú ďalšiu korunu dlhu 

zhodnotiť viac, než je úroková sadzba dlhu. (Grünwald, Holečková, 2007). 

 

 Pre rozbor ekonomickej situácie podniku sa často používajú pyramídové rozklady. 

Najznámejší a najpoužívanejší je rozklad Du Pont. (Dluhošová,2010) Štruktúra Du Pont 

analýzy je popísaná na diagrame na obrázku predstavuje zjednodušené variantu jeho 

znázornenia. Rozklad Du Pont rozkladá multiplikatívnym spôsobom ukazovateľ rentability 

ROE na súčin ukazovateľa rentability tržieb, aktivity v podobe obratu aktív a zadlženosti 

v podobe finančnej páky. Analýza je dvojstupňová. V prvom stupni je rentabilita celkového 

vloženého kapitálu vyjadrená ako funkcia dvoch ukazovateľov (ROA a finančná páka). 

A v druhom stupni je rentabilita celkového vloženého kapitálu vyjadrená ako funkcia 

trochukazovateľov (rentability tržieb, obratu aktív a finančnej páky). páky).  

100%
kapitálVlastný

EAT
ROE
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Obr. 2. 1 Schéma Du Pont rozkladu 

 

Zdroj: Spracované podľa Dluhošovej, 2010, s. 89. 

 

 Rozkladom rentability vlastného kapitálu (ROE) je znázornená závislosť na ziskovej 

marži (ziskovom rozpätí), obratu celkových aktív a pomeru celkových aktív k vlastnému 

kapitálu (finančnej práce). 

 

Obr. 2. 2 Du Pont rozklad 
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 Provozné ziskové rozpätie je následne definované súčtom jednotlivých nákladových 

položiek. V prípade že by zisková marža dosahovala nízkych hodnôt, prípadne vykazovala 

klesajúcu tendenciu, bolo by treba sa zamerať na analýzu jednotlivých druhov nákladov. 

(Sedláček, 2007). 
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Ukazovatele likvidity (Liquidity Ratios) 

Podľa Dluhošovej (2010) , pod pojmom likvidita sa rozumie schopnosť podniku 

hradiť svoje záväzky, získavať dostatočné zdroje na uskutočnenie potrebných platieb. 

Likvidita sa teda viaže na schopnosť podniku inkasovať svoje pohľadávky v čo najkratšom 

čase.  

 

Bežná likvidita označovaná ako likvidita 3. stupňa, vyjadruje koľko krát je podnik 

schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil všetky svoje obežné aktíva na hotovosť 

k danému okamžiku. Optimálna hodnota je v rozmedzí 1,5- 2,5. Čím vyššia hodnota tým pre 

podnik lepšie. 

 

  (2.8.) 

 

Pohotová likvidita značená ako likvidita 2. stupňa , pre ňu je vhodné, aby čitateľ bol 

rovnaký ako menovateľ. Pomer by mal byť 1:1, poprípade až 1,5:1. Z doporučených hodnôt je 

zjavné, že pri pomere 1:1 podnik by bol schopný vyrovnať svoje záväzky bez nutnosti predaja 

zásob.  

  (2.9.) 

 

Okamžitá likvidita ako likvidita 1. stupňa a tiež hotovostná likvidita. Hotovosťou sa 

rozumejú všetky platobné prostriedky – prostriedky v pokladnici, na bežnom účte ale aj 

krátkodobé cenné papiere. Doporučená hodnota je 0,9 – 1,1. V rámci Českej republiky sa toto 

pásmo znižuje až na 0,6, v niektorých prípadoch až na 0,2.   

 

  

         (2.10.) 

Čistý pracovný kapitál. Predstavuje časť obežných aktív krátkodobého majetku, 

ktorý je financovaný dlhodobými finančnými zdrojmi. Podnik má možnosť disponovať ním , 

pri uskutočňovaní svojich zámerov. 

                  (2.11.) 

záväzkyKrátkodobé
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likviditaBežná
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záväzkyKrátkodobé

ZásobyaktívaObežné
likviditaPohotová

záväzkyKrátkodobéaktívaObežnéČPK



19 

 

Ukazovatele aktivity (Activity Ratios) 

Tieto ukazovatele slúžia hlavne k zisteniu, ako podnik hospodári s aktívami a ako 

ovplyvňuje výkonnosť a likviditu.  

Ukazovatele aktivity majú dve podoby, jednou je doba obratu, ktorá sleduje ako dlho 

je majetok v určitej forme viazaný a druhov je ukazovateľ počtu obrátok, ktoré vypovedajú 

o tom, koľko krát za určité obdobie sa obráti určitý druh majetku.  

 

Obrat aktív. Udáva koľko krát sa celkové aktíva obrátia za rok.  

  

         (2.12.) 

 

Obrat dlhodobého majetku. Udáva koľko krát sa dlhodobý majetok obráti v tržby za 

rok. Patrí medzí významné podklady pre rozhodovanie o nových investíciách. 

 

 (2.13.) 

Obrat zásob. Vyjadruje koľko krát je každá položka zásob v priebehu roka predaná 

a opäť naskladnená.  

 (2.14.) 

 

Doba obratu zásob. Vyčísluje priemerný počet dní, po ktorých sú zásoby viazané 

v podniku do doby ich spotreby. 

 

 (2.15.) 

 

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov. Ukazovateľ udáva dobu v dňoch, za ktorú 

sme schopný splatiť záväzky. Obecne je žiadané aby doba splatnosti záväzkov bola dlhšia ako 

doba splatnosti pohľadávok.  

 

 (2.16.) 
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aktívObrat

majetokDlhodobý

Tržby
majetkudlhodobéhoObrat
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Doba splatnosti pohľadávok. Meria koľko uplynie dní, behom ktorých sú peniaze 

podniku zadržané v pohľadávkach. 

 

 (2.17.) 

 

Ukazovatele zadlženosti (Leverage Ratios) 

Zadlženosť podniku je daná tým, že podnik na svoje financovanie používa nielen svoje 

zdroje ale i cudzie. Hlavnou pohnútkou ku financovaniu cudzími zdrojmi je aj fakt, že cena je 

relatívne nižšia v zrovnaní s vlastnými zdrojmi. Výhodou je tiež možnosť zahrnutia úrokov do 

daňovo uznateľných nákladov. „Ukazovatele zadlženosti sú ovplyvňovaný štyrmi základnými 

faktormi, ktoré podniky zvažujú: sú to dane, riziko, typ aktív, stupeň finančnej voľnosti 

podniku.“ (Kislingerová, s. 85) 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika vyjadruje s spravidla celkovú zadlženosť. Obecnou 

platnosť znie, čím vyššia hodnota tohto ukazovateľa, tým vyššie riziko veriteľov.  

 

 (2.18.) 

 

Koeficient samofinancovania, vyjadruje aká časť aktív podniku je financovaná 

kapitálom akcionárov.  

 

 (2.19.) 

 

Ukazovateľ úrokového krytia, pomáha zistiť či je dlhové zaťaženie pre firmu ešte 

únosné. Udáva koľko krát je zisk vyšší ako úroky. Doporučený hodnoty sú 8 a bežný bankový 

štandard je 3.  

 

 (2.20.) 
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2.7 Súhrnné indexy hodnotenia 

 

Do tejto kategórie patria bankrotné a bonitné modely. Tieto modely boli vytvorené 

z dôvodu nie z cela ideálnej vypovedacej schopnosti pomerových a rozdielových 

ukazovateľov. Cieľom týchto modelov je jedným číslom vyjadriť  hodnotu, na základe ktorej 

sa posúdi finančné zdravie podniku. V týchto modeloch sú zahrnuté sústavy ukazovateľov 

a súhrnné indexy hodnotenia.  

2.7.1 Bankrotné modely 

Podľa Kislingerovej a Hnilicu (2005) je ich cieľom informovať užívateľa , či 

v dohľadnej dobe nehrozí spoločnosti bankrot.  Faktom je že firma, ktorej hrozí bankrot, 

určitý čas pred touto udalosťou vykazuje symptómy, ktoré sú pre túto situáciu typické.  

Tieto modely poznáme : 

 Altmanov model, 

 Model IN – index dôveryhodnosti, 

 Tafflerov model. 

 

Altmanov model  

Ide o techniku diskriminačnej analýzy, ktorej výsledkom je rovnica, do ktorej sa 

dosadzujú hodnoty finančných ukazovateľov. Na základe výsledku sa dá predpovedať či 

podnik sa blíži k bankrotu alebo ide o prosperujúcu firmu aj do budúcna. Tento model je 

používaný v troch podobách, pričom v jednej sa uvažuje o podniku verejne obchodovateľnom 

na burze a v druhom o spoločnosti verejne neobchodovateľnej na akciových trhoch.  Tretia 

podoba modelu je používaná na rozvojových trhoch, kde výhoda plynie z neviazanosti na 

znalosť tržnej hodnoty firmy. 

Priblíženie indexu pre podniky s neverejne obchodovateľnými akciami podľa 

Dluhošovej (2010) je nasledujúce:  

 

 (2.21.) 

Kde Z skóre 

 X1 pracovný kapitál / aktíva celkom 

 X2 nerozdelený zisk / aktíva celkom 

 X3 EBIT / aktíva celkom 

54321 998,042,0107,3847,0717,0 XXXXXZ
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 X4 účtovná hodnota vlastného kapitálu / dlhy celkom 

 X5 tržby celkom / aktíva celkom 

 

Interpretácia: 

 Z – skóre > 2,9  uspokojivá finančná situácia, 

 1,2 <= Z – skóre <= 2,9  „šedá zóna“ nevyhranených výsledkov, 

 Z – skóre < 1,2  firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami. 

 

Model IN – index dôveryhodnosti 

Tento model (Neumaier, Neumaierová, 2005) bol zostavený na podmienky fungovania 

českých firiem a jeho cieľom je hodnotenie zdrvia českých firiem. Model je zostavený 

z pomerových ukazovateľov a k ním sú priradené váhy. Index dôveryhodnosti prešiel od 

vzniku štyrmi modifikáciami, pričom posledný IN05 je nasledujúci:    

  

 (2.22.) 

 

 

Interpretácia:  IN > 1,6 podnik tvorí hodnotu, je finančne zdraví, 

  IN < 0,9 podnik hodnotu netvorí, je finančne slabý, 

  0,9< IN<1,6 „šedá zóna“podnik, ktorý by mohol mať v budúcnosti problémy.  

2.7.2 Bonitné modely 

Pomocou modelov sa určuje či podniky patria medzi dobré alebo zlé. Hodnotia bonitu 

na základe bodového ohodnotenia pomerových ukazovateľov. Sú závisle na kvalite 

spracovania týchto ukazovateľov. Medzi tieto modely zaraďujeme, napríklad Tamariho model 

a Kralickov rýchly test. 

 

Kralickov rýchly test 

„P. Kralicek vybral z jednotlivých skupín ukazovateľov štyri ukazovatele a podľa ich 

výsledných hodnôt prideľuje firme body.“ (Kislingerová, Hnilica, s. 76) 
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Tento test sa skladá zo štyroch rovníc, na základe ktorých hodnotíme finančnú situáciu 

podniku. V prvých dvoch ide o hodnotenie finančnej stability firmy, ďalšie dve sa 

zameriavajú  na výnosovú situáciu.  Následne sa k nim priradia body.  

 

Tab. 2 1 Vyhodnotenie a počet bodov v Kralickovom rýchlom teste 

Ukazovateľ 
Výborne 

Veľmi 

dobre 
Dobre Zle Ohrozenie 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastného kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negatívne 

Doba splatenia dlhu < 3 roky < 5 % < 12 rokov > 12 rokov > 30 rokov 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negatívne 

ROA > 15 % > 12% > 8 % > 0 % negatívne 

Zdroj: RUČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. 

Praha : Grada Publishing. 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8  

 

2.8 Základné pojmy vo vzťahu ku kríze a definícia hospodárskej kríze 

 

Medzi základne pojmy ktoré sa vzťahujú ku kríze sú podľa Antušáka (2009) nasledovné. 

Hrozba – je ľubovoľný subjekt, ktorý svojim pôsobením môže poškodiť alebo zničiť 

konkrétne chránené hodnotu alebo záujem  iného subjektu, alebo jav či udalosť ako 

bezprostredná príčina poškodenia alebo zničenie chránenej hodnoty alebo záujmu. Riziko – 

predstavuje možnosť vzniku udalosti s výsledkom rozdielnym od predpokladaného cieľa 

s určitou pravdepodobnosťou. Je to kvantifikovaná neistota, ktorá vypovedá o miere hrozby. 

Kríza – je zložitá, kombinovaná krízová situácia. Predstavuje dobu, v ktorej sa blíži 

rozhodujúca zmena, buď k lepšiemu alebo k horšiemu. Je to záležitosť 50 : 50 s tým, že tento 

pomer je možné ovplyvniť k zlepšeniu aktívnym jednaním alebo naopak zhoršiť nezáujmom, 

pasívnym jednaním. Fázy vývoja kríze – vyjadrujú postupnosť narušenia rovnováhy 

systému, zložené zo štyroch vývojových štádií: štádium symptómov, akútne štádium, 

chronické štádium a štádium vyriešenia krízy. Dĺžka jednotlivých fáz je závislá na 

konkrétnom obsahu kríze.  Fázy krízového riadenia – postupnosť riadiacich činností 

z časového a obsahového hľadiska. Fázami sú prevencia, korekcia, proti krízové intervencie, 

redukcie a obnovy. Krízová situácia – je nepredvídateľný priebeh skutočností po narušení 

rovnovážnych stavov v rôznych oblastiach.  Krízová pripravenosť – je pripravenosť 

organizácie k riešeniu vlastných krízových situácií a k podielu na riešení krízových situácií vo 

svojom okolí. 
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 Hospodárska kríza označovaná tiež ako finančná kríza ma mnoho definícií. Jednými 

z nich sú aj nasledujúce definície.  

