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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situaci firmy Wistron s.r.o. v 

období let 2007 – 2011. Podkladem byly účetní výkazy firmy ze sledovaného období. 

Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části je uveden profil společnosti a 

vysvětlen pojem finanční analýza, ze které pak vychází finanční rozbor. V druhé části 

práce jsou získaná data vyhodnocena a jsou srovnávána s daty žádoucí pro rozvoj 

společnosti. 

Hlavním cílem práce je zhodnotit finanční situaci společnosti a na základě těchto 

výsledků navrhnout zásady pro zlepšení současného stavu. 

 

 

Abstract  

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the 

company Wistron s.r.o. during the time period 2007 – 2011. The base for my thesis was 

the company’s financial statements. In the first part is outlined company’s profile and 

also explained and performed the financial analysis. In the second part is the evaluation 

of data and this is compared with covetable data necessary for company growing. 

The purpose of the thesis is to evaluate current financial situation of the company 

and on base of this to propose the improvement. 
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horizontální analýza, vertikální analýza, rozdílové ukazatele, likvidita, rentabilita, 
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Úvod 
 

V tržnom hospodárstve má kupujúci právo výberu medzi konkurenčnými 

výrobkami, ich termín dodania, kvalita a cena podstatne ovplyvnia rozhodovanie o 

nákupe. Pre úspešný predaj našich výrobkov na európskom či svetovom trhu je 

podstatne zvýšenie ich kvality. Je dôležité zdôrazniť, že kvalita výrobkov je 

dominantným kritériom úspešnosti, ktorí svojim významom predstihuje v danej triede 

dokonca aj cenu. 

Súčasné obdobie sa v našej spoločnosti vyznačuje výraznými zmenami. 

Prebiehajúca ekonomická reforma je založená na návrate k trhovému hospodárstvu. 

Pluralita vlastníckych foriem a na ňu nadväzujúca suverenita podnikov, otvorenie sa 

medzinárodnej konkurencii sú nevyhnutné predpoklady efektívneho rozvoja našej 

ekonomiky.  

V tejto situácii sa finančné prostriedky stávajú základným kritériom 

ekonomických rozhodnutí. Finančné riadenie nadobúda nosný význam a sústreďuje sa 

na získanie a optimálnu alokáciu kapitálu. Úspešné finančné riadenie predpokladá dobrú 

znalosť finančnej situácie 

Pre každú spoločnosť je nevyhnutné neustále sledovať, aké dosahuje ekonomické 

úrovne a aká je jej finančná situácia. Možnosť ako dané  hodnoty zistiť  je použitím 

finančnej analýzy. Hlavnými zdrojmi, ktoré sú využité v tejto práci sú účtové výkazy 

(rozvaha, výkaz zisku a strát, výkaz o peňažných tokoch). Hlavným dôvodom, prečo pri 

zhotovovaní finančnej analýzy  z týchto výkazov čerpáme je to, že sa v nich dajú 

dôkladné vysledovať problémy spoločnosti. Dá sa pomocou nich predchádzať 

situáciám, kedy by sa firma stávala pre zákazníkov nezaujímavá.  

Pre hodnotenie finančnej situácie vo svojej bakalárskej práci som si vybrala 

spoločnosť Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., ktorá pôsobí na trhu elektrotechniky v 

Brne od roku 2007. 

Výsledkom finančnej analýzy je zhodnotenie finančnej situácie minulých rokov, 

súčasných a predpoveď možného vývoja rokov v budúcnosti. Prostredníctvom analýzy 

sa snažím zistiť v akej ekonomickej situácii sa  spoločnosť nachádza, prípadne odhaliť 

jej slabiny vo finančnom riadení. 

Práca je rozdelená do niekoľkých častí. 
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Prvú časť tvoria základné informácie o spoločnosti a analýza vonkajšieho 

prostredia.  

Ďalšie časti sú teoretické východiská finančnej analýzy, je možné ju aplikovať 

obecne pre akýkoľvek podnik, neskôr pojednáva o užívateľoch a zdrojoch analýzy. 

Stručná charakteristika jednotlivých cieľových skupín zoznamuje s prvotnými dôvodmi 

prevedeného skúmania podniku. Všetky poznatky pre teoretickú časť čerpám zo 

študijných materiálov, odbornej literatúry a internetových zdrojov, ktoré uvádzam v 

zozname  literatúry. Pre praktickú časť využívam predovšetkým údaje z rozvahy a 

výkazu zisku a strát, ale vychádzam aj z interných informácií, ktoré mi poskytol podnik. 

Na základe výsledkov som navrhla spôsoby opatrenia, ako je  možné vylepšiť 

ekonomickú situáciu spoločnosti. 

V mojom záujme je, aby výsledky čo najvernejšie vystihovali skutočnosť a aby 

boli navrhnuté riešenia zrealizované a pre podnik prínosné. 
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1. Cieľ práce a charakteristika analyzovanej firmy  
 

Cieľom bakalárskej práce je na základe získaných poznatkov analyzovať súčasnú 

situáciu pracovnej organizácie Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., zhodnotiť jej 

finančné zdravie a odkryť prípadne zlé stránky, ktoré môžu v neskoršom období 

znamenať problém. Spoločnosť v prvom dojme vyzerá ako stabilná. V dnešnej dobe je 

ale nutné byť popredu a snažiť sa neustále obnovovať a zlepšovať. Pre prevedenie 

analýzy sú využité výkazy za obdobie 2007 – 2011 a rok 2012 je zhodnotený slovne, 

keďže výkazy ešte nie sú k dispozícii. 

Brnenská pobočka je typickým montážnym závodom, pre ktorý je charakteristické 

vysoká fluktuácia zamestnancov. Firma vyrába tzv. “JUST IN TIME”, čo v preklade 

znamená “výroba na čas”. To má za následok nízke skladové zásoby, vysokú flexibilitu 

a zníženie nákladov. Ale taktiež vysokú pravdepodobnosť straty zamestnania. Firma 

podpisuje zmluvy na dobu určitú a zmluvy s novými zamestnancami na dobu neurčitú 

sú skôr výnimkou. Ideálnymi zamestnancami do výroby pre takýto typ firmy sú  

agentúrny zamestnanci. Môžu byť prepustený respektíve zamestnaný “zo dňa na deň” . 

Budem navrhovať opatrenia, ktoré predídu zlej finančnej situácií v podniku 

a spôsoby, ako predísť momentálnej krízy v podniku.   

 

 

1.1 Základné údaje o spoločnosti 
 

NÁZOV SPOLOČNOSTI :  WISTRON INFOCOMM (Czech), s.r.o. 

IČO:     277 14 152 

SÍDLO :    Brno – Slatina, Vlastimila Pecha 10, 627 00 

PRÁVNA FORMA:    Spoločnosť s ručením obmedzením 

 

Spoločnosť je rozdelená do dvoch prevádzkových oddelení : 

- Výrobná 

- Opravárenská 

 

 

 



FAKULTA PODNIKATELSKÁ  Ústav financí   

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 montážna linka    Obr.2 výrobná hala 

 

Obidve oddelenia sa nachádzajú v Brne. Každé oddelenie má svoje vlastné útvary 

prípravy, výroby a predaja. Okrem toho má spoločnosť personálne oddelenie, finančné 

oddelenie, IT oddelenie. Tieto oddelenia poskytujú služby ako sú strategické 

plánovanie, financie, ľudské zdroje a informačné technológie obomi prevádzkovým 

oddeleniam. 

 

 

 

Obr.3 Celosvetové pôsobenie firmy Wistron 

 
 
 
 
 



FAKULTA PODNIKATELSKÁ  Ústav financí   

 

 

14 

 

1.2 História firmy WISTRON 
 

Spoločnosť Wistron tvorí mnoho výrobných a tiež nevýrobných oblastí a 

oddelení, ktoré úzko spolupracujú. Wistron InfoComm (Czech) je dcérskou 

spoločnosťou taiwanského koncernu Wistron. Spoločnosť s medzinárodným 

personálnym obsadením má zjednaný jazyk pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu 

angličtinu. Tento koncern má svoje riadiace ústredie v hlavnom meste Taiwanu – v 

Taipei. Ostatné závody alebo zákaznícke strediská koncernu sa okrem Brna v Českej 

republike nachádza v Mexiku, v USA, v Číne, Malajzii a na Filipínach. Počet 

zamestnancov celosvetovo je zhruba 30.000 zamestnancov. 

Moderný závod Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. vznikol v Brne – Slatine v 

januári 2007. V krátkej dobe narástol počet zamestnancov zo začiatočných 4 na 25, 

v roku  2011 je nárast až  na neuveriteľných  2 312 zamestnancov. Bohužiaľ vplyvom 

ekonomickej krízi rok 2012 nebol veľmi prínosný a momentálny stav v roku 2013 je 

263zamestnancov. V brnenskom závode sú vyrábané servery, desktop, súčasťou je aj 

opravárenské centrum ERC a od jari 2009 aj LCD televízory a monitory.  

Našim cieľom je včasná a kvalitná výroba produktov podľa požiadaviek 

zákazníkov a spokojnosť našich zamestnancov. (1) 

 

 

1.3 Predmet podnikania 
 

 V obchodnom registri je uvedený predmet podnikania: 

- Výroba, obchod a služby 

- Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 

elektronických a telekomunikačných zariadení 

 

 

1.4 Organizačná štruktúra 
 

Jednateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti WCZ je pán James S. Tsai. 

Manažment spoločnosti je tvorený manažérmi, ktorí vedú jednotlivé oddelenia. 
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Obr.4 Organizačná štruktúra výrobného závodu 

 

 

1.5 Firemná kultúra 
 

Firma ponúka svojim zákazníkom perfektné výrobky a excelentný servis. Kľúčom 

k úspechu nie je len inteligentná technológia, moderné výrobné zariadenie, ale aj 

zaistenie bezpečnosti a profesionálneho prístupu všetkých pracovníkov.  

Spoločnosť sa vyznačuje priateľským  a otvoreným prístupom v jednaní so 

všetkými zamestnancami, ktorí sa môžu tešiť z uznania a ocenenia. Spokojnosť 

zamestnancov je veľmi podstatná a dôležitá. Pokiaľ majú zamestnanci návrh na 

vyriešenie otvorených otázok, problémov, alebo vylepšenia môže sa priamo obrátiť na 

svojho nadriadeného alebo kontaktovať personálnu manažérku. 

