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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca je zameraná na analýzu mnou vybranej spoločnosti. Jedná 

sa o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pôsobí v oblasti architektúry, dizajnu 

a stavebnej činnosti. Prostredníctvom vonkajšej a vnútornej analýzy, vrátane ostatných 

zvolených analýz a ich výsledkov, objasňuje pozíciu spoločnosti na trhu, na ktorom 

pôsobí, hodnotí jej celkový stav a štruktúru. Záver práce odporúča niekoľko návrhov, 

ktoré vedú k zlepšeniu celkového stavu vybranej spoločnosti.  

 

ABSTRACT  

This Master´s thesis focuses on analyzing a firm of my choosing. More specifically, 

it is a limited liability firm operating in the fields of architecture, design 

and construction. Using both external and internal analysis, including other selected 

analyses and their results, it clarifies the firm's position in the market in which 

it operates and evaluates its overall condition and structure. The conclusion advises 

on several proposals that lead to the overall improved state of the chosen firm. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Spoločnosť, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Porterov model, pomerové ukazovatele 

– likvidita, rentabilita, Králičkov Quick test 

 

KEY WORDS 

Firm, SWOT analysis, SLEPTE analysis, Porter five forces analysis, proportional 

indicators - liquidity, profitability, Králiček's Quick test 
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ÚVOD 

V mojej diplomovej práci sa zameriam na analýzu spoločnosti XYZ, s.r.o., ktorá 

pôsobí v oblasti architektúry, dizajnu a stavebnej činnosti. V práci sa budem venovať 

analýze vonkajšej aj vnútornej, tomu aké má firma postavenie na trhu a samozrejme 

o prosperite spoločnosti.  

Prvotne vznikla spoločnosť v roku 1995 ako fyzická osoba a od roku 1997 

spoločnosť podniká pod právnou formou ako spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Od jej začiatku až po dnešok spoločnosť sa rozšírila o počet zamestnancov, vybavenie 

a v neposlednom rade o množstvo skúseností, ktoré nadobudli jej kvalifikovaní 

a vyštudovaní pracovníci. Počas svojho pôsobenia, nemala firma stále vynikajúce 

výsledky. Ocitla sa v pozícii, keď sa výnos, ktorý očakávala nedostavil, chýbali 

finančné prostriedky, ktoré boli ovplyvnené nižšími príjmami.  

K tomu, aby som mohla správne posúdiť životnosť firmy a vykonať jej analýzu, 

je potrebné si naštudovať teoretické východiska, následne zostaviť analýzu SLEPTE, 

analýzu odborového okolia, SWOT analýzu a Porterov model piatich hybných síl. 

Na základe uskutočnených analýz a následnom posúdení životnosti firmy pristúpim 

k vypracovaniu vhodných opatrení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu celkového zdravia 

spoločnosti. 

Analýza je prvým krokom k múdremu rozhodovaniu, slúžiaca k hodnoteniu, 

porovnaniu údajov a vytvoreniu nových informácii. Analýza, pri ktorej využijeme 

pomerové ukazovatele ako sú ukazovateľ likvidity, rentability, zadlženosti podniku 

ukazovateľ riadenia dlhu nám slúžia k hodnoteniu minulosti, súčasnosti a predovšetkým 

k predikcii budúceho stavu podniku. Výsledky analýzy jednotlivých stránok spoločnosti 

a finančného zdravia podniku majú vyústiť do syntézy. Táto syntéza vyjadrí komplexný 

úsudok o aktuálnom stave finančného zdravia podniku. 

Dlhodobou pôsobnosťou sa firma snaží poskytovať svojim klientom kvalitné 

služby, s dodržaním termínov, neustále sa snaží získavať nových, spokojných a verných 

zákazníkov, ktorí budú o kvalitných službách informovať aj svoje okolie. Vývoj, doba 

a móda dizajnu sa posúva neustále vpred. Aj týmto smerom sa snaží firma uberať svoju 

prácu, zladiť ju s novými trendami v oblasti architektúry, dizajnu a ponúknuť na trh. 

Samozrejme sa snaží vyhovieť požiadavkám klienta.  
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CIEĽ PRÁCE 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a odporučiť vhodnejšie opatrenia, ktoré 

spoločnosti XYZ dopomôžu k získaniu nových zákazníkov, zlepšeniu výsledku 

hospodárenia a upevneniu pozície na trhu, na ktorom pôsobí.  

Na základe výsledkov, ktoré som získala analýzou faktorov vplývajúcich 

na spoločnosť XYZ, s.r.o. vypracujem návrhy na zlepšenie stávajúcej situácie. Cieľom 

bude dosiahnutie zvýšenia množstva prijatých zákaziek a s tým spojenú vyššiu 

rentabilitu spoločnosti, navrhnutie vhodnej propagácie služieb, zefektívnenie 

hospodárenia podniku, zabezpečenie zdravia podniku a poukázanie na už množstvo 

vykonaných architektonických prác. Snahou ďalej bude dostať do popredia známe 

stavby, interiéry firiem, ktoré boli vykonané firmou XYZ, s.r.o.    
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Snahou každej firmy je udržanie svojej pozície na trhu. Preto je potrebné 

sledovať svoje okolie a analyzovať ho. Nekontrolovateľným faktorom je marketingové 

prostredie, ktoré obklopuje podnik. To sa skladá z mikroprostredia a makroprostredia. 

Pojem prostredie je charakterizovaný ako „súhrn okolností, v ktorých kto žije 

alebo sa niečo deje“1. Podnik je ovplyvňovaný mnohými faktormi, ktoré kladú 

mimoriadne vysoké nároky na marketingových pracovníkov.  

 

1.1 Mikroprostredie 

Schopnosť firmy uspokojovať potreby zákazníkov je ovplyvňované faktormi 

v mikroprostredí.  

Mikroprostredie je možné členiť z dvoch hľadísk a to na interné prostredie 

(vrcholový manažment, nákup, výroba, výskum, vývoj, marketing a finančné oddelenie) 

a externé prostredie (dodávatelia, firemný trh – zákazníci, konkurenti, marketingoví 

sprostredkovatelia a verejnosť).  

Na celé mikroprostredie pôsobí makroprostredie, ktoré ovplyvňuje proces 

vzťahov s cieľovým trhom.  

Faktory mikroprostredia členíme na:  

• Samostatnú firmu 

• Dodávateľov 

• Marketingových sprostredkovateľov 

• Zákazníkov 

• Konkurentov 

• Verejnosť 

 

Samostatná firma – musí vytvárať vhodné prostredie, aby sa každý správal v súlade 

s istými pravidlami a aby sa vyvarovala negatívnym faktorom. Pre každý podnik 

je dôležitý úspech a dobré meno firmy.  

Dodávatelia – jednotlivci alebo firmy, ich úlohou je dodanie určeného plnenia jedným 

obchodným subjektom druhému. Poskytovateľ (v našom prípade dodávateľ) požaduje 

                                                 
1 KOTLER, P. Marketing Management. Analýza, plánovaní, využití, kontrola, 2007, s. 81. 
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od odberateľa protiplnenie – peňažnú čiastku. Existencia dodávateľov je pre podnik 

veľmi dôležitá. Problémy v dodávkach môžu vážne ohroziť zákazku, dobu dodania 

konečného výsledku zákazníkovi, v najhoršom prípade i pozastavenie celého projektu, 

zvýšenie nákladov pri alternatíve iných výrobkov, alebo iného materiálu. V dôsledku 

toho môže nastať situácia, že cena celkovej zákazky sa zvýši, čo bude mať negatívny 

dopad na klienta.  

Marketingoví sprostredkovatelia – do tejto skupiny sa radia firmy, ktoré zabezpečujú 

pomoc podniku pri predaji a distribúcii produktov. Jedná sa o významný faktor 

mikroprostredia. 

Patria sem:  

• sprostredkovatelia – pomáhajú podniku vyhľadávať, získavať zákazníkov 

• firmy fyzickej distribúcie – ich úlohou je presun a skladovanie tovaru z miesta 

výroby do miesta učenia 

• agentúry marketingových služieb – reklamné agentúry, média uľahčujú podniku 

usmerňovať a podporovať predaj ich služieb na tých správnych miestach  

• finanční sprostredkovatelia – banky, úverové spoločnosti, poisťovne a iné 

organizácie, ktoré pomáhajú pri finančných transakciách, pri poistení voči riziku 

spojenému s nákupom a predajom tovaru2 

Zákazníci – sú neodmysliteľným faktorom marketingového mirkoprostredia. Jediné 

pevné väzby medzi zákazníkom a podnikom môžu zabezpečiť stabilné vzťahy. Podnik 

musí pružne a včas reagovať a vhodne si zvoliť prístup. Každý zákazník je jedinečný, 

preto si každý jeden vyžaduje špecifický a špeciálny prístup.  

Konkurenti  – uspokojiť potreby a želania spotrebiteľov / zákazníkov lepšie 

než to dokáže konkurencia, môže znamenať úspech pre podnik. Ako vraví príslovie: 

„Konkurent je môj partner, ale zároveň aj najväčší nepriateľ“.  

Verejnosť – široká škála ľudí, ktorá predstavuje záujem o službu alebo firmu 

či už potenciálny alebo skutočný.  

 

 

 

                                                 
2 Mikroprostredie podniku. Euroekonom.sk [online].  
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1.2 Makroprostredie 

Makroprostredie tvoria faktory, ktoré pôsobia na mikroprostredie a ovplyvňujú 

proces vzťahov s cieľovým trhom. Pre firmy prináša makroprostredie množstvo 

zaujímavých možností. Bohužiaľ s množstvom zaujímavých možností prináša 

aj množstvo rizikových situácii, s ktorými sa musí podnik stretávať, zápasiť s nimi 

a úspešne ich riešiť. Medzi faktory makroprostredia patria faktory sociálne, legislatívne, 

ekonomické, politické, technické a ekologické. Tieto faktory ovplyvňujú celé prostredie 

a okolie nie len jedného podniku ale všetkých existujúcich. Vhodná analýza 

makroprostredia je SLEPTE analýza, označovaná tiež ako prostriedok pre analýzu 

zmien okolia.  

 

1.2.1 SLEPTE analýza 

1.2.1.1 Sociálne faktory 

Sociálne faktory ovplyvňujú život a s ním spojenú životnú úroveň. Na sociálne 

faktory sa môžeme pozrieť z dvoch pohľadov a to: z demografického a sociálne - 

kultúrneho. Sociálne faktory majú veľmi veľký vplyv na dopyt po tovare a službách. 

Z demografického hľadiska sa berie do úvahy obyvateľstvo a veľkosť populácie, 

pohlavie, veková štruktúra, pracovné preferencie, vychádzajúce z dosiahnutého 

vzdelania. Nesmieme zabudnúť na geografické rozloženie obyvateľstva a taktiež 

na etnické rozloženie, čo výrazne môže ovplyvniť mieru zamestnanosti 

resp. nezamestnanosti, či rozdelenie príjmov. 

Zo socialne-kultúrného prostredia berieme do úvahy životnú úroveň, 

rovnoprávnosť pohlavia a populačnú politiku.  

„Kultúra je charakterizovaná ako súbor hodnôt, ideí a postojov určitej skupiny ľudí, 

ktoré sú predávané z generácie na druhú“ 3. Do kultúry zahrňujeme ako duchovné prvky 

tak aj materiálne prvky. Kultúrnym faktorom, ktorý firmu najviac ovplyvňuje 

je správanie spotrebiteľov na trhu.  

 

 

 

                                                 
3 BOUČKOVÁ, J. Marketing, 2003, s. 84. 
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1.2.1.2 Legislatívne faktory 

Jedná sa o právne faktory dané štátom, normami a paragrafmi. K legislatívnym 

faktorom sa radí obchodné právo, daňové zákony, deregulačné opatrenia, autorské práva 

a funkčnosť súdnictva. Povinnosťou podnikov je sledovanie týchto zákonov a riadenie 

sa nimi. Tieto legislatívne faktory ovplyvňujú chod podnikateľskej činnosti, spoluprácu 

s ostatnými spoločnosťami v rámci krajiny i mimo nej. Neodlúčiteľnou súčasťou 

je aj to, že štát sa stáva významným zamestnávateľom v oblasti štátnej verejnej správy 

a štátnych podnikov a taktiež významným spotrebiteľom.4 

 

1.2.1.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory majú podstatný vplyv nie len pre obchodovanie ale aj pre 

celkový vývoj firmy. Tieto faktory ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov a štruktúru 

ich výdavkov5. Kúpna sila závisí od mnohých faktorov ako sú ceny, skutočný príjem, 

alebo výška úspor, inflácia. Veľký vplyv na vývoj trhu majú hlavné ekonomické 

premenné - príjem, náklady na živobytie, výška úrokov. Rovnako sa berie do úvahy 

výška hrubého domáceho produktu (ďalej len HDP) a HDP na jedného obyvateľa 

a taktiež výšku cla a daňového zaťaženia.    

 

1.2.1.4 Politické faktory  

Každý štát ma svoju formu a stabilitu vlády, kde sa pohybuje rada vplyvných 

politických osobností. Je vhodné sa vyvarovať zahraničným konfliktom, ktoré môžu 

spôsobiť obmedzenie alebo pozastavenie dovozu, alebo rôznych spolupráci. Vývoj 

ekonomického a politického diania výrazným spôsobom ovplyvňuje celkovú situáciu 

na trhu. Tak ako som zmieňovala vyššie, že zákony riadia celý chod podnikania 

tak aj v politickej sfére zasahujú do riadenia.  

 

 

 

 

                                                 
4 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení, 2003, s. 40 
5 Ekonomické prostredie v marketingu. Euroekonom.sk [online].  
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1.2.1.5 Technologické faktory 

Vláda sa snaží podporovať spoločnosť v oblasti výskumu a v činnosti 

smerujúcej k nachádzaniu nových vynálezov a objavov. Čas neúprosné uteká a posúva 

nové technológie dopredu a týmto sa vytvárajú aj nové technologické aktivity. Nato, 

aby tieto technológie boli stále dostatočne funkčné a spĺňali požiadavky trhu je potrebné 

občas inovovať. Každá inovácia však stojí nie malé finančné prostriedky no s novou 

inováciou sa spájajú aj isté riziká ako je vznikajúca konkurenčná technológia.6   

 

1.2.1.6 Ekologické faktory 

Faktory prostredia ovplyvňujú početnosť a štruktúru populácie, taktiež určujú 

prostredie ktoré je alebo nie je vhodné pre výskyt populácie. V dnešnej dobe sa kladie 

veľký dôraz na životné prostredie. Firmy sú nútené spĺňať požiadavky dané legislatívou, 

zákonmi. Ich snahou je čo najmenej znečisťovať ovzdušie a v čo najväčšej miere sa 

podieľať na zachovaní prírody.  

 

1.3 Analýza oborového odvetvia 

Príťažlivosť odvetvia je jedným zo základných faktorov výnosnosti podniku. 7 

V Českej republike sa čím ďalej tým viac rozrastá množstvo architektonických firiem. 

Na internete ich len na mesto Brno pripadá vyše 100. Je to príliš veľký počet 

konkurentov, ktorí ponúkajú rovnakú službu. Preto je dôležité zvážiť existenciu 

a budúcnosť takýchto firiem. Pre zhodnotenie jednotlivých faktorov odborového 

prostredia využijeme Porterov model piatich hybných síl. Tento Porterov model 

sa zaoberá vplyvom dodávateľov a odberateľov, stávajúcu konkurenciu, zistenie nových 

bariér pre nových konkurentov  vstupujúcich do odvetvia. Nové vstupujúce spoločnosti 

prinášajú do odvetvia novú kapacitu a taktiež snahu získať podiel na trhu. Oblasť 

poskytujúca architektonické služby a návrhy  interiérov  je po odbornej stránke pomerne 

náročná a preto ju môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci s dostatočnou 

fantáziou, skúsenosťami a zmyslom pre originalitu. Bez ohľadu nato, či sa jedná 
                                                 
6 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení, 2003, s. 40 
7 Teória diplomová práca, analýza odvetvia a benchmarking. Euroekonom.sk [online].  
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o spoločnosť poskytujúcu služby alebo inú formu podnikania ich pravidlá sa upravujú 

pomocou piatich faktorov. Tieto faktory vychádzajú z Porterovej analýzy. 