J. Musílek (2004) finančnú krízu komplexne definuje ako výrazné zhoršenie veľkej 

väčšiny finančných indikátorov, čo sa prejavuje nedostatočnou likviditou finančného systému, 

rozsiahlou insolventnosťou finančných inštitúcií, nárastom volatility výnosových mier 

finančných inštrumentov, výrazným poklesom hodnoty finančných a nefinančných aktív a 

podstatným znížením rozsahu alokácie úspor vo finančnom systéme.  

Mishkinova (1996) definícia finančnej krízy je nasledovná: „...nelineárny rozvrat 

finančných trhov, zvyšujúci problém informačnej asymetrie v dôsledku výskytu nepriaznivého 

výberu a morálneho hazardu a prejavujúca sa poklesom alokačnej efektívnosti finančných 

trhov...” 

Bordo (1987) definuje finančnú krízu ako : „... zmenu v očakávaniach z dôvodu obavy 

z úpadku finančných inštitúcií, smerujúca ku konverzii reálnych a nelikvidných aktív do 

peňažnej formy...” 

 Goldsmith (1982) uvádza, že finančná krízu je veľmi ťažké presne definovať, pričom 

je takmer vždy zrejmé, že finančná kríza prepukla. Finančnú krízu charakterizuje ako : ,,… 

prudké, okamžité, ultracyklické zhoršenie všetkých alebo veľkej väčšiny finančných 

indikátorov - krátkodobej úrokovej sadzby, ceny aktív (akcie, nehnuteľnosti, pôda), 

insolventnosť firiem a úpadky finančných inštitúcií...” 
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3 Charakteristika  spoločnosti 

 

 Táto kapitola sa bude zaoberať bližším predstavením spoločnosti Ferrit s. r. o., ktorej 

vznik sa datuje ku roku 1993 kedy bola založená a svoju činnosť začala ku dňu zápisu do 

obchodného registra dňa 26. 04. 1994. Podnik svojou činnosťou nadviazal na tradíciu českého 

banského strojárenstva s využitím bohatých kontaktov a skúseností svojho pracovného 

kolektívu, ktorý ma mnohoročnú prax získanú vo vývojových a obchodných oddeleniach.  

 

3.1 Základne údaje o spoločnosti 

 

Tab. 3. 1 Základné údaje o spoločnosti Ferrit, s. r. o. 

Obchodný názov Ferrit, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti 

Frýdlant nad Ostravicí 

Harcovská 1476 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Identifikačné číslo 48400751 

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet činnosti 

Stavba strojov s mechanickým pohonom a ich opravy určené           

do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. 

Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj. 

Počet zamestnancov 248 

Deň zápisu do OR 
26.04.1993 spisová značka C. 10590 vedená u registračného 

súdu v Ostrave 

 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému managementu kvality podľa normy ISO 

9001:2009 a certifikátu systému environmentálneho managementu podľa normy ISO 

14001:2005.  

3.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 

Spoločnosť Ferrit, s. r. o. má líniovo – štábnu organizačnú štruktúru, ako je vidieť 

z obrázka 3.1 ktorú tvorí päť líniových útvarov. Na čele týchto útvarov je líniový vedúci 

nižšej úrovne riadenia, ktorý komplexne riadi zverenú organizačnú jednotku, výkonné 

pracoviská. V tejto pätici má zastúpenie vedúci ekonomického úseku, obchodný riaditeľ pre 
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zväz nezávislých štátov, čo predstavuje Rusko, ďalším je obchodný riaditeľ pre strednú 

Európu, technický riaditeľ a vedúci výrobného útvaru.  

Najvyšším líniových vedúcim celej organizačnej štruktúry je generálny riaditeľ, ktorý 

má pod sebou štáb - manager kvality a sekretariát. Tieto štáby slúžia ako poradenský orgán, 

ktorý pripravuje podklady pre rozhodovanie.  

 

Obrázok č. 3.1 Organizačná štruktúra podniku 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa materiálov spoločnosti vlastní  

  

Legenda: 

 

EÚ .... Ekonomický úsek 

SNG..Zväz nezávislých štátov 

(Rusko) 

SE .... Stredná Európa 

VÚ ...Výrobný úsek 

ND... Náhradné diely 
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3.3 História spoločnosti 

 

 Spoločnosť Ferrit, s. r. o spustila po svojom vzniku podnikateľskú aktivitu 

v kancelárskych priestoroch vo Frýdku – Místku ako výlučne obchodnú spoločnosť 

zaoberajúcu sa nákupom a predajom tovaru, kde využívala len administratívne zázemie so 

základným kancelárskym vybavením.  Postupne bola výrobná základňa rozširovaná v súlade 

s trvalo rastúcim dopytom. V roku 1998 rozšírila spoločnosť svoj predmet činnosti o výrobné 

aktivity v areály Agrostavu Staré Mesto u Frýdku – Místku, kde má svoju pôsobnosť dodnes.  

 Personálne obsadenie pri založení spoločnosti v roku 1993 bolo tvorené len štyrmi 

spoločníkmi, ktorý robili len to čo poznali z predchádzajúcich zamestnaní – predávali banskú 

techniku. Po dvoch rokoch usúdili, že bez vlastnej výroby nemajú šancu prežiť v 

konkurenčnom prostredí. Vďaka jednému zo spoločníkov, ktorý bol konštruktér a mal 

dlhoročné skúsenosti práve v tomto obore začali s výrobou. Postupne s rozširovaním 

spoločnosti sa prijímali zamestnanci, v roku 1996 boli 4, neskôr v roku 1999 po rozšírení do 

spomínaných priestorov Agrostavu ich bolo 16, o šesť rokov neskôr v roku 2005 sa ich počet 

vyšplhal na 70 zamestnancov, nasledujúce roky si spoločnosť držala úroveň okolo120 

pracovníkov. V roku 2008 ich bolo 220, avšak v dôsledku kríze bolo nutné prepustiť časť 

zamestnancov a v roku 2009 sa počet znížil na 170,  v dnešnej dobe firma zamestnáva 260 

zamestnancov.  

 Firma by si mohla dovoliť aj viac zamestnancov, avšak podnik má snahu o udržanie sa 

v sfére malého a stredného podnikania, ktoré prináša isté výhody a podpory zo strany štátu.  

 V súčasnej dobe je činnosť firmy rozšírená do nových a zrekonštruovaných výrobných 

a skladovacích priestorov, kde firma dnes využíva moderné technológie obrábacích, zváracích 

a dokončovacích strojov a zariadení, aby boli efektívnejšie. V budúcnosti spoločnosť plánuje 

výrobnú základňu  priebežne modernizovať a prispôsobovať v zhode s rozvojom stratégie 

firmy a nárokoch trhu.  

 Ferrit, s. r. o., v období konca deväťdesiatych rokov vybavovala ruské bane 

predovšetkým závesnými lokomotívami, keď sa tento trh nasýtil, začala predávať iné 

produkty ako napríklad, nakladače, kabíny, hydraulické stroje a iné. Technológia však stále 

ide nezadržateľne dopredu a ovplyvňuje všetko okolo nás.  

 Hlavným odberateľom tejto spoločnosti v roku 2004 bolo a naďalej je Rusko, ale 

predávalo sa aj v Poľsku, na Ukrajine, v Kazachstane a v Estónsku. Zlatá éra obchodu 

v Rusku s banskými strojmi sa ale pomaly končí a spoločnosť začína s postupným 

vybavovaním zaostalých baní modernou technikou, ktoré sú predovšetkým z východu, kde sa 
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ešte disponuje zariadeniami z čias komunizmu. Trh sa však rýchlo nasycuje a preto firma 

neustále hľadá nové príležitosti a nové trhy. Perspektívne sú do budúcna hlavne trhy Číny, 

južnej Ameriky ale obchody sa rysujú napríklad aj v Afganistane. 

 O zákazníkov spoločnosť núdzu nemá, pretože na východe bolo vybavenie baní veľmi 

zastarané a našlo sa veľa zákazníkov. Medzi najvýznamnejšie patria už zmienené ruské bane, 

ďalej sú to hlavne východné zeme ako Slovensko, Poľsko a Ukrajina. Podnik má mnoho 

príležitostí, stále expanduje, stavia nové výrobné haly a priberá stále nových zamestnancov. 

Taktiež hľadá nových zákazníkov, u svojich dodávateľov odberajú pravidelne materiál 

a tovar, preto majú rôzne cenové výhody a tým pádom aj nižšie ceny vstupov. Pravidelnosťou 

firmy je aj účasť na rôznych výstavách a veľtrhoch, ako doma tak i v zahraničí, aby bola 

v obraze a mohla stále zdokonaľovať svoje výrobky.  

 Samozrejme spoločnosť ma aj určité ohrozenia, napríklad presýtenie trhu ich 

výrobkami, musia obmieňať sortiment a hľadať nových zákazníkov, negatívne môže zakročiť 

konkurencia alebo novo vznikajúce trhy.  

 

Tab. 3. 1 SWOT analýza vybraného podniku 

Silné stránky 

 svetové zastúpenie 

 kvalitné výrobky s primeranou 

cenou 

 pozitívne referencie od zákazníkov 

 komplexnosť dodávky 

Slabé stránky 

 dlhá doba splatnosti záväzkov od 

Ruska 

 malé priestory na výrobu 

 veľké zásoby na skladoch 

Príležitosti 

 neustále expandovanie 

 veľtrhy a výstavy 

 cenové výhody od pravidelných 

dodávateľov 

Ohrozenia 

 presýtenie trhu 

 konkurencia 

 novo vznikajúce trhy 

 Zdroj: Vlastné spracovanie 

  

 Udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili vývoj spoločnosti a vďaka, ktorým sa podnik dostal 

do širšieho povedomia sú napríklad že v roku 1996 iba tri roky stará firmy Ferrit predala 

Rusku vôbec prvý banský vlak, ktorý sa miesto po koľajniciach na zemi pohyboval zavesene 
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na špeciálnych stropných koľajniciach ako lanovka. V Česku sa tento typ dopravy, viac 

výkonnejší a viac bezpečnejší než klasické pozemné vláčiky používal už dobré štvrťstoročie.  

 Rok 2005 - v tomto čase využila spoločnosť možnosť účasti na odbornom čínskom 

veľtrhu pre oblasť ťažobného priemyslu China Coal and Mining Expo 2005 v Pekingu. Česká 

republika tu bola zastúpená oficiálnou účasťou pod záštitou MPO na ploche presahujúcej 

100m
2
. 

 Rok 2006 – spoločnosť je držiteľom certifikátu systému environmentálneho 

managementu podľa normy ISO: 14001:2004, vydaný certifikačným orgánom BEST 

QUALITY, s.r.o.. Od roku 2005 má firma certifikovaný systém managementu kvality podľa 

ISO 9001:2000. 

 Rok 2009 – spoločnosť má silné konštrukčné a vývojové oddelenie – začala vyrábať 

štyri nové výrobky. 

 Rok 2010 – firma získala novú zákazku v Turecku, Adularya v hodnote 68 miliónov eur 

na dodávku zariadenia do budovanej hnedouhoľnej bane. Dodávka pozostáva z elektrického 

vybavenia bane, zariadenie na prepravu materiálu a výstuže i kombajny pre samotnú ťažbu 

uhlia. 

 Rok 2011 - Česi predbehli v Turecku Čínu i Nemecko. Spoločnosť Ferrit, BTG Energy 

a Vítkovice Power Engineering získali projekt, na výstavbu elektrárne a dodávku zariadenia 

pre hnedouhoľný dol „na kľúč“ pre tureckú spoločnosť Adularya. Celková investícia tureckej 

strany do realizácie bude takmer 440 miliónov eur, z nich 359 miliónov pripadá na dodávky 

zaisťované českými firmami.  

 Zlatá medaila za „Najlepší exponát výstavy“ bola udelená spoločnosti Ferrit na 

medzinárodnej výstave banskej techniky Ugol & Mining Rossii v Novokuznecku. Toto 

ocenenie si odniesla lokomotíva DLZ210F, ktorá je závesná a je určená na prepravu 

nadrozmerných nákladov. Táto lokomotíva je novinkou, jedná sa o moderný typ stroja na 

vysokej technickej úrovni. 

 Spoločnosť začala s novým poskytovaním služieb, ako je prenájom strojov aj 

s posádkou. 

 Spoločnosť Ferrit vyviezla do Číny už 28 lokomotív. 

 Medzinárodná výstava baníctva konaná v Acapulcu v Mexiku. Stánok firmy vzbudil 

záujem hlavne u návštevníkov zo zemí, v ktorých je zavádzanie banskej  závesnej techniky 

iba v začiatkoch. Účasť spoločnosti na tejto výstave splnila svoj účel, bola nadviazaná rada 

kontaktov v oblasti ako uhoľného tak i rudného baníctva s partnermi v Mexiku, v Čile, Peru 

a Bolívii. Tieto vzťahy firma plánuje v budúcnosti ďalej rozvíjať. 
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3.4 Predmet činnosti a produktové portfólio 

 

 Hlavným predmetom činnosti firmy Ferrit, s. r. o. je stavba strojov s mechanickým 

pohonom a ich opravy určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a kúpa tovaru za 

účelom ďalšieho predaja a predaj.  

 Činnosť podľa CZ-NACE (Klasifikácia podľa ekonomických činností) 

 

 28.92 Výroba strojov pre ťažbu, dobývanie a stavebníctvo 

 28.99 Výroba ostatných strojov pre špeciálne účely j. n. 

 71.12.9 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické 

poradenstvo j. n. 

Získané obchodné a partnerské kontakty nadobudnuté počas pôsobenia spoločnosti na 

trhu sa netýkajú len českých baní, ale z veľkej časti siahajú hlavne do zahraničia. Stroje 

vyrobené spoločnosťou pracujú na povrchových a hlbinných baniach v oblasti Sibíri v Rusku, 

v baniach na Ukrajine, taktiež v Kazachstane a Poľsku. Firma tiež zabezpečuje dodávky 

náhradných dielov pre ruskú alebo ukrajinské stroje pracujúce v českých a slovenských 

baniach. Kvalitná úroveň predmetu činnosti podniku je neustále priebežne zvyšovaná 

a operatívne prispôsobovaná požiadavkám zákazníka.  

