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Abstrakt 
 

Bakalárska práca sa zaoberá rozborom hospodárenia podniku pomocou finančnej 

analýzy. Na základe odbornej literatúry analyzujem vypovedaciu schopnosť pomerových 

ukazovateľov a ukazovateľov pyramídovej sústavy pri vyhodnocovaní hospodárenia 

podniku. Cieľom je získať účelné informácie a komplexný prehľad o ukazovateľoch.  

V úvode je predstavenie finančnej analýzy. Jadro práce je rozdelené na dva celky. Prvý je 

teória získaná z odborných publikácií a v druhom sa snaţím analyzovať jednotlivé 

ukazovatele. Záver obsahuje zhrnutie a zhodnotenie problematiky.    
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Abstract 
 

The bachelor thesis deals with the dissection of organization economy through the 

financial analysis.Based on the professional literature I analyse meaningful ability of the 

ratio indicators and the indicators of the pyramide structure for evaluating the organisation 

economy.The goal is to reach useful information and complex overview of the 

indicators.There is a presentation of financial analysis in the introduction.The body of the 

work is divided into two parts.The first one is the theory reached from the professional 

publications and in the second one i try to analyse single indicators.The conclusion 

contains the summary a evaluation of the issue.  
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Úvod  
 

Dnešná doba je charakteristická neustálymi zmenami, ktoré sa len ťaţko predvídajú. 

Globalizácia, finančná kríza,  legislatíva, medzinárodná integrácia alebo prípadná spoločná 

mena sú faktory ktoré neustále menia podnikateľské prostredie. Zmenám sa musia 

prispôsobiť všetci, podniky i manaţment. Finančná analýza patrí dnes uţ k základným 

schopnostiam kaţdého finančného manaţéra. Finančná analýza je neoddeliteľnou zloţkou 

riadenia, je dôleţitým faktorom pre zostavenie plánu a pre kontrolu plnenia tohto plánu.  

Predpokladá sa, ţe vlasťou finančnej analýzy je USA. V jej počiatkoch sa jednalo 

hlavne o teoretické práce, ktoré s praktickou analýzou nemali nič spoločné. Prakticky  

sa finančná analýza vyuţíva len niekoľko desaťročí. Štruktúra týchto analýz sa podstatným 

spôsobom zmenila v dobe, keď sa začali pouţívať počítače a výpočtová technika, ako ju 

poznáme dnes. Spočiatku sa finančné analýzy vyznačovali predovšetkým   

tým, ţe znázorňovali absolútne zmeny v účtových výsledkoch.  

V Českej republike sa ako počiatok finančnej analýzy povaţuje začiatok 20. storočia, 

kedy sa objavuje v literatúre pojem analýza „bilančná“. Po II. svetovej vojne sa začína 

objavovať názov „finančná analýza“, i keď k masovejšiemu pouţívaniu tohto pojmu 

dochádza aţ po roku 1989, kedy sa uţ i v Českej republike odráţa vplyv „západného 

sveta“. V posledných rokoch sa finančná analýza stáva obľúbeným nástrojom  

pri hodnotení reálnej ekonomickej situácie . 

Úspešná adaptácia podniku závisí od schopnosti podnikového manaţmentu reagovať 

na nové, nie vţdy zloţitejšie podmienky uplatnenia na trhu. Manaţment musí mať znalosti 

o svojej momentálnej finančnej situácie. Práve to je pôsobisko finančnej analýzy, ktorá má 

široké moţnosti vyuţitia pri riadení podniku. Kaţdý podnik v súčasnej dobe krízy je  

pod zvýšeným tlakom nielen konkurencie,  ale aj spoločnosti.  

Pri finančnej analýze sa získané dáta triedia, agregujú, dávajú sa do pomeru medzi 

sebou navzájom, kvantifikujú sa vzťahy medzi nimi, hľadajú sa kauzálne súvislosti medzi 

dátami a určuje sa ich vývoj. Týmto sa zvyšuje vypovedacia schopnosť spracovávaných 

údajov a hlavne sa zvyšuje ich informačná hodnota.  
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1 Charakteristika finančnej analýzy 
 

 

Finančná analýza je organická súčasť finančného riadenia. Jej úlohou je hodnotiť 

finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Finančnú situáciu treba 

hodnotiť komplexne, t.j. podchytiť pri analýze všetky jej zloţky a ich vzájomné vzťahy. 

Finančná situácia podniku sa nazýva finančné zdravie podniku. Finančne zdravý je ten 

podnik, ktorý je v súčasnosti i perspektívne schopný dosahovať takú mieru zisku, s akým 

je príslušný odbor podnikania spojený. [6] 

Existuje mnoţstvo definícií finančnej analýzy. Dá sa chápať ako súbor  

činností, ktorých cieľom je vyhodnotiť finančnú situáciu daného subjektu. Výsledkom 

finančnej analýzy je identifikácia slabých a silných stránok. Finančná analýza odhaľuje 

skryté rezervy a podnecuje k hľadaniu nových moţností pre zvyšovanie podnikovej 

výkonnosti. Napomáha ku kontinuálnemu zlepšovaniu. 

Kaţdému je dnes jasné ţe existuje prepojenie medzi účtovníctvom a rozhodovaním 

v podniku. Aby mohli byť tieto údaje aj vyţité pre hodnotenie finančného zdravia  

podniku, musia byť podrobené finančnej analýze. Z hľadiska časovej orientácie môţe ísť  

o finančnú analýzu [6]:  

a) ex - past – sú to dosiahnuté súčasné a minulé výsledky hospodárenia, 

b) ex - ante – ide o analýzu finančnej situácie v budúcnosti.  

    Zanedbávanie finančných aspektov podnikania môţe byť faktorom, ktorý 

„pohlcuje“ zisk  a naopak, správne posúdenie hospodárskej situácie podniku v kaţdom 

okamihu a na základe toho prijatie vhodného rozhodnutia, môţe byť faktorom, ktorý zisk 

tvorí. [5] 

Výkaz zisku a strát, rozvaha, prehľad o peňaţných tokoch to sú výkazy na základe 

ktorých pracuje finančná analýza. Nie je správne si myslieť ţe len tieto výkazy sami o sebe 

stačia k objektívnemu finančnému rozhodovaniu. Tieto informácie síce majú svoju určitú 

vypovedaciu hodnotu, ale nie dostatočnú. Treba si uvedomiť ţe sú to súhrnné informácie 

a teda môţu poskytovať skreslený pohľad na podnik a jeho hospodárenie. Finančný 

manaţéri vyuţívajú finančnú analýzu ako formalizovanú metódu. [6]  
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Finančná situácia podniku je predmetom záujmu mnohých subjektov, sú to 

predovšetkým [3]:  

- vlastníci, 

- akcionári, 

- investori, 

- veritelia, 

- zákazníci, 

- štát, 

- ostatné subjekty. 

Vlastníci, akcionári, investori sa zaujímajú najmä o ziskovosť podniku, o jeho Cash 

Flow, riziká a o výšku vyplácaných dividend. 

Manaţéri podniku – zaujíma ich prosperita a stabilita podniku, vyuţitie kapitálu  

a ostatných zdrojov v podniku. Veľmi blízke sú záujmy aj ostatných zamestnancov 

podniku.  

 

Veritelia [7]:  

a) krátkodobí ( dodávatelia surovín, materiálov) – zaujímajú sa o likviditu 

(schopnosť produkovať hotovosť a v čas splácať svoje záväzky) podniku, 

b) dlhodobí ( banky úvery, drţitelia obligácií) – zaujímajú sa o likviditu,zadĺ-

ţenosť, dlhodobú ziskovosť podniku. 

 

Zákazníci – získavajú informácie o finančnom zdraví podniku, ak ide o dlhodobý 

obchodný vzťah 

Ostatné subjekty – zaujímajú sa o finančnú situáciu podniku, napr. z hľadiska 

riešenia výskum úloh na univerzitách finanční manaţér musí poznať záujmy uvedených 

subjektov a umoţniť im dané informácie získať a aj informácie o finančných situácii 

podnikov. [7] 

 



Ferdinand Jakúbek         Rozbor hospodárenia podniku pomocou finančnej analýzy 

  

 

2010  9 

 

2 Zdroje výpočtov 
 

2.1 Súvaha 
 

Je účtovný výkaz, ktorý podáva úhrnný prehľad o stave majetku podniku z dvoch 

hľadísk. Z hľadiska jeho vecného zloţenia a z hľadiska zdrojov krytia, k určitému dátumu. 

Vecné zloţenie, tzv. aktíva podniku sú teda majetkom členeným podľa jednotlivých 

vecných druhov a dá sa rozdeliť na dva základné celky a to na stále aktíva a obeţné aktíva. 

Zdroje krytia majetku, tzv. pasíva, predstavujú ten istý majetok, ale členený podľa 

zdrojov krytia. Dajú sa tieţ rozdeliť do dvoch základných celkov a to na pasíva vlastné  

a cudzie. Keďţe sa jedná o ten istý majetok, musí sa úhrn aktív rovnať úhrnu pasív. 