 

1.3.1 PORTEROVA analýza 

Porterova analýza sa skladá z: 

• Konkurenčnej  rivality 

• Hrozby vstupov nových konkurentov na trh 

• Hrozby vzniku substitutov 

• Sily kupujúcich 

• Sily dodávateľov 

 

Konkurenčná rivalita  

Zahŕňa množstvo konkurentov na danom trhu, kladie veľký dôraz nato, ako sme 

schopní rozvinúť svoje schopnosti v praxi a využiť ich proti konkurenčným firmám. 

Firma musí byť schopná reagovať na konkurenciu včas. Firma XYZ, s.r.o. sa obáva 

nielen toho, že konkurencia ponúkne rovnaké množstvo služieb ako tá ich, ale tiež 

sa obáva toho, že konkurencia stanoví ceny, ktoré prilákajú zákazníkov na ich stranu. 

Avšak samotná cena nie je stále základným a jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje 

rozhodovanie zákazníka.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentov na trh  

Je potrebné zvážiť aké sú bariéry vstupu na trh, aké sú náklady spojené 

s prípadným ukončením podnikania. Čím je menší tlak potenciálnych konkurentov, tým 

vyššie sú bariéry vstupu do odvetvia.8 Za konkurentov považuje podniky z toho istého 

odvetvia, alebo podniky poskytujúce podobné alebo rovnaké služby ako sú tie naše, 

respektíve majú skúsenosti v danom odvetví. Tým, že na trh vstupujú noví konkurenti 

je ťažšie si udržať podiel na trhu, výšku svojich cien, alebo ziskovosť.  

 

 
                                                 
8 Teória diplomová práca, analýza odvetvia a benchmarking. Euroekonom.sk [online].  
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Hrozba vzniku substitutov 

V tomto prípade substitút nahradí zákazníkovi poskytnutie služby, ktorú 

pôvodne poskytovala naša firma. Zákazníci sa zaujímajú o značku firmy, o konkrétnu 

službu a o to a aké by boli náklady v prípade, že by prešli ku konkurencii, ktorá vytvorí 

tlak na cenu.  

 

Sila kupujúcich 

Je relatívne spojená s požiadavkami zákazníka, s tým súvisí vyjednávacia sila 

o cene, termíne dodávok a ukončení zákazky včas. Vyjednávacia sila kupujúcich je 

veľmi dôležitá a ovplyvňuje budúcnosť zákazky. Pri hľadaní a poskytovaní služieb je 

potrebné zohľadňovať demografické, geografické faktory. Spoločnosť XYZ, s.r.o. 

zaujíma aké majú potreby a očakávania ich budúci, stáli klienti.  

 

Sila dodávateľov 

Je spojená s určovaním a zvyšovaním cien vstupov, so znižovaním kvality 

dodávok, a to všetko v prípade ak je podnik v slabšom postavení. Ak je tomu opačne, 

podnik má možnosť vyjednávať ceny, zvyšovať kvalitu, upravovať zákazky alebo 

množstvo ďalších požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu. 9 10 

Ak by sme chceli hodnotiť iba vplyv priamych konkurentov, nedošli by sme 

k relevantnému záveru. Je potrebné sa zaoberať aj inými vplyvmi, ktoré pôsobia 

na odvetvie. Potenciálni konkurenti, kupujúci, dodávatelia sú schopní vytvoriť takú silu, 

ktorá môže vytvoriť príležitosť ale zároveň aj hrozbu.11 Kvalita vzťahov má za následok 

stabilitu dodávok spojené s jednotlivými zákazkami.  

 

1.4 SWOT analýza 

Vnútornú situáciu podniku určujú faktory, ktoré sú významné pre budúce 

úspechy či nezdary. Pričom vonkajšia situácia výrazne nevplýva na postavenie 

a problémy podniku ale výrazne ovplyvňuje jej vnútorné procesy a organizačnú 

                                                 
9 Teória diplomová práca, analýza odvetvia a benchmarking. Euroekonom.sk [online].  
10Porterův model pěti hybných sil. Webdev.cz [online].  
11Teória diplomová práca, analýza odvetvia a benchmarking. Euroekonom.sk [online].  
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štruktúru. Miera intenzity záleží od toho, do akého odvetvia podnik patrí. 12 Tieto 

vnútorné faktory a vonkajšie faktory sú vyjadrené v analýze SWOT. Informuje 

nás o slabých, silných stránkach, príležitostiach a hrozbách. Slovo SWOT je tvorené 

zo začiatočných písmen anglických slov Strenghts, Weaknesses, Opportunities 

a Threats. SWOT analýza slúži k posúdeniu súčasného stavu podniku.  

SWOT analýza spočíva v zostavovaní zoznamu jednotlivých položiek, 

čo predstavuje prvý krok.  

Je ideálnym prostriedkom k preskúmaniu možností zmien a rozvoja. Výhodou 

tejto analýzy je, že bez ohľadu na výsledky, ktoré z tejto analýzy vyplynú, je samotné 

rozhodnutie na ľuďoch, či sa rozhodnú pre posilnenie silných stránok, využitie svojich 

príležitosti, alebo sa pokúsia zabrániť hrozbám.  

 

• Silné stránky – Strenghts 

• Slabé stránky – Weaknesse 

• Príležitosti - Opportunities 

• Hrozby - Threats 

 

1.4.1 Silné stránky 

Silné stránky sú odvodené od začiatočného písmena anglického slova Strenghts. 

Tieto vnútorné silné stránky prispievajú k úspešnej podnikovej činnosti, čo sa odráža 

na prosperite.13 Výhodou silnej stránky je aj to, že zvýhodňuje postavenie firmy 

v spoločnosti. Najväčšiu výhodu majú tie vlastnosti spoločnosti, ktoré má konkurencia 

problém napodobniť. 

 

K silným stránkam patrí: 

• Značka 

• Patenty 

• Kvalitné výrobky, služby 

• Dobrá finančná situácia 

                                                 
12 HORÁKOVÁ, H. Strategicky marketing, 2003, s. 44 
13 Tamtiež, s.42 
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• Dobré dopravné spojenie 

• Kvalifikovaní pracovníci 

• Vysoká úroveň komunikácie14 15 

 

1.4.2 Slabé stránky 

Tento pojem je taktiež odvodený od začiatočného písmena anglického slova 

Weaknesses. Predstavujú určité obmedzenia poprípade nedostatky a brania plnému 

efektívnemu výkonu.16 Je potrebné tieto slabé stránky eliminovať, alebo sa snažiť 

zamedzeniu ich výskytu. 

K slabým stránkam patrí: 

• Nekvalitné výrobky 

• Nízky predajný obrat 

• Vysoká zadlženosť 

• Zlá povesť podniku  

• Zlá dostupnosť k podniku 

• Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 

Pravidlo, že silné stránky ostatú stále silnými a slabé stránky slabými nie je 

pravdivé. Každá situácia v podniku sa môže zmeniť a silná stránka nemusí vždy 

predstavovať výhodu. Stále je možnosť niečo zlepšovať, preto je potrebné mať „oči 

stále otvorené“ a nedomnievať sa, že to čo je dobré nemôže byť ešte lepšie.  

 

1.4.3 Príležitosti 

Slovo príležitosti je odvodené z anglického slova Opportunities. Príležitosti 

predstavujú ďalšie možnosti podniku. Možnosť využitia disponibilných zdrojov, alebo 

možnosť niečo podniknúť k tomu aby bolo „lepšie“. Najviac príležitostí vyplýva 

z politických, ekonomických, či legislatívnych faktorov.  

K príležitostiam patrí: 

• Ľahký vstup na nové trhy 

                                                 
14 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing, 2003, s. 43 
15 SWOT analýza. Ewizard.cz [online].  
16 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing, 2003, s. 43 
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• Nové využiteľné možnosti na medzinárodnom trhu 

 

1.4.4 Hrozby 

Aj slovo hrozba je odvodené z anglického slova Threats. Všetky hrozby, ktoré 

podnik obklopujú sú nepriaznivé pre činnosť podniku a jeho postavenie. Ohrozujú jeho 

existenciu, hrozí nebezpečenstvo neúspechu, v najhoršom prípade aj úpadok. Tieto 

hrozby negatívne vplývajú na vývoj podniku. 

K hrozbám radíme predovšetkým: 

• Vstup nových konkurentov na trh 

• Neschopnosť vyrovnať sa s konkurenciou 

• Nepriaznivé legislatívne normy 

 

Pri rozhodovaní alebo zlepšovaní procesov je možné sa rozhodnúť pre vhodnú 

stratégiu. Ponúkajú sa tieto možnosti: 

 

Prístup S-O (stratégia MAX-MAX)  je založená na maximalizácii silných stránok 

a maximalizácii príležitostí 

Prístup W-O (stratégia MIN – MAX)  je zameraná na minimalizáciu slabých stránok 

a maximalizáciu príležitostí 

Prístup S-T (stratégia MAX – MIN)  vychádza z maximalizácie silných stránok 

a snaží sa eliminovať hrozby 

Prístup W-T (stratégia MIN-MIN)  je založená na minimalizácii slabých stránok 

a minimalizácii hrozieb17 

  

                                                 
17 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, 2006, s. 121 
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2 SÚSTAVA POMEROVÝCH UKAZATE ĽOV 

Ekonomická situácia podniku a jeho dôveryhodnosť je dôležitou súčasťou 

každého podniku. Analýza ako spôsob výpočtu, neodhaľuje priamo ekonomické 

faktory, ktoré ovplyvňujú situáciu podniku. Analýza sa snaží zamerať na dôsledky 

ich pôsobenia. Hlavným cieľom analýzy je zhotovenie záverov, následná interpretácia 

pomerových ukazovateľov a príprava opatrení smerujúcich k zlepšeniu ekonomickej 

situácie podniku. Zostavenie sústavy ukazovateľov je cieľom, ktorý umožní kvalitne 

diagnostikovať finančnú situáciu podniku. Objem a kvalita výroby, marketingová 

úroveň a obchodné činnosti sa premietajú do finančnej analýzy.18 Nielen pre podnik 

ale taktiež pre bankové inštitúcie je nesmierne dôležité poznať finančné zdravie 

podniku. Jedným z dôvodov dôležitosti tohto poznania je skutočnosť, že banka 

sa na základe danej skutočnosti rozhoduje či podniku poskytne potrebnú finančnú 

čiastku.  Doplnkovú úlohu pri využití pomerových ukazovateľov zohrávajú absolútne 

a rozdielové ukazovatele. Stav finančného zdravia je hodnotený pomocou bonitného 

modelu a banktrotného modelu. Príčiny vývoja finančného zdravia sa preskúmavajú 

podľa správneho financovania. V prípade, že je podnik dostatočne zdraví jeho 

rentabilita a istenie finančných rizík je dostačujúce.  

K tomu, aby sme správne porozumeli finančnej situácii podniku je dôležité 

vedieť čím sa podnik zaoberá, aké sú jeho trhy, kto sú jeho dodávatelia, konkurenti 

a zákazníci. Do značnej miery rozhoduje pri absolútnych ukazovateľoch veľkosť firmy. 

Vlastná produkčná činnosť je prvým zdrojom financovania podnikových aktivít. 19 20 21 

Potrebné informácie o podniku nájdeme vo výročnej správe spoločnosti. Okrem 

účtovných výkazov akými sú súvaha, výkaz zisku a strát (výsledovka), výročná správa 

obsahuje aj ďalšie dôležité informácie. Nájdeme tam aj údaje týkajúce sa zmeny 

organizácie, rozšírenia firmy a mnoho iného. Všetky tieto informácie sa v jednotlivých 

prípadoch líšia a závisia aj na povahe firmy aj na tom, či firma má povinnosť realizácie 

auditu. Firma, ktorú som si zvolila túto povinnosť nemá, t.j. nevypracováva cash flow 

(ďalej ako CF) a ani výročnú správu. Vypracováva len súvahu a výsledovku.  

                                                 
18 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza, 2006, s. 92-93 
19 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 68 
20 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 14 
21 GRÜNWALD, R.  Analýza finanční důvěryhodnosti podniku, 2001, s. 13 
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Súvaha je jedným zo základných výkazov účtovnej závierky. Rozvaha podáva 

prehľad o finančnej situácii podniku o majetku podniku, o jej aktívach  na ľavej strane 

a o jeho zdrojoch krytia, o jej pasívach na strane pravej. Ľavá strana nás informuje 

o tom, čo podnik vlastní a pravá  strana nás informuje o tom, ako sú financované aktíva 

firmy. Všetko je vyjadrené v peňažnej čiastke k určitému dátumu, väčšinou 

k súvahovému dňu.  

Súvaha musí mať bilančnú štruktúru, t.j. AKTÍVA = PASÍVA. 22 23 

Aktíva možno členiť na tie, ktoré slúžia podniku dlhodobo a opotrebujú 

sa, a na tie, ktoré sú krátkodobé a spotrebujú sa väčšinou naraz.  

Pasíva je možné členiť podľa toho či sa jedná o krytie aktív vlastnými 

alebo cudzími zdrojmi.  

Detailná štruktúra súvahy je rozdelená na spomínané aktíva a pasíva. 

Tieto aktíva a pasíva sú delené na skupiny, označované veľkými písmenami gréckej 

abecedy a podskupiny označované tiež veľkými písmenami gréckej abecedy spolu 

s rímskymi číslicami.  

 

Výkaz zisku a strát (výsledovka) (ďalej len VZS), je dokument, ktorý 

zjednodušene zachytáva výsledok hospodárenia podniku (ďalej len VH). Poukazuje 

na tok peňazí vo firme behom finančného roku. Poskytuje prehľad o nákladoch 

a výnosoch. Výnosová trieda je zachytená v účtovej triede 6 a nákladové účty v účtovej 

triede 5. Výkaz zisku a strát poskytuje informácie o hospodárskom výsledku za dané 

obdobie spolu s výsledkom z minulého obdobia. 24 Súvaha je viazaná k určitému 

dátumu, pričom VZS je viazaný k určitému časovému intervalu.  

Podstatu VZS je možné vyjadriť:  

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA25  

 

Pomerové ukazovatele tvoria skupinu, ktorá je zložená z 5 skupín pomerových 

ukazovateľov. Jedná sa o: 

                                                 
22 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 49 
23 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 18-19 
24 Výsledovka aneb výkaz zisku a ztráty. Domácí finance.cz [online]. 
25 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 54 
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• Ukazovateľ likvidity 

• Ukazovateľ riadenia aktív 

• Ukazovateľ riadenia dlhu 

• Ukazovateľ ziskovosti 

• Ukazovateľ tržnej hodnoty 

 

Základné rysy spoločnosti je možné vyčítať z výsledných hodnôt pomerových 

ukazovateľov.  

K základným ukazovateľom patria tri aspekty: ukazovateľ likvidity, ukazovateľ 

rentability a finančná stabilita 

 

2.1 Ukazovateľ likvidity 

Rieši otázku, či je podnik schopný včas splatiť svoje krátkodobé záväzky. 

Počítajú sa položky zo súvahy. Tento ukazovateľ vysvetľuje vzťah medzi obežnými 

aktívami a krátkodobými záväzkami.  
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Výsledok pomerového ukazovateľa likvidity nám hodnotí, koľkokrát je podnik 

schopný uspokojiť svojich veriteľov, aby premenil svoje aktíva v danom okamžiku 

na hotovosť.26 

Ukazovateľ celkovej likvidity nám slúži pre účely platobnej schopnosti podniku. 

Rozmedzie od 1,5 do 2,5 je považované za priemernú výšku tohto ukazovateľa.  
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Ukazovatele likvidity členíme do troch skupín: Pohotová likvidita (Quick Ratio 

– Acid Test Ratio), Okamžitá likvidita (Cash Ratio) a Bežná likvidita (Current Ratio). 