V súčasnom období ma spoločnosť Ferrit, s. r. o. stabilné postavenie na trhu 

orientovanom na banskú techniku. Na trhu českej republiky je jediným dodávateľom 

závesných lokomotív , ktoré zároveň predstavujú nosný program podniku. Z väčšej časti 

celková produkcia firmy ide na export, ktorý predstavuje až 80 % výroby. Výrobky firmy 

prevažne putujú do zemí ako je Rusko, Ukrajina, Poľsko, Kazachstan a Estónsko. 

 

Obr. 3. 1 Zastúpenie spoločnosti Ferrit vo svete 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Firma Ferrit má bohaté zastúpenie vo svete. Všetky sídla pobočiek sa nachádzajú 

v oblastiach s ťažobným priemyslom, či už zamerané na ťažbu uhlia alebo rúd. Krajiny 

v ktorých, má spoločnosť svoje zastúpenie sú Mexiko, Kolumbia, Nigéria, Juhoafrická 

republika, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Turecko, Kazachstan, Rusko 

a Čína. V každom z týchto štátov sú servisné strediská s dodávkami náhradných dielov. 

V Ruskom a Čínskom zastúpení je zamestnaných okolo 400 zamestnancov, pretože v týchto 

pobočkách je aj výrobná činnosť zameraná na výrobu koľajníc, ktoré by boli veľmi nákladné 

na export z Čiech.  

 

Produktové portfólio 

Všetky výrobky firmy Ferrit, s. r.o. sa môžu používať v prostredí s nebezpečenstvom 

výbuchu metánu a uhoľného prachu do stupňa SNM 2 podľa §232Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Zb. 

V znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády č. 23/2003 ( súlad technických 

požiadaviek so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES ) sú zaradené do skupiny 

I a kategórie M2. 

 

Obr. 3. 1 Banská závesná lokomotíva DLZ210F 

 

Zdroj: http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlz210f 

Obrázok č. 3.1 predstavuje nosný program spoločnosti Ferrit.  Je to banská závesná  

lokomotíva typu DLZ210F určená na prepravu vlakovej súpravy po jednokoľajovej dráhe. 

Tento výrobok má najvyšší podiel na exporte a na tržbách spoločnosti. Jeho zastúpenie je 

v baniach Vietnamu, Turecku, Bosne, Slovinsku, Mexiku, v Číne, v Rusku, Poľsku, 

Slovensku, Kazachstane a samozrejme aj v tuzemsku, Ostravsko karvinskom revíre. 
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Obr. 3. 2 Kabína na prepravu osôb a jej súpravy SK, SK-A, TDS 

 

Zdroj: http://www.ferrit.cz/cs/produkty/sk-sk-a-tds 

Na obrázku č. 3.3  je kabína na prepravu osôb a jej súpravy SK, SK-A, TDS. Slúži na 

prepravu zamestnancov a materiálu. Súprava môže byť použitá vo všetkých banských 

priestoroch i s nebezpečenstvom výbuchu metánu. Jej zastúpenie je tiež vo vyššie 

spomenutých krajinách. 

Obr. 3. 3 Banská lokomotíva pozemná DLP50F 

 

Zdroj: http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlp50f 

 

Obrázok č. 3.3 znázorňuje banskú lokomotívu pozemnú DLP50F. Ide o lokomotívu, 

ktorá sa dá rozdeliť na tri celky, je ovládaná z kabíny. Vďaka kvalitným technológiám je 

kabína vybavená ovládacími prvkami, kontrolnými a bezpečnostnými prvkami, ktoré 

zabezpečujú dobrú ochranu pred úrazom a nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Táto kabína 

patrí medzi produkty spoločnosti, ktoré je možné si prenajať aj s obsluhou na vykonanie 

určitej potrebnej činnosti. 

3.5 Politika kvality a EMS (systém environmentálneho managementu) spoločnosti  

 

 Cieľom podniku je uspokojovať požiadavky zákazníkov, udržiavať a zvyšovať kvalitu 

poskytovaných služieb a dodávok produktov v súlade s požiadavkami na ochranu životného 

prostredia a preto vyhlásili Politiku kvality a EMS s presvedčením že bude prijatá 

pracovníkmi, obchodným partnermi a ostatnými zúčastnenými stranami.  

http://www.ferrit.cz/cs/produkty/sk-sk-a-tds
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 Táto politika zodpovedá požiadavkám noriem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 13980 

a norme ČSN EN ISO 14001:2005, a patrí medzi hlavné priority spoločnosti. 

Vedenie spoločnosti Ferrit, s. r. o. sa touto politikou zaväzuje: 

 uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov s ohľadom na kvalitu, minimalizáciu 

environmentálnych dopadov a v súlade s právnymi predpismi, 

 dodávať spoľahlivé produkty na čo najvyššej technickej úrovni, 

 vytvárať potrebné tvorivé pracovné prostredie pre úspešnú realizáciu strategických 

zámerov a tiež predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, 

 neustále zlepšovať management kvality a zvyšovať environmentálne povedomie , 

 prijímať preventívne opatrenie a včas analyzovať príčiny stávajúcich i možných 

nežiaducich stavov a ich dôsledky, 

 vyčleniť dostatočné a vhodné zdroje na plnenie tejto politiky, 

 vyhodnocovať plnenie Politiky kvality  a EMS, cieľov kvality, cieľových hodnôt 

v súlade s potrebami a očakávaniami pracovníkov, zákazníkov a verejnosti s cieľom 

neustáleho zlepšovania. 

 Dodržiavaním tejto Politiky kvality a EMS si spoločnosť získala mnohých verných 

zákazníkov, vďaka ktorým sa nemusí obávať konkurencie. Ich vysoká kvality, precíznosť 

a sledovanie aktuálnych trendov im zabezpečuje silné a neohroziteľné postavenie na trhoch 

s banskou technikou.  

3.6 Vývoj spoločnosti  

Obrázok 3.4 nám ukazuje zloženie celkových aktív podniku za časovú radu 16 rokov. 

Obr. 3. 4 Aktíva celkom 

 

Ako vidíme väčšina aktív spoločnosti až do súčasnosti je tvorená prevažne obežným 
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majetkom. Tento jav je daný hlavne tým, že spoločnosť je zameraná nielen na výrobu, ktorej 

dôsledkom sú  zásoby materiálu ale aj že spoločnosť prevádzkuje obchodnú činnosť, ktorá 

vyžaduje zásoby tovarov na sklade. Stále aktíva za šestnásť rokov rástli v priemere o 36%. 

 V posledných troch rokoch je vidieť že obežné aktíva tvoria okolo 70 až 80% 

celkových aktív. V súčasnosti sa zo spoločnosti stáva skôr montážna firma ako výrobná. Toto 

je spôsobené že spoločnosť nemá dostatočné priestory na výrobu výrobkov, čo vyriešila tak, 

že začala využívať outsourcing na výrobu potrebných dielov, ktoré po dovoze treba uskladniť 

a nákup dlhodobého majetku ako napríklad strojov na výrobu sa tým výrazne znížil. Pre tento 

dôvod  zásoby tvoria 13 – 17% celkového podielu na obežnom majetku.  

Najväčší podiel na obežných aktívach podniku majú krátkodobé pohľadávky, ktoré 

predstavovali v roku 2011 59%. Výška týchto pohľadávok súvisí stým, že podnik má 

problémy so splatnosťou pohľadávok hlavne zo strany ruských obchodných partnerov.  

 

Obr. 3. 5 Pasíva celkom 

 

 

 Z tohto obrázku 3.5 vidíme štruktúru pasív. Ako je zrejmé prevažnú časť po celé 

sledované obdobie tvorili cudzie zdroje. Z tejto veľkej časti cudzích zdrojov by sa mohlo 

zdať, že podnik svoju činnosť financuje prevažne z finančných výpomocí a bankových 

úverov, avšak toto nie je pravda, pretože finančných výpomocí podnik začal využívať až 

od roku 2004.  Cudzie zdroje, ktorých priemerná hodnota za obdobie v grafe je 77% 

z celkových pasív, zvyšuje hlavne položka krátkodobých záväzkov, ktorých hodnota je okolo 
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60 percent. V roku 2004 môžeme tiež badať zvyšovanie sa podielu vlastného imania, ktoré 

bolo zapríčinené, vyšším produkovaním zisku.  

 V posledných dvoch rokoch 2010 a 2011 pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi 

financovania majetku podniku nie je až taký markantný a predstavuje pomer 40 : 60 %. Za 

toto skoro vyrovnanie môže hlavne navýšenie základného kapitálu, ktorý firma držala počas 

17 rokov na úrovni 134 tisíc Kč. na úroveň 10 050 tisíc Kč.  

 

Obr. 3. 6 Tržby 

 

 

 Tržby spoločnosti sa skladajú z troch druhov a to z tržieb za vlastné výrobky, tržby 

a predaj tovaru a ostatné tržby, kde sú zahrnuté tržby z predaja majetku a materiálu. Ako 

z obrázku 3.6 vidíme ostatné tržby tvoria zanedbateľnú položku oproti ostatným. Ďalej 

môžeme pozorovať, že v prvých rokoch sledovaného obdobia tržby za predaj tovaru tvoria 

väčšinu celkových tržieb. Tento vývoj sa viaže ku skutočnosti, ktorá bola spomenutá v histórii 

vývoja spoločnosti, že firma svoju podnikateľskú činnosť začala ako obchodný podnik, 

ktorého náplňou bola kúpa tovaru a jeho následný predaj.  

 No postupom času je vidieť úspech podniku aj v oblasti  predaja vlastných výrobkov 

a v roku 2002 boli tržby za tieto výrobky omnoho vyššie ako za predaj tovaru. V ostatných 

rokoch sa pomer týchto dvoch tržieb vyrovnáva a veľký skok je vidieť až v roku 2008. Tento 

rok pre firmu čo sa týka tržieb nebol veľmi priaznivý, z dôvodu zrušenia všetkých objednávok 

od odberateľov a tržby dosiahli svojho minima v histórii podnikania firmy s hodnotou 12 127 

tisíc Kč. Predaj sa nakopol až v druhej polovici roka 2009, kde firma dostala obrovské 

množstvo zákaziek, ktorých dôsledok v podobe vysokých tržieb je badať v nasledujúcom roku 
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2010. Tento vysoký dopyt pretrvával aj do ďalšieho roka, kde spoločnosť dosiahla svojich 

rekordných tržieb v hodnote 1 883 837 tisíc Kč.  

 

Obr. 3. 7 Zisk 

 

  

Zisk patrí medzi hlavné dôvody prečo ľudia začínajú podnikať. Nie všetkým sa však 

v podnikaní darí dosahovať zisku a so stratou sa potykajú častejšie. To však nie je prípad 

spoločnosti Ferrit, s. r. o., ktorej hodnoty výsledku hospodárenia za znázornené  obdobie sa 

pohybujú prevažne v kladných hodnotách. Ako vidíme na obrázku 3.7 spoločnosť sa do 

červených čísiel dostala iba tri krát v roku 1997 za čo mohli relatívne vysoké náklady 

a naopak nízke tržby. V roku 1999 kedy strata dosiahla hodnoty – 8 077 tisíc Kč a naposledy 

relatívne v nedávnej dobe v roku 2008, kedy ako už bolo spomenuté tržby dosiahli nízkej 

úrovne 12 127 tisíc Kč. 
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4 Analýza a vyhodnotenie dopadu hospodárskej krízy s ohľadom na 

finančné zdravie podniku 
 

4.1 Horizontálna analýza  

 

 Táto analýza bude spracovaná s cieľom analýzy vývojových trendov. Výsledné 

hodnoty sú vyjadrované v relatívnych a absolútnych ukazovateľoch a porovnávajú zmeny za 

určité časové obdobie. Údaje pre túto analýzu vychádzajú z výkazov spoločnosti ako je 

súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 1996 – 2011.viz. Príloha 1 a 2 Vývoj je vyjadrený 

v tisíc Kč. a v percentách. 

 

4.1.1 Horizontálna analýza súvahy 

 

 Pri analýze trendov sú zisťované zmeny súvahových položiek v relatívnych 

a absolútnych zmenách. V tejto analýze sa zameriame hlavne z položiek aktív na aktíva 

celkom, dlhodobý majetok a obežný majetok. U položiek pasív budeme brať zreteľ na pasíva 

celkom, vlastné imanie a cudzie zdroje. 

 

Horizontálna analýza aktív 

V tejto časti sa zameriame na vybrané položky majetku podniku v období od roku 

1996 až po 2011.viz príloha 3. 

 

Obr. 4. 1Vývoj celkových, stálych a obežných aktív v tis. Kč za obdobie 1996-2011 
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V časovom období od roku 1996 do roku 2000 suma celkových aktív spoločnosti 

každým rokom rástla. Tento trend bol zapríčinený, tým že spoločnosť začala rozširovať 

sortiment predaja a aj ponuku vyrábaných výrobkov.  Za toto obdobie bol zaznamenaný 

nárast majetku až o 124% kedy celkové aktíva spoločnosti boli na hodnote 104 016 tisíc Kč., 

oproti roku 1996 s celkovou hodnotou majetku 46 370 tisíc Kč. U sledovaného obdobia sa 

najvyššia zmena dotkla nehmotného dlhodobého majetku, ktorý zaznamenal nárast medzi 

rokmi 1997 a 1998  o 983%. 