Majetok v súvahe je uvedený v historických cenách. V aktívach sú údaje uvedené 

v dvojitom ocenení [11]:  

- Brutto stav – vyjadruje majetok v plnej hodnote. 

 

- Netto stav – vyjadruje majetok po korekcii. 

 

Deň ku ktorému sa súvaha zostavuje, sa nazýva súvahový deň. V Českej republike je 

to najčastejšie 31. december kaţdého roku . Finančným úradom je súvaha predkladaná 

povinne spolu s daňovým priznaním o daniach z príjmu právnických osôb. Podniky si však 

pre vlastnú potrebu alebo pre banky zostavujú súvahu i počas roku k určitému dátumu. 

Vnútorné členenie súvahy je prispôsobené hlavne potrebám hodnotenia likvidity 

a finančnej situácie podniku. [11] 

Študovaním rozličnej literatúry som si všimol určitých rozdielov v jednotlivých 

publikáciách. V kapitole 7.1 Výpočet likvidity som uviedol tabuľku s rozličným pohľadom 

na medze jednotlivých likvidít od jednotlivých autorov. Teraz chcem urobiť niečo 

podobné. V tomto prípade si vyberám rôzne definície súvah. V kapitole 2.1 Súvaha som 

čerpal od autorky Vozňákovej definíciu rozvahy. Nasledovné definície sú z iných 

publikácií. 

Súvaha je účtový výkaz, ktorý zachytáva bilančnou formou stav dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a zdrojov ich financovania vţdy k určitému dátumu. 
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Zostavuje sa spravidla k poslednému dňu roku resp. kratších období. Predstavuje základný 

prehľad o majetku podniku v statickej podobe.[8] 

Údaje zistené z súvahy charakterizujú stav ekonomickej veličiny resp. stav majetku 

a zdrojov podniku k určitému dátumu. Jedná sa o tzv. okamihové, stavové ukazovatele. 

Základnými zloţkami súvahy sú aktíva a pasíva. Z účtovníctva si pripomeňme princíp 

bilančnej rovnosti, tj. platí, ţe ţiadna firma nemôţe mať viac majetku ako zdrojov. [6] 

Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje, sa nazýva súvahový deň. Súvaha je v Českej 

republike predkladaná povinne raz ročne. Vnútorné členenie súvahy, ktorá je prispôsobené 

potrebám hodnotenia finančnej situácie účtovej jednotky, vychádza z členenia aktív a pasív 

podľa ich ekonomického obsahu. Ďalej je v štruktúre súvahy rešpektované aj časové 

hľadisko, a to z toho dôvodu, aby tento účtový výkaz  poskytoval informácie pre výpočty 

likvidity účtovej jednotky. [1] 

Súvaha je výkaz sprostredkujúci informácie o podnikovom majetku a finančných 

zdrojoch jeho krytia. Charakterizuje tak podmienky, za akých sa realizoval reprodukčný 

proces. Majetok podniku predstavujú aktíva a finančné zdroje sú pasíva. [12] 

 

2.2 Výkaz zisku a straty 
 

Zmyslom výkazu zisku a strát je informovať o úspešnosti práce podniku. Zachytáva 

vzťahy medzi výnosmi podniku dosiahnutými v určitom období  a nákladmi spojenými 

s ich vytvorením. Podľa princípu  akruálneho účtovníctva sa za výnosy povaţujú peňaţné 

čiastky, ktoré podnik získal z celkovej svojej činnosti za dané účtové obdobie bez ohľadu 

na to, či v tomto období došlo k ich inkasu. Náklady sú potom peňaţnými čiastkami, ktoré 

podnik v danom účtovom období účelne vynaloţil na získanie výnosov. V určitých 

prípadoch ani nemuselo prísť k ich zaplateniu. Nákladové a výnosové poloţky  

sa neopierajú o skutočné hotovostné toky, preto ani výsledný zisk neodráţa čistú skutočnú 

hotovosť získanú hospodárením podniku. Výkaz zisku a strát má v Českej Republike 

stupňovité usporiadanie, je rozčlenená na časť prevádzkové, finančnú a mimoriadnu. 

Výkaz zisku a strát je podľa zákona o účtovníctve povinnou súčasťou ročnej uzávierky. [6] 
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2.3 Cash Flow 
 

Výkaz Cash Flow je jednou z príloh k súvahe a k výkazu zisku a strát. Informuje 

o príjmoch a výdajoch, ktoré mal podnik v minulom účtovom období. Zobrazuje skutočný 

pohyb  peňaţných prostriedkov. Koncepcia výkazu Cash Flow je zaloţená na príjmoch 

a výdajoch, alebo inými slovami na skutočných hotovostných tokoch. Je zaloţená  

na časovom nesúlade jednotlivých hospodárskych operácií a ich finančnom zachytením. 

Cash Flow  sa pouţíva v niekoľkých významoch. Je povaţovaný staticky ako voľná zásoba 

peňazí, ktorá je k dispozícií. Z pohľadu podniku. Na strane investora však ide o dynamické 

pojatie a vyuţitie Cash Flow ako potencionálny budúci, odnímateľný výnos ktorý môţe 

investor získať v prípade, ţe by investoval do podniku. [4] 

Je východiskom pri riadení likvidity. Jeho potreba je zrejmá hlavne keď podnik je 

v platobnej neschopnosti. Je to nesúlad medzi nákladmi a výdajmi, výnosmi a príjmami 

a medzi ziskom a stavom peňaţných prostriedkov. Nie kaţdý náklad podniku musí byť aj 

výdaj.  

Prehľad o peňaţných tokoch rozlišujeme podľa činnosti na [11]:  

- peňaţné toky z prevádzkovej činnosti, 

- peňaţné toky z investičnej činnosti, 

- peňaţné toky vzťahujúce sa k financovaní podniku. 

Výkaz Cash Flow sa zostavuje dvoma metódami [7]:  

 

1) Priama metóda – podstatou sú vykázané hlavné skupiny peňaţných príjmov  

a výdajov. 

2) Nepriama metóda – je zaloţená na vykázaní peňaţných tokov za prevádzkovú 

činnosť a úprave hospodárskeho výsledku o nepeňaţných operáciách. 

Kaţdá účtová jednotka si volí sama ktorú metódu bude uplatňovať. 
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3 Postup finančnej analýzy  
 

Na úvod treba spomenúť, ţe postup finančnej analýzy si volí kaţdý subjekt sám. 

Mňa oslovil ten od profesora Zalaia. 

Pred samotným definovaním postupu finančnej analýzy je potrebné zabezpečiť 

spoľahlivú údajovú základňu a zvoliť postup tak, aby rešpektoval logickú a chronologickú 

nadväznosť jednotlivých krokov.  

Štandardný postup finančnej analýzy pozostáva z týchto logických, chronologicky 

usporiadaných a nadväzujúcich etáp (krokov) [12] :  

1. Výber a výpočet ukazovateľov za analyzovaný podnik,  

2. Porovnanie ukazovateľov: 

 porovnanie v priestore - s priemernými ukazovateľmi za príslušné odvetvie, s inými 

konkurenčnými podnikmi a pod., 

 porovnanie vývoja ukazovateľov v čase, 

 porovnanie ukazovateľov s plánom, 

 porovnanie na základe expertnej skúsenosti - overiť kvalifikovanými pracovníkmi. 

3. Skúmanie a analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi. 

4. Návrh opatrení. 

5. Realizácia opatrení. 

 

Medzi hlavné ciele finančnej analýzy podniku patria nasledovné [9]:  

 

- posúdenie vplyvu vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku, 

- analýza doterajšieho vývoja podniku, 

- komparácia výsledkov analýzy v priestore, 

- analýza vzťahov medzi ukazovateľmi /pyramidálne rozklady, 

- poskytnutie informácií pre rozhodovanie do budúcnosti, 

- analýza variant budúceho vývoja a výber najvhodnejšej varianty, 

- interpretácia výsledkov včítane návrhov vo finančnom plánovaní a riadení podniku.  
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4 Metódy finančnej analýzy 
 

Metódy pouţívané vo finančnej analýze môţeme rozdeliť na metódy, ktoré 

vyuţívajú elementárnu matematiku a na metódy zaloţené na zloţitejších postupoch 

a myšlienkach. [10] 

Metódy elementárnej technickej analýzy 
 

Metódy elementárnej technickej analýzy sa zameriavajú na postupný rozklad 

ukazovateľa na prvky. Základné metódy elementárnej technickej analýzy rozdeľujeme na: 

a) Analýza absolútnych ukazovateľov (stavových i tokových): 

- analýza trendov (horizontálna analýza),  

- percentuálny rozbor (vertikálna analýza). 

b) Analýza rozdielových ukazovateľov. 

c) Analýza cash flow. 

d) Analýza pomerových ukazovateľov. 

c) Analýza sústav ukazovateľov: 

 - pyramídové rozklady, 

 - predikčné modely. 