Pohotová likvidita má doporučené hodnoty v rozmedzí od 1,0 do 1,5. Činnosť podniku, 

                                                 
26 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 54 
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odvetvie, stratégia podniku ovplyvňujú výšku tohto ukazovateľa. Tento ukazovateľ 

vylučuje zásoby, pretože je to najhoršie speňažiteľná časť aktív. Okamžitá likvidita 

vyjadruje schopnosť spoločnosti okamžite uhradiť svoje krátkodobé záväzky. K tomu, 

aby boli tieto záväzky uhradené sa používa finančný majetok. Najlikvidnejšiu zložku 

tvoria peniaze na účtoch, peniaze v hotovosti a šeky.27 28 Odporúčaná hodnota 

sa pohybuje v rozmedzí medzi 0,2 až 0,5. Posledným ukazovateľom je bežná likvidita. 

Hovorí nám, koľkokrát je podnik schopný uspokojiť pohľadávky veriteľov, 

keď premení svoje obežné aktíva na peňažné prostriedky. Optimálne hodnoty 

pre posledný typ ukazovateľa sú 1,8 až 2,5. 
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2.2 Ukazovateľ riadenia aktív 

Už názov ukazovateľa nám napovedá, že tento ukazovateľ meria skutočnosť 

ako je firma aktívna v nakladaní so svojimi prostriedkami.  

Priemerná doba splatnosti pohľadávok sa používa pri hodnotení účtu pohľadávky. 

Výsledkom je počet dní, počas ktorých sa inkaso za každodenné tržby zadrží 

v pohľadávkach.  
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27 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 80 
28 ZIKMUND, M. Ukazatelé likvidity. Businessvize.cz [online]. 
29 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 57 
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Obrat aktív 

Obrat aktív nám meria intenzitu využitia celkového majetku podniku. Čím vyšší 

je ukazovateľ, tým je využívanie majetku efektívnejšie. 
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Obrat zásob 

Udáva počet obratov za sledované obdobie  
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Doba obratu zásob 

Vyššia hodnota vedie ku zvýšeniu zisku. Doba obratu zásob je meraná v dňoch. 
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Doba splatnosti pohľadávok 

Udáva, koľko dní je inkaso držané v pohľadávkach t.j. ako dlho sú priemerne 

platené faktúry. Štandardná doba je 48 dní, preto je záujem držať to čo na najnižšej 

hodnote. Dôležitosť tohto ukazovateľa je predovšetkým z hľadiska plánovania 

peňažných tokov.  
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Doba obratu záväzkov 

Vyjadruje počet dní, na ktoré dodávatelia poskytli obchodný úver.  
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Doba obratu zásob 

Meria čas, za ktorý spoločnosť predá svoje zásoby. 
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2.3 Ukazovateľ riadenia dlhu 

Väčšina podnikov je financovaná buď vlastnými zdrojmi alebo záväzkami.  

Ukazovateľ zadlženosti meria percentuálny pomer fondov, ktoré veritelia poskytli 

spoločnosti 
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V prípade ak je ukazovateľ zadlženosti vysoký a oborový priemer je nižší, 

je pre spoločnosť obtiažné získať dodatočné zdroje. V prvom rade bude musieť zvýšiť 

vlastný kapitál. 30 Zadlženosť ovplyvňuje veriteľské riziko aj výnosnosť podniku.31 

Ukazovateľ podielu vlastného kapitálu na aktívach je najdôležitejším ukazovateľom, 

ktorý nám porovnáva údaje z bilancie a napomáha nám hodnotiť rôzne stránky 

finančnej stability.  
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Dôležitou informáciou pre podnik je aj to, do akej miery je schopný pokryť 

svoje prostriedky vlastnými zdrojmi. K tomu nám slúži ukazovateľ charakterizujúci 

dlhodobú finančnú stabilitu. 

5�#�ň ����	  á���� 	�í� �  
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Podnik musí byť schopný adaptability, preto je pre neho lepšie ak má menej 

stálych aktív. V momente, ak to je opačne, môže nastať situácia, že podnik nebude 

                                                 
30 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 60 
31 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 75 
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schopný adaptability. Preto je výhodnejšie, ak je podiel stálych aktív nižší a podiel 

obežných aktív je vyšší. V takej situácii je pre podnik z ekonomického pohľadu 

jednoduchšie sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu.  

Úrokové krytie je ďalším používaným ukazovateľom. Tento ukazovateľ udáva, 

koľkokrát sú úroky kryté výškou prevádzkového zisku. Finančná situácia je lepšia, 

vtedy keď je úrokové krytie vyššie.  
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Na základe dosiahnutých výsledkov tohto ukazovateľa je možné posúdiť 

efektívny vývoj hospodárenia podniku. Ak je vytvorený zisk nulový je to v dôsledku 

toho, že hodnota sa rovnala 100%, čo znamená, že podnik je schopný zarobiť len na 

úrokoch. V prípade, ak je hodnota nižšia ako 100% znamená to, že podnik nie schopný 

zarobiť si ani na úroky.  
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2.4 Ukazovateľ ziskovosti 

Podnik si po zložitom strategickom rozhodovaní zvolí svoju ziskovosť. Jedná 

sa o kombináciu likvidity, riadenia aktív a riadenia dlhu.  Zisková marža sa počíta 

ako zisk po zdanení delený tržbám.  
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Rentabilita je definovaná ako pomer zisku a vloženého kapitálu.33 Ukazovatele 

delíme podľa toho aký kapitál je používaný: 

• Rentabilita aktív (ROA) 

                                                 
32 BLAHA, Z. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy, 2006, s. 63 
33 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 76 
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• Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (ROCE) 

• Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

• Rentabilita tržieb (ROS) 

 

Rentabilita aktív (Return on Assets) 

Tento ukazovateľ vyjadruje zisk s celkovými aktívami investovanými do 

podnikania, bez ohľadu nato z akých zdrojov sú financované. Preto sa tento ukazovateľ 

považuje za kľúčové meradlo rentability.  
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EBIT nie je ovplyvnený zmenami daňových a úrokových sadzieb ani zmenou 

štruktúry finančných zdrojov, preto sa používa na výpočet niektorých ukazovateľov 

rentability.34  

 

Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 

Týmto ukazovateľom môžeme hodnotiť dlhodobé investovanie a jeho význam. 

Ten zistíme na základe učenia výnosnosti vlastného kapitálu (ďalej len VK) spojeného 

s dlhodobými zdrojmi. Práve tento ukazovateľ býva používaný k medzipodnikovému 

porovnaniu. 
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Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity) 

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu je ďalším veľmi významným 

ukazovateľom, vyjadrujúci celkovú výnosnosť vlastných zdrojov. Nárast rentability 

vlastného kapitálu je spôsobený nasledujúcimi možnosťami: pokles úrokovej miery 

                                                 
34 Tamtiež, s. 77 
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cudzieho kapitálu, väčší vytvorený zisk spoločnosti, alebo aj znížením podielu VK na 

celkovom kapitále.35 

 

Rentabilita tržieb (Return on Sales) 

Ukazovateľ rentability tržieb je jedným z bežne sledovaných ukazovateľov 

finančnej analýzy. Vyjadruje množstvo zisku v Kč na 1Kč tržieb. Ukazovateľ rentability 

tržieb vychádza z hrubého zisku EBT.  
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2.5 Králi čkov Quick test 

Ako už z názvu vyplýva tento test bol založený profesorom Králičkom v roku 

1991. Králičkov Quick test je jedným z bonitných modelov, ktorý sa bodovým 

hodnotením snaží stanoviť bonitu hodnoteného podniku. Umožňuje veľmi jednoduchým 

spôsobom overiť fungovanie podniku. K zostaveniu a k vypočítaniu sa najprv použijú 

pomerové ukazovatele, následne sa im pridelí známka. Zo známok, ktoré dostanem 

potom vytvorím jednu celkovú. Táto výsledná známka, vyhodnotí hodnotenie o firme 

ako o celku. Ak sa podnik nachádza v šedej zóne je v rozmedzí 3-1, ak je nad úrovňou 

3 prezentuje, že je firma bonitná a ak je hodnota nižšia ako 1 signalizuje, že firma 

má problémy s finančným hospodárením. Výpočtami je zisťovaná finančná stabilita 

podniku (ďalej len FS), výnosová situácia podniku (ďalej len VS) a celkové hodnotenie 

podniku.36 

 

Králičkov Quick test sa skladá zo 4 nasledujúcich rovníc:37 

 

 

 

                                                 
35 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 78 
36 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Metody, ukazatele, využití v praxi, 2007, s. 80 
37 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodovaní podniku, 2008, s. 93 
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Tabuľka 1 Bodovanie výsledkov Králičkovho Quick Testu 

 
KRÁLI ČKOV QUICK 
TEST 

Bodové hodnotenie 

0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body 

Koeficient 
samofinancovania 

< 0 0 - 0,10 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

Doba splácania dlhu > 30 12 - 30 5 - 12 3 - 5 < 3 

Rentabilita aktív < 0 0 -0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

CF v tržbách < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa38  

 

Hodnotenie spoločnosti je v nasledujúcich troch krokoch. 39 

V prvom kroku je výpočet finančnej stability firmy podľa nasledujúceho vzorcu.  

G5 #������ �  
B1 D B2

2
 

V druhom kroku nastáva výpočet pre výnosovú situáciu podniku nasledujúcim 

vzorcom. 

H5 #������ �  
B3 D B4

2
 

A posledný krok zostáva z výpočtu predchádzajúcich dvoch krokov. Jedná 

sa o hodnotenie celkovej situácie nasledujúcim vzorcom.  

F�����á  ��á��	 #������ �  
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R1 = Koeficient samofinancovania   R2 = Doba splácania dlhu 

R3 = Rentabilita aktív    R3 = CF v tržbách 

 

 

 

 

 

                                                 
38 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Metody, ukazatele, využití v praxi, 2007, s. 80 
39 Tamtiež, s. 79-80 
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2.6 Index dôveryhodnosti IN – českého podniku 

Tento index sa zaraďuje medzi jeden z bankrotných modelov. Je vhodný pre 

ročné hodnotenie finančného zdravia firmy a tým odpovedá na otázku, či hrozí podniku 

bankrot alebo nie. Dobré finančné zdravie podniku je v rozmedzí hodnoty indexu >2, 

ak podnik nie je ani zdravý ani chorý sú hodnoty medzi 1-2, v tomto prípade by mohlo 

nastať, že podnik by mohol mať problémy, resp. by problémy mohli čoskoro nastať. 

Ak má podnik IN menšie než 1 znamená to, že podnik je finančne slabý. 
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Hodnoty jednotlivých ukazovateľov:  

V1 = 0,13    V2 = 0,04   V3 = 3,97 

V4 = 0,21    V5 = 0,09 

 

Oba tieto modely si kladú za cieľ priradiť firme jednu číselnú hodnotu a na 

základe nej posúdiť zdravie firmy.  
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3 ANALÝZA SÚ ČASNEJ SITUÁCIE FIRMY 

V praktickej časti sa zameriam na analyzovanie súčasného problému firmy, 

a na charakterizovanie histórie. Tým, že si firma nepriala byť menovaná budem 

v nasledujúcej praktickej časti používať jej fiktívny názov XYZ, s.r.o.  

 

3.1 História firmy 

Názov firmy:   XYZ 

organizačná štruktúra: spoločnosť s ručením obmedzeným 

sídlo organizácie:  Brno 

dátum zriadenia:  3.6.1997 

 

História mnou vybranej firmy sa začala písať v roku 1997, kedy bola vedená 

Krajským súdom v Brne v oddiely C.  

 

3.2 Charakteristika vybranej firmy 

3.2.1. Predmet podnikania a poskytované služby 

Firma pôsobí už dlhodobo v oblasti podnikania, ktoré sa týka grafických 

návrhov, projekčnej činnosti vo výstavbe, a taktiež sa venuje maliarstvu, natieračstvu 

alebo obchodu a službám, ktoré nie sú uvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. Tým, že pôsobenie spoločnosti je dlhodobé, dokázala si vybudovať svoju 

pôsobnosť na trhu. Svojou poskytovanou činnosťou nie je známa len v Brne, 

ale aj v ostatných mestách Českej republiky (ďalej len ČR). 

Tím dizajnérov, ktorý pracuje v tejto spoločnosti má dostatočne veľkú fantáziu, 

aby splnil predstavy aj náročnejších klientov. Čo sa týka projekčnej činnosti, firma 

má za sebou úspech nesúci mená známejších a väčších firiem v ČR. 

   
3.2.2. Organizačná štruktúra 

Právnou formou organizácie je spoločnosť s ručením obmedzeným. Vo firme 

je jeden obchodný riaditeľ a dvaja jednatelia, ktorým bola pridelená funkcia v roku 

1997 a 2003. Spoločnosť zastupuje jednateľ, ktorý zároveň jedná v jej mene a podpisuje 

právne dokumenty.  

Organizačná štruktúra sa od pôsobenia firmy na trhu postupom času zmenila. 

Rozrástla sa o počet jednateľov, ďalších pracovníkov a v neposlednom rade rozšírila 



34 

 

svoje pôsobenie v ČR. Svoje sídlo má v Brne, ktoré s postupom času rozšírila 

o showroom v Prahe. Takto získala to, že niektorí klienti nemuseli jazdiť do Brna, 

ale pohodlne si zašli na pobočku v Prahe. Organizačná štruktúra firmy bola pôvodne 

na čísle 14, no postupne sa rozšírila na číslo 18. Toto číslo je do dnešnej doby 

koncovým počtom celkových zamestnancov. Týmto číslom sa spoločnosť radí medzi 

malé firmy.  

 

Firma je zložená z dvoch hlavných oddelení, ktoré vytvárajú zisk spoločnosti. 

1. Kreatívne oddelenie, v ktorom pracujú architekti, designéri a stavební 

projektanti (vysokoškolské vzdelanie (ďalej len VŠ), podľa významu 

a schopností rozdelenia na senior a junior). 

2. Realizačné oddelenie, v ktorom pracujú stavební a projektoví manažéri (všetci 

absolventi VUT alebo VŠZ, obor výroba nábytku). 

Ďalší spolupracovníci a to office managérky, department managérky, PR managérky. 

Firma má hlavný ateliér v Brne a prevádzkuje showroom v Prahe na Andělu.  

 

3.2.3. Personalistika spoločnosti 

Výber vhodného zamestnanca je v dnešnej dobe veľmi náročný, no pre firmu 

veľmi dôležitý. Správny výber potenciálneho zamestnanca má za následok skvalitnenie 

služieb. Spoločnosť XYZ, s.r.o. využíva pri hľadaní zamestnancov rôzne job servery. 

Prostredníctvom nich vyvesí firma svoju ponuku a požiadavky na potenciálnych 

zamestnancov / uchádzačov. Následne z ponuky zaslaných životopisov sa spoločnosť 

rozhodne, ktorých uchádzačov si vyberie na pohovor a zo zúženého kruhu si vyberie 

práve svojho budúceho zamestnanca. Spoločnosť vo svojich požiadavkách kladie dôraz 

na ukončené VŠ so zameraním na architektúru a dizajn, alebo ukončenú stavebnú školu. 

Ďalšou požiadavkou, ktorú si kladie firma je znalosť práce s počítačovými programami, 

ktoré sú vo firme využívané ako napríklad AutoCad, a rôzne iné grafické programy. 

Znalosť jazyka je taktiež dosť veľmi dôležitou požiadavkou. Nie je to len z dôvodu 

toho, že je potrebné komunikovať občas prostredníctvom mailu a telefonátu 

so zahraničnými dodávateľmi, ale aj z dôvodu nového zahraničného zákazníka žijúceho 

v ČR. 
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Pracovníci firmy majú k dispozícii aj firemné auto, preto je vhodné ak uchádzač 

má vodičský preukaz typu B. 

Zamestnanci pracujú za úkolovú mzdu, ktorá je vyplácaná mesačne. K tejto mesačnej 

mzde sú pripočítavané rôzne bonusy a isté percentá pri dosiahnutí určitého stavu 

hrubého zisku zákazky (ďalej ako HZZ).  

V roku 2011 pracovalo vo firme 5 žien a 10 mužov. V súčasnosti, v roku 2013 

vo firme pracuje 7 žien a 11 mužov. Firma je rozdelená na dve oblasti a to na oblasť, 

ktorá sa venuje projekcii a oblasť, ktorá sa venuje realizácii. Samozrejme nesmie 

chýbať oblasť marketingu a oblasť ekonómie. Väčšina týchto zamestnancov 

má ukončené VŠ vzdelanie, no nie každý má ukončenú školu architektúry a designu. 