 Záporná zmena u dlhodobého majetku v tomto období bola najvýraznejšia 

u finančného majetku, kedy klesol z roka 1998 z hodnoty 1 579 tisíc Kč. na hodnotu 552 tisíc 

Kč. v roku 1999 zmena v percentuálnom vyjadrení činila pokles o 65%. Obežný majetok 

zasiahla najvyššia zmena v roku 1996 na rok 1997, keď sa zásoby podniku zvýšili zo sumy 

1 094 tisíc Kč. o 9 365 tisíc Kč. čo bolo o 856%. Ďalšou zmenou, ktorá stoji za povšimnutie je 

nárast finančného majetku, hlavne vplyvom zvýšenia peňažných prostriedkov na bankových 

účtoch podniku v roku 1998 , kde nárast bol o 450%.Toto zvýšenie nasledovalo po opačnom 

jave, kedy v roku 1997 došlo práve k poklesu tejto položky o 6 967tisíc Kč.  

Za roky 2000 – 2004 sa vývoj celkových aktív relatívne ustálil a nie je badať žiadne 

extrémne zmeny. V roku 2001 je zaznamenaný pokles DNM o 39%, kedy položka súvahy 

software, z pôvodnej sumy 36 tisíc Kč. klesla na 22 tisíc Kč. Rok 2002 bol v znamení 

zvýšenia DHM oproti predchádzajúcemu roku o 124% na hodnotu 10 391 tisíc Kč. Najvyššia 

zmena v sledovanom období je u položky DNM v roku 2003 kedy narástol o 1 331 %. 

U obežného majetku je najvyššia zmena  nárast finančného majetku o 130% za čo môže 

prírastok na bankových účtoch. Vývoj vybraných položiek stálych aktív za obdobie (2005-

2011) ukazuje obrázok 4.2. 

Obr. 4. 2Vývoj vybraných položiek stálych aktív v čase v tisíc Kč. 

 

Od 2004 do 2008, môžeme vidieť že v roku 2005 sa nám celkový majetok podniku znížil 

o 7% v dôsledku zníženia hlavne obežného majetku v položke krátkodobých pohľadávok. 
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Nasledujúci trend už však bol rastúci a aktíva sa každým rokom o isté percenta zvyšovali. 

V týchto rokoch spoločnosť expandovala, rozširovala sa a potrebovala nové priestory na 

výrobu. V tomto období je vidieť zvyšovanie dlhodobého majetku každým rok.  V priemere 

toto zvýšenie dosahovalo 90,5 % za rok a od roku 2004 do 2008 sa dlhodobý majetok 

spoločnosti zvýšil  o 108 337 tisíc Kč. Tento rast DM sa odvíjal od novo nakúpených budov, 

pozemkov a samostatne hnuteľných vecí ako boli stroje na výrobu. T tohto dôvodu z roka 

2007 na 2007 narástol DHM o 155% čo bolo o 69 194 tisíc Kč. 

Obr. 4. 3Vývoj vybraných položiek obežných aktív v čase v tisíc Kč. 

 

 

Položka Obežných aktív tiež zavážila na celkom raste aktív významnou mierou. Kde 

najvyššia zmena o 161% bola opäť v údaji o finančnom majetku tentoraz však u peňazí 

v hotovosti, ktorých nárast z roka 2007 do 2008 bol o 5 234 tisíc Kč. Obrázok 4.3 zobrazuje 

vývoj jednotlivých položiek obežných aktív. 

 

Tab. 4. 2 Vývoj celkového, dlhodobého a obežného majetku vo vybraných rokoch v tis. 

Kč a v % 

 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

 ΔUt 

(v tis. 

Kč) 

ΔUt 

(v%) 

ΔUt 

(v tis. 

Kč) 

ΔUt 

(v%) 

ΔUt 

(v tis. Kč) 

ΔUt 

(v%) 

Aktíva celkom 8207 2 621011 125 398617 36 

Dlhodobý majetok 20410 17 73829 53 59630 28 

Obežný majetok -12389 -3 532493 150 332207 37 

 

Na poslednom sledovanom období za roky 2008 – 2011 je vidieť absolútne a relatívne 

zmeny v rozvoji spoločnosti v posledných 3 rokoch fungovania. Celkové aktíva na konci 
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účtovného obdobia za rok 2011 činili 1 517 831 tisíc Kč, čo predstavuje od roku  2008  nárast 

o 210% a o proti začiatku sledovaného obdobia roku 1996 je to o 3 173% čo je v peňažnom 

vyjadrení o 1 471 461 tisíc Kč. Ako vidieť z tabuľky z roku 2008 aktíva narástli iba o 2%, za 

čo bola zodpovedná hospodárska kríza, ktorá v tomto roku podnik zasiahla. Položka obežného 

majetku dokonca klesla o 3% kde to bolo vidieť na miernom poklese zásob, kedy spoločnosť 

v útlme v roku 2008 nevyrábala také veľké množstva výrobkov ako v rokoch pred tým.  

DM narástol o 8 207 tisíc Kč. čo sa pripisuje zvýšeniu nedokončených hmotných 

investícií podniku. Z roku 2009 do roku 2010 je možné sledovať nárast aktív o 125%, kde na 

tomto výraznom zvýšení ma podiel hlavne obežný majetok, ktorý je zvýšený 150%, čiže 

o 532 493 tisíc Kč. oproti prechádzajúcemu účtovnému obdobiu. Za hlavnú príčinu tohto 

zvýšenia ide považovať hlavne zvýšenie zásob o 85% , krátkodobých pohľadávok o 201 484 

tisíc Kč. v relatívnom vyjadrení o 94% a aj krátkodobého finančného majetku, ktorý vďaka 

zvýšeniu peňažných prostriedkov na bankovou účte dosiahol rast o 771% v absolútnom 

vyjadrení zvýšenie o 248 506 tisíc Kč. Rok 2011 bol ovplyvnený zmenami, ktoré 

nedosahovali extrémnych hodnôt no rast nastal aj u týchto položiek, kde celkové aktíva 

vzrástli o 36%, DHM o 59630 tisíc Kč. súvisiaci s nákupom budov a pozemkov a obežný 

majetok o 332 207 tisíc Kč., ktorý sa vzťahuje hlavne k nárastu materiálu a krátkodobých 

pohľadávok.  

 

Horizontálna analýza pasív 

 

Zameranie tejto časti bude upriamené na vlastné a cudzie zdroje financovania majetku za roky 

1996 – 2011. 
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Obr. 4. 4Vývoj celkových, vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku podniku 

 

V období rokov 1996 – 2001 na strane pasív došlo v tomto období k určitým zmenám. 

Za významnejšie zmeny ide považovať hlavne vysoké poklesy v položkách výsledku 

hospodárenia za bežné účtovné obdobie, keď napríklad v roku 1997 sa tento údaj znížil 

o 971% v dôsledku straty, ktorej výška činila 7 564 tisíc Kč. Podnik sa nachádzal v strate aj 

o dva roky neskôr s hodnotou -8 077 tisíc Kč. U cudzích zdrojov sa zmeny týkali hlavne 

krátkodobých záväzkov, ktoré medziročne rástli v priemere o 15,6 %. Bankové úvery 

a finančné výpomoci podnik v prvých rokoch sledovaného obdobia vôbec nevyužíval.  

V ďalšom päť ročnom období od roku 2002 do 2007 stojí za zmienenie položka 

vlastného kapitálu, ktorá sa zvýšila o 19 103 tisíc Kč, čo je 1388% v roku 2003 ako dôsledok 

kladného výsledku hospodárenia v bežnom účtovnom období.  V tomto roku podniku narástli 

aj dlhodobé záväzky, keď ich hodnota z 571 tisíc Kč. vyskočila na 2349 tisíc Kč. čo bolo 

311%. 2004 roku sa podniku zvýšili aj rezervy, ktorých nárast činil 335% a o dva roky neskôr 

v 2005 bol však pokles v hodnote 100 %. Krátkodobé záväzky spoločnosti v tomto období 

mali kolísavý charakter v ktorom však prevládal skôr rast záväzkov hlavne z obchodného 

styku. Tie v roku 2004 narástli o 44 % a v roku 2006 o ďalších 45 835 tisíc Kč.  

 

Tab. 4. 3Vývoj trendu položiek pasív vo vybraných rokoch v tis. Kč a v % 
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Pasíva 

celkom 
115551 45 120092 32 8208 2 621008 125 398617 36 

Vlastné 

imanie 
29760 38 25272 24 54057 41 233189 125 140825 34 

Cudzie 

zdroje  
83912 48 97019 37 -44593 -13 347506 111 252610 38 

 

V poslednom zo sledovaných období je zameraná pozornosť na zmeny v položkách 

pasív za obdobie od roku 2007 do posledného roku časovej rady 2011. Ako z tabuľky 4.3 

vidieť v roku 2007 sa pasíva zvýšili o 115551 tisíc Kč. Vlastné imanie sa zdvihlo o 38%  

z dôvodu rastu VH BÚO o 21 245 tisíc Kč v relatívnom vyjadrení o 101%. U cudzích zdrojov 

prispel k rastu pasív rast krátkodobých záväzkov o 49%, čo bolo o 78 087 tisíc Kč. 

Nasledujúci rok je taktiež pozorovaný rast u týchto položiek, kde opäť cudzie zdroje narástli 

o 37% . V roku 2009 bol medziročný nárast  celkových zdrojov krytia iba o 2% o 8208 tisíc 

Kč. Záväzky krátkodobé  klesli o 13%, kde išlo hlavne o záväzky z obchodného styku ktoré 

sa znížili zo sumy 242 300 tisíc Kč. na veľkosť 172 006 tisíc Kč. Zmeny sú viditeľné na 

obrázku 4.5. 

 Zmeny k roku 2010, ako je vidieť z tabuľky sú najvyššie a presahujú 100%. Vlastné 

imanie zaznamenalo rast o 125 % na čom má veľký podiel zvýšenie základného kapitálu 

o 7400% z pôvodných 134 tisíc Kč. na 10 050 tisíc Kč. a i položka VH minulých rokov kde 

bolo zvýšenie o 173 093 tisíc Kč. 197%. VH BÚO naopak klesla o 7%, o 11 867 tisíc Kč.  
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Obr. 4. 5Vývoj trendu vybraných položiek vlastného imania vo vybraných rokoch v tis. 

Kč 

 

 

Cudzie zdroje v tomto roku boli ovplyvnené predovšetkým veľkým nárastom 

krátkodobých záväzkov o 344 441 tisíc Kč. a Poklesom krátkodobých bankových úverov 

o veľkosti 100%. Posledné zmeny na strane pasív patria roku 2011, kedy taktiež všetky 

zmienené položky pasív rástli. Tento rast bol hlavne v dôsledku nárastu bankových úverov 

a finančných výpomocí o 2 791%, teda o 75 049 tisíc Kč. Vývoj jednotlivých položiek 

cudzích zdrojov je vidieť na obrázku 4.6. 
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Obr. 4. 6Vývoj trendu vybraných položiek cudzích zdrojov vo vybraných obdobiach v 

tis. Kč 

 

4.1.2 Horizontálna analýzy výkazu zisku a strát 

 

Táto časť kapitoly bude venovaná vývoju vybraných položiek, nákladov a výnosov 

ako aj výsledku hospodárenia za sledované roky, rozdelené na tri obdobia.  

V prvom období rokov 1996 až 2001 nastali extrémne výkyvy v položkách výkazu 

ziskov a strát hlavne u tržbách za predaj vlastných výrobkov, keď k roku 1997 vyskočili o  

1 199,15% zo 470 tisíc Kč. na 6 106 tisíc Kč, tiež narástli aj  ostatné finančné výnosy o 207 

%. V tomto  roku sa spoločnosti znížil aj čistý zisk o 7 613 tisíc Kč a podnik sa ocitol v strate. 

Finančný výsledok hospodárenia 1998 vzrástol o 482,35% hlavne vďaka ostatným finančným 

výnosom v hodnote 4 580 tisíc Kč. Čistý zisk firmy mal prevažne klesajúcu tendenciu, až na 

rok 2001 kedy sa zvýšil o 100% , v absolútnej hodnote o 8 858 tisíc Kč. Tržby z predaja 

tovarov mali pomerne ustálený rast v priemere 17,2 % za spomenuté obdobie. Zmena 

výkonovej spotreby bola zaznamenaná v najvyššej miere v roku 2001, kedy stúpla o 206,75%, 

o 96 971 tisíc Kč.  Nákladové úroky narástli najviac z roka 1996 na rok 1997 o 202% 

a výraznejší pokles je vidieť v roku 2001, kedy klesli o 55,61%.  

 V rokoch 2002 – 2007 sú pozorované zmeny hlavne v položkách tržieb za vlastné 

výrobky kedy zmena v roku 2002 bola o obrovských 315 242 tisíc Kč. V roku 2003 vzrástli aj 

tržby z predaja tovaru o 905,92%. Ďalším vysokým skokom bola položka čistý zisk za 

účtovné obdobie 2003, kedy narástol o 818,93%. Prepad vo výsledku hospodárenia 

z finančnej činnosti bol k roku 2004 194,73%. Ďalší prepad bol u nákladových úrokov 

o 100% v roku 2003. Ostatné provozné náklady vzrástli v roku 2006 o 136 129 tisíc Kč,  čo 

predstavovalo medzi ročný nárast 8 220, 35%. Ako je vidieť z predchádzajúceho textu 
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v podniku sa vyskytuje pomerne veľa extrémnych hodnôt. Okrem nich sa však medziročné 

zmeny pohybujú dosť kolísavo a ide prevažne o rast hodnôt položiek.   

Tab. 4.4 Vývoj trendu vybraných položiek VZZ vo vybranom období 

 2008 2009 2010 2011 

 ΔUt 

(v tis. 

Kč) 

ΔUt 

(v%) 

 ΔUt  

 (v tis. Kč) 

ΔUt 

(v%) 

ΔUt 

(v tis. 

Kč) 

ΔUt 

(v %) 

ΔUt 

(v tis. 