 

Vyššie metódy finančnej analýzy sa rozdeľujú na dve základné metódy. 

Matematicko-štatistické metódy (bodové odhady, regresné modelovanie, štatistické  

testy, faktorová analýza, diskriminačná analýza, ai.) a neštatistické metódy (matné 

mnoţiny, expertné systémy, gnostické teórie neurčitých údajov, ai.). [10] 

 V ďalších kapitolách bakalárskej práce sa budem bliţšie venovať analýze 

pomerových ukazovateľov a pyramídovému rozkladu.  

4.1 Pomerové ukazovatele 
 

Pomerové ukazovatele sú najčastejšie pouţívanou metódou finančnej analýzy.  

Analýza pomerovými ukazovateľmi vychádza výhradne z základných účtových výkazov. 

Vyuţíva teda verejne dostupné informácie. Výpočtom sa však analýza nekončí. Dôleţité je 
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ich aj interpretovať a hľadať ďalšie súvislosti. Pomerové ukazovatele sa môţu konštruovať 

dvojako: 

 

1) ako podielové, ktoré dávajú do pomeru časti celku k celku, 

 

2) ako vzťahové, ktoré dávajú do pomeru samostatné veličiny. 

 

Pomerové ukazovatele sa najčastejšie pouţívajú pri časovom porovnávaní (za dve  

a viac období) a priestorovom porovnávaní (s podobnými podnikmi) a na vyhodnocovanie  

finančnej situácie podniku a posúdenie budúceho vývoja. 

K pomerovým ukazovateľom zahrnujem nasledovné [8]:  

Ukazovatele likvidity. 

Ukazovatele rentability. 

Ukazovatele zadlţenosti. 

Ukazovatele aktivity. 

Ukazovatele trţnej hodnoty. 

 

4.1.1 Výpočet pomerových ukazovateľov likvidity 

 

Ukazovatele likvidity vyjadrujú schopnosť podniku splácať svoje záväzky a dlhy. 

V rôznych odborných publikáciách sa môţeme stretnúť s rôznymi názvami ukazovateľov 

likvidity. Od pojmu likvidita sa rozlišuje pojem solventnosť. Likvidita sa viaţe k dlhšiemu 

obdobiu a solventnosť je pripravenosť je pripravenosť hradiť svoje záväzky v momente ich 

splatnosti. [11] 

Existuje priama závislosť medzi týmito pojmami , a to ţe: Podmienkou solventnosti 

je likvidita. [8] Podľa tejto vlastnosti aktív, moţno ich zaradiť do piatich tried [2]: 

 

l. Najlikvidnejšie – peniaze, ceniny, krátkodobé cenné papiere /krátkodobý finančný 

majetok. 

2. Poloţky majetku realizovateľné v krátkej dobe – splatné krátkodobé pohľadávky, 
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3. Menej likvidné – zásoby. 

4. Dlhodobolikvidné – obligácie, dlhodobé pôţičky, termínované vklady, finančné 

Investície. 

5. Nelikvidné ťaţko alebo takmer nelikvidné - neobeţný majetok /dlhodobý hmotný 

a nehmotný majetok.  

 

Obecne sa dá povedať, ţe ukazovatele likvidity dávajú do pomeru to, čím je moţné 

platiť v čitateli s tím, čo je nutné zaplatiť v menovateli. Do čitateľa môţeme dosadiť 

majetok s rôznou dobou likvidnosti, to znamená premenlivosti na finančné prostriedky. 

Existuje preto niekoľko ukazovateľov likvidity. Je nutné si uvedomiť, ţe ukazovatele 

likvidity sú statickými ukazovateľmi, lebo sú vyčíslené k bilančnému dňu, najčastejšie 

k 31.12., prípadne k inému bilančnému dňu. Preto slúţia len ako orientačná charakteristika. 

Čím sú ukazovatele likvidity vyššie, tým je situácia v podniku z hľadiska  jeho platobnej 

pohotovosti lepšia. Príliš vysoké hodnoty signalizujú vysoké hodnoty obeţných  

aktív, čo znamená ţe prinášajú malý efekt. Zníţením zásob alebo pohľadávok nielen 

zniţuje náklady s nimi spojené, ale predovšetkým umoţňuje zníţenie kapitálu viazaného 

v obeţných prostriedkoch a ich lepšie vyuţitie. [11] 

 

Likvidita I. stupňa (cash ratio) – nazývaná tieţ okamţitá, dáva do pomeru 

najlikvidnejšie prostriedky podniku, tj. jeho finančný majetok krátkodobej povahy              

(peniaze v pokladni, beţný účet, krátkodobé cenné papiere, a i.) ku krátkodobým 

záväzkom. 

Likvidita I. stupňa = krátkodobý finančný majetok / krátkodobé záväzky 

                                                                     (vzorec 4.1) 

V menovateli sú okamţité splatné záväzky vyjadrené okamţitou platobnou 

schopnosťou a mala by mať hodnotu okolo 1. Často sa stretávame  

s tvrdením, ţe minimálna hodnota likvidity I. stupňa by sa mala pohybovať okolo 0,2.  

Ak do menovateľa dosadíme všetky krátkodobé záväzky – tj. záväzky splatné  

do 12 mesiacov, tak je táto hodnota vyhovujúca. [11] 
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Likvidita II. Stupňa (Quick Asset Ratio, Acid Test) – nazýva sa tieţ pohotová 

likvidita. Je konštruovaná v snahe vylúčiť najmenej likvidnú časť obeţných  

aktív, zásoby, z beţnej likvidity. Čitateľ je vhodné upraviť o nedobytné  

pohľadávky, prípadne o pohľadávky, ktorých dobytnosť je pochybná, lebo zmyslom 

konštrukcie tohto ukazovateľa je odstrániť z obeţných aktív najmenej likvidné aktíva.  

Skôr ako samotná hodnota ukazovateľa sa sleduje jej priebeh v čase. [6]  

 

Likvidita II. stupňa = (obeţné aktíva – zásoby) / krátkodobé záväzky           (vzorec 4.2) 

resp. 

Likvidita II. stupňa = krátkodobý finančný majetok + pohľadávky / krátkodobé záväzky 

                   (vzorec 4.3) 

Pre zachovanie likvidity podniku by hodnota ukazovateľa likvidity II. Stupňa nemala 

klesnúť pod 1. Hodnota by sa mala pohybovať medzi 1 – 1,5. Optimum sa líši medzi 

jednotlivými obory. [11] 

 

Likvidita III. Stupňa (current ratio) - nazývaná tieţ beţná likvidita, ukazuje 

koľkokrát pokrývajú obeţné aktíva krátkodobé záväzky podniku alebo tieţ koľkými 

jednotkami obeţných aktív je krytá jedna jednotka krátkodobých záväzkov. Inak povedané 

vypovedá a tom, ako je podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, ak by premenil všetky 

svoje obeţné aktíva v danom momente na hotovosť. Čím vyššia hodnota  

ukazovateľa, tým je pravdepodobnejšie, ţe podnik ja schopný udrţať svoju platobnú 

schopnosť. Vypovedacia schopnosť tohto má však tieţ svoje obmedzenia – jedným z nich 

je fakt, ţe neprihliada k štruktúre obeţných aktív z hľadiska ich likvidnosti a ďalej neberie  

do úvahy  štruktúru krátkodobých záväzkov z hľadiska doby ich splatnosti. [6] 

 

Likvidita III. stupňa = obeţné aktíva / krátkodobé záväzky                                  (vzorec 4.4) 
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Pre beţnú likviditu platí, ţe hodnoty čitateľa sú k hodnote menovateľa v rozmedzí 

1,5 – 2,5, niekedy je uvádzaná hodnota 2 práve z dôvodu existencie celej rady nástrojov 

financovania. [8] 

Celková likvidita - berie do úvahy celkové obeţné aktíva. Jej objektivita závisí  

od štruktúry obeţných aktív. Môţe byť skreslená nepotrebnými zásobami a nedobytnými 

pohľadávkami, ale aj ocenením zásob. Ukazovateľ má mať hodnotu 2,5.  

To znamená, ţe krátkodobé záväzky nemajú presiahnuť 40 % hodnoty obeţného majetku. 

Rozdielovo podobou ukazovateľa dostávame čistý pracovný kapitál. [8] 

 

Celková likvidita = obeţné aktíva celkom / krátkodobé záväzky                 (vzorec 4.5) 

Čistý pracovný kapitál = obeţné aktíva - krátkodobé záväzky                             (vzorec 4.6) 

Hotovostná likvidita = Peňaţné prostriedky / krátkodobé záväzky                 (vzorec 4.7) 

4.1.2 Výpočet ukazovateľov rentability 

 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikového úsilia. Sú konštruované 

ako pomer konečného efektu dosiahnutého podnikateľskou činnosťou k nejakej 

zrovnávanej základne, ktorá môţe byť na strane aktív i na strane pasív. Zobrazujú 

pozitívny alebo negatívny vplyv riadenia aktív, financovania firmy a likvidity  

na rentabilitu. Rentabilita je syntetickým ukazovateľom efektívnosti podnikovej činnosti. 