Zvyšní pracovníci majú ukončenú strednú odbornú školu alebo strednú školu 

s maturitou. Je to z dôvodu odlišnej pracovnej pozície vo firme.  

V nasledujúcej tabuľke som zostavila prehľad ukončeného vzdelania 

jednotlivých zamestnancov vo firme.  

 

Tabuľka 2 Stupeň dosiahnutého vzdelania  

   
POČET 

ZÁKLADNÉ 
VZDELANIE 

[%] 

STREDNÉ 
VZDELANIE 

[%] 

VYSOKOŠKOLSKÉ 
VZDELANIE       

[%] 

STREDNÁ 
ŠKOLA S 

MATURITOU 
[%] 

ŽENY 7 39 39 28 11 

MUŽI 11 61 61 50 11 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

3.3 Analýza podnikateľských aktivít spoločnosti 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. svojim dlhodobým pôsobením v oblasti architektúry 

a designu získala mnoho zákazníkov. Svojou prácou sa snaží navrhovať veci tak, 

aby bolo evidentne jasné, že to práve ich dielo. Snaží sa do svojich návrhov 

zakomponovať čisté línie, ktorými vie, že nič nepokazí, práve naopak pozdvihne gro 

celého projektu. Prácu spoločnosti je možné vidieť na obchodných centrách nielen 

v Brne, ale aj v Prahe, Ostrave, Olomouci a v mnohých ďalších českých mestách. 
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Nevenuje sa len obchodným centrám, ale aj rodinným domom, kanceláriám alebo 

projektovaniu rôznych salónov. 

Vytvorila som tabuľku, ktorá znázorňuje vývoj tržieb v rokoch od 2008 do 2012. 

Tieto hodnoty som získala z výkazu zisku a straty v zjednodušenom rozsahu pre danú 

firmu.  

 

  Tabuľka 3 Vývoj tržieb   

[v tis. Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za predaj tovaru 1 0 0 0 0 

Tržby z predaju DNM a DHM 3 109 132 97 15 

∑ Tržby 41 251 29 768 34 167 41 739 32 166 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky je jasné, že jednotlivé roky majú kolísavú tendenciu. Môže to byť 

spôsobené aj tým, že v rokoch kedy sú tržby nižšie bol nižší počet prijatých zákaziek, 

alebo to mohlo byť spôsobené aj tým, že vykreslené návrhy prevyšovali nad návrhmi 

realizovanými.   

 

Graf  1  Tržby z predaja  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.4 Odhad podielu na českom trhu 

Štruktúra aktív a pasív spoločnosti 

Pri štruktúre aktív a pasív spoločnosti som vychádzala zo súvah, ktoré mi boli 

poskytnuté spoločnosťou XYZ, s.r.o. Nasledujúcu tabuľku som zostavila pre jednotlivé 

roky. Jedná sa o roky 2008 až 2012 kde si budeme môcť všimnúť vývoj jednotlivých 

aktív a pasív. 

  

Tabuľka 4 Štruktúra aktív a pasív 

ŠTRUKTÚRA AKTÍV a PASÍV 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktíva celkom  11695 6839 8681 10270 15240 

Dlhodobý majetok 195 209 506 423 743 

Obežné aktíva 6500 6500 7870 9669 14248 

Pasíva celkom  11695 6839 8681 10270 15240 

Vlastný kapitál 749 947 1551 1576 1738 

Cudzie zdroje  10520 5628 7082 8579 12816 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky je zreteľné, že posledný rok 2012 má najvyšší podiel dlhodobého 

majetku. Je možné, že to bolo ovplyvnené kúpou novej elektroniky, počítačovej 

vybavenosti a kúpou nových automobilov.   

Spoločnosť využíva kontokorentné úvery na úhradu väčších zákaziek, takže 

si je vedomá toho, že tento dlh musí čo v najkratšom čase vrátiť svojim odberateľom. 

Vystavuje faktúry vo forme záloh, ktoré taktiež prispievajú k zvýšeniu cudzích zdrojov. 

No zároveň si je spoločnosť vedomá toho, že využívanie týchto dlhodobých kapitálov 

má svoje riziká. K rizikám, ktoré ohrozujú chod spoločnosti patrí aj to, že príliš časté 

využívanie dlhodobého kapitálu ovplyvní a ohrozí finančnú stabilitu spoločnosti, 

tým pádom zvyšuje zadĺženosť podniku. Najnižšie využitie cudzích zdrojov mala 

spoločnosť v roku 2009.  
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3.5 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza analyzuje faktory vonkajšieho prostredia. Jedná sa o faktory 

sociálne, legislatívne, ekonomické, politické, technické a ekologické. Táto analýza 

má za účel odpovedať na tri základne otázky. Prvá otázka sa týka vonkajších faktorov, 

ktoré vplývajú na spoločnosť, druhá otázka je zameraná na možné účinky týchto 

faktorov, a posledná sa týka faktorov, ktoré sú v blízkej budúcnosti najdôležitejšie.40 

 

3.5.1. Sociálne faktory 

Obyvateľstvo: 

Úroveň vzdelania v Českej republike je pre firmu dôležitým hľadiskom, 

pre výber budúcich zamestnancov. Tým, že mnou zvolená firma má pôsobenie v Brne, 

zamerala som sa na Jihomoravský kraj. Jihomoravský kraj je zložený z okresov: Brno - 

mesto, Brno – venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Celková rozloha 

Jihomoravského kraja je 719 454 hektárov (ďalej len ha) s počtom obyvateľov 

1 166 313 sa radí v ČR na štvrté miesto.41  

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené roky od 2005 do 2011, počet obyvateľov 

a ich priemerná stredná dĺžka života.  

 

Tabuľka 5 Počet obyvateľov a priemerná dĺžka života 

ROK Počet 
obyvateľov 

Narodenie Úmrtie Stredná dĺžka života 

ženy  muži 

2005 10 251 079 102 211 107 938 79,10 72,90 

2006 10 287 189 105 831 104 441 79,70 73,50 

2007 10 381 130 114 632 104 636 80,00 73,70 

2008 10 467 542 119 570 104 948 80,10 74,00 

2009 10 506 813 118 348 107 421 80,10 74,20 

2010 10 532 770 117 153 106 844 80,60 74,40 

2011 10 505 445 108 673 106 848 80,70 74,70 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa42 43 44 

                                                 
40 GRASSEROVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera, s. 178 
41 Charakteristika Jihomoravského kraje. BusinessInfo.cz [online]. 
42 Český štatistický úřad. Živě narození a zemřelí v České republice. Notes.czso.cz [online]. 
43 ÚZIS. Souhrná data o ČR. Uzis.cz. [online]. 



39 

 

Z tabuľky je možné vyčítať, že počet obyvateľov sa v roku 2011 znížil aj napriek 

vyššiemu počtu narodených detí. Rok 2005 zaznamenal najnižší počet narodených detí 

no najväčší počet úmrtí bol o rok neskôr. Najvyšší počet 10,5 mil. obyvateľov 

je zaznamenaných v roku 2010. Ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži. Ženy 

sa dožívajú strednej dĺžky života skoro 81. roku a muži skoro 75. roku života. 

V porovnaní s rokom 1989 dochádza k celkovému poklesu narodenia a úmrtia. 

Najnižšia pôrodnosť bola zaznamenaná v roku 1999 s číslom 89 471. Nižší počet 

narodených detí môže byť ovplyvnený aj emigráciou občanov do zahraničia. 

No zároveň zvýšenie v roku 2011 oproti roku 2010 môže mať za následok zvýšený 

počet prisťahovalcov do ČR. Zníženie počtu narodených je následkom toho, 

že obyvateľstvo sa v prvom rade sústredí na svoju prácu, svoje zabezpečenie a až potom 

pozerá nato, aby na tento svet priniesli potomka. Vek rodiacich žien sa posúva čím 

ďalej tým viac od 30tich rokov vyššie. Niektorí obyvatelia, sú rozhodnutí venovať 

sa len svojej kariére a tak nemajú dostatok času vytvárať a zakladať si rodinu. Vidina 

stúpajúcej kariéry občas dotlačí človeka k tomu, že sa odsťahuje zo svojho štátu.  

V ČR a konkrétne v Jihomoravskom kraji sa dožívajú najvyššieho veku práve 

ženy.  Priemerný vek sa v Jihomoravskom kraji pohybuje okolo 41,1 roku života. 

Prevažujúci podiel v zložení obyvateľstva podľa pohlavia mali ženy a to 1000 mužov 

pripadalo na 1049 žien. Práve tento prevažujúci podiel žien nad mužmi je ovplyvnený 

tým, že sa to odvíja hlavne od štruktúry mesta Brna, kde žije na 1000 mužov 1081 

žien.45  

V tabuľke, ktorá je znázornená na ďalšej strane sú znázornené roky 2005 

až 2011, počty obyvateľov a počet obyvateľov rozdelený podľa vekových hraníc práve 

pre Jihomoravský kraj.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
44 Počet obyvatel v ČR 2011. Algin.cz [online]. 
45 Charakteristika Jihomoravského kraje. Businessinfo.cz [online]. 
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Tabuľka 6 Počty obyvateľov a veková štruktúra 

ROK Počet obyvateľov 
veková hranica 

0-14 15-64 65+ 

2005 1 130 358 162 772 800 293 167 293 

%   14,4 70,8 14,8 

2006 1 132 563 159 691 802 987 169 884 

%   14,1 70,9 15 

2007 1 140 534 158 534 808 639 173 361 

%   13,9 70,9 15,2 

2008 1 147 146 158 306 811 032 177 808 

%   13,8 70,7 15,5 

2009 1 151 708 160 087 803 892 187 728 

%   13,9 69,8 16,3 

2010 1 154 654 162 565 805 399 186 690 

%   14,1 69,8 16,2 

2011 1 166 313 168 031 803 165 195 117 

%   14,4 68,9 16,7 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa46 47  

 

Hlavnú vekovú skupinu tvoria osoby vo veku 15 až 65 rokov, t.j. 69,9%. Detská 

populácia sa znižovala, kedy okres Brno - mesto zaznamenalo v roku 2010 najnižší 

podiel detskej populácie, t.j. 13,1% z celkového počtu obyvateľov, zatiaľ čo osoby 

najstaršej vekovej kategórie postupne narastali. Ženy žijúce v Jihomoravskom kraji 

sa dožívajú priemerného veku 42,8 rokov života a muži 39,7 rokov života.48 Práve 

v Brne bol produktívny vek obyvateľstva najvyšší v roku 2010 t.j. 17,9%. 

 

Zamestnanosť a nezamestnanosť: 

Hlavné veličiny, ktoré majú vplyv na zamestnanosť a nezamestnanosť v ČR 

sú ovplyvnené vzdelaním obyvateľstva, počtom obyvateľstva a jeho vekom. 

Za zamestnaného človeka sa považuje tá osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, 

prácu za mzdu vykonávala dlhšie ako jednu hodinu za účelom dosiahnutia zisku. 

                                                 
46 Charakteristika Jihomoravského kraje. Businessinfo.cz [online]. 
47 Český štatistický úřad. Věkové složení obyvatel Jihomoravského kraje k 31.12.2010. Czso.cz [online]. 
48 Český štatistický úřad . Obyvatelstvo v obcích Jihomoravského kraje v roce 2011. Czso.cz [online]. 
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Za zamestnaného sa taktiež považuje ten, ktorý má prácu ale svoju prácu nevykonáva 

z dôvodu choroby, odcestovania na dovolenku, či už materskú alebo súkromnú, 

a taktiež ak je odcestovaný na pracovnej ceste.49  

Oproti iným štátom, veľa žien v ČR nepracuje na polovičný úväzok. Väčšina 

súhlasí s tým názorom, že žena by sa mala postarať o domácnosť a zostať doma 

s deťmi, no bohužiaľ ak by tomu tak bolo a ženy by zostávali doma, je dosť možné 

že rodina by to finančne nezvládla.    

Osoba, ktorá je považovaná za schopnú a ochotnú pracovať, no však platenú 

prácu nemôže nájsť, je považovaná za nezamestnaného. Táto nezamestnaná osoba musí 

spĺňať nasledujúce podmienky: musí byť staršia ako 15 rokov, pripravená k nástupu 

do práce do 14 dní a aktívne si hľadať prácu. Najťažší no občas už niekedy nereálny 

návrat do práce býva v tom prípade, ak si osoba nedokáže nájsť prácu dlhšie ako jeden 

rok.  

Všeobecne je možné povedať, že nezamestnanosť klesá v tom prípade, keď 

ekonomika rastie. V inom prípade keď výkon ekonomiky klesá, rastie nezamestnanosť. 

Faktorom, ktorý ovplyvňuje nezamestnanosť je aj predlžujúca doba štúdia.  

V nasledujúcej tabuľke sú zostavené roky od 2005 až po rok 2011, kde 

je znázornená zamestnanosť a nezamestnanosť obyvateľstva žijúceho v ČR.  

 

Tabuľka 7 Zamestnanosť a nezamestnanosť v ČR 

ROK Zamestnanosť [%] Nezamestnanosť  [%] 

2005 54,70 8,90 

2006 55,00 8,00 

2007 55,60 6,50 

2008 56,00 5,40 

2009 54,80 8,10 

2010 54,20 8,90 

2011 57,10 8,50 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa50 51 52 

                                                 
49 Prečo rastie zamestnanosť aj nezamestnanosť zároveň. oPeniazoch.cz [online]. 
50 Nezaměstnanost v ČR. Kurzy.cz [online]. 
51 Veřejná databáze. Zaměstnanost a nezaměstnanost od roku 1993. Vdb.czso.cz [online]. 
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Životná úroveň a priemerná mesačná hrubá mzda v ČR a Jihomoravskom kraji  

Životná úroveň ovplyvňuje nie jedného z nás. Každý je odkázaný na svoj 

finančný príjem, na svoje možnosti. V minulom roku sa priemerná mzda pohybovala 

v ČR na úrovni 12 902 Kč, zatiaľ čo v roku 1993 bola priemerná mzda o viac ako 3,5 

násobok nižšia.53 Najviac peňazí je utrácaných za bývanie a stravu, čo je podmienené 

aj tým, že vzrástli spotrebné ceny. Domácnosti si stále viac požičiavajú od bánk 

a zadlžujú sa im.  

V Jihomoravskom kraji sa priemerná mzda zamestnanca pohybuje vo výške 

23 086 Kč. Z tohto hľadiska je možné povedať, že Jihomoravský kraj je pod priemerom 

v ČR. Priemerná mzda zamestnanca by sa mala pohybovať okolo 24 246 Kč. 

„Jihomoravský kraj se zařadil na 9. místo ze čtrnácti krajů. Nabídka volných míst klesla 

o 63,2 %. V průměru se v kraji o jedno pracovní místo uchází 21,7 zájemců.“ 54 

 

Graf  2 „Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí“  

 

Zdroj: Český statistický úřad55  

 

                                                                                                                                               
52 Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR a jiných státech Evropské unie podle výsledků výběrového  
šetření pracovních síl za 2. čtvrtletí 2011. Czso.cz. [online].   
53 Ekonomická krize nedopadá na životní úroveň v ČR. Vláda ČR.cz [online].   
54 Charakteristika Jihomoravského kraje. BusinessInfo.cz [online].   
55 Průměrná mzda v Jihomoravskom kraji za 1. čtvrtletí 2012. Czso.cz [online] 
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Z grafu č. 2  je viditeľné, že sa mzda za posledné roky zvýšila. Viditeľné to 

je v roku 2010, kedy priemerná mzda dosahovala výšku 22 830 Kč, no v ďalších rokoch 

začala klesať, až sa v roku 2012 dostala na výšku priemernej mzdy 23 086 Kč v prvom 

kvartáli.  

 

3.5.2. Legislatívne faktory 

Všetky spoločnosti pôsobiace v ČR sú povinné dodržiavať platnú legislatívu. 

Ani mnou zvolená firma, nie je výnimkou. Je povinná dodržiavať zákon o platobnom 

styku, zákonník práce, zákon o účtovníctve, zákon o daniach z príjmu, zákon o DPH, 

listinu základných práv a slobôd a taktiež musí spĺňať všetky požiadavky pre zadávanie 

zákaziek súkromným aj inštitucionálnym investorom vyjadrené zákonom č. 199/1994 

Sb. o zadávaní verejných zákaziek. 