Súčasťou firemnej kultúry je politika sociálnej zodpovednosti (Wistron Corporate 

Social Responsibility Policy) a Kódex chovania elektronického priemyslu (EICC). Ide o 

súhrn štandardov, ktorých cieľom je zaistiť, aby pracovné podmienky v elektronickom 

priemysle boli bezpečné a aby sa so zamestnancami zachádzalo dôstojne a s úctou. 
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1.6 Komunikácia 
 

Vedenie WCZ vidí dôležitú firemnú komunikáciu ako nevyhnutnú súčasť 

v oblastiach: 

- Podpora zvyšovania povedomia o firemných procesoch a nadriadených medzi 

personálom WCZ 

- Interná a externá komunikácia na všetkých úrovniach hierarchie Wistronu 

- Súčasťou komunikačných meetingov sú aj informácie o jednotlivých systémoch 

riadenia ( napr.: vyhlasovanie predstaviteľov vedenia, zmeny, zavedenie nových 

systémov, predstavenie politiky) 

 

Spôsoby vonkajšej komunikácie: 

- Zákazník 

- Telefonické hovory 

- Webové stránky www.wistron.com  

- Upútavky na webe pracovných príležitostí ( www.jobs.cz ) 

- Novinári – v prípade, že miestne noviny žiadajú o interview 

- S managementom spoločnosti, je ale nutné informovať Public relation managera 

v WHQ 

- Firemná e-mailová adresa užívaná pre obecnú komunikáciu je  

wcz_infor@wistron.com  

 

Ďalšie spôsoby komunikácie: 

- Správy e-mailom pre zamestnancov, ktorí majú prístup k internetu 

- Informácie od managementu, komunikačné stretnutia s jednateľom spoločnosti 

- Pravidelné schôdzky jednotlivých oddelení 

- Pravidelné stretnutia výrobného oddelenia s vedúcim týmu 

- Informačná nástenka 

- Reklama –  www.jobs.cz  

- Xms Training Web 

- Prostredníctvom novín 
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1.7 Environmentálna politika/GP politika  
 

Spoločnosť Wistron, je predný svetový dodávateľ technologických služieb (TSP) 

v informačnom a komunikačnom priemysle. Jeho výrobky a služby môžu mať dopad na 

životné prostredie. Pre minimalizáciu týchto dopadov sa Wistron zaväzuje k redukcii 

nešetrnej  spotreby prírodných zdrojov, prevencii  znečistení na nulovom používaní 

obmedzených a zakázaných materiálov alebo zlúčenín, šetrenia energie spojené s 

rozvojom, produkciou a užitím jeho výrobkov, k realizácii recyklačných 

a obnoviteľných programov pre hociktorý kľúčový odpad. Využitím programu “Zelený 

produkt” u našich výrobkov a starostlivý  výber surovín a dodávateľov, umožňuje 

aktívne presadzovať  znižovanie znečistení a to prijatím technológií, ktoré sú šetrné 

k životnému prostrediu  tam, kde je to možné. 

Wistron sa  zaväzuje v súlade s lokálnymi platnými právnymi a regulačnými 

požiadavkami, ktoré súvisia  s jeho činnosťou, produktmi  a službami, rovnako aj v 

plnení požiadaviek  a očakávania  zákazníka. Cieľom Wistronu je zaistiť efektívnosť a 

ziskovosť spoločnosti neustálym smerovaním k udržaniu a zlepšeniu 

Environmentálneho systému tak, aby splňoval zavedené a súvisiace normy tam, kde je 

to možné. Je zaviazaný pravidelne posudzovať svoje výkony a  pokračovať v neustálom 

zlepšovaní, k ďalšiemu znižovaniu znečistení. (2) 

 

 

1.8 Porterov model konkurenčného prostredia 
 

M. Porter  tvrdí: „ Čím je každá sila mocnejšia, tým viac sú existujúce podniky v 

odvetví obmedzené vo svojej schopnosti zvyšovať ceny a dosahovať vyššie zisky.” 

Podľa Porterovho vymedzenia silná konkurenčná sila sa považuje za hrozbu, pretože 

znižuje zisk. Slabá konkurenčná sila sa môže považovať za príležitosť, pretože dovolí 

podniku dosiahnuť vyšší zisk. 

Model slúži k analýze konkurenčného prostredia v ktorom sa firma nachádza. 

Podľa neho je konkurencia určovaná práve piatimi základnými činiteľmi (faktormi): 
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• Vyjednávacia sila zákazníkov 

Veľkosť vyjednávacej sily závisí od ich schopnosti klásť podmienky pri 

nákupe tovarov alebo služieb. Vyjednávacia sila zákazníkov je hrozbou, keď sú 

schopní požadovať nižšie ceny a vyššiu kvalitu nakupovaných produktov, 

pričom ich nároky sa dajú uspokojiť len pri vyšších nákladoch. Naopak, mala 

vyjednávacia sila zákazníkov dáva podniku príležitosť zvyšovať ceny a 

dosahovať vyššie zisky. 

 

• Vyjednávacia sila dodávateľov 

Vyjednávacia sila dodávateľov predstavuje hrozbu, keď sú schopní 

zvyšovať ceny, ktoré odoberajúci podnik musí zaplatiť za svoje vstupy, alebo 

znižovať kvalitu vstupov, a tak znižovať ziskovosť odberateľa. Naopak, slabí 

dodávatelia dávajú odberateľovi príležitosť znižovať ceny vstupov a požadovať 

ich vyššiu kvalitu. 

 

• Hrozba vstupov nových konkurentov 

Potenciálni konkurenti sú podniky, ktoré nepôsobia v príslušnom odvetví. 

Sú ale schopné vstúpiť do odvetvia a konkurovať. Vysoká pravdepodobnosť 

vstupu nových konkurentov ohrozuje veľkosť trhových podielov ziskov 

existujúcich podnikov.  

 

• Rivalitou firiem pôsobiacich  na danom trhu: 

Najmocnejšou spomedzi piatich konkurenčných síl je zvyčajne 

konkurenčný boj medzi súperiacimi podnikmi. Podniky si vytvárajú 

konkurenčnú stratégiu, aby predstihli svojich rivalov, alebo ubránili dosiahnutú 

pozíciu. Získanie predstihu je silným motívom konkurenčnej stratégie. 

Konkurenčný boj môže nadobudnúť mnoho foriem a rôzny stupeň intenzity. 

Konkurenčnými zbraňami sú ceny, kvalita, služby, záruky, reklama, 

maloobchodné a veľkoobchodné siete, inovácie, atď. 
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• Hrozba substitútov  

Substitút je výrobok alebo služba, ktorý môže nahradiť /substituovať/ 

pôvodný výrobok alebo službu, pretože uspokojuje podobné potreby. Zvyčajne 

pochádza z iného než z pôvodného odvetvia. Spravidla, čím je cena substitútu 

nižšia a jeho kvalita vyššia, čím nižšie sú náklady na prestup od tradičného 

produktu k substitučnému, tým vážnejšie sú hrozby vyvolané substitúciou. 

Náklady na prestup v prípade substitútov výrobných zariadení predstavujú 

náklady na preškolenie pracovníkov, dodatočné technické vybavenie, 

technickú pomoc, overovanie kvality, ako aj psychické kvality na pretrhnutie 

starých dodávateľských väzieb a nadviazanie nových. Ak náklady na prestup 

sú príliš vysoké, tak predajca substitútov musí ponúknuť výrazné prevádzkové 

úspory alebo značný prírastok výkonu, aby získal nového zákazníka. (9) 

 

 

 

Schéma č.1  Porterov model konkurenčného prostredia (10) 
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1.9 SWOT  analýza spoločnosti  
 

SWOT je  skratkou anglických slov : Strenghts (silné stránky), Weakness (slabé 

stránky), Opportunities (príležitosti), Threats (hrozby). Metóda je založená na 

klasifikácii a ohodnotení jednotlivých faktorov, ktoré sú rozdelené do 4 základných 

skupín, t.j. na jednej strane silne a slabé faktory,  vyjadrujúce vnútornú stránku 

organizácie a na druhej strane možné príležitosti a hrozby ako vlastnosti vnútorného 

okolia. (4) 

 

• Silné stránky   

- Výhodné umiestnenie firmy (ľahká dostupnosť pre zamestnancov, vlastný 

autobus) 

- Silné finančné zázemie 

- Spolupráca s firmou Sony �  využitie najmodernejších technológií a výrobných                       

procesov 

- Komunikácia medzi zákazníkmi a spoločnosťou ���� meetingy - snaha nájsť 

riešenie  oboch strán 

- Multikultúrna spoločnosť 

- Bonusový systém pre zamestnancov � veľká motivácia 

- Široký výber benefitov (športové aktivity, deň voľna navyše tzv. „sickday“, 

stravenky) 

 

• Slabé stránky - propagácia firmy na internete 

    - prezentácia firmy pre neodbornú verejnosť 

    - chýbajú skúsení pracovníci s dlhodobou praxou v obore a snaha  

      udržať už zaškolených zamestnancov 

    - nižší objem predaja v zimnom období 

    - vnútorná komunikácia 

    - nevyužité poznatky zo školení 

 

• Príležitosti  - oslovenie nových potenciálnych zákazníkov 

    - trh práce 

    - zaškolenie  
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• Hrozby  - strata zákazníkov 

    - pokles výroby v zimnom období 

    - ukončenie výroby 

 

1.10 Dodávatelia, zákazníci, konkurencia 
 

Firma volí v prvom rade lokálnych dodávateľov po Strednej Európe (Česko, 

Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Hlavné dôvody: 

- Šetrenie na doprave – výroba „Just in time“ (nemajú skladový materiál, 

dodávatelia dodávajú do zmluvného krátkodobého termínu) 

- Skrátenie času na vybavovanie reklamácii (nehrozí zastavenie výroby) 

Dodávatelia plastových  dielov: 

- LIAN-YI PRECISION LTD ( Zhong Shan)  

- MACKING COMPANY LTD ( China) 

 

Dodávatelia LCD panelov: 

- WISTRON INFOCOMM (Zhong Shan) 

- AUO ( Taiwan) 

 

Dodávatelia obalových materiálov: 

- WISTRON INFOCOMM (Zhong Shan) 

 

Zákazníci: 

- HAIER ( súčasný zákazník) 

- SONY,LENOVO, ACER, DELL, TOSHIBA (minulí zákazníci) 

 

Konkurencia: 

- QISDA CZ s.r.o. 

- FOXCONN CZ s.r.o. 

- ACER  CZ s.r.o. 

- PANASONIC CZ s.r.o. 
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2 Teoretické východiská a riešení  
 

Kapitola je zameraná na teoretické poznatky v oblasti finančnej analýzy, ako 

východiska pre ich aplikáciu v praxi. Jej súčasťou je vymedzenie pojmov týkajúcich sa 

finančnej analýzy a popis jej zdrojov a užívateľov. Najväčší dôraz je kladený na popis 

vybraných ukazovateľov a metód finančnej analýzy. 

 

2.1  Charakteristika finan čnej analýzy  
 

Finančná analýza je najrýchlejšou, najúčinnejšou metódou posúdenia finančnej 

situácie a veľmi dôležitým nástrojom k posúdeniu finančnej situácie podniku najmä v 

súčasnej dobe, kedy je konkurencia na trhu veľmi široká a presadiť sa je stále ťažšie. 