Kč) 

ΔUt 

(v%)  

Celkové tržby -667824 -98,2 274798 2266 869300 303 727861 63 

Výkonová 

spotreba 

-387593 -95,85 139185 827 482662 309 369087 58 

Osobné 

náklady 

-39851 -90,50 31592 755 48353 135 23464   28 

Ost. provozné 

náklady 

-62643 -99,93 253 550 276178 92367 94930 34 

Ost. finančné 

náklady 

-19859 -98,56 13477 4631 69218 503 3738 5 

Ost. finančné 

výnosy 

-15757 -97,30 6651 1522 27835 393 28551 82 

Provozný VH -63259 -106 60941 1688 169643 296 36219 16 

EBIT -59406 -106 54011 1718 146359 288 58349 30 

EAT -45323 -107 54011 1718 1072 78 211 97430 62 

 

V tabuľke 4.4 sú zobrazené zmeny vo vybraných položkách výkazu ziskov a straty za 

obdobie rokov od 2008 do 2011. Ako je vidieť v prvom roku tabuľky 2008 všetky hodnoty 

nadobúdajú záporného charakteru, a predstavujú úbytok vo vybraných položkách. 

V ostatných rokoch u všetkých položiek sú už zaznamenaná iba samé rasty. Rok 2008 bol pre 

firmu najkritickejší z dôvodu oslabenia hospodárskou krízou, kedy ako môžeme vidieť čistý 

zisk spoločnosti klesol o 107% z čoho vyplýva že bola v strate -3 144 tisíc Kč. Vidíme že aj 

výkonová spotreba klesla o 95,85% , podnik v tomto roku nevyrábal, nemal žiadne zákazky 

čo súvisí aj s poklesom celkových tržieb o 92,8%, 667 824 tisíc Kč. 

 V roku 2009 nastala zmena a podnik zaplavilo množstvo nových zákaziek, ktorých 

objem bol väčší ako kedykoľvek pred tým. V dôsledku tohto znova naštartovania výroby vo 

veľkom množstve vidíme aj obrovský nárast celkových tržieb o 2 266%,v absolútnom 

vyjadrení 274 798 tisíc Kč. Výkonová spotreba narástla o 827%. Finančné náklady narástli 

o 13 477 tisíc Kč. Najpozitívnejšou zmenou pre podnik je nárast čistého zisku, ktorý zo straty 

3 144 tisíc Kč stúpol na 50 867 tisíc Kč, teda o 1 718 %.  

V roku 2010 je vidieť najväčší nárast za celé pôsobenie firmy v položke ostatné 

provozné náklady a to o 92 367% kde zo sumy 299 tisíc Kč. vyskočili  až na hodnotu 
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276 178tisíc Kč. V tomto roku firma pocítila  nárast všetkých položiek, ktorých zvýšenie bolo 

od 200 do 500% . Čistý zisk za tento rok sa zvýšil o 211% 

. Nasledujúci posledný sledovaný rok 2011 je už vidieť primeranejšie hodnoty, ktoré 

neprekonali hranicu 100%. Tak napríklad celkové tržby vzrástli o slušných 63% a dostali sa 

na úroveň 1 883 837 tisíc Kč. pri zvýšení výkonovej spotreby o 369 087 tisíc Kč. Najnižší 

nárast mali ostatné finančné náklady iba o 5%. A čistý zisk spoločnosti na konci účtovného 

obdobia bol oproti minulému roku vyšší o 97 430 tisíc Kč. čo je v relatívnom vyjadrení nárast 

o 62% a tvorí hodnotu 2 555 575 tisíc Kč.  

 

4.2 Vertikálna analýza 

 

Pre túto metódu finančnej analýzy je typické znázornenie vybraných položiek 

účtovných výkazov ako percentuálny podiel  ku zvolenému základu. Táto skutočnosť 

vypovedá o tom, koľkými percentami  sú zastúpené jednotlivé položky k zvolenej základni, 

pričom základňa má vždy hodnotu 100%.  

 

4.2.1 Vertikálna analýza súvahy  

 

Táto analýza bude zameraná na analýzu štruktúry majetku – aktív. Za základ z ktorého 

sa vychádza je veľkosť celkových aktív, čo predstavuje 100%.  A taktiež nazdroje, z ktorých 

je tento majetok financovaný.  100% sú celkové pasíva. 

Vertikálna analýza aktív 

V období od roku 1996 do roku 2001 najväčšiu časť aktív tvorili krátkodobé 

pohľadávky, pričom najvyššie boli v roku  1996 kde dosahovali hodnotu 31 559 tisíc Kč. čiže 

68,05% z celkovej sumy majetku, ktorého výška vtedy bola 46 370 tisíc Kč. Dlhodobý 

majetok v tom roku činil iba 8,56 % z majetku. V ďalšom roku došlo k zvýšeniu zásoby. 

Veľký podiel na časti celkových aktív tvorí aj zásoba, ktorá v roku 2001 bola v hodnote  

30,71 %, v sume 57 898 tisíc Kč. Za sledované obdobie podiel DHM na majetku podniku sa 

v priemere pohyboval  pri 5,94%. Najnižšie zastúpenie v zložení majetku má hlavne DHM 

a DFM, pričom v roku 1997 DNM mal zastúpenie iba 0,011% a DFM dosiahol svoje 

minimum v celkovej štruktúre majetku v roku 2001, keď jeho hodnota bola  579 tisíc Kč pri 

celkovej sume majetku 107 590 tisíc Kč, teda 0,538%. 
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V nasledujúcich rokoch 2002 – 2007 opäť najvyšších percent dosahujú hlavne 

krátkodobé pohľadávky, keď napríklad v roku 2004 tvorili až 72,53%, čo bolo 149 879 tisíc 

Kč. V tomto roku naopak nízke zastúpenie mal krátkodobý finančný majetok iba s 3,69%. 

Zásoby podniku tvoria druhú najvyššiu položku v podiely na majetku. Najvyššie v roku 2002 

mali hodnotu 28,79%, čo bolo 29 758 tisíc Kč. z 103 349 tisíc Kč aktív podniku. DHM a jeho 

podiel od roku 2002, keď mal zastúpenie  10,05% zvýšil do roku 2007 na 44 715 tisíc Kč. iba 

o 2,03%. DHM a DFM sa pohybovali v tomto období opäť v nízkych hodnotách pod 1%.  

Roky 2008 – 2011, môžu potvrdiť že vývoj podielov jednotlivých zložiek majetku za 

celé sledované obdobie neprešiel žiadnymi výraznými zmenami. V roku 2008 je z grafu 

vidieť že zas najvyššou hodnotou disponujú krátkodobé pohľadávky  v sume 218 628 tisíc Kč. 

čo je 44,62% zo 100% základu majetku podniku. 25,22% tvoria zásoby a dlhodobý hmotný 

majetok oproti roku 2007 vyskočil o 11,16% na sumu 113 909 tisíc Kč., čiže na 23,25%. 

Nasledujúci rok sa DHM opäť zvýšil na 26,87% a mierne poklesli podiely zásob 

a krátkodobých pohľadávok. Finančný majetok dosahoval výšky 6,47% a DNM 0,88%.  

V roku 2010 najväčšiu zmenu zaznamenal krátkodobý finančný majetok, ktorého 

podiel bol  25,08% čo predstavuje zvýšenie oproti roku pred tým o 18,61% a jeho výška činila 

280 728 tisíc Kč. Veľkosť krátkodobých pohľadávok bola 415 887 tisíc Kč, v relatívnom 

vyjadrení  37,16%. Zásoby klesli na 200 869 tisíc Kč, to je 17,95%. Dlhodobý majetok klesol 

oproti roku 2009 o 10,58% na veľkosť  podiel 16,29% z celkových aktív. Aj tento rok podiel 

DNM a DFM bol nízky. V poslednom roku v sledovanej časovej rade, v roku 2011 sa vývoj 

podielov majetku oproti ostatným rokom nijak významne nezmenil. Aj tento rok krátkodobé 

pohľadávky tvorili najvyššiu časť  majetku podniku s podielom 59,6% a hodnotou 904 651 

tisíc Kč. Veľkosť zásob činila 13,43 %. DHM 15,25%. DNM predstavuje čas o veľkosti 

0,22% čo je 3 366 tisíc Kč z celkovej veľkosti majetku, ktorého výška v tomto roku bola 

1 517 831 tisíc Kč. Krátkodobý finančný majetok činil 7,98% zo základu. 
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Obr. 4. 7Vývoj štruktúry položiek aktív za roky 1996 - 2011 

 

 

Vertikálna analýza pasív 

 

V čase od 1996 do 2001, najvyšší podiel v pasívach predstavovali po celé obdobie 

krátkodobé záväzky, ktorých podiel v roku 1996 bol vo výške 94,44% , čo bolo 43 793 tisíc 

Kč. z celkových 46 370 tisíc Kč. ostatných 5,56% patril základnému kapitálu, rezervnému 

fondu a zisku za bežné obdobie i to minulé. V ďalších rokoch tohto sledovaného obdobia sa 

výrazne pomer týchto položiek nezmenil. V roku 2001 klesli krátkodobé záväzky na 

78,12%,časové rozlíšenie tvorilo 9,08% a výsledok hospodárenia dosahoval 9,66%, čiže 

10 393 tisíc Kč. Inak výraznejšie zmeny v tomto čase neboli zaznamenané.  

Obdobie rokov 2002 - 2007 nepriniesol žiadne markantné zvýšenie podielov 

základného kapitálu, rezervných fondov ani  kapitálových fondov. Všetky tieto spomenutú 

položky sa pohybovali za celé obdobie s podielmi pod 0,2%. Opäť najvyšší podiel spadá pod 

krátkodobé záväzky, ktorých výška v roku 2002 činila 94 266 tisíc Kč., to je 91,21% 

z celkových zdrojov financovania majetku podniku, avšak do roku  2007 táto výška klesla na 

podiel 64,57 % z pasív. Druhým najvyšším podielom bola v tomto roku položka VH 

minulých rokov s 17,52% a nasledoval VH BÚO s 11,40%. V roku 2006 spoločnosť začala 

využívať aj bankových úverov na financovanie svojich potrieb a podiel týchto zdrojov na 

celkových pasívach činil 4,32 %.  

V poslednom období je vidieť , hlavne čo sa týka záväzkov, že ich podiel na 

celkových pasívach začína klesať a zvyšujú sa podiely u výsledkoch hospodárenia. Základný 

kapitál v roku 2008 a 2009 je ešte v hodnote 134 tisíc Kč, čo je 0,027% z celkovej hodnoty, 

No v roku 2010 je zvýšený na hodnotu 10 050 tisíc Kč. čo je 0,9% zo zdrojov financovania. 
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Bankové úvery a ich podiely majú klesajúcu tendenciu a k roku 2011je ich podiel 

u dlhodobých 5,12% . V roku 2011 podiel záväzkov predstavoval už len skoro polovicu 

celkových pasív 54,74%, čo je 830 852 tisíc Kč. z 1 517 831 tisíc Kč. VH BÚO mal výšku 

16,84% a VH minulých rokov 20,07%. Ostatné položky pasív nezmenili nijak výrazne svoje 

podiely.  

 

Obr. 4. 8Vývoj štruktúry položiek pasív v jednotlivých rokoch  1996 – 2011 

 

4.2.2 Vertikálna analýza výkazu ziskov a strát 

V tejto časti bude pozornosť zameraná na podiel nákladových položiek v celkových 

nákladov a podiel výnosových položiek  v celkových výnosov za účtovné obdobia od roku 

1996 do roku 2011. 

V prvom vybranom období od roku 1996 do roku 2001 najväčší podiel v nákladoch 

spoločnosti tvorili náklady na predaj tovarov, ktorých veľkosť podielu bola 81,28% čo bolo 

82 896 tisíc Kč. z celkových 101 986 tisíc Kč. v ostatných rokoch tento podiel klesal a v roku 

2001 sa dostal na úroveň  46,61%, čo bolo dôvodom aj znižovania predaja tovaru, ktorý nie je 

vyrobený spoločnosťou. Ďalšou  položkou, ktorá sa výrazne podieľa na celkových nákladoch 

spoločnosti je výkonová spotreba, ktorá počas tohto obdobia naopak rástla a od roku 1996 

keď jej výška bola 17,69% sa do roku 2001 zvýšila o 24,46% na veľkosť  144 090 tisíc Kč. 

Dôvodom tohto zvýšenia bol  fakt že spoločnosť začala vyrábať vo väčšom množstve svoje 

vlastné výrobky a rozširuje výrobu. Mzdové náklady mali tiež rastúcu tendenciu, čo bolo ako 

následok rozširovania výroby a prijatia nových zamestnancov a v roku 2001 ich podiel na 

nákladoch podniku bol 2,74% . Ostatné náklady sa pohybovali v nižších hodnotách okolo 1%.  
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Výnosy spoločnosti za toto obdobie tvorili hlavne tržby za predaj tovaru pričom 

najvyšší podiel dosiahli  práve v prvom roku sledovaného obdobia, keď ich podiel bol 94,78%  

čo bolo 82 896 tisíc Kč z celkových výnosov 87 459 tisíc Kč. Tržby za predaj vlastných 

výrobkov boli iba 0,54%. Počas  obdobia do roku 2001 sa tento pomer podielu na výnosoch 

spoločnosti nezmenil. Ostatný výnosy sa podieľali iba malou časťou percent ako napríklad 

ostatné provozné výnosy v roku 2000 tvorili 2,78%.  

Obdobie od roku 2002 až do roku 2007 bolo pre podnik obdobím zmeny, keď pomer 

veľkosti podielu tržieb za vlastné výrobky bol vyšší ako tržby za predaj tovaru . Ku príkladu 

v roku 2004 tržby za tovar činili 7,96% a tržby za vlastné výrobky 44,83%. U nákladov došlo 

k zvýšeniu podielu položky výkonovej spotreby, ktorá bola najvyššia v roku 2002 so 41,21%. 

Osobné náklady sa počas obdobia pohybovali v priemere oko 4% z celkových nákladov.  

Ostatné náklady mali opäť nízke do 2%. 