Spoločnosť musí dodržiavať všetky body dané Zákonom č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákonník, v ktorom je s.r.o. rozpracované v paragrafoch od § 105 až do 

§ 153.56  Spoločnosť XYZ, s.r.o. je radená so svojim počtom zamestnancov k malej 

firme.  

 

3.5.3. Ekonomické faktory 

Brno sa radí medzi mestá s priemyselnou tradíciou, v ktorej má stále dominantné 

postavenie v oblasti spracovateľského priemyslu. „Jihomoravský kraj patrí k regiónom 

s významným ekonomickým potenciálom.“57  

 

HDP 

Hrubý domáci produkt predstavuje v tomto kraji 10,5% hrubého domáceho 

produktu ČR. „Dosažená výše podílu HDP ovšem neodpovídá podílu obyvatelstva kraje 

na obyvatelstvu ČR, který činí 11,0 %. Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly 

připadající na 1 obyvatele Jihomoravského kraje v roce 2009 dosáhl 76,7 % průměru 

EU.“ 58 

                                                 
56 Obchodní zákoník - Část II. - Hlava 1 - Díl 4 - Společnost s ručením omezeným. Business.center.cz 
[online] 
57 Charakteristika Jihomoravského kraje. BusinessInfo.cz [online.] 
58 Tamtiež.   
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Produktivita práce 

Jedná sa o hospodársky ukazovateľ, ktorý meria výkonnosť niektorého 

z výrobných faktorov. K tomu, aby sme mohli vyrábať sú potrebné výrobné faktory 

ako práca, kapitál, informácie a v neposlednom rade znalosti. Najbežnejší ukazovateľ 

produktivity práce je v našom prípade počet hodín strávených jedným človekom 

na projekte, a je možné ho porovnať s predchádzajúcim obdobím alebo s iným 

pracovníkom. Pri porovnaní nám vyjde odchýlka z predchádzajúceho vývoja.  

Každý zamestnanec chce byť niečím motivovaný, aby odvádzal lepšiu prácu. 

Preto môžeme povedať, že produktivitu práce ovplyvňujú tieto faktory: motivácia 

pracovníkov, organizačné riadenie, kvalifikácia pracovníkov a taktiež sa musíme 

pozerať na prírodné a klimatické podmienky. Rýchlosť vývoja technológie letí 

míľovými krokmi a preto je dôležité pozerať aj nato, na akých počítačoch zamestnanci 

mnou zvolenej spoločnosti pracujú, čo majú k dispozícii. Je teda logické, že starý, 

pomalý počítač ovplyvní ich výkon a aj chuť pracovať, pretože práca bude zdĺhavejšia 

a náročnejšia. 

Osobné náklady k pridanej hodnote sledujú, aká časť z toho, čo bolo 

v prevádzke vytvorené, bude odobraná na náklady na zamestnanca59 
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„Čím menší je tento pomer, tým lepšia je výkonnosť na jednu korunu vyplatenú 

zamestnancom“60  

Produktivita práce z pridanej hodnoty sleduje, aká veľká pridaná hodnota 

pripadá na jedného pracovníka. Je to možné porovnať s priemernou mzdou na jedného 

pracovníka. „Nejedná sa priamo o mzdu ale o celkové náklady zamestnávateľa 

v súvislosti so zamestnancami.“61  
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59 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení po neekonomy, s. 170 
60 Tamtiež. 
61 Tamtiež.  
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Priemerná mzda je v tom prípade menšia, čím väčšia je produktivita práce. 

Ak je priemerná mzda menšia má to za následok, že plynie väčší efekt za zamestnanca. 

V prípade ak by priemerná mzda bola vyššia než produktivita z pridanej hodnoty 

na pracovníka, znamenalo by to, že podnik netvorí prevádzkový zisk.  

Mzda zamestnancov tvorí jednu z najväčších nákladových položiek. V prípade 

oneskorenia platieb od odberateľov, dodávateľov firma nemá dostatočné množstvo 

peňažných prostriedkov na vyplatenie miezd pre svojich zamestnancov. To by mohlo 

mať za následok oneskorenie vyplatenia.    

 

Inflácia 

Inflácia nám slúži na porovnanie jednotlivých časových období a hodnotenie 

finančnej situácie. Výsledok hospodárenia je ovplyvnený všetkými aktívami a pasívami, 

výnosmi a nákladmi.62 Mieru inflácie je možné vyjadriť ako priemerný ročný index 

spotrebiteľských cien vyjadrujúci zmenu priemernej cenovej hladiny.63 

 

Tabuľka 8 Miera inflácie 

Priemerná medziročná miera inflácie  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Miera inflácie 6,3 1 1,5 1,9 3,3 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Českého statistického úřadu64 

 

Mieru inflácie berieme do úvahy hlavne pri prepočte reálnych miezd 

a dôchodkov. Je vhodná pri posudzovaní priemerných veličín alebo pri ich úpravách. 

V Jihomoravskom kraji vplyvom inflácie vzrástla celková reálna mzda len o 0,1 % .65  

 
                                                 
62 KNÁPKOVÁ, A. a D, PAVELKOVÁ. Finanční analýza, s.140 
63 Inflace - druhy, definice, tabulky. Czso.cz [online] 
64 Tamtiež. 
65Průměrná mzda v Jihomoravskom kraji za 1. čtvrtletí 2012. Czso.cz [online] 
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3.5.4. Politické faktory 

Význam a funkcia štátu je v mnohých prípadoch veľmi dôležitá. Firma XYZ, 

s.r.o. si je vedomá pomoci od štátu a využíva rôzne dotácie, ktoré sú poskytnuté a môžu 

pomôcť k zlepšeniu a rozvoju firmy. Štát si je vedomý svojho postavenia a preto 

prostredníctvom svojich orgánov je schopný vystúpiť v pozícii kontrolóra. Nejedná 

sa len o kontrolu účtovníctva, ale aj dodržiavanie potrebných pracovných predpisov, 

noriem a daňovej povinnosti. Zamestnanci musia byť oboznámení o bezpečnostných 

pokynoch tak ako je to dané v zákone č. 65/1965 Sb. zákonníku práce, časť II, hlava 5 

v oddieli Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

 

3.5.5. Technologické a technické faktory 

Ako už bolo zmieňované vyššie, vývoj technológie sa pohybuje svetelnou 

rýchlosťou. Preto sa firma snaží, aby zamestnanci mali kvalitné počítače, ktoré slúžia 

k produkovaniu ich práce. Kvalitné počítače, SW im umožňujú vyprodukovať väčšie 

množstvo práce, než keby mali pomalé počítače s nie veľmi dobre fungujúcim SW. 

Pri projektovaní rodinných domov myslia aj na takých zákazníkov, ktorí by radi mali 

doma kameru ovládanú na diaľku. To znamená, že klient si priamo od nás môže pozrieť 

ako táto kamera funguje na už naprojektovanom a postavenom rodinnom dome (ďalej 

len RD). S touto možnosťou si vie klient skôr predstaviť funkčnosť a využiteľnosť tohto 

kamerového systému. Je to len malá časť z toho, ako sa spoločnosť XYZ, s.r.o. snaží 

posúvať vpred nielen s prvkami designu ale aj s novými technológiami a technikami.   

 

3.5.6. Ekologické faktory 

Je veľmi dôležité dbať sa na stav životného prostredia, ktorý je pre obyvateľstvo 

veľmi dôležitý. Preto aj mnou zvolená firma musí brať ohľad na životné prostredie 

a pri projektovaní budov sa musí riadiť pokynmi úradov životného prostredia. Svoju 

prácu sa snaží vykonať tak, aby hluk, ktorý sa pri danej činnosti vyskytne 

neobmedzoval v značnej miere susedov alebo ostatné budovy. Tak ako pri všetkých 

výstavbách je potrebné preukázať ako dlho sa činnosť bude vykonávať. Čo sa týka 

nepriaznivých hodnôt emisií a znečisťujúcich látok, tie sa najviac vyskytujú v mestách 

Hodonín a Brno-mesto. Po celkovom zhodnotení môžeme povedať, že Jihomoravský 

kraj má relatívne kvalitné ovzdušie. Preprava do práce, z práce, ku klientom a na ďalšie 
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stavebné kontroly, ktoré sú počas pracovnej doby vykonávané vo firme XYZ, s.r.o. 

sa tiež podieľajú na znečistení ovzdušia. Firma má niekoľko firemných áut, ktoré 

sú využívané väčšinu času. Väčšina z nás má automobil, ktorý využíva denno-denne 

a vníma to ako neoddeliteľnú súčasť života. 

Každoročný objem investícií určený na ochranu, hovorí o tom, že je venovaná 

značná pozornosť práve ochrane životného prostredia.66  

 

3.6 SWOT analýza 

K tomu aby sme zistili, či nám do budúcnosti vnútorná situácia podniku prinesie 

úspechy alebo práve naopak neúspechy, môžeme vyjadriť práve v analýze SWOT. Táto 

analýza nás informuje o slabých, silných stránkach, príležitostiach a hrozbách.  

 

3.6.1. Silné stránky 

Ako som spomínala firma bola zapísaná do obchodného registra v roku 1997. 

Je to už 16 rokov, čo firma pôsobí na českom trhu v oblasti architektúry a designu. 

Počas tohto pôsobenia si dokázala vybudovať dostatočne dobré meno a rozvíjať 

sa práve v tejto sfére podnikania.  

K silným stránkam spoločnosti môžem zaradiť aj kvalifikovaných 

zamestnancov, ktorí majú dostatočne bujnú fantáziu, aby vedeli uspokojiť priania 

aj tých najnáročnejších klientov. Štýl, ktorý je navrhovaný je jednoduchý a čistý. 

Má sklony k minimalizmu, inšpirovaný najlepšími myšlienkami funkcionalizmu. Snažia 

sa o čo najlepšie a najpraktickejšie využitie projektovaného a navrhovaného, snažia 

sa nájsť optimálne riešenie tak, aby bol spokojný zákazník ale aj oni. Ich filozofiou 

je vytvárať trvalé profesionálne vzťahy so svojimi klientmi. Tieto vzťahy sú založené 

na vzájomnom poznávaní, rešpektovaní a v neposlednom rade na budovaní dôvery. 

Zamestnanci sú si vedomí toho, že každý zákazník má iné požiadavky a preto sa snažia 

požiadavky svojich klientov riešiť komplexne. Poprednou snahou je, že sa zamestnanci 

pri projektovaní nezameriavajú len na design jednotlivých prvkov, ale pozerajú 

sa na design ako na celok v rámci širších súvislostí.  

                                                 
66 Charakteristika Jihomoravského kraje. BusinessInfo.cz [online].   
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K firme je dobrá dopravná dostupnosť, možnosť parkovania blízko budovy. 

Firma XYZ, s.r.o. si je vedomá toho, že k svojim klientom musí byť poctivá, otvorená 

a musí zachovať profesionálny prístup. Klient musí byť oboznámený so všetkými 

informáciami o produktoch, o zmluvných podmienkach a celkovej cene.  

Firma pôsobiaca v oblasti architektúry má množstvo dodávateľov, ktorí 

s ňou dlhodobo spolupracujú. Sieť spoľahlivých dodávateľov a subdodávateľov 

je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje chod celej zákazky a aj od tohto faktoru závisí 

včasné alebo oneskorené odovzdanie zákazky. Aj to je jednou zo silných stránok, ktoré 

si firma môže pripísať na "svoj  účet".  

Firma nezabúda na svojich zamestnancov a poskytuje im školenia týkajúce 

sa ich činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou firmy a práce s ňou spojenej je kontrolovanie 

stavieb a ich postupné dokončovanie. Z toho vyplýva, že je potrebný presun 

zamestnancov na danú stavbu k čomu im slúžia firemné autá, ktoré majú kedykoľvek 

k dispozícii. Každý zamestnanec má vodičský preukaz typu B, B1. K tomu aby boli 

oprávnení používať firemné autá museli byť preškolení a informovaní o bezpečnosti. 

K tomu, aby firma mala dobré meno nestačí len kvalitná práca ale aj komunikácia 

s klientom. Preto si firma potrpí na tom, aby komunikácia bola na vynikajúcej úrovni 

a odpovedala bontónu slušného správania. Kvalitná práce nemôže byť odvedená vtedy, 

ak by zamestnanci nemali dostatočne kvalitné počítače potrebné k vykonaniu svojej 

práce. Preto firma zakupuje software, ktorý v dostatočnej miere pokryje všetko 

potrebné. Tým, že firma zamestnáva 18 zamestnancov, musí zabezpečiť každému 

zamestnancovi počítač, ktorý je využívaný ku každodennej práci. Každý systém 

je vybavený oficiálnym windowsom, či už sa jedná o windows 2007 alebo o windows 

XP.  

Čo sa týka, vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľom je na veľmi dobrej 

úrovni. Počas pracovnej doby je pracovný vzťah venovaný všetkému vynaloženiu 

aby práca bola čo najlepšie odvedená a v daný termín odovzdaná. Zamestnávateľ  svoje 

vzťahy upevňuje aj počas rôznych firemných večierkov, kedy sa personál lepšie 

spoznáva. Aj externí pracovníci prispievajú k tomu, že sa vytvára stabilní okruh, 

technické zázemie a týmto sa zaisťuje nielen kvalita architektonického a projektového 

riešenia, ale aj radosť zo spolupráce na oboch stranách. Zamestnávateľ dokáže nechať 

zamestnancom voľnú ruku pri nápadoch, poprípade sa ich snaží usmerniť aby všetky 
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zúčastnené strany boli spokojné. Personál je schopný samostatného rozhodovania 

a improvizácie. Skúsenosti a motivácia pracovníkov napomáhajú k tomu, aby pracovali 

spoločne ako tím.  

Firma poskytuje svojim klientom príjemné prostredie vo firme a milý personál. 

Firma je k svojim klientom dostatočne lojálna a tolerantná. Robí všetko preto, 

aby klienti boli spokojní s odvedenou prácou a aby meno firmy šírili ďalej len v dobrom 

slova zmysle. Spoločnosť sa usiluje o to, aby bola konkurencieschopná, 

lebo na tom závisí ich úspech. 

K svojim silným stránkam si firma môže pripísať zúčastnenie sa na rôznych 

súťažiach. Zúčastnením sa na súťažiach si pripisujú na účet prestížne ocenenia 

ako je strieborný ihlan na veľtrhu nábytku Mobitex v Brne, ďalším úspechom, ktorý 

si vážia je ocenenie za solitérny vešiak Steam v roku 2001 a v roku 2003 si pripísali 

na účet ocenenie za vešiakovú stenu Float.  

 

3.6.2. Slabé stránky 

Spoločnosť si je vedomá toho, že má nie len silné ale aj slabé stránky. K slabým 

stránkam spoločnosti patrí slabá propagovateľnosť na webových stránkach v časopisoch 

a odborných publikáciách. Predávanie informácii medzi zamestnancami občas prebieha 

prostredníctvom viacerých osôb a tak konečná informácia sa v istých detailoch líši 

od prvotnej. Preto je vhodné podať informáciu priamo a nie cez „tretie osoby“. Slabou 

stránkou je aj dlhá rozpracovanosť veľkých zákaziek, ovplyvnená úradmi, 

zastupiteľstvami.  

 

3.6.3. Príležitosti 

Novou výzvou spoločnosti je vybudovanie nového obytného sídliska v obci 

Nebovidy. Vybudovanie a zariadenie rodinných domov by mohlo viesť k zviditeľneniu 

a prilákaniu nových zákazníkov. Preukázanie svojich prác doteraz vykonaných 

vo veľkých firmách ako je napr. AWD, AWG, rôznych bankách alebo sporiteľniach, 

nákupných centrách akými sú Vaňkovka a Olympia. Tieto menované nákupné centrá 

sa nachádzajú v meste Brno. Novou príležitosťou poukázania na seba je aj novo 

otvorené centrum Nová Karolína v Ostrave. Pevne spoločnosť verí, že ich práca bola 

odvedená kvalitne a pevne si za svojou prácou stojí.  
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Spoločnosť je presvedčená, že je schopná sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám 

a trendom trhu. Aj táto rýchla flexibilita a schopnosť prispôsobenia by mohla viesť 

k získaniu konkurenčnej výhody. Mnou zvolená spoločnosť sa dokáže taktiež 

prispôsobiť požiadavkám investora a taktiež nezabúda na koncového zákazníka. Robí 

všetko preto, aby do svojej práce vniesla moderné prvky.  