Pomocou pyramídového rozkladu je moţné zostaviť niekoľko analytických  

ukazovateľov, ktoré určujú vývoj rentability. Všetky ukazovatele rentability majú podobnú 

interpretáciu, lebo uvádzajú, koľko Kč zisku pripadá na 1 Kč menovateľa. [6] 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets, Basic Earrning Power) 

vyjadrujeme týmto ukazovateľom celkovú efektívnosť firmy, jej zárobkovú činnosť  

alebo aj produkčnú silu. [8] 

 

ROA = zisk / celkový vloţený kapitál                                                         (vzorec 4.8) 
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Pani Kislingerová uvádza aj nasledujúce vzorce na výpočet ROA: 

 

ROA = EBIT / aktíva                (vzorec 4.9) 

ROA = EBIT(1-t) / aktíva             (vzorec 4.10) 

ROA = EAT / Aktíva              (vzorec 4.11) 

ROA = (EAT + nákladové úroky x ( 1 - t)) / aktíva          (vzorec 4.12) 

 

ROA odráţa celkovú výnosnosť kapitálu, bez ohľadu na to, z ktorých zdrojov boli 

podnikateľské činnosti prefinancované. Ukazovateľ hodnotí výnosnosť celkového 

vloţeného kapitálu a je pouţiteľný pre meranie súhrnnej efektívnosti. Dá sa o ňom hovoriť 

aj ako o ukazovateľovi minulej výkonnosti riadiacich pracovníkov. [8] 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE – Return on Equity) – meria koľko čistého 

zisku pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu.[6] 

 

ROE = čistý zisk / vlastný kapitál –      (vzorec 4.13) 

 

Treba upozorniť na vymedzenie vlastného kapitálu. Ten v sebe zahŕňa základný 

kapitál, emisné áţio, zákonné a ďalšie fondy vytvorené zo zisku. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) - jedná 

sa o výnosnosť dlhodobo investovaného kapitálu a opiera sa o základnú filozofiu 

fungovania kapitálového trhu. Ukazovateľ meria efekt, tj. koľko prevádzkového 

hospodárskeho výsledku pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny investovanej 

akcionármi a veriteľmi. Myslí sa tým spoplatnený kapitál. [6] 

 

ROCE = EBIT/vlastný kapitál + rezervy + dlhodobé záväzky + bankové úvery 

dlhodobé         (vzorec 4.14) 
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Pani Růčková uvádza aj ďalšiu moţnosť riešenia ukazovateľa ROCE: 

 

ROCE = zisk/(dlhodobé dlhy + vlastný kapitál)    (vzorec 4.15) 

 

Rentabilita tržieb (ROS – Return on Sales) – predstavuje pomer, ktorý v čitateli 

zahrnuje výsledok hospodárenia v rôznych podobách a v menovateli sú trţby, opäť rôznym 

spôsobom upravené podľa účelu analýzy. [8] 

ROS = čistý zisk / trţby
 
       (vzorec 4.16) 

 

Rentabilita nákladov (ROC - Return on costs) – je povaţovaný za doplnkový 

ukazovateľ k ROS. Jedná sa o pomer čistého zisku  k trţbám podniku. [2] 

ROC = čistý zisk / náklady      (vzorec 4.17) 

ROC = 1 – zisk/trţby       (vzorec 4.18) 

ROC = 1 – ROS       (vzorec 4.19) 

4.1.3 Výpočet ukazovateľov aktivity 

 

Ukazovatele aktivity umoţňujú vyjadriť ako účinne dokáţe podnik vyuţívať svoj 

majetok. Primerané vyuţitie je podmienkou konsolidovanej finančnej situácie. 

Nedostatočné vyuţitie je svojim dôsledkom rovnaké ako situácia, keď podnik ma majetku 

„priveľa“. S tým sú spojené nadpriemerné náklady, pretoţe majetok treba ochraňovať 

a udrţiavať. Veľká časť majetku je krytá úverom. Platí tu priama úmera. Čím vyšší stav 

majetku, tým si to vyţaduje vyšší úver. Na druhej strane nedostatočný stav zásob má  

za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o trţby, ktoré by mohol dosiahnuť. 

K typickým ukazovateľom aktivity patria :  [12] 

Doba obratu zásob ( Inventory Turnover) - Ukazovateľ vypovedá o tom, koľko dní 

trvá jedna obrátka zásob.  V menovateli moţno namiesto trţieb pouţiť náklady. [8] 

Doba obratu zásob = (zásoby x 365) / trţby      (vzorec 4.20) 

 



Ferdinand Jakúbek         Rozbor hospodárenia podniku pomocou finančnej analýzy 

  

 

2010  20 

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) – udáva, koľkokrát je kaţdá poloţka zásob 

v priebehu roka predaná a opätovne naskladnená. [6] 

 

Obrat zásob = trţby / zásoby       (vzorec 4.21) 

 

Obecne platí ţe pokiaľ sa obratovosť zvyšuje a doba obratu zniţuje, tak situácia 

v podniku je dobrá. [12] 

Obrat aktív ( Total Assets Turnover Ratio) – komplexný ukazovateľ, merajúci 

efektívnosť vyuţívania celkových aktív. Udáva, koľkokrát sa celková aktíva obrátia  

za jeden rok. [6] 

 

Obrat aktív = trţby / celkové aktíva     (vzorec 4.22) 

 

Doba obratu aktív - Udáva priemerný počet dní, v ktorých sú aktíva viazané  

v podnikaní do doby ich spotreby. Pokiaľ je ukazovateľ niţší ako priemerná hodnota  

v oboru, firma hospodári lepšie, ako je obvyklé. [6] 

 

Doba obratu aktív = (aktíva x 365) / trţby     (vzorec 4.23) 

 

Doba obratu aktív môţe lepšie ilustrovať výpočet. Uvádza za koľko dní sa uskutoční 

jedna obrátka aktív v podniku. Oba výpočty, obrat aktív i doba obratu aktív musia viesť  

k rovnakému výsledku. [12] 

 

Doba splatnosti pohľadávok (Average Collection Period) – meria koľko uplynie 

dní, behom ktorých je inkaso za trţby zadrţané v pohľadávkach. [6] 

 

Doba splatnosti pohľadávok = (pohľadávky x 365) / trţby   (vzorec 4.24) 
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Ak za pohľadávky dosadíme pohľadávky z obchodného styku, dozvieme sa 

o platobnej disciplíne odberateľov. 

 

4.1.4 Výpočet ukazovateľov zadlženosti 

 

Ukazovatele zadlţenosti slúţia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov 

podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. 

Vysoký podiel vlastných zdrojov robí podnik stabilným. V rovnováţnom trhovom 

prostredí je však vlastný kapitál „drahší“ ako cudzí kapitál. Dividenda pre akcionára musí 

znamenať vyššie zhodnotenie kapitálu, ako je zhodnotenie, ktoré by dosiahol uloţením 

vkladu v banke. Súvisí to s rôznou rizikovosťou uloţeného kapitálu. Existencia cudzieho 

kapitálu v podniku môţe za určitých okolností ekonomické výsledky podniku  umocňovať. 

Existuje mnoţstvo ukazovateľov o zadlţenosti. Uvediem najpouţívanejšie. [12] 

 

Stupeň zadlženosti – je to vlastne percentuálny podiel dlhov z celkového kapitálu 

podniku. Súčet stupňa zadlţenosti a koeficientu samofinancovania nám dajú vţdy výsledok 

1. [12] 

Stupeň zadlţenosti = cudzí kapitál / celkový kapitál          (vzorec 4.25) 

 

Koeficient samofinancovania (Equity ratio) – je to doplnkový ukazovateľ 

k ukazovateľovi veriteľského rizika. Ich súčet musí byť 1. [8] 

 

Koeficient samofinancovania = vlastný kapitál / celkové aktíva        (vzorec 4.26) 

 

Ukazovateľ úrokového krytia (Times Interest Earned Ratio –TIE) udáva, koľkokrát 

je zisk vyšší ako úroky. Po zaplatení úroku z dlhovaného financovania by mal zostať ešte 

efekt pre akcionárov.  [8] 

 

Ukazovateľ úrokového krytia = EBIT / úroky           (vzorec 4.27) 
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Platobná neschopnosť – je to pomer záväzkov k pohľadávkam. Ukazovateľ 

precizuje platobnú neschopnosť na dve triedy. Primárna platobná neschopnosť  

nastane, ak je výsledok väčší ako 1. Ak je výsledok menší ako 1, jedná sa o sekundárnu 

platobnú neschopnosť. [12] 

 

Platobná neschopnosť = záväzky / pohľadávky          (vzorec 4.28) 

 

 

Krytie investičného majetku – je to pomer dlhodobých zdrojov k stálym aktívam. 