Posledné sledované obdobie v rokoch 2008 – 2011 sa vyznačovalo najvyššou hodnotou 

osobných nákladov , ktoré v roku 2008 dosahovalo podielu 9,67%. V roku 2009 boli náklady 

na predaný tovar  najnižšie a ich podiel bol 16,69%, čo bolo 73345 tisíc Kč. z celkových 

nákladov 439 401 tisíc Kč. Podiel výkonovej spotreby činil 35,51% V nasledujúcom roku boli 

hodnoty viac menej podobné až na veľkosť podielu dane z príjmu, ktorá sa zvýšili o 2,46% 

oproti roku pred tým.  Rok 2010 a 2011 náklady na predaj tovaru, ich podiel bol priemerne 

17% na celkových nákladoch. Výkonová spotreba dosahovala podielu cez 30%. Ostatné 

provozné náklady za rok 2011 boli vo výške 371 407 tisíc Kč., 11,64%.  

V tomto období  najväčší percentuálny podiel mali tržby za predaj vlastných výrobkov 

s priemerným podielom 31,12%, aj keď v roku 2008 opäť presahovali tržby za predaj tovarov, 

ktorých veľkosť bola 24,82% oproti 15,82%. Ostatné provozné výnosy v roku 2010 mali 

najvyšší podiel za hodnotené obdobie a to 11,22% ,v sume 272 104 tisíc Kč, čo je medziročný 

nárast ku roku 2009 o 11,1% . Ostatné položky výnosov v sledovaných obdobiach mali 

hodnoty napríklad, aktivácia v roku 2010 hodnotu 20 890 tisíc Kč. čo je 0,86%. Výnosové 

úroky v roku 2011 18 658 tisíc Kč.  čo je 0,51%. Na týchto príkladoch je vidieť že aj keď 

v percentuálnom vyjadrení hovoríme o zanedbateľných položkách v peňažnom vyjadrení  ide 

o vysoké čiastky peňazí.  

 

4.3 Pomerová finančná analýza 
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Pomerové ukazovatele sa radia medzi základné nástroje finančnej analýzy. Týchto 

ukazovateľov je celá rada no pre hodnotenie spoločnosti Ferrit, s. r. o. som sa bližšie zamerala 

na ukazovatele popísané v teoretickej časti a to sú ukazovatele likvidity, rentability, aktivity 

a zadlženosti. 

 

 

4.3.1 Ukazovatele likvidity 

Tieto ukazovatele nám vypovedajú o schopnosti podniku splatiť krátkodobé záväzky 

odpredajom svojich aktív v čo najkratšom čase. Predovšetkým sú cieľom záujmu veriteľov 

a obchodných partnerov, ktorý chcú mať istotu o zaplatení. Tieto ukazovatele sú počítane 

vzorcami (2.8), (2.9), (2.10) a následne porovnané s doporučenými hodnotami popísanými 

v teoretickej časti.  

 

Obr. 4. 9Likvidita podniku 

 
  

Bežnej likvidity, ktorej optimálna hodnota je v rozmedzí 1,5 až 2,5 , ako z grafu 

vyplýva sa spoločnosti podarilo dosiahnuť za sledované obdobie iba v jednom roku 2005 aj to 

len tesne nad minimálnu hranicu a to 1,53. V ostatných rokoch sa spoločnosť pohybovala 

a ako je znázornené aj pohybuje dodnes pod hranicou minimálnej hodnoty bežnej likvidity. V 

posledných štyroch rokoch ma však už rastúci trend a hodnota roku 2011 sa výrazne blíži ku 

minimálnej doporučenej hodnote. Z tohto nám vyplýva že spoločnosť v týchto ostatných 

rokoch nebola a nie je schopná pokryť všetky svoje krátkodobé záväzky, ani keby naraz 

predala všetok svoj obežný majetok.  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Okamžitá likvidita 0,19 0,02 0,14 0,19 0,08 0,06 0,13 0,25 0,05 0,08 0,06 0,04 0,07 0,10 0,43 0,15

Pohotová likvidita 0,91 0,62 0,69 0,76 0,80 0,75 0,63 0,91 1,10 1,18 1,09 1,10 0,69 0,80 1,05 1,22

Bežná likvidita 0,94 0,81 0,91 1,00 0,95 1,15 0,95 1,12 1,35 1,53 1,38 1,33 1,04 1,15 1,36 1,47
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Ak odpočítame od najmenej likvidnej časti obežných aktív zásoby, dostávame sa 

k ďalšiemu ukazovateľu likvidity a to k pohotovej likvidite. 

Pohotová likvidita, kde doporučená hodnota sa pohybuje v rozpätí 1 až 1,5, bola 

zaznamenaná v rokoch 2004 až do roku 2007 a o dva roky neskôr 2010 a 2011. V týchto 

rokoch môžeme usúdiť, že spoločnosť by bola schopná splatiť svoje záväzky svojim 

obchodným partnerom, keby speňažila svoj obežný majetok mimo zásob. Vypočítané hodnoty 

pohotovej likvidity majú nižšiu hodnotu ako u bežnej a z tohto javu sa dá usúdiť, že zásoby 

majú vysokú váhu v štruktúre aktív spoločnosti. Keďže ide o výrobný podnik, vyšší podiel 

zásob sa dá predpokladať.  

Okamžitá likvidita s doporučenými hodnotami pre ČR 0,2 až 1,1, do ktorej je 

zahrnutý hlavne krátkodobý finančný majetok firmy, bola dosiahnutú iba v roku 2003 a 2010, 

čo bolo zapríčinené pribudnutím väčších čiastok peňažných prostriedkov na bankových 

účtoch. V ostatných rokoch sa okamžitá likvidita pohybovala pod hranicou minimálnej 

doporučenej hodnoty, čo mohlo byť zapríčinené, že krátkodobé záväzky výrazne prevyšovali 

svojimi hodnotami, hodnoty krátkodobého finančného majetku spoločnosti. 

Podľa výsledkov týchto pomerových ukazovateľov môžeme zhodnotiť, že podnik 

nedosahuje likvidity na optimálnej úrovni. Pri bežnej likvidite sa doporučenú hodnotu 

podarilo dosiahnuť iba v jednom roku 2005, ale trend v posledných rokoch je na dobrej ceste 

k optimálnym hodnotám. Pohotovej likvidity sa podarilo dosiahnuť častejšie, avšak ako 

môžeme vidieť, spoločnosť počas svojho fungovania mala častejšie problémy z uhrádzaním 

záväzkov. Okamžitá likvidita tiež v podniku nebola optimálna okrem roku 2003 a roku 2010 

kedy nemali problém s okamžitou úhradou záväzkov.  

 

Pracovný kapitál, ktorý je tiež možné priradiť k ukazovateľom likvidity, vyjadruje 

aká veľká časť obežných aktív je financovaná voľne disponovateľnými dlhodobými zdrojmi.  

 

Tab. 4. 5 Čistý pracovný kapitál 

Roky ČPK Roky ČPK Roky ČPK Roky ČPK 

1996 -2820 2000 -4604 2004 49555 2008 13369 

1997 -10278 2001 12244 2005 60954 2009 46437 

1998 -4869 2002 -5059 2006 61855 2010 234489 

1999 -86 2003 11927 2007 78338 2011 389135 
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Hlavou požiadavkou na pracovný kapitál je aby mal nezáporné hodnoty. Ako môžeme 

vidieť z tabuľky 4.5, v prvých rokoch sledovaného obdobia sú záporné hodnoty, ktoré 

signalizovali veriteľom, že spoločnosť nemôžu brať z hľadiska likvidity ako bezpečnú. Avšak 

tento trend od roku 2003 nabral správny smer a spoločnosť vykazuje dodnes iba samé kladné 

hodnoty.   

 

4.3.2 Ukazovatele aktivity 

 

Pre manažérov je táto skupina ukazovateľov veľmi dôležitá. Tieto ukazovatele 

popisujú ako efektívne firma hospodári so svojimi zdrojmi, sleduje ako dlho je majetok 

viazaný v určitej forme. Organizácia sa predovšetkým zaujíma o dobu obratu a rýchlosť 

obratu celkových aktív, zásob, pohľadávok a záväzkov.  

 

Obr. 4. 10Ukazovatele aktivity 

 

 

Tab. 4. 6 Ukazovatele doby obratu 

  2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob  3668 136 63 39 

Doba obratu pohľadávok 6490 269 129 173 

Doba obratu záväzkov 10518 388 203 159 

 

Ako z obrázku 4.10 vyplýva za sledované obdobie od roku 1996 – 1997 doba obratu 

zásob vykazuje najnižšie hodnoty. Tieto hodnoty vypovedajú o tom,  koľko dní sú v podniku 

viazané zásoby, kým sa spotrebujú alebo predajú. V roku 1996 môžeme vidieť že zásoby boli 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Doba obratu zásob 5 55 43 49 33 73 33 36 33 33 44 28

Doba obratu pohľadávok 151 181 109 114 148 129 53 114 140 104 151 134

Doba obratu záväzkov 189 283 200 206 214 187 106 173 134 94 147 127
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viazané v podniku len 5 dní čo bolo z dôvodu, že výška zásob bola oproti ostatným rokom 

vtedy najnižšia a predstavovala hodnotu 1 094 tisíc Kč. V nasledujúcich rokoch DOZ ustálila 

a pohybovala sa v približne podobných hodnotách s malými odchýlkami až na rok 2001, kde 

DOZ dosiahla hodnoty 73 dní pri veľkosti zásoby 33 041 tisíc Kč. Ďalšie roky trend opäť 

klesol na úroveň 33 dní. Z tabuľky pod grafom, ktorú som použila z dôvodu extrémnych 

hodnôt, ktoré by narušili čitateľnosť grafu je zrejmé, že najvyššie hodnoty boli dosahované 

v roku 2008. Dôvodom týchto vysokých čísel je fakt, že po prepuknutí hospodárskej krízy, 

ktorá zasiahla európske trhy práve v tomto roku 2008, odberatelia spoločnosti zrušili všetky 

svoje objednávky a spoločnosť rozpracované výrobky a nakúpené materiály musela 

uskladniť. Zásoba v tomto roku činila 123 561 tisíc Kč. a tržby boli 12127 tisíc Kč. Preto 

doba obratu zásob nabrala hodnoty 3668 dní. V nasledujúcom roku 2009 spoločnosť v prvom 

štvrť roku pociťovala ešte dôsledky šoku z hospodárskej krízy no v ďalších obdobiach roka sa 

objednávky dostávali do normálnych stavov. DOZ  klesla na 136 dní, v roku 2010 na 63 dní 

a minulé hospodárske obdobie sa dostala táto doba na 39 dní, kde pri stave zásob 203 873 

tisíc Kč. sú tržby spoločnosti rekordných 1 883 837 tisíc Kč.  

Doba obratu pohľadávok značí, za ako dlho sú pohľadávky v priemere splatené. Za 

optimálny vývoj tohto ukazovateľa ide považovať dobu kratšiu ako 30 dní. Hodnoty z tabuľky 

a grafu túto hodnotu niekoľko násobne prevyšujú. Za všetky sledované roky je DOP nad 100 

dní okrem roku 2002 kde je 53 dní. Dôležité je zmieniť že spoločnosť voči svojim tuzemským 

odberateľom uplatňuje splatnosť do 90 dní a voči zahraničným odberateľom, ktorých je oveľa 

viac ako tunajších uplatňuje splatnosť pohľadávok až do 180 dní. Z údajov je zrejmé že firmy 

túto lehotu dodržiavajú. Samozrejme to nie je prípad roku 2008 , kde všetky hodnoty sú 

extrémne a pri dobe obrate pohľadávok sa vyšplhali až na 6490 dní.  Ako to už bolo aj pri 

DOZ, nasledujúce roky sa zmenšoval počet dní a splatnosť pohľadávok  k súčasnému obdobiu 

je 173 dní.  

Doba obratu záväzkov nám ukazuje za koľko dní je podnik schopný splatiť svoje 

dlhy voči svoji dodávateľom. Optimálna splatnosť je v rozmedzí 21 – 60 dní. Ako vidíme 

podnik nie je schopný platiť načas podľa doporučenej doby, no musíme brať v úvahu 

možnosť dohody spoločnosti s dodávateľmi na dobe splatnosti, ktorá bude obom vyhovovať. 

Obecne platí že doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba obratu pohľadávok, aby sa 

nenarušila finančná stability firmy. Z grafu je vidieť  že toto pravidlo sa spoločnosti  zväčša 

darí dodržať až na roky od 2004, 2005, 2006, 2007, kde je tomu naopak a spoločnosť hradí 

svoje záväzky skorej ako má uhradené pohľadávky. V roku 2008 je DOZá 10 518 dní. 

Spoločnosť nemá dostatok financií na pokrytie svojich krátkodobých záväzkov, ktoré činili 
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354 307 tisíc Kč a pri tržbách 12 127 tisíc Kč. Všetky objednávky boli zrušené, materiál 

a polovýrobky ostali na sklade, nik neodoberal a neboli splatené ani pohľadávky. V roku 2011 

sa DOZá dostala na normálnu hodnotu 159 dní. 

Dôležité pre spoločnosť teda je, udržanie doby splatnosti pohľadávok a doby splatnosti 

záväzkov v rovnováhe. Ak sa jej to nepodarí môže sa dostať do problémov s platobnou 

schopnosťou, môže to tiež vyústiť do problémov pri získavaní nových partnerských kontaktov 

ako z rad zákazníkov tak aj dodávateľov a tiež nastoliť starosti pri získavaní úverov alebo 

finančných výpomocí.  

 

Tab. 4. 7 Doba obratu aktív a obrat aktív 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktív 1,552 1,837 0,025 0,576 1,033 1,489 

Doba obratu aktív 232 196 14546 625 349 290 

 

Obrat aktív a doba obratu aktív za posledných 6 rokov v tabuľke 4.7.  Obrat aktív 

v roku 2006 a 2007 dosahuje hodnoty väčšej ako 1, čo je pozitívne a značí to že podnik 

dosahuje takej úrovne tržieb, ktorá presahuje majetok podniku. Doba obratu aktív nám 

v týchto rokoch klesá čo je tiež dobré, lebo sa znižuje doba po ktorú je viazaný celkoví 

majetok podniku.  V roku 2008 je zaznamenaná veľká zmena kde obrat aktív výrazne klesol 

až na hodnotu 0,025 čo je najnižšia hodnota za celé fungovanie podniku. A tiež doba obratu 

aktív dosiahla extrémnej hodnoty 14546 dní.  