Umožňuje nám nahliadnuť do minulosti, kde nám zobrazuje vývoj spoločnosti po dobu 

sledovaného obdobia.  

Na druhú stranu nám zo získaných výsledkov pomáha vytvárať finančné a 

strategické plánovanie uplatňované v ďalších rokoch činnosti. Dokáže s časovým 

predstihom informovať o možných problémoch v hospodárení firmy a pomocou 

vhodných ukazovateľov firmy a pomocou vhodných ukazovateľov upozorniť na nutnú 

zmenu v ekonomickom procese.  

Pri jednoduchšej štruktúre firme s prehľadným zastúpením majetku a iných 

finančných zdrojov, výroby aj odbytu je možno spracovať hodnotenie detailnejšie a 

kvalitnejšie pre úroveň. Firmy by taktiež mali zvážiť efektívnosť práce s účtovnými 

dátami. Ktorá má oveľa väčšiu efektivitu, než je tomu u veľkých nadnárodných 

spoločnostiach a bankách, ktoré s týmito dátami pracujú. 

Taktiež je jedným z prostriedkov finančného riadenia. Vhodným východiskom je 

rozbor podnikových výsledkov prostredníctvom analýzy účtových výkazov. 

Ekonomické prostredie trhu sa neustále mení a s tým dochádza aj ku zmenám v 

hospodárení podniku. Ak chcete byť podnik úspešný, neobíde sa bez rozboru finančnej 

situácie svojho hospodárenia. 

Každá firma je ovplyvňovaná celým radom udalostí, ktoré predstavujú rôzne 

finančné transakcie. Všetky tieto transakcie tvoria veľkú množinu dát, ktoré zároveň 

formujú finančnú štruktúru firmy a určujú jej finančnú situáciu. Tieto informácie sa 

týkajú ďalšieho vývoja a zároveň znamenajú pohľad späť.  
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Firma sa nachádza v určitom ekonomickom, finančnom, právnom a daňovom 

prostredí. V dôsledku toho finančnú situáciu ovplyvňujú nielen vnútorné, ale aj 

vonkajšie faktory. Podnik musí pri rozhodovaní v konkrétnych situáciách zvažovať veľa 

vplyvov, ktoré v každom okamihu pôsobia na finančné hospodárenie firmy.  

Finančná analýza zaisťuje spätnú väzbu medzi uskutočnenými rozhodnutiami a 

ich predpokladaným efektom na jednej strane a skutočnosťou na strane druhej. 

Predmetom je úzko spojená s finančným účtovníctvom, ktoré obsahuje z hľadiska 

finančnej analýzy pomerne presné hodnoty viac-menej izolovaných peňažných údajov, 

vzťahujúcich sa k určitému časovému okamihu a je primárnym zdrojom informácií 

potrebných pre finančné rozhodovanie. Nedostatkom týchto informácií z hľadiska 

finančného riadenia je zobrazovanie minulosti bez výhľadov do budúcnosti. K 

prekonaniu tohto nedostatku slúži finančná analýza, ktorá pomocou porovnávania 

získaných údajov navzájom, rozširuje ich vypovedaciu schopnosť. Umožňuje teda 

dospieť k určitým záverom o hospodárení podniku a jeho finančnej situácii, na základe 

ktorých je možné činiť rozhodnutia.  

Účelom a zmyslom finančnej analýzy je teda vykonať diagnózu finančného 

hospodárenia podniku, komplexným zhodnotením všetkých jeho zložiek, s prípadným 

zameraním na vybrané zložky. (4) 

Z časového hľadiska rozlišujeme pri finančnej analýze dve roviny. V prvej rovine, 

v ktorej pracujeme s dátami ex post, sa ohliadame do minulosti a hodnotíme vývoj 

finančnej situácie podniku až do súčasnosti. V rovine druhej pracujeme s dátami exante, 

teda údajmi získanými z finančnej analýzy, ktoré tvoria základ pre finančné plánovanie. 

V tejto rovine sa teda skúmajú finančné perspektívy podniku. (5) 

 

2.2 Užívatelia finančnej analýzy a účtovných výkazov 
 

Finančná analýza je rozbor akejkoľvek činnosti, v súvislosti s ktorou je možné 

uvažovať o čase a peniazoch. Z tohto dôvodu je predmetom záujmu väčšiny subjektov, 

ktoré s ním prichádzajú do styku. Tieto subjekty možno nazvať užívateľmi finančnej 

analýzy. Každý užívateľ pritom musí pred spracovaním samotnej analýzy formulovať 

ciele, ku ktorým má analýza dospieť. Na ich základe sa volí optimálna metóda, 

zodpovedajúca časovej a finančnej náročnosti analýzy z pohľadu nákladov na jej 



FAKULTA PODNIKATELSKÁ  Ústav financí   

 

 

24 

 

vypracovanie. Užívateľov finančnej analýzy členíme z hľadiska ich vzťahu k podniku 

na interných a externých. (7) 

• Manažéri využívajú účtovné výkazy a informácie plynúce z nich pre dlhodobé a 

operatívne riadenie podniku. Znalosť finančnej situácie podniku im uľahčuje 

rozhodovanie pre získavaní finančných zdrojov, vrátane správy majetkovej 

štruktúry podniku a výberu financií. manažéri majú prístup k informáciám počas 

roka a nemusia čakať na účtovú uzávierku 

• Investori,  akcionári, alebo vlastníci sú prvoradými užívateľmi účtových 

výkazov. Súčasný investori  očakávajú, že vložený kapitál do spoločnosti bude 

zhodnotený a výnosný, preto sledujú finančné účtovníctvo. Investori zvažujú 

umiestnenie svojich peňažných tokov do spoločnosti, si ako prvé potrebujú 

overiť, či ide o správny krok. 

• Banky  požadujú čo najviac informácii o finančnom stave svojho dlžníka, alebo 

o potenciálnom dlžníkovi. Banka môže však zmeniť úverové podmienky, pokiaľ 

podnik prekročí hranicu vopred stanovených ukazovateľov. 

• Obchodný partneri sledujú vo finančnej analýze informácie o  schopnosti 

splácať svoje záväzky vo vopred stanovenom termíne, ide im o krátkodobú 

prosperitu. Stáli dodávatelia sa zameriavajú na dlhodobú stabilitu spoločnosti 

ako perspektívneho zákazníka. Odberatelia majú záujem o stabilitu dodávateľov 

z dôvodu zaistenia dodávok. 

• Konkurenti zrovnajú výsledky hospodárenia s vlastnými výsledkami. 

• Zamestnanci majú záujem o zachovanie svojich pracovných miest a mzdových 

podmienok, preto sa hodne ľudí zaujíma o perspektívu firmy. 

•  Štát a jeho orgány využívajú finančno-účtovné dáta z mnohých dôvodov, pre 

štatistiku, kontrolu plnenia daňových povinností, pre kontrolu podnikov zo 

štátnej účasti, rozdeľovanie dotácii a podobne. (8) 
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2.3 Zdroje informácii pre finan čnú analýzu 
 

Finančná analýza potrebuje veľké množstvo údajov z rôznych informačných 

zdrojov. Postupné kroky finančnej analýzy sú: 

• Dáta 

• Metódy analýzy 

• Prevedenie analýzy 

• Interpretácia výsledkov analýzy 

• Formulácia záverov a úsudkov 

 

Zdroje finančných informácii vychádzajú z účtových výkazov (rozvaha, výkaz 

ziskov a strát, prehlaď o peňažných tokoch, príloha k účtovej uzávierke), výročné 

správy a vnútorné dáta z ročných správ. (8) 

 

 

2.4 Metódy finančnej analýzy  
 

Klasická finančná analýza obsahuje dve navzájom prepojené časti (6): 

•    kvalitatívne, tzv. fundamentálnu analýzu 

•    kvantitatívne, tzv. technickou analýze  

 

Kvalitatívna, tzv. Fundamentálna analýza  

Zameriava sa na vyhodnotenie skôr kvalitatívnych údajov o podniku, pričom 

základnou metódou analýzy je odborný odhad založený na hlbokých empirických aj 

teoretických skúsenostiach analytika. Jedná sa o analýzu vplyvu: 

 

•  Vnútorného a vonkajšieho ekonomického prostredia podniku 

• Práve prebiehajúcej fázy života podniku 

• Charakteru podnikových cieľov 

 

Patrí sem napríklad SWOT analýza, metóda kritických faktorov úspešnosti, 

metóda analýzy portfólia dvoch dimenzii alebo Argentiho model. Kvantitatívna  analýza 

vytvára základný rámec pre technickú (kvantitatívnu) finančnú analýzu. (6) 
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Technická finančná analýza:  

Kvantitatívne spracovanie ekonomických dát s použitím matematických, 

matematicko-štatistických a ďalších algoritmizovaných metód, pričom výsledky 

spracovania sú znova kvantitatívne, ale aj kvalitatívne vyhodnotené. (7)  

 

2.5 Analýza absolútnych ukazovateľov 
 

•  analýza trendov (horizontálna analýza) 

•  percentný rozbor (vertikálna analýza) 

           

Horizontálna analýza 

Analýza porovnáva zmeny ukazovateľov v čase. Vychádzajúce dáta sú obsiahnuté 

v účtových výkazoch firiem a ďalej vo výročných správach za posledných 5 – 10 rokov. 

Berieme do úvahy aké zmeny absolútnej hodnoty, tak aj percentné zmeny 

v jednotlivých položkách výkazov, po riadkoch horizontálne. Táto metóda patrí medzi 

najjednoduchšie a najpoužívanejšie.  

 

Absolútnu výšku zmeny jednotlivých položiek vypočítame: 

 

Zmena roku n = hodnota roku n – hodnota roku (n – 1)  

 

Percentnú zmenu vypočítame: 

Zmena roku � k roku �� –  1� �
absolut. výšky zmeny

hodnota roku �� –  1�
 � 100     �%! 

 

 

Vertikálna analýza 

Posudzuje sa jednotlivá štruktúra aktív a pasív firmy. Zo štruktúr je zrejmé, aké je 

zloženie hospodárskych prostriedkov potrebných pre výrobné a obchodné aktivity firmy 

a z akých zdrojov boli zakúpené. Na schopnosti vytvárať  a udržovať rovnovážny stav 

majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita firmy. Technika sa označuje za 

vertikálnu, pretože pracuje  v jednotlivých rokoch v smere od hora dole. 
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2.6   Analýza cash-flow 
 

Analýza je založená na príjmoch, výdajoch a vyjadruje reálne toky peňazí a ich 

zásob v obchodnom podniku. (6) 

Cash-flow vyjadruje tok peňažných prostriedkov podniku. Z tohto výkazu 

vychádzajú základy pre riadenie likvidity podniku lebo: 

- vzniká rozdiel medzi nákladmi a výdajmi a medzi výnosy a príjmy  

- vzniká rozdiel medzi pohybom hmotných prostriedkov a ich peňažným 

vyjadrením 

- vzniká časový nesúlad medzi hospodárskymi operáciami vyvolávajúcimi náklady 

a ich finančným zachytením  

 

2.7      Analýza pomerových ukazovateľov 
 

Pomerové ukazovatele patria medzi najrozšírenejšiu metódu finančnej analýzy. 