Ukazovateľ vypovedá o dodrţaní zlatého bilančného pravidla. Ak je výsledok väčší ako  

1, tak je podnik prekapitalizovaný. V opačnom prípade je podkapitalizovaný. [12] 

 

Krytie investičného majetku = dlhodobé zdroje / stále aktíva         (vzorec 4.29) 

 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika (Debt ratio) – základný ukazovateľ, vyjadruje 

celkovú zadlţenosť, je to pomer celkových záväzkov k celkovým aktívam. [1] 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika = cudzí kapitál / celkové aktíva        (vzorec 4.30) 

 

Maximálna úroková miera – je určený pre lepšie posúdenie moţnosti zadlţenia.  

Sám o sebe je tento ukazovateľ nezaujímavý. Zaujímavý začne byť aţ keď ho porovnáme 

s rentabilitou vypočítanou pomerom EBIT a celkovými aktívami. Platí, ţe ak je rentabilita 

vyššia ako maximálna úroková miera, existujú podmienky pre ďalšie zadlţenie firmy. [8] 

 

Maximálna úroková miera = finančné náklady / (vlastný kapitál + bankové úvery + 

obligácie)  

      (vzorec 4.31) 
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4.1.5 Výpočet ukazovateľov tržnej hodnoty 

 

Ukazovatele trţnej hodnoty vyjadrujú ako trh hodnotí minulú činnosť podniku a jeho 

budúci výhľad. Sú výsledkom úrovne všetkých vyššie uvedených oblastí  

(likvidity, aktivity, rentability, zadlţenosti). Sú dôleţité hlavne pre potencionálnych 

investorov. Umoţňujú sa im dozvedieť, či sa ich investíciám zaistí primeraná návratnosť. 

Tej sa dosiahne prostredníctvom dividend alebo rastom ceny akcií.za predpokladu dobre 

fungujúceho primárneho trhu (investor – emitent) a sekundárneho trhu (investori medzi 

sebou) môţe podnik na základe dobrých trţných parametrov emitovať akcie alebo dlhopisy 

ako alternatívne zdroje financovania ďalšieho rozvoja. [6] 

 

Čistý zisk na akciu (Earnings Per Share – EPS) – informuje akcionárov o veľkosti 

zisku na jednu kmeňovú akciu, ktorý by mohol byť vyplatený vo forme dividendy. Čistým 

ziskom sa rozumie celkový zisk po zdanení a po prípadnej výplate prioritných dividend. 

Tento ukazovateľ je vlastne rentabilita na 1 akciu. Jeho hodnota však nevypovedá nič 

o veľkosti skutočnej dividendy na kmeňovú akciu. Problémom tohto ukazovateľa  

je, ţe zisk môţe byť ovplyvnený účtovou politikou podniku. [8] 

 

Čistý zisk na akciu = čistý zisk / počet emitovaných kmeňových akcií             (vzorec 4.32) 

 

Dividendový výnos (Dividend Yield) – udáva v percentách zhodnotenie investície 

akcionára. Motivuje investorov ku kúpe alebo predaji jednotlivých akcií. Pokiaľ sa zvýši 

trţná cena pri nezmenenej výške dividendy, stáva sa ukazovateľ menej priaznivý. Rast 

trţnej ceny môţe byť ovplyvnený celou radou faktorov. [6] 

 

Dividendový výnos = dividenda na akciu / trţná cena akcie         (vzorec 4.33) 
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Účtová hodnota akcie (Book value – BV) – patrí k ukazovateľom o ktoré sa 

investori značne zaujímajú. Dôvodom je odraz účtovej výkonnosti podniku. Pre zdravé 

podniky platí, ţe BV v čase rastie. [6] 

 

Účtová hodnota akcie = vlastný kapitál / počet emitovaných kmeňových akcií  

       (vzorec 4.34) 

 

Výplatný pomer (Payout Ratio) – vyjadruje, aký veľký podiel vytvoreného čistého 

zisku po zdanení je vyplatený akcionárom a aká časť je venovaná reinvestíciám  

do podniku. Výplatný pomer patrí k základný strategickým rozhodnutiam podniku. [6] 

 

Výplatný pomer = dividenda na akciu / čistý zisk na akciu           (vzorec 4.35) 

 

Aktivačný pomer (Plowback Ratio) – zachytáva veľkosť zisku reinvestovaného 

späť do podniku. [6] 

Aktivačný pomer = 1 – výplatný pomer           (vzorec 4.36) 

resp. 

Aktivačný pomer = 1 – (dividenda/čistý zisk na akciu)          (vzorec 4.37) 

 

Trvalo udržateľné tempo rastu (Sustainable Growth Rate, g) – určuje také tempo 

rastu podniku, pre ktorý nie je nutné zaisťovať dodatočné vonkajšie zdroje  

pre financovanie. Pri tomto tempe rastu sa nemení štruktúra financovania. [12] 

 

Trvalo udrţateľné tempo rastu g = ROE x aktivačný pomer          (vzorec 4.38) 
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4.2 Pyramídová sústava 
 

Pyramídová sústava ukazovateľov je typická tým, ţe vrcholový ukazovateľ 

pyramídy, ktorý má pre určitú oblasť hodnotenia maximálne syntetický charakter, je  

v druhom a ďalšom stupni pyramídy postupne rozkladaný do ukazovateľov analytických. 

Niţšie úrovne odhaľujú ukazovatele, ktoré vyvolali stav vrcholového ukazovateľa.  

Pri finančnej analýze sa najčastejšie pouţíva pyramídová sústava, pretoţe pri analýze 

finančných procesov algoritmus závislostí medzi činiteľmi má prevaţne podobu pyramídy.  

Pyramídová sústava je charakteristická podmienenosťou jednotlivých ukazovateľov. 

Ukazovateľ niţšieho radu (stupňa) je kritériom ukazovateľov vyššieho radu. Všeobecne 

systém pyramídy ukazovateľov vyjadrujeme nasledovne [7]:  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Pyramída ukazovateľov 

 

Pyramídová metóda vo finančnej oblasti najčastejšie pouţíva pre analýzu 

hospodárenia podniku . [3] 

 Pyramídové metódy definujeme ako spôsob určenia činiteľov, ktoré sa podieľajú  

na tvorbe vrcholového ukazovateľa pomocou zostavenia pyramídy ukazovateľov. Je to 

metóda príčinných súvislostí javov, sledovaných vo finančnej oblasti. Vo finančnej oblasti 

sa rozklad syntetického ukazovateľa - vrcholového na analytické ukazovatele (dielčie) 

najčastejšie uskutočňuje pomocou Du Pont systému. [12] 

 

 

 

cieľový ukazovateľ 

ukazovateľ 1   ukazovateľ 2  

ukazovateľ 1.1 ukazovateľ  1.2 ukazovateľ 2.1 ukazovateľ 2.2 
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4.2.1 Du Pont systém 

 

Pyramídový rozklad bol prvýkrát pouţitý v chemickej spoločnosti Du Pont  

de Nomeurs a dodnes ostáva najtypickejším pyramídovým rozkladom. Du Pont rozklad je 

zameraný na rozklad rentability vlastného kapitálu a na vymedzení jednotlivých poloţiek 

vstupujúcich do tohto ukazovateľa. Pravá strana Du Pont rozkladu je ukazovateľ pákového 

efektu. Z prítomnosti tohto ukazovateľa je zrejmé, ţe ak budeme vo väčšom rozsahu 

pouţívať cudzí kapitál, môţeme za určitých okolností dosiahnuť vyšších hodnôt 

rentability. Pozitívny vplyv zadlţenosti sa prejaví len vtedy ak bude firma produkovať taký 

zisk, aby vykompenzoval výšku nákladových úrokov. [8] 

 

 
Obr.2 Du Pont rozklad 

 

Zo schémy je zrejmé, ţe vrcholový ukazovateľ je moţno ďalej členiť. Ani v tejto 

podobe však rozklad nie je dokončený. Čistý zisk  sa dá ďalej rozloţiť na rozdiel trţieb 

a celkových nákladov. [8] 

Podobným spôsobom môţeme pracovať s rozkladom ROA. Tá je však tieţ zahrnutá 

v obsahu Du Pont rozklade. Príkladov pre rozklad vrcholového ukazovateľa je celá rada. 

Dá sa ale povedať, ţe pre väčšinu cieľovej skupiny finančnej analýzy je najviac zaujímavý 

Du Pont rozklad. [8] 
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5 Využitie v praxi 
 

Na ukáţku som si vybral firmu, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu.  

Z rozvahy a výkazu zisku a straty som vybral nasledovné údaje v tis. Kč., ktoré sú nutné 

k výpočtom „finančného zdravia“:  

 

Tab.1 Vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a straty firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

 

   Zdroj: Výročná správa firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

5.1 Výpočet likvidity  
 

Pre názornosť som si vybral výpočet likvidity III. stupňa. Likviditu I. stupňa počítam 

podľa vzorca 6.1 a likviditu II. stupňa podľa vzorca 6.3.  