Rokom 2009 sa firma dostáva z problémov, ktoré zapríčinila hospodárska kríza 

a v roku 2010 hodnota obratu aktív je už zas dostáva do hodnoty väčšej ako 1. V dobe obratu 

aktív sa tiež trend uberá pozitívnym smerom a dni obratu aktív opäť klesajú. K účtovnému 

obdobiu za rok 2011 sa aktíva spoločnosti obrátia 1,489 krát a za 290 dní. 

4.3.3 Ukazovatele rentability 

Táto skupina ukazovateľov popisuje, ako je spoločnosť schopná zhodnotiť svoj 

kapitál. Pracuje s rôznymi výsledkami hospodárenia, ktoré pomeriava k určitej forme 

kapitálu. Všeobecne je vítaný rastúci trend týchto ukazovateľov, až na výnimku  rentability 

nákladov, kde tento trend je pozitívny keď klesá. Rentabilita patrí medzi najsledovanejšie 

ukazovatele pomerovej analýzy.  

Pre zhodnotenie rentability podniku boli použité údaje z výkazov spoločnosti, z 

rozvahy a výsledovky za roky 1996 – 2011. 
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Rentabilita celkového kapitálu – ROA  

  

Obr. 4. 11 Vývoj ROA 

 

 

Rentabilita aktív nám ukazuje, s akou výnosnosťou bola použitá každá koruna 

celkového majetku. Ako je z obrázka 4.11 zrejmé, ROA má kolísavý vývoj počas 

sledovaného obdobia fungovania spoločnosti. Pri tomto ukazovateli je žiaduci rastúci trend, 

no vidíme že sa to podniku nepodarilo udržať v dlhšom časovom období. V roku 1997,1999 

a 2008 vidíme že rentabilita je nulová z dôvodu straty spoločnosti. V roku 2003 dosahuje 

svojej najvyššej hodnoty 20,38% , čo bolo ovplyvnené hlavne veľkosťou EBIT, ktorý dosahoval 

výšky 25 018 tisíc Kč. a veľkosť celkového majetku bola 122 712 tisíc Kč. Zhodnotením za 

všetky roky, je vidieť že okrem rokov, kedy spoločnosť neprodukovala zisk sa hodnota ROA 

pohybovala v hodnotách, ktoré sú pre podnik vyhovujúce. 

Rentabilita vlastného kapitálu – ROE  

Obr. 4. 12Vývoj ROE 
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U tohto ukazovateľa je opäť žiaduce aby dosahoval rastúcu tendenciu a mal čo 

najvyššiu hodnotu. Z obrázka 4.12 u rokoch sledovaných v analýze je možné vidieť veľké 

rozdiely hodnôt za jednotlivé roky. Najnižšia hodnota v roku 1996 je daná nízkym čistým 

ziskom, ktorý firma dosiahla. V roku 1997 vzrástlo ROE o 105,2% , čo je dôvodom zvýšenia 

tržieb, ktoré sa odrazili tiež vo zvýšení zisku. 1998 v tomto roku vidíme že ROE je nulové 

z dôvodu straty spoločnosti, ktorej dosiahla, ako aj v roku 2001. Nasledujúci rok 2002 ROE 

podniku sa vyhuplo do  výšky 151,2%, čo je dôsledok čistého zisku. Od roku 2002 do 2005 

rentabilita vlastného kapitálu klesala príčinou rastu vlastného kapitálu a nižšími nárastmi 

zisku. 2008 dosahuje nulovej hodnoty, opäť z dôvodu straty spoločnosti, no nasledujúce roky 

je vidieť že konečne sa jej darí udržať rastúci trend a ROE v roku 2011 je 45,6%.  

 

Rentabilita tržieb - ROS 

Obr. 4. 13Vývoj ROS 

 

Obrázok 4.13 rentability tržieb nám ukazuje pomer čistého zisku ku celkovým tržbám, 

ktoré podnik dosiahol za obdobie od roku 1996 do 2011. Tento ukazovateľ nám vyjadruje 

koľko dokáže podnik vyprodukovať efektu na 1 Kč. tržieb. Vývoj tohto ukazovateľa mal 

nestály priebeh a ako aj u predchádzajúcich ukazovateľov rentability vidíme nulové hodnoty 

v rokoch, kde bola strata spoločnosti. Výrazne nízka hodnota je v roku 2002,kedy tržby 

spoločnosti 321 204 tisíc Kč a čistý zisk iba 2 081 tisíc Kč. Naopak najvyššia hodnota ROS je 

v roku 2009 kedy hodnota tohto ukazovateľa bola 17,73% z čoho plynulo, že podnik dokázal 

vyprodukovať zisk 17 halierov na korunu tržieb. O tom svedčí aj veľkosť čistého zisku , ktorý 

v tom roku činil 51 027 tisíc Kč pri tržbách 286 835 tisíc Kč. V ďalších rokoch je mierny 

pokles ale táto výška ukazovateľa je pre podnik je aj tak viac ako dobrá.  
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4.4 Ukazovatele zadlženosti 

  

Tieto ukazovatele sledujú vzťahy medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania.  

 

Obr. 4. 14Celková zadlženosť 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika posudzuje celkovú zadlženosť podniku. Predstavuje 

podiel celkových záväzkov a stálych aktív. Optimálne hodnoty pre tento ukazovateľ sú 

v rozmedzí 40 – 60 %. Z grafu môžeme pozorovať , že týchto hodnôt sa podniku podarilo 

dosiahnuť v troch rokoch 2005, 2010 a 2011, čo je pozitívne, že v súčasnosti podnik zapadá 

do optimálnej hodnoty tohto zadlženia, aj keď na jej maximálnej hranici.  

V minulosti je zrejmé že podnik mal problémy so zadlženosťou ,ktorá sa pohybovala 

v rozpätí 80 -90%. Príčinou takej vysokej zadlženosti mohol byť malý zisk, ktorý spoločnosť 

vykazovala a strata práve v roku 1997, kde dosiahla zadlženosť svojej maximálnej hodnoty 

108%.  Všeobecnou platnosťou je, čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým vyššie je 

veriteľské riziko. Vzhľadom na to že podnik využíva iba v malej miere finančné výpomoci, 

všetko riziko sa presúva na majiteľov.  

 

Tab. 4. 8 Koeficient samofinancovania za vybrané obdobie 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 

koeficient 

samofinancovania 

30,41% 28,96% 27,02% 37,42% 37,49% 36,93% 
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Koeficient samofinancovania je doplnkovým ukazovateľom k ukazovateľu celkovej  

zadlženosti podniku. Súčtom týchto dvoch hodnôt by mal dávať približne 100%. Vyjadruje 

koľko percent majetku podniku je financovaných majiteľmi. Ako zo skrátenej tabuľky 4.8, 

ktorá je len za posledných šesť rokov vidno, majitelia financujú zo svojich zdrojov iba 30%  

celkovej hodnoty majetku podniku. Pre tento podnik je to ale značná časť, lebo v minulosti, 

ku príkladu v roku 2002 bol majetok financovaný zlomkom celkovej hodnoty majetku iba 

1,33%. Väčšina cudzích zdrojov je viazaná v krátkodobých záväzkoch. 

 

Tab. 4. 9 Úrokové krytie 

Roky Úrokové 

krytie 

Roky Úrokové 

krytie 

Roky Úrokové 

krytie 

Roky Úrokové 

krytie 

1996 1,189 2000 1,374 2004 82,189 2008 0 

1997 -1,965 2001 5,850 2005 57,810 2009 318,919 

1998 1,828 2002 2,498 2006 30,172 2010 289,764 

1999 -1,115 2003 0 2007 43,915 2011 85,154 

 

Úrokové krytie je v poprednom záujme hlavne u bankových inštitúcií. Vypovedá o 

schopnosti podniku platiť svoje úroky a poskytuje banke dostatočné informácie, či banka má 

poskytnúť ďalší úver spoločnosti alebo nie. Hodnoty tohto ukazovateľa sa pohybujú od 3, čo 

predstavuje kritickú hodnotu až po optimálnu hodnotu, ktorou je 8.  

Z tabuľky 4.9 vidíme že v prvých rokoch sledovaného obdobia spoločnosť 

nedosahovala týchto prijateľných hodnôt, až v roku 2001 hodnota úrokového krytia bola 5. 

V roku 2003 je hodnota 0, v tomto roku  spoločnosť nemala žiadny úročený cudzí kapitál, ako 

ani v roku 2008. Od roku 2004 sa hodnoty úrokového zaťaženia prehupli do dvojciferných 

čísel, ďaleko za doporučenú hranicu. V roku 2009 bola hodnota 319,918, v roku 2010  - 

289,764. Tieto cifry sú vysoké hlavne z dôvodu že podnik finančných výpomocí a bankových 

úverov využíva iba málo v zanedbateľných čiastkach a naopak produkuje veľký zisk. Preto 

musíme brať ohľad na celkovú kapitálovú štruktúru podniku. 
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Obr. 4. 15Vývoj ukazovateľa úrokového zaťaženia za vybrané obdobie 

 

 

Úrokové zaťaženie je opakom úrokového krytia a vyjadruje koľko percent zo zisku 

nám odčerpávajú nákladové úroky. Optimálny vývoj je 20 – 50 %. Z grafu na obrázku 4.15 za 

posledných desať rokov fungovania podniku, je vidieť že v roku 2002 bolo odčerpaných 40% 

zisku na úroky. V ostatných rokoch je zaznamenaný prudký pokles a hodnoty sa pohybujú do 

4%. V roku 2003 a 2008 sú hodnoty nulové. Tieto hodnoty sú veľmi malé a je to následkom 

financovania podniku vlastnými zdrojmi.   

4.5 Ukazovatele komplexného zdravia podniku 

 

Pomocou súhrnných ukazovateľov sa budeme snažiť vyjadriť komplexné zdravie 

podniku. Tieto ukazovatele majú však obmedzenú vypovedajúcu schopnosť, pretože podnik 

je zložitý systém a vyjadriť jeho celkovú hodnotu jedným číslom problematické. Avšak 

výhodou týchto ukazovateľov je, že poskytujú rýchly a jednoduchý náhľad na finančnú 

situáciu podniku. Cieľom je teda stanoviť či podnik vykazuje dobré výsledky a nachádza sa 

v zóne prosperity alebo speje k bankrotu.  

 

4.5.1 Model IN05 

 Ako znázorňuje obrázok 4.16 pre model IN05 spoločnosť za svoje pôsobenie sa 

pohybovala v zóne nad 1,6 až posledných desať rokov, kedy tvorila hodnotu a nemusela sa 

obávať bankrotu. 
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Obr. 4. 16Vývoj modelu IN 05 za jednotlivé roky 

 

 

Bankrot spoločnosti hrozil hlavne v prvých rokoch sledovaného obdobia, na čo mal 

hlavne vplyv záporné číslo vo výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 1997, následne 

sa podnik dostal v roku 1998 do šedej zóny, no ďalší rok bol stiahnutý naspäť do zóny 

ohrozenia bankrotom spoločnosti – bol finančne slabý za čo mohla opäť strata ako pred 

dvoma rokmi. Ako vidíme v roku 2000 však hodnota IN 05 rastie a počas 3 rokoch podniku 

v šedej zóne sa dostáva nad hodnotu 4,8 a je ozdravený, začína tvoriť hodnotu. V ďalších 

rokoch pociťuje mierny pokles, ktorý je spôsobený výkyvmi v časti zadlženosti, keď podnik 

začal využívať finančné výpomoci a platiť úroky.  

V roku 2008 zasiahnutím hospodárskej krízy je podnik finančne oslabený za čo môže, 

hlavne jeho strata vo výsledku hospodárenia z provoznej činnosti a dostáva sa do zóny 

ohrozenia. Podnik v tomto roku utrpel šok a nebyť nasledujúceho pozitívneho vývoja bol by 

výrazne ohrozený možnosťou bankrotu. Po kritickom roku  2008 hodnota IN vyskočila na 14, 

čo pripisuje hlavne vysokému EBIT, ktoré bolo vo výške 51 027 tisíc Kč. a tiež nízkym 

úrokom v hodnote 160 tisíc Kč. V roku 2010 zas mierne klesla hodnota IN, príčinou nárastu 

úrokov o 327%, a tiež nárastom celkových aktív o 125%. V najaktuálnejšom roku, ktorý 

máme k dispozícií veľkosť IN klesla na 4,9 z dôvodu obrovského zvýšenia finančných 

výpomocí až o 75 049 tisíc Kč. a stým súvisiacich úrokov, ktorých zvýšenie predstavovalo 

345%.  
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4.5.2 Altmanov model Z-skóre a Kralickův Quicktest 

 

Keďže spoločnosť Ferrit, s. r. o. neobchoduje na burze cenných papierov, tak bol 

použitý vzorec na výpočet tohto ukazovateľa, pre firmy, ktoré nie sú kótované na burze a za 

tržnú hodnotu kapitálu sa  považuje účtovná hodnota.  

 

Obr. 4. 17 Vývoj Altmanovho modelu za jednotlivé roky 1996-2011 

 

 

Z obrázku (4.17) pre roky 1996 až 2011, vidíme že podnik sa väčšinu času sa 

pohyboval v pásme šedej zóny. Vývoj tohto ukazovateľa má značne kolísavý charakter. 

V šedej zóne sa podnik nachádzal hlavne z dôvodu záporných hodnôt pracovného kapitálu, za 

ktoré mohli krátkodobé záväzky podniku, ktoré prevažovali obežný majetok. V roku 2002 

hodnota tohto ukazovateľa je najvyššia a finančná situácia podniku je uspokojivá.  