Každá príležitosť navrhnúť niekomu interiér, exteriér, či predať atypický 

nábytok je pre nich výzvou k tomu, že svoje získané schopnosti a dovednosti môžu 

ďalej posúvať a zlepšovať. Ak je zákazník spokojný s výsledkom je to pre firmu 

najväčšia odmena. 

  

3.6.4. Hrozby 

Nie len táto spoločnosť sa obáva hrozieb, ktoré môžu nastať. Hrozby 

sú výstrahou, ktoré vplývajú na každú jednu spoločnosť na trhu. Asi najväčšou hrozbou, 

ktorá vplýva na podnik je vybudovanie nových konkurentov v rovnakej oblasti 

podnikania. Konkurencia sa môže príliš rýchlo prispôsobiť požiadavkám trhu a tak 

by mnou vybraná firma mohla prísť o klientelu. Nie len z hľadiska lacnejšej varianty 

ale aj z toho dôvodu, že konkurencia prišla s niečím novým. Hrozbou firmy môže byť 

to, že privysoká cena môže odradiť zákazníka alebo spoločnosť. Preto sa snažia 

dohodnúť sa s nimi vopred aj na cene a tak sú obe strany spokojné, ako s výsledkom 

tak aj s cenou ktorá bola určená. 

Spoločnosť je samozrejme rada ak má dostatočné množstvo zákaziek, ale taktiež 

aj veľké množstvo zákaziek môže prinášať isté hrozby. Jedným z hrozieb veľkého 

množstva zákaziek je nedodržanie včasného termínu ukončenia. 
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Tabuľka 9 SWOT analýza v praxi  

SWOT analýza   

V
n

ú
to

rn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 
Silné stránky Slabé stránky  

1. dobré meno a postavenie na trhu 1. slabá propagovanosť 

2. dobrá lokalita 2. občas chybné podanie informácii 

3. dlhodobá spolupráca s dodávateľmi 3. dlhá rozpracovanosť zákaziek  

4. kvalifikovaní pracovníci  4. nutnosť čakania na rozhodnutie  

úradov a zastupiteľstiev 

    

V
o

n
ka

jš
ie

 p
ro

st
re

d
ie

 

Príležitosti Hrozby 

1. tvorba nového sídliska v obci 

Nebovidy 

1. noví konkureti na trhu 

2. poukázanie na nové vybudované 

obchodné centrum Nová Karolína 

2. lacnejšia konkurenčná varianta 

    

    

    

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.7 Porterova analýza 

Riziko nových vstupov konkurentov 

Ako už bolo zmienené konkurencia predstavuje riziko. Nie je to len z dôvodu, 

že na sa na trh dostáva stále väčšie množstvo nových firiem v rovnakej oblasti, 

ale je to aj z dôvodu toho, že dosávadné firmy môžu prísť o svoju klientelu. Pokiaľ 

je stávajúci zákazník spokojný s odvedenou prácou vo firme XYZ, s.r.o. a nevidí dôvod 

prečo by sa mal rozhodnúť pre inú konkurenčnú firmu, tak ostane naďalej verný 

pôvodnej firme. Je na každom zákazníkovi aby sa rozhodol či ostane pri kvalitnej práci, 

hoc aj napriek vyššej cene, alebo sa vyberie ku konkurencii, s nižšou cenou, ale nie s tak 

dobrou odvedenou prácou alebo nie s tým čo ponúka práve mnou volená firma. Riziko 

vstupu nových konkurentov predstavuje aj to, že firma XYZ, s.r.o. je nútená 

prispôsobovať ceny podľa aktuálnosti trhu. To má vplyv na celkové zisky, a ovplyvní 

to aj konečnú cenu zákazky. No výhodu, ktorú firma XYZ, s.r.o. využíva 
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je jej uplatňovanie špecifickej technológie, využíva kvalifikovanej sily a v neposlednom 

rade je to jej know-how. 

 

Rivalita medzi stavajúcimi konkurentmi 

Na českom trhu pôsobí celkovo vyše 1500 firiem v oblasti architektúry. Rivalita 

je neúprosná a nekonečná. Za najväčšieho konkurenta poblízku môže firma XYZ, s.r.o. 

považovať spoločnosť, ktorá je hneď cez ulicu s rovnakým zameraním. Dá sa povedať, 

že v okolí firmy XYZ, s.r.o. je asi 5 firiem so zameraním na architektúru a dizajn. Preto, 

ak sa zamyslíme, koľko firiem je v Brne a nehovoriac v ČR, je konkurencia neskutočne 

vysoká. Každá konkurenčná firma sa snaží ponúknuť to, čo ponúka druhá firma, aby 

nalákala k sebe nových zákazníkov. Za konkurenciu považuje firma XYZ, s.r.o. každú 

firmu, ktorá ponúka tie isté služby, jedná sa o spoločnosti ako sú ATELIER AR, RUDIŠ 

architektonická kancelář v.o.s., AR projekt, s.r.o., R-ateliér, s.r.o. a mnoho ďalších.  

 

Hrozba substitutov 

Hrozba straty zákazníka je pre firmu veľmi veľkou motiváciou k tomu, aby 

svoju prácu vykonávala čo najlepšie. Preto venuje pozornosť k svojim zákazníkom 

a snaží sa ich udržať poprípade získať prostredníctvom nich nových. Hrozba substitutov 

predstavuje veľké riziko a to z toho dôvodu, že ziskovosť a úspešnosť podniku závisí 

v značnej miere aj na kvalite, cene a dostupnosti substitutov. Preto musí firma XYZ, 

s.r.o. sledovať meniacu stratégiu hlavných konkurentov. Ďalšou hrozbou substitutov je 

výberové konanie, rozhodnutie investora, kto bude projekt realizovať. 

 

Zmluvná sila dodávateľov 

Aj táto sila je dôležitá pre ovplyvňovanie podnikania. Čím viac je spoločnosť 

závislá na zmluvnej sile svojich dodávateľov, tým viac je to pre nich dôležité. Prácu, 

ktorú odvádza spoločnosť XYZ, s.r.o. je prepojená s viacerými dodávateľmi, s ktorými 

má dlhodobú spoluprácu. Spokojnosť s dodávateľmi a ich odvedenou prácou je taktiež 

dôvod, prečo naďalej udržiavať s nimi zmluvné vzťahy. Dlhodobo spolupracujú 

s firmou PTÁČEK – velkoobchod, a.s., ŘÍHA Interier, spol. s r.o., RESA, spol. s r.o. 

a TON a.s. a s mnohými ďalšími, kde kvalita je garantovaná dodávateľmi, 

čo je pre jednotlivých zákazníkov nesmierne významné. 
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Zmluvná sila odberateľov 

Zákazník už pri kladení svojich požiadaviek a pri zakladaní novej zákazky, musí 

byť informovaný najprv o predbežnej cene. No s priebežným návrhom a s priebežnou 

cenou nemusí súhlasiť. Môže sa stať, že v rozpočte sú ceny buď príliš vysoké alebo 

práve naopak príliš nízke – záleží od dodávateľa napríklad sanitárnych potrieb. Každý 

klient má iné nároky a iné predstavy. No málokedy sa stane, že klient si kladie 

za podmienky to, ako som už uviedla za príklad aby si sanitárne potreby kupoval sám. 

Preto, ak sa klient zaviaže v zmluve, že súhlasí s cenami a s danými podmienkami, 

odstúpenie od zmluvy je s následkom určitých poplatkov uvedených v zmluve. Aj to je 

jedna z možností ako sa spoločnosť poistí v prípade nasledovného rozmyslenia si 

klienta a s neprevzatím daného výrobku. 

Spoločnosť spolupracuje aj s veľkými a významnými zákazníkmi, kedy 

sa rozsah dopytu mnohonásobne zvýši, spolupráca trvá dlhodobejšie a zmluvné vzťahy 

sa prepojujú.    

 

3.8 Sústava pomerových ukazovateľov 

V nasledujúcej časti poukážem na výpočet mnou zvolených pomerových 

ukazovateľov. Vychádzala som z podkladov, ktoré mi boli poskytnuté firmou. Jedná 

sa o rozvahu a výkaz zisku a straty. Na základe rozpracovania a výpočtu údajov 

zo súvahy som mala možnosť zistiť štruktúru majetku a kapitálu. Podstatnou časťou 

výpočtu je aj výpočet ukazovateľov zadlženosti podniku. Táto zadlženosť nám hodnotí 

kapitálovú štruktúru firmy.  

 

3.8.1 Index dôveryhodnosti českého podniku 

V teoretickej časti som spomínala, že tento model patrí k bankrotným modelom. 

Zvolila som si tento model z toho dôvodu, aby som zhodnotila finančné zdravie firmy 

v období jedného roku. Výpočet znázornený v nasledujúcej tabuľke obsahuje roky od 

2008 do 2012. Pomocou indexu dôveryhodnosti českého podniku zistíme finančné 

zdravie firmy, ktoré má hodnoty v rozmedzí >2 alebo hodnoty v rozmedzí 1-2, 

poprípade index môže byť aj nižší ako číslo 1.  

  



54 

 

9J05 �  HL M
 C

FA
 D HN M  

 8�9:

JÚ
D  H( M

8�9:

C
D HO M  

Hý�� �

C
D HP M  

!C

<QA D Q��?
 

 

 

Tabuľka 10 Hodnoty ukazovateľov indexu IN05 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa67 

 

V tabuľke č.10 sú znázornené roky od 2008 do 2010. 

Index IN05 u firmy XYZ, s.r.o. za rok 2010 činí 1,91. Je to najvyššia hodnota 

zo všetkých rokov. Index za rok 2010 je nad hornou hranicou 1,6. Tzn., že firma 

v tomto roku s 92% pravdepodobnosťou nezkrachovala a s 95% pravdepodobnosťou 

vytvárala hodnotu. V roku 2012 sa podnik nachádza v hodnotách, kedy podniku hrozí 

bankrot.  

 

3.8.2 Likvidita 

Pri zostavovaní tabuľky pre jednotlivé roky 2008 až 2012 som sa snažila zistiť 

ako je na tom podnik s likviditou. To znamená, či je podnik vôbec schopný uhradiť včas 

svoje platobné záväzky. Ak by nastala situácia s nedostatkom likvidity, znamenalo 

by to zníženie ziskovosti, nevyužitie príležitosti a v neposlednom rade by sa mohlo stať, 

že nastane strata kontroly nad podnikom.  

                                                 
67 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení po neekonomy, s. 177 

ukazovateľ váhy 
hodnoty ukazovateľov vážené hodnoty ukazovateľov 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

A/CZ 0,13 1,11 1,22 1,23 1,20 1,19 0,14 0,16 0,16 0,16 0,15 

EBIT/NÚ 0,04 9,00 5,27 9,00 3,87 0,00 0,36 0,21 0,36 0,15 0,00 

EBIT/A 3,97 0,12 0,06 0,11 0,03 0,03 0,49 0,25 0,44 0,13 0,12 

výnosy/A 0,21 3,53 4,35 3,94 4,06 2,11 0,74 0,91 0,83 0,85 0,44 

OA/KZ 0,09 1,23 1,88 1,32 1,52 1,41 0,11 0,17 0,12 0,14 0,13 

IN05   1,84 1,71 1,91 1,43 0,84 
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Pre podnik je východnejšie aby nedržali príliš vysoký podiel obežných aktív 

a to z toho dôvodu, lebo je to pre podnik neefektívne. Ako som vyčítala zo súvahy, 

tak obežné aktíva mali kolísavú tendenciu. No musím poznamenať, že najnižší počet 

obežných aktív mal podnik v roku 2009 a najvyšší má práve v roku 2012. Hrozba 

z nedostatočnej likvidity by mohla viesť aj k strate vzťahov a to dôvodu nemožnosti 

plniť zmluvy.  

 

RSžTá UVWXVYVZ[ �  
\]SžTé [WZíX[

<W^áZW\Y\]é _áXä_W` D W^áZW\Y\]é ][TW\Xé úXS^`?
 

 

Bežná likviditaN**k �  
11 339

<9 240 D 108?
� 1,2129 

 

Bežná likviditaN**n �
6 500

<3 452 D 1 266?
� 1,3777  

 

Bežná likviditaN*L* �  
7 970

<6029 D 364?
� 1,2467 

 

Bežná likviditaN*LL �  
9 669

<6372 D 1 251?
� 1,2684 

 

Bežná likviditaN*LN �
14 248

<10 091 D 2 005?
� 1,1780  

 

 

p\q\Z\Xá UVWXVYVZ[ �  
<\]SžTé [WZíX[ � _ár\]`?

<W^áZW\Y\]é _áXä_W` D W^áZW\Y\]é ][TW\Xé úXS^`?
 

 

Pohotová likviditaN**k �  
<11 339 � 107?

<9240 D 108?
� 1,2015 

 

Pohotová likviditaN**n �  
<6 500 � 64?

<3 452 D 1 266?
� 1,3641 
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Pohotová likviditaN*L* �  
<7 970 � 427?

<6 029 D 364?
� 1,1799 

 

Pohotová likviditaN*LL �  
<9 669 � 582?

<6 372 � 1 251?
� 1,1921  

 

Pohotová likviditaN*LN �  
<14 248 � 734?

<10 091 D 2005?
� 1,1172 

 

vW[wžVZá UVWXVYVZ[ �  
W^áZW\Y\]ý xVT[TčTý w[ySZ\W

W^áZW\Y\]é _áXä_W` D W^áZW\Y\]é ][TW\Xé úXS^`
 

 

Okamžitá likviditaN**k �  
452

<9 240 D 108?
� 0,0484 

 

Okamžitá likviditaN**n �  
370

<3 454 D 1 266?
� 0,0784 

 

Okamžitá likviditaN*L* �  
367

<6 029 D 364?
� 0,0574 

 

!�	"ž�á �������	N*LL �  
376

<6 372 D 1 251?
� 0,0493 

 

Okamžitá likviditaN*LN �  
278

<10 091 D 2 005?
� 0,0230 

 

Pracovný kapitál = Obežné aktíva – (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové 

úvery) 

 

Pracovný kapitálN**k � 11 339 � <9 240 D 108? �  1991 

Pracovný kapitálN**n � 6 500 � <3 452 D 1 266? � 1782 

Pracovný kapitálN*L* � 7 970 � <6 029 D 364? �  1 577 



57 

 

Pracovný kapitálN*LL � 9 669 � <6372 D 1 251? � 2 046 

Pracovný kapitálN*LN � 14 248 � <10 091 D 2005? �  2 152 

 

v]^áZW[ �^[�\XTéq\ W[�VZáU� �  
Z^ž]`

�^[�\XTý W[�VZáU
 

 

Obrátka pracovného kapitáluN**k �  
41 251

1 991
� 20,7187 

 

Obrátka pracovného kapitáluN**n �  
29 768

1 782
� 16,7048 

 

Obrátka pracovného kapitáluN*L* �  
34 167

1 577
� 21,6658 

 

Obrátka pracovného kapitáluN*LL �  
41 739

2 046
� 20,4003 

 

Obrátka pracovného kapitáluN*LN �  
32 166

2 152
� 14,9470 

 

Z vypočítaných hodnôt som zostavila prehľadnú tabuľku, ktorá obsahuje 

hodnoty pre jednotlivé roky.  

 

Tabuľka 11 Ukazovatele likvidity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

Bežná likvidita = OA/(KZ+KBÚ) 1,2129 1,3777 1,2467 1,2684 1,1780 

Pohotová likvidita = (OA-
zásoby)/(KZ+KBÚ) 

1,2015 1,3641 1,1799 1,1921 1,1172 

Okamžitá likvidita = KFM/KZ+KBÚ 0,0484 0,0784 0,0574 0,0493 0,0230 

Pracovný kapitál = OA-KZ 1991 1782 1577 2046 2152 

Obrátka pracovného kapitálu = T/PK 20,7187 16,7048 21,6658 20,4003 14,9470 
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Graf  3  Likvidita od 2008 do 2012 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pomocou bežnej likvidity  som zistila, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva 

krátkodobé záväzky, poprípade koľkokrát je krytá jedna jednotka krátkodobých 

záväzkov. Odporúčané hodnoty tejto bežnej likvidity sú v rozmedzí 1,5 do 2,5. 