 

Likvidita III. stupňa = Obeţné aktíva / krátkodobé záväzky 

Likvidita III. stupňa = 488 151 / 419 929 

Likvidita III. stupňa = 1,16 
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V grafe 1. uvádzam ďalšie výsledky likvidít firmy, ktorá sa zaoberá delením 

kovového materiálu: 

Graf 1. Hodnoty likvidít firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

 

Zdroj: Vlastný 

 

Tab.2. Porovnanie hodnôt likvidít uvádzaných v literatúre rôznymi autormi 

 
Zalai Vozňáková Kislingerová Růčková 

Lik. I. st. (0,2 ; 0,6) 1 0,2 (0,2 ; 1) 

Lik. II. st. (1 ; 1,5) (1 ; 1,5) (0,7 ; 1) (1 ; 1,5) 

Lik. III. st. (2 ; 2,5) (2 ; 3) (1,6 ; 2,5) (1,5 ; 2,5) 

           Zdroj: Uvedený autori 

 

Ukazovatele likvidity odhaľujú pre nás schopnosť podniku splácať svoje krátkodobé 

záväzky. Trvalá platobná schopnosť podniku je základnou podmienkou existencie úspešnej 

firmy. Pri porovnaní grafu 1. s tabuľkou 2. zistíme, ţe hodnoty nezodpovedajú  
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intervalom, ktoré uvádzajú autori publikácií. Teda firma ktorá sa zaoberá delením 

kovového materiálu nie je v dostatočnej miere likvidná ani v jednej z likvidít. Pri ďalšej 

analýze vidíme, ţe rozdiely medzi výsledkom firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového 

materiálu a tabuľkovými údajmi sú v intervale (0,5 – 1) pod doporučenou hranicou.  

Tieto hodnoty sú však podľa mňa v dnešnej dobe krízy len ťaţko udrţateľné, pretoţe bude 

čoraz viac ťaţšie získavať finančné prostriedky od neznámych veriteľov. Do budúcna  

sa ale firma bude vyvíjať lepšie. Pre získanie pohľadávok od neznámych veriteľov sa môţe 

firma zaistiť zmenkami, bankovou zárukou a dokumentárnym akreditívom alebo inými 

istiacimi inštrumentmi. V praxi sa do zmlúv vkladajú aj klauzule o nedodrţaní zmluvných 

podmienok a následných sankciách. Moţnosť, ţe k poklesu došlo len jednorázovo 

v súvislosti s prebiehajúcimi investíciami a modernizáciou firmy zamietam, pretoţe mám 

k dispozícií prehľad z posledných dvoch účtových období. V zásade sa tie hodnoty 

nemenia aj keď sú zrejmé isté rozdiely. 

Ak by nastala situácia ţe hodnoty sa budú pohybovať nad „pásmom“ uvedeným 

v tabuľke 2., dalo by sa povedať, ţe ide o výhodnú pozíciu z hľadiska získavania peňazí  

od veriteľov. Taká likvidita by nám dávala záruky z hľadiska návratnosti finančných 

prostriedkov. Treba si ale uvedomiť, ţe nadmerná likvidita bude zniţovať našu rentabilitu. 

Likvidita I. stupňa - z rozvahy je zrejmé, ţe väčšinu tvoria peniaze na účtoch 

v bankách. V pokladni je len 21 000,- Kč. Z výsledku likvidity I. stupňa  

usudzujem, ţe firma nie je schopná pokrývať krátkodobé záväzky. Odporúčam navýšiť 

sumy na účtoch i v pokladni.  

Likvidita II. stupňa – z výsledku si myslím, ţe firma nie je pripravená pokryť svojimi 

likvidnými prostriedkami a pohľadávkami krátkodobý cudzí kapitál. 

Likvidita III. stupňa – hodnotím ju ako dostačujúcu, aj keď 72% z obeţných aktív 

tvoria zásoby materiálu. Je ţiaduce zachovávať racionálnu rovnováhu medzi nákladmi  

na udrţanie malých a príliš veľkých zásob. Navrhujem optimalizáciu stavu zásob  

na základe momentálnej spotreby, minimálne však o 1/3. Z mnoţstva zásob usudzujem 

firma počíta s oţivením odbytu v nasledujúcom období.   

Pri vyšších hodnotách likvidity má podnik k dispozícií finančné prostriedky, ktoré 

nevyuţíva dostatočne. 
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 I napriek horším výsledkom likvidít, firmy ktorá sa zaoberá delením kovového 

materiálu, nie je v omeškaní so splácaním svojich záväzkov a ani nemá záväzky po lehote 

splatnosti. 

Výsledky poukazujú na nedostatok likvidných prostriedkov v majetkovej štruktúre 

firmy. Likvidita však nemôţe byť cieľom finančného riadenia podniku, pretoţe hotovosť 

okrem úroku beţných účtov neprináša veľký úţitok. 

5.2 Výpočet rentability 
 

Na ukáţku som si vybral výpočet ukazovateľa ROE. Ukazovateľ ROA počítam 

podľa vzorca 6.9 a ukazovateľ ROS podľa vzorca 6.16. 

 

ROE = čistý zisk / vlastný kapitál 

ROE = 6 168/ 97 563 

ROE = 0,063 

ROE = 6,3 % 

 

  Tab.3 Hodnoty jednotlivých rentabilít firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

 

Zdroj: Vlastný 

 

Rentabilita je vlastne meradlom schopnosti podniku dosahovať zisk. V praxi existuje 

veľmi silná väzba medzi rentabilitou a likviditou a mali by byť spolu v rámci interpretácie 

spojované. 

U ukazovateľov rentability je doporučené, aby v čase rástli. Vhodné je tieţ 

porovnávať výsledky v rámci jedného oboru. Je to preto, lebo v kaţdom obore sú rozdiely 

napr. z hľadiska štruktúry nákladových úrokov. 
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Graf 2. Hodnoty jednotlivých rentabilít firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

 

Zdroj: Vlastný 

 

 

 

  Analýzou grafu 2. som zistil, ţe všetky sledované rentability v čase klesajú.   

 

  Ukazovateľ ROS signalizuje, ţe firma vyrába s vyššími nákladmi ako 

v predchádzajúcom účtovom období, čo nehodnotím pozitívne.  V roku 2008 prevádzkový 

zisk sa zníţil oproti roku 2007 o 66,5%. Podnik by mal zníţiť svoje celkové náklady 

a zvýšiť zisk. Firma začína stagnovať. Hospodársky výsledok za rok 2008 je o 70,1 % niţší 

ako bol v roku 2007. Odberatelia váhajú s nákupom a firma začína mať problémy. 

Navrhujem zvýšiť obratovosť kapitálu a zníţiť náklady. Podľa môjho názoru, taký 

radikálny pokles hospodárskeho výsledku bol spôsobeným hospodárskou krízou. 

V ďalšom období sa firma bude snaţiť zvýšiť svoj zisk, ak bude mať vyššie objednávky.  

Hodnota ukazovateľa ROA tieţ klesá. Podnik nemá výnosy, väčšina obeţných aktív 

je uloţená v zásobách. Čo sa týka leţiakov na sklade, navrhujem zníţiť marţe, aby sa 

zvýšil obrat. Pokles zisku oproti roku 2007 tak ovplyvnil i výšku rentability celkového 

kapitálu. Rentabilita celkového kapitálu sa zníţila o 77 %. Pokles rentability bol vyvolaný 

predovšetkým poklesom trţieb, čo sa dá prisúdiť pôsobeniu súčasnej hospodárskej krízy  
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a tieţ tomu, ţe podnik má vysoké zásoby. Preto môţem odporučiť zbaviť sa prebytočných 

zásob a ušetriť tak náklady spojené s udrţiavaním a skladovaním zásob. 

Rozborom výsledkov ukazovateľa ROE som prišiel na to, ţe firma nemôţe byť 

s hodnotou ukazovateľa spokojná. Medziročný pokles je 15,77%. K tomuto poklesu viedlo 

zhoršenie podnikového výsledku a nárast zúročenia cudzieho kapitálu.  Nárast zúročenia 

cudzieho kapitálu a zlý hospodársky výsledok spôsobila začínajúca hospodárska kríza. 

K tomu sa mohla pridať aj zvýšená spotreba vlastných zdrojov a s nákladmi 

spojená modernizácia podniku. 

5.3 Výpočet ukazovateľov aktivity 
 

V tejto podkapitole uvádzam ukáţku výpočtu doby splatnosti krátkodobých 

pohľadávok.  

 

Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok = (pohľadávky x 365) / trţby 

Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok = ( 111 937 x 365 ) / 1 851 384 

Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok = 22,07 dní 

 

Obrat aktív počítam podľa vzorca 4.22, obrat zásob podľa 4.21, dobu obratu zásob 

podľa vzorca 4.20, dobu obratu aktív podľa vzorca 4.23 a dobu splatnosti pohľadávok 

podľa vzorca 4.24 a sú uvedené v tabuľke 4. 