Mnohokrát sa o nej hovorí ako o jadre finančnej analýzy. Charakterizujú vzájomný 

vzťah medzi dvoma alebo viacerými absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich podielu.  

Veľkosť vypočítaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov , je častým omylom 

predstava, že je možné stanoviť nejaké pevné „ doporučené“ či dokonca „ optimálne“ 

hodnoty pomerových ukazovateľov, ktoré majú univerzálne platnosť. (11) 

Ukazovatele sa obvykle združujú do skupín, pričom každá skupina sa viaže 

k niektorému aspektu finančného stavu podniku. Spravidla sa sleduje 5 skupín 

ukazovateľov: 

 

1) Ukazovateľ rentability (ziskovosti, výnosnosti) 

Rentabilita je merítkom schopnosti podniku dosahovať zisk pomocou 

investovaného kapitálu a tým tak vytvárať nové zdroje. Obecne je rentabilita 

definovaná ako pomer zisku a určité formy kapitálu. Táto skupina ukazovateľov je 

používaná pre hodnotenie a komplexné posúdenie celkovej efektívnosti podniku. 

Konštrukcie ukazovateľov sa často líšia nielen podľa toho, aký  kapitál sa 

dosadzuje do menovateľa obecného zlomku, ktorý vyjadruje rentabilitu, ale 

taktiež podľa toho, aký zisk sa do tohto zlomku dosadzuje. V anglosaských 

zemiach sú spravidla vykazované nasledujúce kategórie zisku (13):  
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EBDIT (Earnings Before Depreciation, Interest and Taxes) 

� Zisk pred odpočítaním odpisov, úrokov a daní 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) 

� Zisk pred odpočítaním úrokov a daní 

� Prevádzkový hospodársky výsledok 

EBT (Earnings Before Taxes) 

� Zisk pred zdanením 

EAT (Earnings After Taxes) 

� Zisk po zdanení 

� Čistý zisk 

 

 

Schéma č.2 Grafické znázornenie jednotlivých kategórii zisku (15) 

 

Pre výpočet ukazovateľov rentability vždy dosadzujeme do čitateľa zlomku EBIT. 

EBIT sa rovná prevádzkovému hospodárskemu výsledku, ktorý sa vypočíta ako rozdiel 

prevádzkových výnosov a prevádzkových nákladov. Tento typ hospodárskeho výsledku 

sa viac vypovedajúci než napr. Čistý zisk, lebo analyzuje iba prevádzkovú stránku 

hospodárenia spoločnosti.  

Použitie tohto zisku som si vybrala z dôvodu, že výnosnosť podniku nie je 

ovplyvňovaná vonkajšími vplyvmi, ako sú napríklad prepočty daní, zložité finančné 
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operácie, v ktorých hrajú veľkú úlohu kurzové zisky a straty, ktoré podnik nemôže 

ovplyvniť. V praxi sa najviac používajú títo ukazovatelovia:  

• Rentabilita vloženého kapitálu (Return On Investment – ROI)  

Patrí k najdôležitejším ukazovateľom, ním sa hodnotí podnikateľská 

činnosť firiem. Vyjadruje, s akou účinnosťou pôsobí celkový kapitál 

vložený do podniku, nezávisle na zdroji financovania. Pretože neberie v 

úvahu daň, ani úroky je vhodný pre zrovnanie  rôzne zdanených a 

zadlžených podnikov. (6)      
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• Rentabilita celkových vložených aktív (Return On Assets – ROA)  

Tento ukazovateľ vyjadruje celkovú efektívnosť firmy, jej výnosnú 

schopnosť, alebo tiež  produkčnú silu. Odráža celkovú výnosnosť kapitálu 

bez ohľadu na to, z akých zdrojov boli podnikateľské činnosti financované. 

Ukazovateľ  hodnotí výnosnosť celkového vloženého kapitálu a je 

použiteľný pre meranie súhrnnej efektívnosti. (14) 
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• Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Return On Capital Employed 

– ROCE) 

Na tento ukazovateľ  je potreba nazrieť z pohľadu strany pasív v rozvahe 

a do ukazovateľa vstupujú dlhodobé dlhy, ku ktorým patrí emitované 

obligácie a dlhodobé bankové úvery, a taktiež vlastní kapitál. Kategórie 

investovaného kapitálu predstavuje súčet prostriedkov dlhodobo vložených 

veriteľovi a prostriedkov od akcionárov. Ide  o ukazovateľ , ktorý vyjadruje 

mieru zhodnotení všetkých aktív spoločnosti financovaných vlastním a 

cudzím dlhodobým kapitálom. Komplexne vyjadruje efektívnosť 

hospodárení. (14) 
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• Rentabilita vlastného kapitálu (Return On Equity – ROE)  

Vyjadruje výnosnosť kapitálu vloženého akcionármi alebo vlastníkmi do 

podniku. Jedná sa o ukazovateľ, pomocou ktorého môžu investori zistiť, či 

je ich kapitál reprodukovaný s náležitou intenzitou odpovedajúcou riziku        

investície. (14) 
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• Rentabilita tržieb (Return On Sales – ROS) 

Do položky tržieb sa najčastejšie zahrnujú tržby, ktoré tvorí prevádzkový 

výsledok hospodárenia, ale je možné zahrnúť tržby rôzne, niektoré 

použijeme namiesto prevádzkového výsledku hospodárenia čistý zisk. Títo 

ukazovatelia vyjadrujú schopnosť podniku dosahovať zisk pri danej úrovni 

tržieb. (14) 
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2) Ukazovateľ aktivity 

Meria schopnosť spoločnosti využívať investované finanční prostriedky a 

merať viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v jednotlivých druhoch aktív a 

pasív. Ich rozbor slúži predovšetkým k hľadaniu odpovedi na otázku, ako 

hospodárime s aktívami, ich jednotlivými zložkami a taktiež aký má takéto 

hospodárenie vplyv na výnosnosť a likviditu. (6) 

Medzi najpoužívanejší ukazovateľ aktivity patrí napr. doba obratu zásob, doba 

inkasa pohľadávok atd. 

 

• Obrat Celkových Aktív (OCA, total assets turnover ratio) 

- Tento ukazovateľ má vo finančnej analýze kľúčovú úlohu, spojuje 

rozvahu s výkazom zisku a strát 

- Hovorí koľko jednotiek tržieb pripadá na jednotku celkových aktív 

- Za štandardnú hodnotu sa uvádza interval medzi 1,6 – 3 hodnoty bodu 
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- Ak je hodnota  ukazovateľa  < 1,5 je nutné preveriť  možnosti 

efektívneho zníženia celkových aktív. (14) 
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• Doba Obratu Zásob (DOZ, stock turnover ratio) 

- Počíta sa pre každý druh zásob zvlášť a signalizuje nadbytočné zásoby 

- Udáva za koľko dní sa nám vrátia vložené prostriedky  do zásob 

v tržbách 

- Takéto spracovanie nesmie byť na úkor výroby, alebo predaja (6) 
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• Doba Obratu Pohľadávok (DOP, debitor days ratio, average collection 

period) 

- Ukazuje dobu, po ktorú podnik musí čakať, pokiaľ obdrží  platby za 

predaný tovar 

- Podnik má záujem na čo najkratšiu dobu inkasa 

- Za prijateľnú dobu je uvádzané 48 dní, za nežiaducu dlhšiu než           

90 dní (6) 
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• Doba Obratu Záväzkov (DOZ, payables turnover ratio) 

- Priemerná doba odkladu platieb 

- Ukazuje, ako dlho firma odkladá platbu faktúr svojim dodávateľom 

- Popisuje platobnú morálku firmy voči dodávateľom (6) 
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3) Ukazovateľ zadlženosti 

Informujú o tom, z akých zdrojov spoločnosť financuje svoje aktíva. Zobrazujú 

pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania. Zadlženosť  nemusí byť 

len negatívnou charakteristikou podniku. Rast zadlženosti môže viest k navýšeniu 

celkovej rentability. 

 Zvýšenie zadlženosti môže firmu dostať do finančnej nestability. U veľkých 

podnikov je v súčasnosti nemožné, aby svoje aktíva financovali len z vlastných 

zdrojov. (6) 

 

• Celková zadlženosť  

Tento ukazovateľ je niekedy nazývaný ukazovateľom veriteľského 

rizika. Vypočítame ho ako podiel cudzieho kapitálu k celkovým aktívam. 

Často je používaný investormi, ako jedna z vychádzajúcich informácii 

potrebných pri rozhodovaní, či do podniku poskytnúť ďalšie zdroje. 

Veritelia preferujú nízky ukazovateľ zadlženosti. (6) 
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• Koeficient samofinancovania  

Tento ukazovateľ dáva prehľad o finančnej štruktúre podniku, do akej 

veľkej miery sú aktíva financované vlastným kapitálom. Slúži ako doplnok 

k ukazovateľov celkovej zadlženosti. (6)  
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• Úrokové krytie 

Úrokové krytí udáva, koľkokrát je firma schopná hradiť úroky zo svojho 

zisku. Vyjadruje sa ako podiel zisku pred odpočítaním úrokov a daní a 

celkovým ročným úrokovým zaťažením. (6) 
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4) Ukazovateľ likvidity 

Schopnosť podniku splácať svoje dlhy patrí medzi základné podmienky jeho 

existencie. Podnik je plne likvidní vtedy, keď má  dostatočnú výšku peňažných 

prostriedkov na včasnú  úhradu splatných dlhov. Likvidita niektoré formy majetku 

vyjadruje schopnosť s akou je tento majetok možné premeniť na peniaze.  

 

• Z hľadiska názvu a obsahu ukazovateľov sa spravidla používajú tri základné 

ukazovatele: (14) 

- Bežná likvidita 

- Pohotová likvidita 

- Okamžitá likvidita 

 

5) Prevádzkové ukazovatele 

Sú zamerané na prevádzkovú činnosť podniku. Je možné z nich vyčítať 

niektoré charakteristiky súvisiace s hlavnou činnosťou  podniku, v našom prípade 

výroby. Pri výpočte vychádzame väčšinou z tokových ukazovateľov nákladov a 

výnosov. Optimálne hodnoty prevádzkových ukazovateľov signalizujú dobré 

riadenie nákladov v podniku. (13) 

 

• Produktivita z pridané hodnoty  

Ukazovateľ udáva, aký vysoký podiel Pridanej hodnoty pripadá na 1 

zamestnanca nehľadiac na jeho postavenie v spoločnosti. Pozitívny je ale 

rast ukazovateľa. (13) 
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2.8 Analýza sústav ukazovateľov 
 

Na rozdiel od jednotlivých ukazovateľov, ktoré charakterizujú určitý úsek činnosti 

firmy, umožňujú sústavy ukazovateľov posúdiť celkovú finančnú situáciu firmy.  