Z výpočtov, ktoré sú uvedené v tabuľke si môžeme všimnúť, že obrat krátkodobých 

cudzích zdrojov je vyšší než obrat obežných aktív. Najbližšie sa k hodnotám približoval 

rok 2009, kedy bežná likvidita majetku bola 1,3777. Výpočty, ktoré mi vyšli, 

poukazujú, že bežná likvidita ma kolísavú tendenciu a rok 2012 má najnižšiu hodnotu. 

Hodnota pre rok 2012 je skoro rovná 1 a to znamená, že obežný majetok a krátkodobé 

cudzie zdroje sú si takmer rovné, čo znamená pre podnik isté riziko. Táto najnižšia 

hodnota upozorňuje nato, že podnik stráca schopnosť uspokojiť veriteľa.  

Likviditou druhého stupňa je označovaná pohotová likvidita. Odporúčané 

hodnoty sú v rozmedzí 1 – 1,5. Ukazovatele bežnej a pohotovej likvidity dosahujú 

u spoločnosti XYZ, s.r.o. tabuľka č.10 nie veľmi priaznivé hodnoty, no v konečnom 

dôsledku sa hodnoty bežnej likvidity približujú k odporúčaným hodnotám. Pri 

pohotovej likvidite sú hodnoty uspokojivé, pretože hodnoty sa nachádzajú v rozmedzí 

odporúčaných hodnôt. Zvýšenie pohotovej likvidity je ovplyvnený rastom zásob, 

krátkodobých záväzkov a krátkodobého bankového úveru.  

Okamžitá likvidita  nám predstavuje množstvo platobných prostriedkov 

na bežnom účte, v pokladni. Odporúčané hodnoty práve pre okamžitú likviditu 
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sú v rozmedzí 0,2 - 0,5. Ako je možné vyčítať z tabuľky podnik sa nachádza pod 

prijateľnou hranicou. Je to ovplyvnené tým, že podnik má veľmi veľké množstvo 

pohľadávok s dlhou dobou splatnosti. Preto krátkodobé záväzky prevyšujú 

nad krátkodobým finančným majetkom. 

Obrátka pracovného kapitálu vypovedá o tom, koľkokrát sa krátkodobý 

majetok behom jedného roku obmení, t.j. aká dlhá je doba jedného obratu pracovného 

kapitálu z tržieb.  

 

3.8.3 Rentabilita 

Prostredníctvom ukazovateľov rentability som sa snažila zistiť výnosnosť 

kapitálu. Preto by bolo dobré ak by vo výsledkoch, ktoré vypočítam, bola rentabilita 

podniku vyššia, znamenalo by to pre podnik, že dobre hospodáriť so svojim majetkom 

a kapitálom. Podnik sa potom ľahšie rozhoduje, či bude pokračovať v investovaní 

finančných prostriedkov, či niektoré činnosti ukončí alebo aj napriek nepriaznivým 

výsledkom bude pokračovať.  

 

�STZ[]VUVZ[ [WZíX <�v�? �  
�R��

[WZíX[
 

 

ROAN**k �  
1 437

11 695
� 12,29% 

 

ROAN**n �  
437

6 839
� 6,39% 

 

ROAN*L* �  
967

8 681
� 11,14% 

 

ROAN*LL �  
333

10 270
� 3,24% 

 

ROAN*LN �  
449

15 240
� 2,95% 
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�STZ[]VUV[ [WZíX �  
���

[WZíX[
 

 

ROAN**k �  
902

11 695
� 7,71% 

 

ROAN**n �  
198

6 839
� 2,89% 

 

ROAN*L* �  
604

8 681
� 6,95% 

 

ROAN*LL �  
25

10 270
� 0,24% 

 

ROAN*LN �  
162

15 240
� 10,6% 

 

�STZ[]VUVZ[ Z^ŽVS] <�v�? �  
���

Z^Ž]`
 

ROSN**k �  
902

41 251
� 2,19% 

 

ROSN**n �  
198

29 769
� 0,67% 

 

ROSN*L* �  
604

34 167
� 1,77% 

 

ROSN*LL �  
25

41 739
� 0,06% 

 

ROSN*LN �  
162

32 166
� 0,50% 
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�STZ[]VUVZ[ XU[rZTéq\ W[�VZáU� <�v�? �  
���

XU[rZTý W[�VZáU
 

 

ROEN**k �  
902

749
� 120,43% 

 

ROEN**n �  
198

947
� 20,91% 

 

ROEN*L* �  
604

1 551
� 38,94% 

 

ROEN*LL �  
25

1 576
� 1,59% 

 

ROEN*LN �  
162

1 738
� 9,32% 

 

�STZ[]VUVZ[ XU\žSTéq\ W[�VZáU� <�v�? �  
�R��

�SUW\Xý W[�VZáU
 

 

ROIN**k �  
1 437

11 695
� 12,29% 

 

ROIN**n �  
437

6 839
� 6,39% 

 

ROIN*L* �  
967

8 681
� 11,14% 

 

ROIN*LL �  
333

10 270
� 3,22% 

 

ROIN*LN �  
449

15 240
� 2,95% 
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Tabuľka 12 Ukazovatele rentability  

Ukazovatele rentability 
[matematické vyjadrenie] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita aktív (s EAT) 0,0771 0,0289 0,0695 0,0024 0,0106 

Rentabilita aktív (s EBIT) 0,1229 0,0639 0,1114 0,0324 0,0295 

Rentabilita vlastného kapitálu (s EAT) 1,2043 0,2091 0,3894 0,0159 0,0932 

Rentabilita tržieb (s EAT) 0,0219 0,0067 0,0177 0,0006 0,0050 

Rentabilita vloženého kapitálu (s 
EBIT) 

0,1229 0,0639 0,1114 0,0322 0,0295 

Obrat celkových aktív = T / A 3,5272 4,3527 3,9358 4,0642 2,1106 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Práve výpočet ROA (Return on Assets) je kľúčovým merítkom rentability, 

neberie do úvahy,  či boli celkové vložené prostriedky financované z vlastného kapitálu 

alebo z cudzieho. Jediným rozdielom medzi ROA a ROI je ten, že vzorec je očistený 

o daň z príjmu a nákladové úroky. Počas sledovaného obdobia sa hodnoty pohybujú 

pod doporučenou hodnotou 10%, t.j. že podnik neefektívne využíva svoj majetok 

k tvorbe zisku. K nárastu ukazovateľa ROA viedlo zvýšenie počtu výkonov v roku 

2010.  

Pri výpočte ROE (Return on Equity) som si všimla rastúci vlastný kapitál. 

Rentabilita vlastného kapitálu nám vyjadruje efektívnosť reprodukcie vloženého 

kapitálu, t.j. koľko čistého zisku pripadne na jednu korunu investovanou vlastníkmi 

spoločnosti. Spoločnosť vlastní najviac vlastného kapitálu v roku 2012, kedy hodnota 

dosahuje 1738 tisíc Kč. Nárast vlastného kapitálu mohol byť ovplyvnený aj z dôvodu 

kumulácie nerozdeleného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia. Kumuláciu 

týchto zdrojov by bolo vhodné aby tieto zdroje spoločnosť dočasne umiestnila na 

termínované vklady, aby zvýšila ich výkonnosť.  

Ukazovateľ ROS (Return on Sales) nám udáva koľkokrát dokáže podnik 

vyprodukovať halierov čistého zisku na 1 Kč tržieb. Rentabilita tržieb dosahovala 

najvyššej hodnoty v roku 2008 t.j. 2,19. 

Posledným ukazovateľom rentability je práve ukazovateľ vloženého kapitálu. 

Práve tento ukazovateľ ROI (Return on Investments) patrí medzi obľúbené ukazovatele, 

ktoré sa používajú pre hodnotenie jednotlivých projektov. Ukazovateľ ROI , ktorý 
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sleduje návratnosť investícii má v čitateli práve EBIT, to z toho dôvodu, lebo sa neberie 

do úvahy daň ani úroky a je vhodný na porovnanie rôzne zdanených a zadlžených 

podnikov. V prípade ak by podnik dosahoval výsledkov väčších ako 0,15 považujeme 

to za veľmi dobré v opačnom prípade ak podnik dosiahne výsledkov 0,12 – 0,15 

považujeme to len za dobré. Z tohto hľadiska podnik nedosahuje optimálnych 

výsledkov práve v roku 2009, 2011 a 2012  kde sú hodnoty značne pod prijateľnú 

hranicu. V ostatných rokoch sa podnik nachádza v priemernej hranici. Ani jeden rok 

nevykazuje výnosy, ktoré by pokryli investície a tým pádom je podnik v strate. 

Bolo by vhodné aby podnik investoval viac do reklamy či marketingu a tým by k sebe 

mohol prilákať nových zákazníkov.  

 

Graf  4  Obrat celkových aktív 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hodnoty obratu celkových aktív sa pohybujú nad doporučenými hodnotami, 

ktoré sú v rozpätí 1,6 – 3. Spoločnosť nevlastní viac majetku než by to bolo potrebné, 

nevznikajú zbytočné náklady. To ovplyvňuje zvyšovanie zisku. Najvyššiu hodnotu 

dosiahol podnik v roku 2009 a najnižšiu za posledný rok 2012.  
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3.8.4 Králi čkov Quick Test 

V Králičkovom Quick teste sa zameriam na výpočet nasledujúcich štyroch 

ukazovateľov: 

• Rentabilita aktív 

• Doba splácania dlhu 

• Koeficient samofinancovania 

• Cash – flow v tržbách 

 

Rentabilita aktív 

Jedná sa o podiel zisku po zdanení (EAT) s celkovými aktívami. Tento 

ukazovateľ poukazuje na schopnosť podniku efektívne využívať svoj majetok  

 

�STZ[]VUVZ[ [WZíX �  
���

[WZíX[
 

 

ROAN**k �  
902

11 695
� 7,71% 

 

ROAN**n �  
198

6 839
� 2,89% 

 

ROAN*L* �  
604

8 681
� 6,95% 

 

ROAN*LL �  
25

10 270
� 0,24% 

 

ROAN*LN �  
162

15 240
� 1,06% 
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Graf  5  Rentabilita aktív 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ukazovateľ riadenia aktív bol opísaný v predchádzajúcej podkapitole 

na predchádzajúcej strane.  

 

Doba splácania dlhu  

Ukazovatele zadlženosti udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi 

financovania spoločnosti. Pri celkovej zadlženosti vychádzam z toho, že čím je väčší 

podiel VK, tým má spoločnosť väčšie bezpečie proti stratám veriteľov v prípade 

likvidácie.  
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Celková zadĺženosťN*LL �  
8 579

15 240
� 83,53% 

 

Celková zadĺženosťN*LN �  
12 816

15 240
� 84,09% 

 

Graf  6  Celková zadĺženosť 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Spoločnosť nevyužíva zlaté pravidlo financovania, ktoré je 50:50, ale využíva 

stále vo väčšej miere cudzie zdroje, ktoré predstavovali viac ako polovicu vlastných 

zdrojov. Táto situácia nie je pre podnik vôbec priaznivá, skôr alarmujúca. Rok 2008 

zaznamenal najvyššiu zadlženosť oproti ostatným rokom, no žiaden z ostatných rokov 

neklesol nižšie ako 80%. Ideálne je ak cudzie zdroje neprekročia hranicu 1,5 násobku 

vlastného kapitálu, čo v prípade mnou zvolenej firmy nenastala takáto situácia.  

Prostredníctvom úrokového krytia môžeme v spoločnosti zistiť, koľkokrát 

prevyšuje zisk platené úroky. Čím vyšší bude ukazovateľ, tým vyššia je úroveň 

finančnej situácie vo firme. 
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Úrokové krytieN**k �  
1 437

42
� 34,2143 

 

Úrokové krytieN**n �  
437

83
� 5,2651 

 

Úrokové krytieN*L* �  
967

66
� 14,6516 

 

Úrokové krytieN*LL �
333

86
� 3,8721  

 

Úrokové krytieN*LN �  
449

0
� 0 

 

Podnik disponuje vysokou mierou zadlžeností a nízkym úverovým krytím, 

čo má pre podnik za následok neschopnosť uniesť ešte ďalšie úvery. Pre podnik by bolo 

ideálnejšie keby úrokové krytie bolo vyššie, zlepšila by sa tým finančná situácia 

podniku. 

 

Doba splácania dlhu nám udáva, počet rokov, počas ktorých bude podnik 

schopný splatiť všetky dlhy, v prípade ak udrží cash flow na súčasnej úrovni. 

Priaznivou hodnotou sa považuje ukazovateľ do 3 rokov.  
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<10 496 � 452?

� 392
�  �25,6224 

 

Doba splácania dlhuN**n �  
<5 628 � 370?

� 892
�  �5,8946 

 

Doba splácania dlhuN*L* �  
<7 082 � 367?

1490
� 4,5067 
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Doba splácania dlhuN*LL �  
<8 579 � 376?

� 1 066
�  �7,6951 

 

0��	  #�á�	��	 ����N*LN �  
<12 816 � 278?

� 34
� �368,7647  

 

 

Graf  7  Doba splácania dlhu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Doba splácania dlhu je ovplyvnená výsledkom CF z prevádzkovej činnosti. 

Tým, že vo väčšine rokov je hodnota prevádzkového CF záporná má to za následok, 

že podnik menej inkasuje a spotrebuje viac peňažných prostriedkov. Jediný rok kedy 

podnik má kladný prevádzkový CF je rok 2010, kedy aj prevádzkový výsledok 

hospodárenia je  kladný. Kladný výsledok prevádzkového výsledku hospodárenia 

určuje, že podnik nemá v danom roku problémy. Záporné výsledky jednotlivých rokov, 

doby splácania dlhu môžem predpokladať, že podnik svoje dlhy spláca včas.  
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Koeficient samofinancovania 
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15 240
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Graf  8  Koeficient samofinancovania 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Koeficient samofinancovania za posledne roky klesá. Najvyšší koeficient 

samofinancovania dosiahla spoločnosť v roku 2010, kedy sa koeficient 

samofinancovania pohyboval na 17,86%. Z výpočtov môžem usúdiť, že celkové aktíva 

sú financované z cudzieho kapitálu. 

Výkonnosť podniku a jeho prosperita ovplyvňuje aj platobná neschopnosť 

podniku. Tá zaznamenala počas jednotlivých rokov kolísavý trend. Ani jeden z rokov 

nedosiahol koeficient vyšší ako 1, čo by pre podnik znamenalo primárnu platobnú 

neschopnosť. Z toho vyplýva, že koeficienty boli nižšie ako 1, čo má značný vplyv na 

podnik, pretože ho ovplyvňuje sekundárna platobná neschopnosť. Odberatelia nie sú 

schopní riadne a včas uhradiť svoje záväzky, zvyšuje sa počet nesplatených záväzkov 

a vzniká tak viac pohľadávok.  

 

Cash Flow v tržbách 

CF v tržbách vyjadruje výnosovú situáciu podniku udávanú v %. 
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Graf  9  Cash Flow v tržbách 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hodnoty ukazovateľa CF v tržbách majú veľmi kolísavý charakter. Výnosová 

situácia podniku je vo viacerých rokoch záporná. Túto zápornú hodnotu má za následok 

to, že podnik z podniku viac peňazí vypúšťa než stíha prijať. Najvyššiu hodnotu aj keď 

len 1,77% dosiahol podnik v roku 2008. Dosiahnutie tejto najvyššej hodnoty 

bolo ovplyvnené kladným, pomerne veľkým celkovým CF oproti ostatným rokom 

aj napriek tomu, že tržby v tomto roku neboli najvyššie ale boli tesne.    