 

Tab. 4. Tabuľka ukazovateľov aktivity za rok 2007 a 2008 

 

Zdroj: Vlastný 
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Obrat zásob by mal byť čo najvyšší (zásoby by sa mali v podniku obracať  

čo najviac). Doba obratu naopak čo najniţšia (peniaze v zásobách, pohľadávkach  

a záväzkoch by mali byť v podniku čo najkratšiu dobu). Obe veci spolu súvisia. [13] 

Doba obratu pohľadávok by mala byť podľa niektorých autorov maximálne 48 dní. 

Toto kritérium podnik spĺňa. Doba obratu aktív je nevyhovujúca, tak ako aj doba obratu 

zásob. Odporúčaná doba obratu zásob je 30 dní, čo pri porovnaní s rokom 2007 podnik 

spĺňal. Odporúčam zníţenie stavu zásob. [13]   

5.4 Výpočet ukazovateľov zadlženosti 
 

Ukazovatele zadlţenosti posudzujú mieru rizika, ktoré firma podstupuje pri štruktúre 

zdrojov. Zároveň nás informuje o schopnosti podniku znásobiť svoje zisky vyuţitím 

vlastného kapitálu. Čím väčší objem záväzkov, tým väčšia mnoţstvo prostriedkov na ich 

uhradenie. 

Na ukáţku som spracoval údaje na výpočet stupňa zadlţenosti a koeficient 

samofinancovania. Pre výpočet ukazovateľov z roku 2007 pouţijem tabuľku 1. Výsledky 

sú uvedené na porovnanie v tabuľke 5. 

 

Stupeň zadlţenosti = cudzí kapitál / celkový kapitál 

Stupeň zadlţenosti = 425 616 / 523 180 

Stupeň zadlţenosti = 0,813 

Stupeň zadlţenosti = 81,3 % 

 

Koeficient samofinancovania = vlastný kapitál / celkový kapitál 

Koeficient samofinancovania = 97 563 / 523 180 

Koeficient samofinancovania = 0,186 

Koeficient samofinancovania = 18,6 % 

 

Stupeň zadlţenosti + Koeficient samofinancovania = 1 

 

Na internete som narazil na informáciu, ţe koeficient samofinancovania (ukazovateľ 

finančnej zadlţenosti) analyzujú hlavne veritelia banky. Tento ukazovateľ  
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akceptujú, ak jeho hodnota nepoklesne pod 50%. Zvyšujúca sa hodnota stupňa 

samofinancovania dokumentuje finančnú stabilitu podniku tým, ţe vytvára dostatočný zisk 

na financovanie svojich činností.[14] 

  Tab.5 Hodnoty ukazovateľov zadlženosti firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu 

 

  Zdroj: Vlastný 

 

V našom prípade tomu tak nie je. Stupeň samofinancovania klesá a tým sa aj zvyšuje 

zadlţenosť firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu. 

5.5 Du Pontov systém 
 

Du Pont rozklad je schematické znázornenie, ktoré nám vrcholový ukazovateľ ROE 

rozdelí na dielčie hodnoty čerpané z výkazu zisku a straty a z rozvahy.  

Na obrázku 2 je znázornená schéma Du Pontovho systému, aj s dosadenými 

hodnotami z tabuľky 1. Pri porovnaní výsledkov ROE z Du Pontovho rozkladu a zo vzorca 

4.13 z predošlého výpočtu na str. 29 zistíme, ţe výsledky sa líšia rozdielom 0,06%, čo je 

spôsobené chybou pri zaokrúhľovaní.  

Pre bakalársku prácu je táto metóda vhodná a slúţi študentovi k lepšiemu 

pochopeniu ukazovateľov a pokúša sa modelovať chovanie reálneho systému. 
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Obr.2 Du Pont rozklad s dosadenými hodnotami 

5.6 Ukážka rôznych odvetví v poňatí likvidity 
 

Teraz by som rád z hľadiska odbornej literatúry poukázal na rozdiely vo sférach 

priemyslu a sluţieb. Potrebné hodnoty som vybral z jednotlivých firemných rozváh a sú 

bliţšie špecifikované v tabuľke 6.  

Ekonomická realita je zloţitá a pre kaţdý podnik špecifická a preto hodnoty optima 

sa líšia. Podľa teórie je ekonomika efektívna, pokiaľ spĺňa princíp dokonalej konkurencie. 

Medzi odborníkmi sa vedie debata, či sú v zdravotníctve splnené podmienky dokonalej 

konkurencie. 

Vo väčšine odborných publikácií som sa stretol s názorom, ţe podnik v priemysle  

by mal mať lepšie „finančné zdravie“ ako prevádzka zo sféry zdravotníctva. Odôvodnením 

bol fakt, ţe firma z priemyslu má svoje ciele: zisk, zvýšenie podielu na trhu, zvýšenie 

výrobnej kapacity a svoju dobrú finančnú kondíciu. Na druhej strane prevádzka  

zo zdravotníctva, v našom prípade nemocnica, má aj iné povinnosti. Ich primárnym cieľom 

nie je vytvárať zisk, pretoţe ich činnosť nie je len podnikateľská. Na kvalitnej činnosti 
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nemocníc dbá aj verejná správa. Ak má nejaká prevádzka problém, verejná správa 

zohľadní práve fakt, ţe nemocnica nie je zameraná na tvorbu zisku. Je schopná poskytnúť 

rôzne dotácie a regulovať ceny výstupov. Je dôleţité si poloţiť otázku, či aj u nás je 

aktuálna otázka „morálneho hazardu“.   

Nemôţeme porovnávať priemyselný podniky s nemocnicou. Tento príklad slúţi 

k vysvetleniu rozdielov. Oba subjekty sú pre spoločnosť dôleţite. Priemyselná firma kvôli 

ekonomickému rastu spoločnosti a nemocnica kvôli starostlivosti o verejnosť. 

Tab.6 Vybrané údaje z rozvahy firiem, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu a nemocnice  

 Firma ktorá sa zaoberá 

delením kovového materiálu 

Nemocnica 

krátkodobý 

finančný 

majetok 

23 591 17 427 

krátkodobé 

záväzky 
419 929 56 799 

obeţné aktíva 488 151 126 527 

krátkodobé 

pohľadávky 
111 937 66 000 

Zdroj: Vlastný 

 

V tabuľke 7 môţeme priamo porovnať likvidity jednotlivých subjektov.  

Podľa toho, čo som si prečítal v odborných publikáciách, by mal byť výsledok 

jednoznačný  

a to, ţe priemyselný firma je likvidnejšia. 

Skutočnosť je však iná. Tvrdenie, ţe firmy zo sféry zdravotníctva sa nestarajú 

o svoje „finančné zdravie“ nebude na toľko pravdivé. Z výsledkov je evidentné, ţe práve 

nemocnica je likvidnejšia ako firma, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu.  
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 Tab.7 Porovnanie likvidít firiem  

 Firma ktorá sa zaoberá 

delením kovového materiálu 
Nemocnica 

lik. I. st. 
0,056 0,307 

lik. II. st. 
0,322 1,47 

lik. III. st. 
1,16 2,23 

Zdroj: Vlastný 

Touto analýzou nechcem spochybňovať tvrdenia odborníkov. Chcem poukázať  

na fakt, ţe aj firmy zo zdravotníctva sa starajú o svoje „ finančné zdravie “ a ţe chcú mať 

zisk aj slúţiť verejnosti. Hodnoty likvidít nemocnice sa zhodujú s intervalmi, ktoré 

uvádzajú vo svojich publikáciách Doc. Ing.. Karol Zalai, CSc. a Ing. Petra Růčková.  

Sú uvedené v tabuľke č.2.  

5.7 Rýchly test 

 
Metóda Rýchly test uvádzam preto, lebo je vhodná pre odvetvia, ktoré nemajú čas  

na hlbšiu analýzu. Je vhodná najmä pre menšie firmy. Umoţňuje nám s pomerne veľmi 

dobrou vypovedacou schopnosťou „oznámkovať“ analyzovaný podnik. Metóda Rýchly 

test, ako uţ vyplýva z názvu, metódou ktorú moţno rýchlo uskutočniť, pretoţe pracuje  

so štyrmi finančnými ukazovateľmi a jednoduchou bodovou stupnicou. Metódu Rýchly 

test navrhol v roku 1990 P. Kralíček.  

Pri jeho konštrukcii boli pouţité ukazovatele, ktoré nepodliehajú rušivým vplyvom  

a vyčerpávajúcim spôsobom reprezentujú celý informačný potenciál všetkých výkazov. 