Cieľom je stanoviť také výbery ukazovateľov, ktoré by dokázali kvalitne 

diagnostikovať finančnú situáciu firmy. (16) 

 

Altmanov index finančného zdravia (Z-Score) 

Vyjadruje finančnú situáciu firmy, je doplňujúcim faktorom pri finančnej analýze 

firmy. Z-Score predstavuje agregovanú hodnotu bonity firmy vo forme funkcie. 

Výpočet pre firmy, s výnimkou firiem s verejne obchodovateľnými akciami, je 

nasledujúci: 

 

Z = 0,717 · A + 0,847 · B + 3,107 · C + 0,420 · D + 0,998 · E 

 

A čistý pracovný kapitál / aktíva celkom, B nerozdelený zisk z minulých rokov / aktíva 

celkom, C HV pred zdanením a nákladovými úrokmi / aktíva celkom, D vlastný kapitál 

/celkové dlhy, E celkové tržby / aktíva celkom. 

 

HODNOTA Z-SCORE  HODNOTENIE  

Z-Score < 1,2 
Závažné problémy s financovaním firmy; kríza 

financovania, smerovanie k bankrotu. 

1,2 < Z-Score < 2,9 
„Šedá zóna“ → poukazuje na určité finančné 

problémy a nejasný ďalší vývoj. 

Z-Score > 2,9 
Finančne silná a zdravá firmu bez problémov 

s financovaním. 

 

Tabuľka č.1: Hodnotenie výsledkov Altmanovho  indexu 

 

Altmanov model relatívne dobre predpovedá bankrot firmy asi na dva roky do 

budúcnosti, s nižšou presnosťou (asi 70%) a potom na dobu 5 rokov. (17) 
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Index IN05 

Index IN05 napomáha vyhodnotiť finančnú výkonnosť a dôveryhodnosť českých 

firiem v českom prostredí. Je vytvorený ako obnova indexu IN01, ktorý vznikol na 

základe sledovania starostilo vybraných spoločností. Hlavnou výhodou indexu IN je, že 

spojuje ako pohľad zo strany veriteľa, tak aj zo strany vlastníka. (18) 

 

 IN05 = 0,13*A + 0,04*B + 3,97*C + 0,21*D + 0,09*E  

 

A  celková aktíva / cudzie zdroje, B  zisk pred zdanením / nákladové úroky, C  EBIT / 

aktíva celkom, D  celkové výdaje / celková aktíva, E  obežná aktíva / (krátkodobé 

záväzky + krátkodobé bankové úvery a výpomoci)  

 

IN > 1,6 môžeme predvídať uspokojivú finančnú situáciu 

0,9 < IN ≤ 1,6 "šedá zóna" nevyjasnené výsledky 

IN ≤ 0,9 firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami 

 

Tabuľka č.2 – hodnotenie indexu 
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3 Analýza problému a
 

Pri spracovaní finančnej analýzy firmy Wistron 

podľa uvedených postupov a vzorcov v

informácii pre spracovanie tejto 

finančné výkazy. Hlavným zdrojom je rozvaha, výkaz zisku a straty. Oboje dok

mi poskytlo ekonomické oddelenie spolo

Výkaz cash-flow som si vyhotovila osobne. 

prílohami práce. Spoločnosť bola založená v

môžu v tomto roku pre firmy nepriaznivé. 

a poukázať na prípadné rezervy v

 

3.1 Analýza stavových veli
 

Ukazovatele analyzujú vývoj majetkovej štruktúry firmy,

Sú využité horizontálne a vertiká

 

I.  Horizontálna analýza aktív

Súčasťou horizontálnej analýzy aktív je majetková štruktúra. Rozvahu aktív vi

v prílohe tabuľka č.15. 

Graf č. 1  – Horizontálna analýz
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Analýza problému a návrh postupu riešení 

čnej analýzy firmy Wistron InfoComm, som postupovala 

a uvedených postupov a vzorcov v predchádzajúcej teoretickej časti. Ako zdroj 

informácii pre spracovanie tejto časti bakalárskej práce som využila poskytnuté 

né výkazy. Hlavným zdrojom je rozvaha, výkaz zisku a straty. Oboje dok

mi poskytlo ekonomické oddelenie spoločnosti od roku 2007 do roku 2010. 

flow som si vyhotovila osobne. Všetky potrebné dokumenty sú 

č ť bola založená v januári 2007, preto niektoré ukaz

e firmy nepriaznivé.  Hlavnou úlohou analýzy je zistiť

 na prípadné rezervy v činnosti podniku. 

Analýza stavových veličín 

analyzujú vývoj majetkovej štruktúry firmy, ako základnú 

vertikálne analýzy účtových výkazov. 

Horizontálna analýza aktív 

ou horizontálnej analýzy aktív je majetková štruktúra. Rozvahu aktív vi

Majetková štruktúra 

Horizontálna analýza vybraných položiek Rozvahy [v tis. Kč

spoločnosti Wistron 

2009 2010 2011

stálá aktiva

dlhodobý majetok

obežná aktiva

časové rozlíšenie

Ústav financí  

 

, som postupovala 

časti. Ako zdroj 

asti bakalárskej práce som využila poskytnuté 

né výkazy. Hlavným zdrojom je rozvaha, výkaz zisku a straty. Oboje dokumenty 

nosti od roku 2007 do roku 2010.  

potrebné dokumenty sú 

januári 2007, preto niektoré ukazovatele 

Hlavnou úlohou analýzy je zistiť nedostatky 

ako základnú metódu.  

ou horizontálnej analýzy aktív je majetková štruktúra. Rozvahu aktív viď 

 

. Kč] - aktíva  

stálá aktiva

dlhodobý majetok

obežná aktiva

časové rozlíšenie
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 Z horizontálnej analýzy aktív môžeme vypozorovať neustály nárast celkových 

aktív vo všetkých rokoch. Ako je možné vidieť z predchádzajúcej tabuľky a grafu, 

horizontálnej analýzy aktív odhalila v roku 2008 zvýšenie celkových aktív oproti 

predchádzajúcemu roku o jedenkrát (490 tis. Kč). Tento nárast vznikol príbytkom 

obežných aktív, ktorý sa zaraďuje medzi najväčší. 

Jedna z častí celkových aktív je dlhodobý majetok (stála aktíva), v sledovanom 

období dochádza k veľkému  nárastu (2009-2010) a nárast pokračuje v rokoch  2010-

2011. 

V prvom roku sledovaného obdobia bola hodnota stálych aktív 434 tis. Kč, 

v nasledujúcom roku hodnota vzrástla o jedennásobok na hodnotu 924 tis. Kč. 

Navýšenie zapríčinila investícia do nákupu firemných áut a náradia. 

Ďalšou časťou aktív sú obežné aktíva. Z tabuľky je možné vyčítať, že sa jedná 

o položku, ktorá najviac ovplyvňuje výsledok celkových aktív. V roku 2008 došlo 

k veľkému nárastu až o dvojnásobnú hodnotu v  položke zásoby a to o 169 tis. Kč. 

Firma v rokoch 2007,2008 nezaznamenáva žiadne dlhodobé pohľadávky. Objavujú sa 

až v roku 2009 (734 tis. Kč). Nárast je v roku 2010 o trojnásobok (2 817 tis. Kč). Pri 

porovnaní krátkodobých pohľadávok je najväčšia zmena v porovnaní rokov 2007-2008 

o 2,7krát. Zmena v hodnote môže byť zapríčinená platobnou neschopnosťou 

odberateľov V roku 2011 je nárast oproti predchádzajúcemu roku len o 30% . 

Predposlednou kategóriou je finančný majetok, ktorý sa taktiež zmenil. Rok 2008 

oproti roku 2007 o skoro štvornásobok.  Hodnotu  položky zapríčinila, že si firma brala 

úver. V roku 2009 bola zmena už len o 60% ,v  2010 hodnota navýšila o trojnásobok 

a rok 2011 bolo navýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 85%. 

Za zmienenie stojí aj navýšenie časového rozlíšenia v roku 2010 oproti roku 2009 

o dvojnásobok. 
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II.  Horizontálna analýza pasív

Súčasťou horizontálnej analýzy pasív je kapitálová štruktúra

v prílohe tabuľka č.16. 

Graf č.2  – Horizontálna analýz

Pretože hodnoty aktív a

celkových aktív rovnaký, ako 

Pasíva sú rozdelené na základné položky a

a časové rozlíšenie. Výsledná hodnota vlastného kapitálu v

neustále narastá. Je to zapríčinené neustálym narastaním výsledného hospodárenia.

Základný kapitál spoloč

k zápornému znamienku v položke výsledku hospodárenia minulých rokov je výsledok 

percentuálnej zmeny záporný aj ke

navršuje. 

Ďalšia časť pasív sú cudzie zdroje, ktoré spolo

svojej činnosti. Ako je zrejmé pri porovnávaní

financovaný prevažne s cudzích zdrojov.

Na významnom raste cudzích zdrojov sa podie

ktoré oproti roku 2007 (167 tis. K

hlavne v dôsledku rastu záväzkov
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Horizontálna analýza pasív 

ou horizontálnej analýzy pasív je kapitálová štruktúra. Rozvahu 

Kapitálová štruktúra 

Horizontálna analýza vybraných položiek Rozvahy [v tis. Kč

spoločnosti Wistron 

 

a pasív sa navzájom rovnajú, má priebeh zmien v

rovnaký, ako neskôr spomínané zmeny celkových pasív. 

sú rozdelené na základné položky a to na vlastný kapitál, cudzie zdroje 

asové rozlíšenie. Výsledná hodnota vlastného kapitálu v sledovanom období, 

činené neustálym narastaním výsledného hospodárenia.

apitál spoločnosti narastá priemerne o 1,2 krát ročne. Vzh

položke výsledku hospodárenia minulých rokov je výsledok 

percentuálnej zmeny záporný aj keď je absolútna zmena kladná. Výsledok sa neustále 

sú cudzie zdroje, ktoré spoločnosť využíva na financovanie 

innosti. Ako je zrejmé pri porovnávaní s vlastným kapitálom, prevoz firmy je 

cudzích zdrojov. 

Na významnom raste cudzích zdrojov sa podieľajú najmä krátkodobé záväzky

ktoré oproti roku 2007 (167 tis. Kč) v roku 2008 vzrástlo o skoro trojnásobok a

záväzkov z obchodných vzťahov (2007-2008) o 294tis.