Nasledujúce dva roky sa podnik dostal opäť do šedej zóny, no pohyboval sa tesne pod 

hranicou hodnoty 2,9, ktorú prekoval v roku 2005 avšak zas len na krátke časové obdobie 

a v roku 2006 zas klesol do šedej zóny. V roku 2008 sa podnik ocitá v zóne ohrozenia 

bankrotom s hodnotou 0,36 kedy výsledok hospodárenia podniku bola strata. Nasledujúci rok 

hodnota modelu začala stúpať a ak sa vývojový trend nezmení, podnik podľa jeho aktuálneho 

smerovanie sa blíži zo šedej zóny k hranici uspokojivej finančnej situácii, kde sa nemusí 

obávať  bankrotu. 
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4.5.2.1 Kralickov rýchly test 

 

Tab. 4. 10 Výsledky Kralickova Quciktestu 

 

Obr. 4. 18Kralickov rýchly test 

 

 Ako vidieť  z obrázku 4.18 podniku sa počas celého jeho fungovania pohybuje v šedej zóne v kolísavom trende z dôvodu, že ani raz 

nedosiahol hodnoty 3, ktorá zabezpečuje bonitu spoločnosti. Pozitívum môžeme vidieť v tom, že ako nestúpol nad hodnotu 3 tak ani neklesol 

pod hodnotu 1, ktorá značí problémy vo finančnom hospodárení podniku. 
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4.6 Vyhodnotenie 

 

Táto časť práce bude zameraná na vyhodnotenie výsledkov z predchádzajúcej 

kapitoly, kde bola spracovaná finančná analýza za obdobie 16 rokov od roku 1996 do roku 

2011. Výsledky a interpretácia bude vychádzať z výsledkov rozborov jednotlivých 

pomerových ukazovateľov, súhrnných ukazovateľov viz príloha 5,6,7 a budú porovnané 

s teoreticky doporučenými hodnotami. 

Majetok spoločnosti Ferrit, s. r. o. sa v sledovanom období vyvíjal rastúcim trendom 

a od roku 1996 do roku 2011 bolo jeho zvýšenie o 1 471 461 tisíc Kč. Väčšinu aktív tvorí 

obežný majetok s podielom 82,63%. Z čoho dominujú hlavne krátkodobé pohľadávky 

s podielom až 59%. Bolo by dobré aby sa pohľadávky v čase znižovali, aby nedošlo k nárastu 

pohľadávok po lehote splatnosti a taktiež by bolo pre podnik vhodné navýšenie ich 

dlhodobého majetku. Podnik by mal priebežne vytvárať rezervy na krytie pohľadávok vo 

forme finančných aktív. Financovanie podniku prebiehalo počas obdobia hlavne z cudzích 

zdrojov. Podiel vlastného kapitálu sa z prv pohyboval iba okolo 12%, aj to zásluhou hlavne 

pomerne vysokého zisku, ukazovatele rentability tržieb sa pohybujú nad 10%. Najväčšia časť  

cudzích zdrojov je tvorená  krátkodobými záväzkami, ktoré majú za následok zhoršenie 

platobnej disciplíny podniku a zníženie likvidity. Našťastie aktuálny trend za posledné roky je 

klesajúci a krátkodobé záväzky svoj podiel na krytí dlhodobého majetku spoločnosti znižujú. 

Cieľom podniku by mala byť snaha o udržanie tohto vývoja. Podnik by sa mal prehodnotiť aj 

formy financovania majetku a DM by mal kryť buď vlastnými zdrojmi alebo cudzími 

dlhodobými, a obežný majetok by mal financovať z krátkodobých cudzích zdrojov, čo mu tak 

v skutočnosti nie je. 

Medzi najsledovanejšie ukazovatele finančnej analýzy patri rentabilita. V sledovanom 

období  mala kolísavý trend, no v niektorých rokoch bol podnik nerentabilný. Rentabilita 

celkového kapitálu je najdôležitejším ukazovateľom, kde vidieť úzku spojitosť 

s hospodárskeho výsledku s rastom či poklesom kapitálu.  

Rozborom ukazovateľov aktivity bolo zistené, že podnik má vysokú dobu obratu 

pohľadávok, avšak keď uplatňuje lehotu splatnosti 90 dní v tuzemsku a 180 dní v zahraničí  

tak výsledné hodnoty spĺňajú kritérium.  Pre podnik je lepšie ak doba obratu záväzkov je 

dlhšia ako doba obratu pohľadávok a túto podmienku podnik spĺňa vo všetkých rokoch okrem 

2004,2005, 2006 , 2007 a 2011. Ako bolo vyššie uvedené v roku 2011, pokles obratu 

záväzkov, nebol nasledovaný poklesom pohľadávok. 
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Podľa ukazovateľov likvidity spoločnosť  v sledovanom období má problémy dostať 

svojich záväzkov. Ukazovatele bežnej likvidity po celý čas sa pohybujú pod doporučenou 

hodnotou okrem roku 2005. Z výsledkov pohotovej likvidity môžeme vidieť  že zásoby majú 

vysokú váhu v štruktúre majetku. Okamžitá likvidita dosiahla v sledovanom období veľmi 

nízkych hodnôt na čo by sa mal podnik zamerať, pretože z toho vyplýva že podnik nedokáže 

včas uhradiť svoje záväzky a to môže viesť k zníženiu dôveryhodnosti podniku a následne 

ohroziť vzťahy s obchodnými partnermi. Vysokú hodnotu zásob ide znížiť použitím metód 

riadenia zásob, aplikáciou zásad štíhlej výroby. Výška zásob je však ovplyvnená dodacími 

lehotami jednotlivých komodit.  

Ukazovatele zadlženosti  vypovedajú, že celková zadlženosť podniku zo začiatku 

sledovaného obdobia bola vysoká a pohybovala sa v rozmedzí 80 -90%. Momentálne je 

zadlženosť v optimálnej hodnote do 60%, dôvodom poklesu záväzkov a zvýšením základného 

kapitálu spoločnosti. Úrokové zaťaženie spoločnosti je veľmi nízke z dôvodu financovania 

z vlastného kapitálu ako aj pomocou dotácií zo strany štátu.  

Hospodárske výsledky u podniku dosahujú v prevažnej miere kladných hodnôt až na 

tri výnimky, kedy sa spoločnosť ocitla v strate. Tieto straty boli ovplyvnené hlavne nízkymi 

tržbami spoločnosti v dôsledky zníženia dopytu po ich výrobkoch. Najposlednejšia strata 

spoločnosti bola v relatívne nedávnom období v roku 2008, kedy podnik zasiahla hospodárska 

kríza, ktorá ovplyvnila celý trh a odberatelia podniku zrušili všetky svoje objednávky. Tržby 

spoločnosti boli minimálne a podnik sa po 9 rokoch ocitol v strate. Nasledujúci rok sa 

zákazky podniku naštartovali a súčasný zisk spoločnosti oproti roku 2007 sa zvýšil o 213 396 

tisíc Kč. 

Výsledky modelu IN pre podnik neboli zo začiatku obdobia priaznivé, podnik sa 

pohyboval v šedej zóne, v roku 2009 vyskočil vysoko nad hranicu šedej zóny dôvodom 

ukazovateľov úrokového krytia (vysoký zisk a nízke nákladové úroky). Momentálny trend 

zaznamenal mierny pokles dôvodom zvýšením nákladových úrokov, ktoré vznikli po využití 

krátkodobých bankových úverov v posledných dvoch obdobiach sledovanej časovej rady, čo 

súvisí s rozvojom podnikania. V súčasnej dobe podnik tvorí hodnotu podľa tohto ukazovateľa 

a po ustálení úrokov na momentálnej výške ostane  v zóne kde sa nemusí obávať bankrotu. 

Altmanov model znázornil oproti IN modelu podnik prevažne v šedej zóne avšak 

s rastúcim trendom.  Kralickov rýchly test zaraďuje podnik prevažne do šedej zóny s trendom 

klesajúcim. 

Z týchto výsledkov finančnej analýzy by sa mal management podniku sústrediť na 

obrat krátkodobých pohľadávok, ktorý je vysoký a viaže v sebe finančné prostriedky podniku. 
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S vysokými pohľadávkami je nutné sledovať  pohľadávky po lehote splatnosti a začať ich 

vymáhať. Vysoká doba obratu pohľadávok má taktiež vplyv na splatnosť záväzkov 

spoločnosti , ktorá ich z tohto dôvodu tiež platí neskoro. Z toho môže súvisieť aj zlý obraz 

spoločnosti pred veriteľmi a povesť podniku. Podnik by sa mal zamerať aj na svoju výšku 

zásob, ktorá tvorí vysoké percento na podeli na celkovom majetku. Podnik by si mal sledovať 

aj svoje náklady, ktoré sú dosť vysoké a spoločnosť plytvá zdrojmi, kde potom výsledok 

hospodárenia je závislí na veľkom objeme tržieb.  

Podnik musí v súčasnej dobe hlavne čeliť nestabilnej finančnej situácií na trhoch. Ako 

dôsledok hospodárskej krízy, ktorá zasiahla naše trhy v roku 2008 môžeme vidieť aj 

u vybranej spoločnosti obrovský prepad zapríčinený týmto javom. Vtedy sa spoločnosť razom 

ocitla v strate, jej tržby boli mizivé, odberatelia nenakupovali ani nesplácali svoje záväzky, 

spoločnosť všetok pripravený materiál musela uskladniť z čoho jej plynuli ďalšie náklady, 

omeškala sa aj so splatením svojich záväzkov. Avšak ako by sa mohlo zdať z vývoja 

spoločnosti po roku 2008, hospodárska kríza ešte nepominula a opäť môže nečakane 

zasiahnuť. Podnik by mal z tohto dôvodu pripraviť krízové opatrenia a pripraviť sa na krízové 

riadenie spoločnosti aby ich to nezasiahlo ako v spomínanom roku. Z celkového pohľadu je 

vidieť že výsledky finančnej analýzy podniku sa nenachádzajú v optimálnych hodnotách ale 

z výsledku hospodárenia je vidno že podnik prosperuje. Pre túto skutočnosť by bolo dobre 

aby sa podnik snažil dosiahnuť pozitívnej a stabilnej úrovne vo vybraných ukazovateľoch a  

rozvíjať podnikanie aby sa dostalo do rastúceho trendu, ktorý bude možné udržať.  

 

Faktom však zostáva, že spoločnosť sa pohybuje na trhoch kde vplyv hospodárskej 

krízy nie je až tak citeľný.  Na banskom trhu sa nemusí báť že prestane byť záujem o ťaženie 

uhlia alebo rúd, pretože uhlie predstavuje prírodný zdroj používaný vo veľkej miere či už na 

kúrenie alebo na iné účely. Podnik taktiež pôsobí v značnej miere na trhoch, ktoré pomáhajú 

oslabovať dôsledky krízy, ako je hlavne trh Číny. Spoločnosť by mala svoje smerovanie 

upriamiť na Južnú Ameriku, kde už nadviazal isté kontakty, ale pokúsiť sa preraziť na trhu 

predovšetkým Brazílie, Kolumbie, Čile a ostatných štátov.  
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5 Záver 
 

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť finančné zdravie podniku v jednotlivých 

obdobiach jeho fungovania, a sledovanie zásahu a následné ovplyvnenie výsledkov 

hospodárenia príčinou hospodárskej krízy, pomocou nástrojov finančnej analýzy na meranie 

výkonnosti podniku.  

Informácie potrebné k prevedeniu tejto práce, boli čerpané z interných výkazov 

spoločnosti ako z výročných správ obsahujúcich rozvahu a výkaz ziskov a strát za roky 1996 

až 2011, z internetových stránok podniku a obchodného registra ČR.  

V teoretickej časti bola práca zameraná na poznatky z diagnostiky a finančnej analýzy 

podniku. Po tejto časti nasledovala praktická, v ktorej bola rozobraná súčasná hospodárska 

situácia podniku. V analytickej časti boli podrobne rozobrané jednotlivé ukazovatele 

a interpretované ich výsledky. Cieľ práce bol naplnený prevedením finančnej analýzy, 

potrebnej k celkovému zhodnoteniu finančného zdravia podniku, existuje celá rada rôznych 

metód a ukazovateľov. Pre túto prácu boli konkrétne použité metódy horizontálnej 

a vertikálnej analýzy výkazov. Základne pomerové ukazovatele rentability, aktivity, 

zadlženosti a likvidity. A taktiež boli prevedené výpočty vybraných bonitných a bankrotných 

modelov. Záver kapitoly obsahuje celkové zhodnotenie finančného zdravia podniku 

a doporučenia. 

Všetky výpočty sú v tabuľkách pre lepšiu orientáciu a pre ľahšiu predstavivosť sú 

znázornené  v grafoch v prílohe sú priradené jednotlivé výkazy a úplne tabuľky 

ukazovateľov.   

Vybranú spoločnosť je možné podľa výsledkov označiť v súčasnej dobe ako za 

prosperujúcu, avšak aj ona disponuje slabými miestami, ktoré by sa malo riadenie podniku 

snažiť čo v najkratšej dobe odstrániť.  

Dôležité je sústrediť pozornosť na splatnosť pohľadávok čo súvisí aj so splatnosťou 

záväzkov, aby podnik neupadol do platobnej neschopnosti a jeho povesť nebola poškvrnená. 

Z vysokými záväzkami je spojená aj celková zadlženosť, ktorá sa podniku pohybuje pri 

hornej hranici doporučenej hodnoty a spoločnosť by mohla mať problémy so získavaním 

cudzieho kapitálu.  
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Zoznam skratiek  
 

DNM   Dlhodobý nehmotný majetok 

DHM  Dlhodobý hmotný majetok 

DFM  Dlhodobý finančný majetok 

tis. Kč  tisíc korún českých 

s. r. o.   spoločnosť s ručením obmedzeným 

ČPK  čistý pracovný kapitál 

tzv.   tak zvane 
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