Prvé dva ukazovatele vypovedajú o finančnej stabilite podniku, tretí a štvrtý o jeho 

výnosnosti.[2] 

Výsledky porovnáme s tabuľkou 9. Nemocnicu som si vybral aj preto, lebo 

k výpočtu metódou Rýchleho testu potrebujeme aj výkaz Cash Flow. Výkaz Cash Flow  

sa zo zákona nemusí preukazovať a preto ho firma ktorá sa zaoberá delením kovového 

materiálu ani neuvádza. 
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A. Koeficient samofinancovania – charakterizuje kapitálovú silu spoločnosti a jej 

dlhodobú finančnú stabilitu a samostatnosť. 

 

A = (vlastný kapitál / celkový kapitál ) x 100                                                       (vzorec 5.1) 

 

B. Doba splácania dlhu z CF – vyjadruje, za aké časové obdobie je podnik schopný 

uhradiť svoje záväzky. 

 

B = ( Cudzie zdroje – finančný majetok / zisk po zdanení + odpisy ) x 100        (vzorec 5.2) 

 

C. Cash flow v % z výkonov – vyjadruje percento vlastných zdrojov financovania 

z výkonov. 

 

C = ( Cash flow / výkony ) x 100               (vzorec 5.3) 

           

 

D. Rentabilita celkového kapitálu  

 

        

D =  ( Zisk po zdanení / celkový kapitál ) x 100                       (vzorec 5.4) 

         

V tabuľke 8 sú potrebné údaje na výpočet ukazovateľov čerpané z finančných 

výkazov nemocnice. 

 
Tab.8 Údaje z finančných výkazov nemocnice  

 
Zdroj: Výročná správa nemocnice za rok 2008 
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Tab.9 Hodnotenie metódy Rýchly test 

 
Zdroj: CISKO, Štefan a kol. Finančná analýza podniku. 2vyd. Ţilinská univerzita Ţilina, 2006 

 

Výsledky uvádzam za dve účtové obdobia v tabuľke 10. Ak porovnáme naše 

hodnoty s tabuľkou 9, zistíme najväčšie problémy má nemocnica s rentabilitou. 

Hodnotenie z tabuľky je klasifikované ako stredné. Ako veľmi dobré sú hodnotené 

finančná situácia a aj tvorba vlastných zdrojov. Cash flow z výkonov je hodnotené ako 

stredné. 

Tab.10 Výsledky rýchleho testu nemocnice  

 

Zdroj: Vlastný 

 

Myslím si, ţe podobne ako Du Pont rozklad, je aj metóda Rýchleho testu veľmi 

vhodná pre bakalársku prácu. Študentovi slúţi na  komplexné hodnotenie firmy a pomáha 

k lepšiemu pochopeniu momentálneho stavu firmy. 
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Záver 
 

Rozbor hospodárenia podniku finančnou analýzou patrí dnes k samozrejmým 

znalostiam finančných manaţérov. V prostredí trhovej ekonomiky má svoje nezastupiteľné 

miesto. V dnešnej dobe krízy stúpa potreba informovanosti o aktuálnom stave podniku. 

Na základe odbornej literatúry som analyzoval vypovedaciu schopnosť pomerových 

ukazovateľov a ukazovateľov pyramídovej sústavy pri vyhodnocovaní hospodárenia 

podniku.  

Zadaný cieľ, ktorý bol získať účelné informácie a komplexný prehľad 

o ukazovateľoch vo finančnej analýze, som implementoval na vzorových príkladoch  

pre lepšie pochopenie. Analýzou pomerových ukazovateľov som sa snaţil prehĺbiť pohľad 

na celkové hospodárenie vybraných firiem. Došiel som k záveru, ţe jednotlivé ukazovatele 

a skupiny ukazovateľov navzájom buď priamo alebo nepriamo  na seba nadväzujú. Jeden 

ukazovateľ sám o sebe nemusí vypovedať o „zdraví“ firmy nič. Ak chceme mať presný 

obraz o stave podniku potrebujeme poznať celý rad ukazovateľov. Aţ potom sa dá utvoriť 

predstava o momentálnom stave firmy. 

Hospodársky výsledok firmy, ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu  

sa dramaticky zníţil kvôli vypuknutiu hospodárskej krízy. Z ukazovateľov rentability som 

dospel k záveru, ţe hodnoty v čase klesajú. Čo sa týka likvidity, výsledky okrem likvidity 

III. stupňa sú nevyhovujúce. Pre firmu, ktorá sa zaoberá delením kovového  

materiálu, odporúčam sledovať vývoj jednotlivých likvidít v kratších časových rozpätiach 

ako je jeden rok. Čím je častejšie sledovanie údajov, tým sme objektívnejší a môţeme 

správnejšie vyhodnotiť aktuálnu situáciu vo firme. Ďalej im radím, aby efektívnejšie 

vyuţívali svoje finančné prostriedky a zníţili stav materiálu uloţeného v zásobách.  

Pri porovnaní priemyselného podniku a zdravotníckeho zariadenia som došiel 

k záveru, ţe pri analýze likvidít oboch organizácií je rozdiel. Nemocnica je likvidná. 

Disponuje s dostatočnými prostriedkami na krytie svojich krátkodobých záväzkov. U firmy 

ktorá sa zaoberá delením kovového materiálu je to horšie. Likvidity I. a II. stupňa sú 

podpriemerné. Chcem zdôrazniť, ţe aj nemocnice sa postupom času budú chovať čoraz 

viac ako podnikateľské subjekty. 
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Analýza finančných ukazovateľov je jedna z moţností ako získať informácie 

o „finančnom zdraví“ kaţdého podniku. Treba ale uviesť, ţe samotná finančná analýza nie 

je dostatočná. Situáciu v podniku ovplyvňujú aj ďalšie faktory, napr. v logisti- 

ke, vo výrobe, v manaţmente atď.. Finančná analýza podáva prvý „impulz“ k zmenám 

a k hlbšiemu skúmaniu príčin momentálneho stavu vo firme. 

Na záver by som chcel podotknúť, ţe analýzu som robil z pohľadu externého 

pozorovateľa. Informácie som čerpal z internetu. Finančnú analýzu z pohľadu interného 

pozorovateľa môţe robiť len zamestnanec spoločnosti, ktorý má prehľad o reálnom 

fungovaní spoločnosti. 

Dúfam, ţe mnou vytvorená práca bude slúţiť čitateľom k úţitku, ako prehľad 

a pomôcka pri riešení finančnej analýzy, prípadne môţe byť aj ďalej rozširovaná. 
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Zoznam skratiek 
 

ai.- a iné 

atď. - a tak ďalej 

BV - Účtová hodnota akcie 

EAT- zisk po zdanení 

EBIT - zisk pred odčítaní úrokov a daní 

EPS - Čistý zisk na akciu 

kol. - kolektív 

Lik. - likvidita 

napr. - napríklad 

odst. - odstavec 

pohľ. - pohľadávky 

resp. - respektíve 

ROA - Rentabilita celkového kapitálu 

ROC - Rentabilita nákladov 

ROCE - Rentabilita investovaného kapitálu 

ROE - Rentabilita vlastného kapitálu 

ROS - Rentabilita trţieb 

TIE - ukazovateľ úrokového krytia 

tj. - to je 

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaný 

vyd. - vydanie 

Zb. – zbierky 
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Zoznam pojmov 
 

 

akcia – cenný papier, doklad určitého majetkového podielu akciovej spoločnosti. 

bankový akreditív - je spôsob platby, pri ktorom sa banka prostredníctvom zmluvy  

o otvorení akreditívu zaväzuje, ţe na základe ţiadosti príkazcu 

poskytne určitej osobe na účet určité plnenie, ak oprávnený splní 

do určité doby stanovené podmienky. Príkazcovi plynie 

povinnosť zaplatiť za to banke úplatu.  

dividenda – podiel na zisku akciovej spoločnosti. 

dlh - je záväzková povinnosť dlţníka. 

faktoring - podstatou je odkup krátkodobých pohľadávok spravidla bez postihu voči    

      pôvodnému veriteľovi. 

firma – trţný subjekt. 

forfaiting - je odkup bezpečne zaistených strednodobých alebo dlhodobých     

      exportných pohľadávok splatných v budúcnosti bankou alebo        

      špecializovanou finanční inštitúciou bez postihu voči pôvodného veriteľa. 

majetok - sú veci, na ktoré má organizácia vlastnícke právo. 

podnik - súbor hmotných, osobných a nehmotných zloţiek slúţiacich k podnikaniu. 

systém - je súhrn súvisiacich prvkov, zdruţený do zmysluplného celku. 

trţba - peňaţná čiastka, ktorú podnik získal predajom svojich výrobkov a sluţieb 

ukazovateľ - charakteristická číselná hodnota. 

výnos - výnos predstavuje peňaţné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich                                               

           činností za určité obdobie. 

záväzok - je dobrovoľné prijatie záväznosti voči spoločnosti alebo jednotlivcom. 

zmenka - je obchodovateľný cenný papier. Moţno ju definovať ako písomný  

záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu. Majiteľovi zmenky 

poskytuje právo poţadovať v určenej lehote úhradu, resp. výplatu 

peňaţnej sumy uvedenej na zmenke. 
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