2009 2010 2011

pasiva celkom

vlastný  kapitál

cudzie zdroje

Ústav financí  

 

Rozvahu pasív viď. 

 

Kč]  - pasíva 

sa navzájom rovnajú, má priebeh zmien v položke 

to na vlastný kapitál, cudzie zdroje 

sledovanom období, 

inené neustálym narastaním výsledného hospodárenia. 

čne. Vzhľadom 

položke výsledku hospodárenia minulých rokov je výsledok 

kladná. Výsledok sa neustále 

 využíva na financovanie 

s vlastným kapitálom, prevoz firmy je 

ajú najmä krátkodobé záväzky, 

skoro trojnásobok a to 

294tis. Kč, ale 

pasiva celkom

vlastný  kapitál

cudzie zdroje
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v rokoch 2010 a 2011bol už nárast omnoho menší (50%). Zvýšenie bolo zapríčinené 

spracovaním vlastných rezerv. Mierny nárast (2007-2008) o 21% zaznamenali bankové 

úvery a výpomoc. V roku 2010 je už ale hodnota nulová. 

Časové rozlíšenie v sledovanom období sa neuvádza. 

 

III.  Vertikálna analýza aktív 

Vertikálnou analýzou rozvahy som skúmala štruktúru aktív spoločnosti v 

jednotlivých rokoch. Čiastkové položky aktív sú vyjadrené ako percentuálny podiel na 

celkovej výške bilančnej sumy. 

 

Položky rozvahy 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKOM 100  100 100 100 100 

Pohľadávka za upísaný majetok 28  0 0 0 0 

Dlhodobý majetok 17  10 7 7 8 

Dlhodobý nehmotný majetok 0  0 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 17 10 7 7 8 

Dlhodobý finančný majetok 0  0 0 0 0 

Obežná aktíva 55 90 93 93 92 

Zásoby 20  27 25 23 18 

Dlhodobé pohľadávky 0  0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 30  51 54 44 37 

Krátkodobý finančný majetok 5  12 14 26 37 

Časové rozlíšenie 0  0 0 0 0 

 

Tabuľka č.3 - Vertikálna analýza aktív [%] 
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Graf č.3  – Štruktúra aktív v roku 2010 
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Po vypracovaní tejto analýzy sa ukázala štruktúra pasív, 

najväčší alebo žiadny podiel. Ako je zrejmé z

financovaná z cudzích zdrojov. Významne prevyšujú vlastný kapitál.

Podiel vlastného kapitálu bol v

obdobia. Významný podiel na jeho hodnote má z

minulých rokov.  V roku 2009 dochádza k

Medzi najvýznamnejšie sa podie

krátkodobé záväzky. Vzhľ

zažiadať o bankový úver, ktorý bol v

položka nulová, firma bola schopná produ

2011 spoločnosť ale znova 

Najmenej skoro zanedbate

zahrňuje výdaje budúcich období. Hodnota tejto položky je nízka, preto nemá 

v sledovanom období takmer žiadny podiel na hodnote pasív.

 

 

 

 

32%

FAKULTA PODNIKATELSKÁ   

41 

 

Graf č.4   –  Štruktúra pasív v roku 2011 
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3.2 Analýza tokových veličín 
 

Charakter tokových ukazovateľov majú položky zisku a strát.  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Stav PP na zač. roka 200 23 810 114 445 184 264 742 227 

Výsledok hospodárenie -55 889 -141 527 -91 609 101 588 -11 332 

CF z prevozní činnosti 105 005 -139 855 -223 560 -54 011 847 632 

CF z investiční činnosti -201 395 75 490 -75 915 -138 026 -212 891 

CF z finanční činnosti 120 000 155 000 369 294 750 000 0 

Stav PP na konci roka 23 810 114 445 184 264 742 227 1376 968 

 

Tabuľka č.5   - Horizontálna analýza tokových veličín [tis. Kč],  

PP - peňažné prostriedky, CF – cash-flow 

 

Z uvedenej tabuľky a grafu je zrejmé, že v začiatkoch mala firma problém 

s dosiahnutím finančných prostriedkov pre celkový chod spoločnosti. Dôvodom je 

záporná hodnota čistého peňažného toku z prevádzkovej činnosti. V sledovanom období 

2009-2010 dosahuje spoločnosť záporných hodnôt čistého peňažného toku z investičnej 

činnosti. 

Z týchto hodnôt môžeme usúdiť, že spoločnosť investuje do nových strojov 

a zariadení. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti je tvorený z položiek, ktorými sú 

zmena krátkodobých a dlhodobých záväzkov, viď príloha tabuľka č.14. 

 

3.3  Analýza rozdielových veličín 
 

Pre výpočet výsledných hodnôt boli ako zdrojový materiál použité položky 

rozvahy z jednotlivých rokov sledovaného obdobia.  
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Tabuľka č.6   

ČPK - čistý peňažný kapitál, 

 

Graf č.5   – Rozdielové ukazovatele v sledovanom období 
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 2008 2009 2010 

72 075 233 420 337 896 1 003 350

289 265 -505 476 -741 668 -919 031

12 812 - 20370 - 6 037 338 631

 

č.6   - Rozdielové ukazovatele ( 2007 – 2011 ) [v 

ažný kapitál, ČPP - čisté peňažné prostriedky, ČPM

majetok  
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Čisté peňažno-pohľadávkové finančné fondy sú tiež označované ako čistý 

peňažný majetok. Pozitívna situácia spoločnosti je, že aj keď spočiatku bol peňažný 

majetok v záporných číslach, má rastúci trend a v roku 2010  už prekonal hranicu 100 

tisíc.   

 

3.4 Pomerové ukazovatele 
 

V tejto časti sú pomerové ukazovatele rozčlenené do príslušných skupín 

a následne nato, vypočítané základné hodnoty jednotlivých ukazovateľov. Vypočítané 

údaje vychádzajú z rozvahy a výkazu zisku a strát a taktiež zo zdrojových dokumentov. 

 

a) Ukazovatele rentability 

Podávajú informácie o celkovej efektívnosti podniku a schopnosti zarábať. 

Ukazovatele rentability sú jedny z najsledovanejších. Hodnoty v tabuľke sú uvedené 

v percentách a indexom. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

  ROI -14,4 -11,2 -3,1 2,5 1,6 

ROA -12,9 -15 -6,6 3,5 -0,3 

ROE -1x -1,3x -13,5 6,1 5,1 

ROS -29,4 -6,3 -1,8 1,3 0,6 

 

Tabuľka č.7   –  Ukazovatele rentability [v %, indexom] 

ROI - rentabilita vloženého kapitálu, ROA - rentabilita celkového kapitálu, 

 ROE- rentabilita vlastného kapitálu, ROS - rentabilita tržieb 
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Graf č.6   – Hodnoty ukazovateľov rentability [%] 

 

ROI  – ukazuje koľko halierov prevádzkového zisku pripadá na jednu investovanú 

korunu. V prípade spoločnosti Wistron s.r.o. sú výsledky v prvých dvoch  sledovaných 

rokoch stratové, čo znamená, že hodnoty sú pre potenciálnych investorov a vlastníkov 

nepriaznivé, až v roku 2010 sa firma nachádza v pluse. 

ROA – zobrazuje výkonnosť a produkčnú silu podniku. Hodnota je u spoločnosti 

pod optimom, ale z roka na rok rastie čo znamená, že spoločnosť zvyšuje efektívnosť 

využitia majetkuaj keď rok 2011 je opet mínusový. 

ROE – ukazuje koľko halierov čistého zisku pripadá na jednu korunu investovanú 

akcionárom. Výsledky tohto ukazovateľa zaujíma hlavne vlastníkov spoločnosti. 

V prípade sledovanej spoločnosti je tento ukazovateľ vysoko pod priemerom, ale rok od 

roku rastie. Tato hodnota je dôležitá pre veriteľa. 

ROS – ukazuje koľko halierov čistého zisku má podnik z jednej koruny tržieb. 

Tato hodnota je v spoločnosti pod priemerom, optimistické však je, že behom rokov 

narastá.Najvačšie tržby sú zaznamenané v roku 2010.Nasledujúci rok opať klesajú. 

 

b) Ukazovatele aktivity 

Výsledky ukazovateľa aktivity udávajú, ako sú využívané aktíva spoločnosti, sú 
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č. 8  – ukazovatele aktivity [v počte obratov] 
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2007 2008 2009 2010

143 55 46 

ľadávok 220 103 97 

záväzkov 192 96 92 

 

Tabuľka č. 9  – ukazovatele doby aktivity [v dňoch]

 

 

Graf č.8   – ukazovatele doby aktivity [v dňoch] 
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c)  Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele vypovedajú hlavne o tom, ako je podnik financovaný a ako je 

schopný splácať svoje dlhy. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

  Doba splácania dlhov 3,3 -5,4 -3,7 -17,1 1,4 

Úrokové krytie  -16,46 -15,6 -6 50,7 4,7 

Celková zadlženosť 85% 91% 74% 58% 68% 

Koeficient samofinancovaní 15% 9% 26% 42% 32% 

 

Tabuľka č.10   – ukazovatele zadlženosti [v dňoch, v %] 

 

Celková zadlženosť – veritelia preferujú skôr menšiu zadlženosť spoločnosti, 

ktorá pre ne znamená menšie riziko, pokiaľ by došlo k likvidácii firmy. Naopak 

vlastníci sa snažia o to, aby hodnota zadlženosti bola vyššia a tým umožnila prinášať 

väčší zisk. Výsledky tohto ukazovateľa prevyšujú 50% ( zlaté pravidlo). Čo znamená, 

že činnosť podniku je financovaná hlavne z cudzích zdrojov, hlavne z využívania 

prostriedkov z krátkodobých záväzkov.  

Koeficient samofinancovania – Tento ukazovateľ podáva prehľad o finančnej 

štruktúre podniku, do akej veľkej miery sú aktíva financované vlastným kapitálom. 

Slúži ako doplnok k ukazateľovi celkovej zadlženosti a spolu by mali dosahovať výšku 

100%. V roku 2008 je výsledok len 9%, hodnota je zapríčinená veľkosťou vlastného 

kapitálu. V ďalších rokoch sa navršoval vlastný kapitál a v dôsledku toho, došlo aj 

k navýšeniu hodnoty. 

Doba splácania dlhu – spoločnosť sa od roku 2008 hodne zadlžila. Situácia sa 

zlepšila až v roku 2011, keď hodnota stúpla na kladné číslo. 

Úrokové krytie – poukazuje, koľkokrát je firma schopná hradiť úroky zo svojho 

zisku. Hodnota by mala byť vyššia než 1, inak spoločnosť musí využiť celého zisku na 

úhradu úrokov. V prvých dvoch rokoch bola vo veľkej strate, obrat nastal až v roku 

2010. 
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d) Ukazovatele likvidity 

Tieto ukazovatele informujú o tom, ako je podnik schopný získať prostriedky pre 

úhradu svojich záväzkov premenou zložiek majetku do peňažnej podoby. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Bežná  1,5 1,5  1,5  1,6  1,4 

Pohotová  0,92 0,97  1  1,2  1,1 

Okamžitá  0,2 0,2  0,21  0,45  0,5 

 

Tabuľka č.11   – ukazovatele likvidity 

 

Bežná likvidita – Ukazuje, koľkokrát by bol podnik schopný uspokojiť veriteľa, 

keby v určitom okamihu premenil obežné aktíva v hotovosť. Zo zistených výsledkov 

vyplýva, že v každom roku pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Tento 

ukazovateľ je ale hlboko pod priemerom. 

Pohotová likvidita – takzvaná likvidita 2. stupňa. Výsledky ukazovateľa má 

rastúcu tendenciu. Výsledná hodnota ukazovateľa v rokoch 2007 – 2008 vyšla tesne pod 

1. To znamená, že spoločnosť bola schopná uhradiť 92 - 97% záväzkov bez použitia 

zásob. Najväčšie hodnoty boli dosiahnuté v roku 2010, kde vzrástla obežná aktíva. 

Okamžitá likvidita  – likvidita 1. stupňa. Hodnota je v prvých troch rokoch na 

hranici normálu. V roku 2010 sa dostáva do optimálnej hladiny. Ideálne rozmedzie je 

0,2 – 0,5 a to spoločnosť splňuje. 

 

e) Prevádzkové ukazovatele 

Využívajú znalosti vnútornej situácie v podniku, výsledky sa využívajú pre 

vnútorné činnosti spoločnosti. Pre počítaní je dôležité poznať počet zamestnancov. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet zamestnancov 101 334 559 1007 1893 

Pridaná hodnota -32 171 22 617 90 961 307 601 683 420 

Produktivita z výkonu 2205 4962 4079 4879 4866 

Produktivita z pridanej hodnoty -318 68 163 305 361 

 

Tabuľka č.12   – prevádzkové ukazovatele [tis .Kč] 
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Produktivita z výkonu – ukazovateľ udáva, koľko peňazí zarobil jeden 

zamestnanec spoločnosti. V prvom roku sledovaného obdobia vyšla hodnota približne 

2,2 mil. Kč. V nasledujúcich rokoch výsledné hodnoty narastali, až do výšky približne 

4,8 mil. Kč na jedného zamestnanca. 

Produktivita z pridanej hodnoty – udáva aký vysoký rozdiel pridanej hodnoty 

pripadá na 1 zamestnanca, nehladiac na postavenie v spoločnosti. Pozitívny je rast 

ukazovateľa. Z mínusovej hodnoty z roku 2007 nám hodnota vzrástla až na 361. 

 

3.5 Sústavy ukazovateľov 
 

Altmanov index Z-score - v roku 2008 nám poukazuje, že spoločnosť je 

priamym kandidátom bankrotu až v roku 2009 sa to zlepšuje.  Je to v dôsledku  rozvoja 

výroby serverov, LCD televízorov, takže firma sa dostala do strednej zóny, pričom stále 

má finančné problémy a nejasný ďalší vývoj. Rok 2010 je vyrovnaný a podnik sa stáva 

finančne silným.   

Index  IN05 - z hľadiska sledovania  bola spoločnosť Wistron v roku 2008 vo 

veľmi zlej situácii. Podnik speje k bankrotu. Veľký skok nastal v roku 2009, kde sa 

dosiahla hodnota pravdepodobnosti 95% a 92%, že nezbankrotuje. Silne presahuje šedú 

zónu a preto sa jedná o silne fungujúcu spoločnosť, ktorej nehrozí bankrot 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Altmanov index -3,18 -0,17 2,15 2,9 3,29 

Index IN 05 0,35 0,60 1,16 1,62 1,82 

 

Tabuľka č.13   – sústava ukazovateľov 
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Graf č.9   – Sústavy ukazovateľov 
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Ďalším faktorom  v neprospech spoločnosti sú niektoré ukazovatele rentability, 

ktoré poukazujú na to, že spoločnosť nie je schopná príliš efektívne využiť svoj majetok 

a premeniť ich v zisk. Viac-menej hodnoty týchto ukazovateľov sa postupne zlepšujú a 

spoločnosť každým rokom dosahuje väčšieho zisku. Podľa výsledkov analýzy sústav 

ukazovateľov Altamnovho indexu bola ohodnotená spoločnosť ako finančné zdravá, s 

menšími problémami. 

Zhoršenie zaznamenal obrat zásob, ktorý mal klesajúcu tendenciu, čo značí že sa 

pomalšie zásoby premenia na tržby a doba obratu zásob mala stúpajúcu tendenciu, čo 

značí že zásoby ležia na sklade dlhšiu dobu. Riešenie situácie by bolo zníženie zásob, 

ktoré by viedlo k uvoľneniu finančných prostriedkov, ktoré sa dajú použiť na rôzne iné 

účely ako, investovanie do cenných papierov alebo rozšírenie  činnosti. 

Nevýhodou finančnej analýzy je jej neschopnosť merať duševné poznatky, 

výsledky, schopnosti pracovníkov, vízie do budúcnosti a všetky ostatné nemerateľné 

veci, ktoré môžu vo veľkom ovplyvniť budúci vývoj spoločnosti a jej smerovanie. 
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4 Návrhy a opatrenie 
 
 

Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že spoločnosť Wistron InfoComm 

(Czech), s.r.o. sa nachádza vo finančných problémoch a neistej situácii. Ako ukázal rok 

2012, pre výrobný závod v elektronickom priemysle nie je vždy dobré zameriavať sa 

len na jediného a teraz už bývalého zákazníka, spoločnosť SONY. Analýza poukazuje 

na niekoľko problémových oblastí, ktoré vznikli kombináciou špatného hospodárenia 

a neorganizovaného vedení podniku. Ďalej odkryla skutočnosť, že priemerná doba 

obratu pohľadávok v posledných rokoch prevyšuje dobu obratu záväzkov. Vedenie 

firmy je nútené platiť svoje záväzky skôr, než ju zákazníci preplatia prevedením 

zákazky. Tento stav vedie k tomu, že by sa spoločnosť dostala do platobnej 

neschopnosti. Česká pobočka je ale dotovaná materským závodom z Číny, preto 

v tomto prípade nedošlo k platobnej neschopnosti. Do budúcnosti ale existujú dve 

možnosti, ako dosiahnuť rovnosť hodnôt oboch ukazovateľov doby obratu: 

o jednou z nich je predlženie doby, než spoločnosť zaplatí svoje záväzky voči 

dodávateľovi. Pri tejto voľbe by mohol nastať problém so zháňaním 

vhodných respektíve spoľahlivých dodávateľov potrebného materiálu za 

prijateľné ceny.  

o druhou možnosťou je zamedziť pomer medzi dobou splatenia záväzkov a 

získania pohľadávok od zákazníkov a to skrátením doby obratu pohľadávok.  

V súčasnosti spoločnosť vypracováva finančnú analýzu iba raz do roka. Z môjho 

pohľadu je to však nedostatočné. Sledovanie jednotlivých ukazovateľov by malo 

prebiehať minimálne dvakrát do roka. Došlo by tak k skoršiemu odhaleniu nepriaznivej 

finančnej situácii vo firmy. Výsledky by mohli byť použité pre ďalšie rozhodovanie 

riadenia firmy. Je nutné sledovať hlavne ukazovatele likvidity a rentability. 

V prípade viacerých zákazníkov by vedenie spoločnosti malo taktiež analyzovať 

nákupnú silu potencionálnych zákazníkov a podľa dôležitosti prispôsobiť poskytnuté 

zvýhodnenie. Predovšetkým tak, aby sa stala zaujímavou v oblasti, v ktorej pôsobí.  Je 

jasné, že v prípade významného a stáleho klienta spoločnosť je treba preferovať vernosť 

tohto zákazníka na úkor vlastných záujmov. Spoločnosť by mala vyjednať výhodnejšie 

podmienky pri preplácaní faktúr (znížiť dobu splatnosti), ponúknuť množstevnú zľavu, 
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napr. v prípade garancie odberu 300 tis TV  za mesiac, alebo ponúknuť jednorazovú 

zľavu x % (to by bolo nutné prepočítať). 

 Dnes je Wistron InfoComm (Czech) v hospodárskom úpadku. Dochádza k  

prepúšťaniu a zároveň sa často ľudí nechávajú doma a poberajú 80% ich hrubej mzdy. 

Aby mohla firma pružne reagovať na náhle výkyvy výroby, je potrebou naberať 

z väčšej časti agentúrnych zamestnancov. U týchto by sa zamedzilo plytvaním pri 

zastavení výroby.  Na pozíciách, u ktorých je potreba kvalifikovaných zamestnancov by 

malo byť snahou ľudí udržať a ponúknuť zmluvu na dobu neurčitou 

 

Z hľadiska výrobného je potreba predovšetkým využívať moderné systémy 

k riadeniu akosti, aby nedochádzalo k prestoju na linkách a využil by sa plný výrobný 

potenciál. Ľudí je potrebné riadne zaškoliť aby sa predchádzalo výrobe zmatkových 

výrobkov a nedochádzalo k strate výrobných nákladov. Je nutné klásť dôraz na 

bezchybnosť nakupovaného materiálu a zlepšiť tok materiálu do výrobného závodu - 

minimalizovať čas prepravy od dodávateľa aj z externých skladov do montážnej haly a 

obmedzilo by sa jeho poškodenie. K poškodeniu dochádza tiež kvôli nedodržovaním 

pracovných inštrukcii na linke. Toto všetko má za následok veľké množstvo 

nepoužiteľného materiálu. Spoločnosť je nútená nahradiť poškodený materiál za nový 

a zarovno platiť za jeho likvidáciu. Odporučila by som: 

• viac sa zamerať a sledovať ukazovatele k zníženiu zmatkovitosti (SCRAP 

INDEX, FMEA, PFMEA atd.). Cieľom je identifikovať miesta možného vzniku 

vád nebo porúch v systémoch  

• stanoviť ciele resp. hodnoty ukazovateľov, ktorých je potreba dosiahnuť 

a motivovať zamestnanca k ich dosadenia 

• vytvoriť pokutový poriadok pre prípad opakovaných závad spôsobených zlým 

pracovným postupom, či chybnou manipuláciou 

• aby všetci, ktorí manipulujú s výrobným materiálom boli riadne zaškolení 

a prebiehali výrobné  a procesné audity 

V minulosti sa školenie často zanedbávalo. Rovnako dochádzalo k vysoké 

fluktuácii zamestnancov a to i na inžinierskych pozíciách. Ľudia, ktorí už tak boli 

zoznámení s výrobným procesom a dokázali analyzovať potenciálne príčiny možných 

rizík odchádzali. Nový ich nahradzovali, nemali však potrebné znalosti. V tomto čase sa 

mala stabilizovať situácia ako z výrobného hľadiska, tak z personálneho. Firma bola 
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s nárastom výroby nútená zaistiť vyhovujúce pracovné podmienky; väčšie pracovné 

priestory. Z jedného zabehnutého výrobného závodu sa väčšia časť personálu 

i výrobných prostriedkov presunula do väčšej výrobnej haly. Halu bolo nutné dovybaviť 

vo veľmi krátkom časovom úseku a stavebné práce prebiehali súčasne s výrobou na 

linkách, čo také ovplyvnilo chod výroby.  

Ďalšie riziko sa skrýva v kapacitných možnostiach výrobného závodu. Výrobná 

kapacita podniku musí být v maximálnej miere využívána. Pre rok 2012 spoločnosť 

prisľúbila zákazníkovi rozbeh niekoľkých projektov súbežne, na čo nebola vybavená. 

Pred vyjednaním podmienok je nutné dokladne zanalyzovat vlastné možnosti 

z výrobného hladiska (výrobné priestory, dostupnosť ľudských zdrojov v danom 

časovom úseku atd).  

V počiatočnej fázy je potrebné zohladniť vyšší počet problémov a časovou 

náročnost výroby. Fáza prototypovej a pre-sériovej výroby sú najnákladnejšie a časove 

najnáročnejšie. Preto je nutné jej venovať maximálnu pozornosť a dôsledne ju 

naplánovať. Práve tak sa predíde závadám a reklamáciám pri sériovej výrobe. 

Dodávateľov je potreba navštevovať do doby než je celý proces plne nastavený. Pre 

preukázanie, že dodavateľský podnik správne rozumie všetkým požiadavkám 

konštrukčnej dokumentácie výrobku a všetkým zákazníckym špecifikáciám a že je vo 

výrobnom procese schopný vyrábať výrobok trvale splňujúci tieto požiadavky sa 

používa metoda PPAP. Metoda PPAP pomáha znížiť riziká  zlyhania výroby a 

poukazuje, že: 

• Dodávatelia súčasťou pochopili ich požiadavky  

• Výrobok splňuje požiadavky zákazníkov  

• Výrobný proces je schopný produkovať trvale vyhovujúci výrobok 

Musí byť sledovaná taktiež kvalita a proces výroby vo vnútri firmy. Napríklad 

proces riadenia „Six Sigma“ si kladie za ciel identifikovať a odstrániť príčiny defektov a 

chýb v procesoch výroby a obchodu. Náš závod túto metódu využíva, pre správny chod 

je nezbytné ich dodržovania a neustále zlepšovanie. 

Aj keď ide o výrobnú spoločnosť, jej internou politikou je v konkurenčnom boji 

stopercentne vyhovieť zákazníkovmu prianiu. Snaží sa preto presvedčiť zákazníka že 

dokáže splniť zákazky za cenu nemalých jednorazových investíc, napr. do skúšobného 

zariadenia. Stálo by za zvážení porovnať investíciu a náklady na prevoz skúšobných 

strojov v porovnaniu s vykonávaním skúšok u externých dodávateľov.  
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Záver 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo spracovanie základných informácií k 

problematike finančnej analýzy, objasnenie postupov pre výpočet jednotlivých 

ukazovateľov a následné spracovanie finančnej analýzy spoločnosti Wistron Infocomm, 

s. r. o. s uvedením prípadných doporučení.  

V rámci teoretickej časti tejto práce som spracovala základné poznatky týkajúce 

sa finančnej analýzy, kde som vychádzala z odbornej literatúry a zdrojov uvedených v 

zozname použitej literatúry. Praktická časť tejto práce obsahuje základné informácie o 

spoločnosti, finančnú analýzu tejto spoločnosti, kde som vybrané ukazovatele porovnala 

s ukazovateľmi konkurenčného podniku a zhodnotenie výsledkov a odporučenia pre 

spoločnosť. Pri spracovaní praktickej časti práce som vychádzala z poskytnutých 

interných materiálov a účtovných výkazov spoločnosti Wistron Infocomm, s. r. o.  

Z finančnej analýzy možno zistiť, že v rokoch 2007 – 2011 firma neustále 

narastala - narastali tržby, počty zamestnancov. 

Rok 2011 bol prelomový. Firma začala rok 2011 pokračovaním v raste, ale 

zamerala sa na výrobu pre jedného zákazníka. V tomto roku uzavrela historické objemy 

zákaziek s firmou SONY. Začali sa robiť veľké nábory na zamestnancov. Podľa 

naplánovaného časového harmonogramu sa uskutočnili pohovory s tisícami uchádzačov 

o prácu a zamestnali 1200 zamestnancov počas troch mesiacov. Spoločnosť Wistron sa 

podieľala na znížení nezamestnanosti a stal sa druhým najväčším zamestnávateľom 

roku v Juhomoravskom kraji.  

V tomto roku nebol riadne vyriešený tok materiálu. Výroba tím bola veľakrát 

veľmi výrazne obmedzená. Chýbali súčiastky, linky a ľudia stáli. To stálo spoločnosť 

stratu dobrého mena priamo pred očami zákazníka a u zamestnancov dochádzalo 

k úpadku pracovnej morálky, ktorú je potom veľmi ťažké získať naspať. S odstupom 

času sa však ukázalo, že Wistron nie je schopný docieliť svojich záväzkov. V polovici 

roku 2011 sa prepadol objem výroby až o 50%. Snahou vytvoriť čo najviac vecí 

v danom čase bola veľmi neproduktívna.  

V súčasnosti sa firma snaží ušetriť na nákladoch. Dochádza k nekompromisnému 

redukovaniu pracovníkov. Prebiehajú rôzne druhy školení pre všetkých, primerané 

k svojej profesii. Nevytvárajú sa veľké zmeny, neinvestuje sa do drahých prístrojov, 

obnovujú sa len informačné systémy. 
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V polovici roku 2012 sa spoločnosť  sťahovala  do nových priestorov. Počítalo sa 

s výrobou 40 tisíc televízii mesačne. 

Vedenie by si malo zanalyzovať celý priebeh rokov 2011 -  2012. Je potreba 

poučiť sa z chýb, ku ktorým došlo v priebehu rokov, keď bola najväčšia produkcia. 

Spoločnosť by mala ukázať že je stabilná a vieme dodržať termíny a záväzky. Wistron 

by mal rozšíriť panel zákazníkov a nešpecializovať sa len na jedného.  

Firma nevedome používa pri tvorbe a realizácii stratégie Paretov princíp – 80% 

času venujú tvorbe vízii, misie a stratégie a iba 20% ich realizácie. Medzi písaním a 

realizáciou je „hustá hmla“. Malo by sa dôkladnejšie plánovať a rovnako realizovať.  
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Prílohy 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

finanční majetok na počiatku roku 200 23810 114445 184264 742227 

hospodársky výsledok -55889 -141,527 -91609 101586 4457 

(+) odpisy 6637 29790 59858 102184 90760 

(+) prírastky rezerv 0 0 2700 3943 18167 

(+) prírastky ostatných pasív 0 0 0 0 0 

(-) prírastky ostatných aktív 0 0 -444 -10496 -19 

(-) prírastky zásob -84887 -168903 -90143 -320786 -12254 

(-) prírastky kr. pohľadávok -131180 -353923 -249822 -519920 -147 113 

(+) prírastky kr. záväzku 167802 452116 306014 735326 -343468 

(+) prírastky kr. úveru a fin. výpomocí 202522 42592 -160114 -85000 1237102 

CF z prevozní činnosti 105005 -139855 -223560 -54 011 847632 

(-) prírastky pohľ. za upísaný VK -120000 120000 0 0 0 

(-) prírastky nehmotného DM -187 -212 -975 -456 244 

(-) prírastky hmotného DM -81208 -44298 -74940 -196307 -118170 

(-) prírastky fin. investícií 0 0 0 0 0 

CF z investiční činnosti -201395 75490 -75915 -138 026 -212891 

(+) prírastky základného kapitálu 120000 155000 370000 750000 0 

(+) prírastky kapitálových fondov 0 0 0 0 0 

(+) prírastky fondov zo zisku 0 0 0 0 0 

(+) prírastky HV minulých období 0 0 0 0 0 

(+) prírastky dlhodobých záväzku 0 0 0 0 0 

(+) prírastky dl. bank. Úveru 0 0 0 0 0 

(-) prírastky dl. Pohľadávok 0 0 -706 -2111 1779 

CF z finanční činnosti 120000 155000 369294 747889 0 

CF celkom 23610 90635 69819 557963 634741 

Finanční majetok na konci roku 23810 114,445 184264 742227 1376968 

 

Tabuľka č. 14– Cash-flow 



 

 

 

 

 

 
POLOŽKY AKTIV 2007 2008 2009 2010 2011 

 
AKTIVA CELKOM 434 635 942 816 1 369 807 2 875 662 3 771 058 

A Pohľadávka za upísaný základný kapitál 120 000 0 0 0 0 

B Dlhodobý majetok 74 758 89 478 105 535 200 114 318 040 

B.I Dlhodobý nehmotný majetok 180 319 903 525 281 

B.II. Dlhodobý hmotný majetok 74 578 89 159 104 632 199 589 317 759 

C. Obežná aktíva 239 877 853 338 1 263 828 2 664 608 3 451 864 

C.I Zásoby 84 887 253 790 343 933 664 719 871 900 

C.II. Dlhodobé pohľadávky 0 0 706 2 817 1038 

C. III. Krátkodobé pohľadávky 131 180 485 103 734 925 1 254 845 1 401 058 

C. IV. Krátkodobý finanční majetok 23 810 114 445 184 264 742 227 1 376 968 

D.I Časové rozlíšenie 0 0 444 10 940 1154 

 

Tabuľka č.15 – Aktíva (19) 

 



 

 

 

 

 
POLOŽKY PASÍV 2007 2008 2009 2010 2011 

 
PASÍVA   CELKOM 434 635 942 816 1 369 807 2 875 662 3 771 058 

A Vlastný kapitál 64 311 77 784 356 175 1 207 761 1 196 429 

A.I. Základný kapitál 120 200 275 200 645 200 1 395 200 1 395 200 

A.IV. VH minulých rokov 0 -55 889 -197 416 -289 025 -198 598 

A.V. VH bežného obdobia -55 889 -144 527 -91 609 101 586 -11 332 

B. Cudzie zdroje 370 324 865 032 1 013 632 1 667 901 2 574 158 

B.I Rezervy 0 0 2 700 6 643 19 737 

B.III. Krátkodobé záväzky 167 802 619 918 925 932 1 661 258 1 317 319 

B. IV. Bankové úvery a výpomoci 202 522 245 114 85 000 0 1 237 102 

 

Tabuľka č.16 – Pasíva (19) 