K tomu, aby som mohla zostaviť hodnotenie firmy prostredníctvom Králičkovho 

Quick testu som si musela vypočítať štyri jednotlivé ukazovatele s rovnakou váhou 

a zostaviť nasledujúcu tabuľku. Tým, že spoločnosť nevypracováva CF bolo potrebné 

ho zostaviť spätne pre všetky roky. Pre finančné zdravie podniku je najlepšie 

ak je hodnota ukazovateľa CF v tržbách čo  najvyššia.  

Nasledujúca tabuľka znázorňuje jednotlivé hodnoty ukazovateľov pre roky 2008 

až 2012, kde prvé dva pomerové ukazovatele hodnotia finančnú stabilitu podniku 

a ostatné dva pomerové ukazovatele hodnotia výnosovú situáciu podniku. Nakoniec 

sa pomocou výsledkov zhodnotí celková situácia podniku.  
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Tabuľka 13 Králičkov Quick Test – hodnoty pomerových ukazovateľov 

 
KRÁLIČKOV QUICK TEST 

Hodnoty ukazovateľov 

2008 2009 2010 2011 2012 

Koeficient samofinancovania 6,40 13,85 17,86 15,34 11,40 

Doba splácania dlhu -25,62 -5,89 4,51 -7,70 -368,76 

Rentabilita aktív 7,71 2,89 6,95 0,24 1,06 

CF v tržbách 1,77 -0,28 -0,01 0,02 -0,30 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na zostavenie nasledujúcej tabuľky, ktorá mi určí bodové hodnotenie vyššie 

vypočítaných ukazovateľov, bolo potrebné zvoliť vhodné obodovanie. K jednotlivým 

rokom som pridelila body, ktoré mi v závere určia celkové hodnotenie podniku.  

 

Bodové hodnotenie k jednotlivým rokom je znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 14 Králičkov Quick Test – bodové hodnotenie pomerových ukazovateľov 

 
KRÁLIČKOV QUICK TEST 

Bodové hodnotenie 

2008 2009 2010 2011 2012 

Koeficient samofinancovania 4 4 4 4 4 

Doba splácania dlhu 4 4 3 4 4 

Rentabilita aktív 4 4 4 4 4 

CF v tržbách 4 0 0 1 0 

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prostredníctvom tabuľky č.13 si zistím výpočtom celkové hodnotenie podniku. 

Prvé dva pomerové ukazovatele, ktoré určujú finančnú stabilitu podniku sa vypočítajú 

ako súčet pre jednotlivé roky zvlášť a celková suma je vydelená súčtom pomerových 

ukazovateľov, t.j. číslom dva. Finančná stabilita podniku zahrňuje koeficient 

samofinancovania a dobu splácania dlhu. Tento istý postup je realizovaný 

aj v nasledujúcich dvoch pomerových ukazovateľov, ktoré určujú výnosovú situáciu 

podniku. Výnosová situácia podniku bola vyjadrená z rentability aktív a CF v tržbách. 
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Aj v tomto prípade platí, že súčet bodového hodnotenia pre jednotlivé roky je vydelený 

počtom ukazovateľov, t.j. číslo dva.  

 

Tabuľka č. 15 zobrazuje celkovú situáciu Králičkovho Quick Testu zostavenú 

z predchádzajúcich výpočtov a tabuliek pre roky 2008 až 2012.  

 
Tabuľka 15 Celkové hodnotenie Králičkovho Quick Testu 

 
KRÁLIČKOV QUICK TEST 
 

Bodové hodnotenie 

2008 2009 2010 2011 2012 

Finančná stabilita podniku 4 4 3,5 4 4 

Výnosový situácia podniku 4 2 2 2,5 2 

Celková situácia podniku 4 3 5,5 3,25 3 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Z jednotlivých výsledkov som zistila, že podnik sa nie v každom jednom roku 

pohybuje nad úrovňou 3. Práve tieto hodnota prezentuje spoločnosť ako bonitnú. 

Aj napriek tomu, že hodnoty mali kolísavý charakter, nenastal ani v jedom roku zlom, 

kedy by klesla hodnota pod 1. Ak by táto situácia nastala znamenalo by to, že podnik 

má problémy s finančným hospodárením. Najvyššie bodové hodnotenie dosiahol podnik 

v roku 2010 a to 5,5. Podnik sa nachádzal aj v šedej zóne v rokoch 2009 a 2012, kedy 

sa hodnoty pohybovali v intervaloch od 3-1. Šedá zóna pre podnik neznamenala 

nič hrozného alebo výnimočného, práve naopak. V tomto období sa podnik nachádzal 

vo fázy kedy nebol ani chorý ani extra prosperujúci.  

 

V nasledujúcom grafe sú znázornené výsledky celkového Králičkovho Quick 

Testu spoločnosti XYZ, s.r.o. pre roky 2008 až 2012. Graf č. 9 poukazuje na finančnú 

stabilitu podniku, na výnosovú situáciu podniku a taktiež na celkovú situáciu podniku. 
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Graf  10  Výsledky Quick Testu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

K tomu aby bol graf č.9 zostavený som potrebovala vypočítať jednotlivé 

ukazovatele, následne im priradiť bodové hodnotenie a na záver vypočítať aritmetický 

priemer pre jednotlivé roky zo získaných bodových hodnotení. Jednotlivé roky získali 

body od 1 do 4.  

Prostredníctvom Králičkovho Quick Testu som mohla zhodnotiť jednotlivé 

ukazovatele pre dané roky 2008-2012. Podklady pre výpočet mi boli poskytnuté 

spoločnosťou XYZ, s.r.o..  

Koeficient samofinancovania za rok 2008 je zo všetkých rokov najnižší. 

Hodnota koeficientu samofinancovania je 6,40 %, má to za následok vlastný kapitál, 

ktorý v danom roku vykazoval najnižšej hodnoty. V tomto roku poklesli zásoby, zvýšil 

sa majetok.  Rok 2008 bol najúspešnejší vo vyjadrení výnosovej situácie podniku kedy 

hodnota dosiahla 1,7670%. Celkové CF bolo v tomto roku najvyššie kladné počas 

všetkých rokov. Pokles tržieb mohol byť spôsobený vtedajšou hospodárskou situáciou, 

dôležité však je, že pridaná hodnota vykazovala rastúcu tendenciu. Výsledná hodnota 

celkovej situácie podniku v Králičkovom Quick Teste daného roku je 4. 

Ukazovateľ rentability aktív vykazoval v roku 2009 hodnotu 2,89%, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku zníženie o viac ako 4%. Pokles rentability aktív mohol spôsobiť 
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pokles krátkodobého finančného majetku. Zníženie aktív mohlo nastať v dôsledku 

zníženia zásob a zvýšenia sa majetku spoločnosti a výrazne narástli pohľadávky takmer 

o 44%. Podiel obežných aktíva tvorí 95% na celkových aktívach. Doba splácania dlhu 

je ovplyvňovaná výškou CZ, KFM a prevádzkovým CF. Cudzie zdroje zaznamenali 

oproti minulému roku pokles o viac než 46%. Keďže CZ sú tvorené dlhodobými 

a krátkodobými záväzkami a taktiež bankovými úvermi, nastal tento zreteľný pokles 

práve tu. Rok 2009 bol takou strednou cestou v rozpätí rokoch 2008 - 2012, pretože 

hodnota koeficientu samofinancovania bola na úrovni 13,85%. Oproti 

predchádzajúcemu roku vzrástol vlastný kapitál, ale znížili sa celkové aktíva. V tomto 

roku bol  CF záporný.  Nasledoval pomerne veľký pokles tržieb s porovnaním roku 

2008 a taktiež pokles pridanej hodnoty. V Králičkovom Quick Teste bola výsledná 

hodnota celkovej situácie podniku pre daný rok 3. 

Z hľadiska finančnej stability podniku mala spoločnosť koeficient 

samofinancovania najvyšší v roku 2010 a hodnota tohto ukazovateľa bola 17,86%. 

Aj napriek tomu, že práve v roku 2010 nebola výška vlastného kapitálu najvyššia, 

koeficient samofinancovania to neovplyvnilo. Doba splácania dlhu je v značnej miere 

ovplyvnená prevádzkovým CF, ktorý je vo väčšine rokov záporný. To pre podnik 

znamená, že viac peňažných prostriedkov vypúšťali von z podniku, než stačili prijímať. 

Stav záporného CF z prevádzkovej činnosti nespôsobil neschopnosť splácať dlhy včas. 

Jediný rok kedy má podnik kladný prevádzkový CF je rok 2010, ktorý zároveň 

vykazuje dobu splácania dlhu na 4,5067 roku. Výsledná hodnota celkovej situácie 

pre rok 2010 je 5,5. 

Králičkov Quick Test umožnil posúdiť výnosovú situáciu podniku pre jednotlivé 

roky. Práve výnosová situácia pre rok 2011 nebola z hľadiska rentability aktív úplne 

ideálna. Hodnota tohto ukazovateľa bola v danom roku najnižšia. Výsledok 

hospodárenia za účtovné obdobie bol takmer o 96% nižší než je v roku 2010. V danom 

roku sa aktíva zvýšili v dôsledku zvýšenia krátkodobých pohľadávok a zvýšenia 

obežných aktív. CF v danom roku vykazuje kladnú hodnotu, a preto CF v tržbách 

dosahuje kladného výsledku 0,0216%. Podniku sa v tomto roku pravdepodobne dobre 

darilo, pretože hodnota tržieb je v roku 2011 najvyššia. Ako už bolo spomínané 

prevádzkový CF je záporný vo väčšine rokov, jedinou výnimkou bol rok 2010, kedy 

hodnota prevádzkového CF vykazovala kladnú hodnotu. CZ, KFM zaznamenali rastúcu 
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tendenciu. KFM zaznamenal patrnú ale CZ zaznamenali zvýšenie v oblasti záväzkov 

ako dlhodobých tak aj krátkodobých a taktiež nastalo zvýšenie v oblasti bankových 

úverov. Posledným ukazovateľom v Králičkovom  Quick Teste, ktorý hodnotí finančnú 

stabilitu podniku je ukazovateľ koeficient samofinancovania. V roku 2011 nastalo malé 

zníženie dlhodobého majetku v dôsledku predaja a následné zvýšenie KFM. Hodnota 

celkových aktív sa v sledovanom období zvýšila, oproti minulému obdobiu 

a to o 15,5%. Dôsledkom zvýšenia celkových aktív bolo navýšenie krátkodobých 

pohľadávok. Výsledky Králičkovho Quick Testu nadobudli pre rok 2011 hodnotu 3,25. 

K finančnej stabilite podniku patria ukazovatele koeficient samofinancovania 

a doba splácania dlhu. Výška CZ dosiahla v roku 2012 najvyššej hodnoty oproti 

ostatným rokom, no prevádzkový CF mal v dobe splácania dlhu aj v tomto roku 

zápornú hodnotu, no z predchádzajúcich CF, bola táto hodnota prevádzkového CF 

najvyššia. Koeficient samofinancovania v roku 2012 klesol o necelé 4% oproti 

minulému roku. Výška vlastného kapitálu a celkové aktíva dosahujú v tomto roku 

najvyšších hodnôt za celé sledované obdobie. Spoločnosť takto viac využíva cudzie 

zdroje. Výnosová situácia podniku bola z pohľadu rentability aktív nasledovná. Aktíva 

v tom roku dosiahli najvyššej hodnoty. Spoločnosť nakúpila nový SW, počítače, 

kde sa im tým pádom zvýšil aj dlhodobý majetok ako hmotný tak aj nehmotný. Zmenu 

v znížení pohľadávok v tomto roku spoločnosť nezaznamenala, práve naopak. Došlo 

k zvýšeniu krátkodobých tak aj dlhodobých pohľadávok, celkovo o 34,2% oproti 

minulému roku. Krátkodobé záväzky a bankové úvery majú rastúci charakter každým 

rokom. V tomto roku došlo k nákupu dlhodobého majetku a k poklesu krátkodobého 

finančného majetku, ktorý slúžil na úhradu daného nákupu. Vďaka týmto ukazovateľom 

a následnom pridelení bodového hodnotenia bola celková situácia podniku hodnotená 

na 3 podľa Králičkovho Quik Testu.  

 

  



77 

 

4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A DOPORU ČENIE 

 
Za pomoci mnou zvolených ukazovateľov bola zhodnotená situácia podniku 

XYZ, s.r.o. Na základe výsledkov, ktoré som získala, bude v nasledujúcej časti 

navrhnuté riešenie na prípadné nedostatky a celkové odporučenie na zlepšenie situácie 

spoločnosti XYZ, s.r.o.  Snahou spoločnosti je vykonávať kvalitnú prácu odvedenú 

a predanú klientovi včas v riadnom termíne. Preto spoločnosť musí svoje nedostatky 

a slabé stránky odstrániť, v dostatočnej miere sa vyvarovať hrozbám. Návrhy, ktoré 

odporučím budú len malým krôčikom k tomu, aby firma bola viac prosperujúca, 

aby nevynakladala zbytočné finančné prostriedky na niečo, čo v podstate ani platiť 

nemusí.  

Pri dôkladnejšom zisťovaní stavu spoločnosti, ktorý som získala pomocou 

výpočtov, som zistila, že spoločnosť prejavila svoje nedostatky. Tieto nedostatky, 

by mohli ovplyvniť chod spoločnosti do budúcnosti, t.j. bolo by vhodné nájsť riešenia 

a tieto nedostatky odstrániť. Spoločnosť by sa i naďalej mala usilovať o dosiahnutie 

zisku, dobrého mena na trhu a v neposlednom rade by sa meno firmy malo zapísať 

do pamäte budúcich potenciálnych zákazníkov. Poprípade rozšíriť ešte svoje pôsobisko.  

Tým, že spoločnosť sa neorientuje len na fyzické osoby ale samozrejme 

aj na osoby právnické, otvára sa jej priestor pre nové možnosti, v ktorých jej nové 

ponuky môžu zvýšiť dopyt po komerčných priestoroch. Spoločnosti navrhujem, 

aby viac prehlbovala doterajšie obchodné vzťahy, získavala viac investorov a taktiež, 

aby získavala viac zahraničných kontaktov, ktoré by jej umožnili rozšíriť svoju prácu 

aj v zahraničí. 

Taktiež by som navrhla, aby sa spoločnosť zúčastňovala na rôznych súťažiach, 

ktoré by jej pomohli zviditeľniť sa. Naviazaním nových kontaktov, či už domácich 

alebo zahraničných, by prispelo k získaniu nových zákaziek a tým by spoločnosť mohla 

dosahovať vyššie zisky. 

Ak by sa spoločnosť rozhodla rozšíriť svoju pôsobnosť o pobočku napríklad 

na Slovensku, mohla by získať ďalších nových zákazníkov. Samozrejme sa nevylučuje 

ani možnosť spolupráce s inými zahraničnými susedmi, ale predpokladám, že jazyková 

bariéra by bola oproti iným štátom najmenšia, priam minimálna. 

V prípade ak by sa spoločnosť rozhodla pre otvorenie pobočky u zahraničných susedov 



78 

 

vyžadovalo by to prieskum trhu, preskúmanie potenciálnych investorov, zistenie stavu 

a možnosti stavebných firiem. Taktiež v tomto prípade odporúčam, aby spoločnosť 

naviazala kontakty so stavebnými firmami. Ďalšou možnosťou by bola ofenzívna 

reklama, ktorá by poukázala na modernizáciu a rekonštrukciu bytov a samozrejme 

aj na rekonštrukciu a prestavbu RD. So zmenou sociálnej štruktúry sa menia 

aj požiadavky stávajúcej dispozície bytov, rekonštrukcia bytových jednotiek 

na bezbariérové byty by priniesla v mnohých smeroch uľahčenie bývania pre určité 

skupiny ľudí. Na stavbu, rekonštrukciu práve bezbariérových bytov by spoločnosť 

mohla zažiadať o rôzne granty cez miestne zastupiteľstvá alebo na rôznych súťažiach. 

Otvorenie pobočky u zahraničného suseda so sebou prináša aj svoje negatíva, ako napr. 

iná mena, s ktorou súvisia kurzové rozdiely. 

Ak má spoločnosť možnosť využívať štátne dotácie, tak by ju mala využiť. 

Dotácie by mohli byť použité na zriaďovanie nových technológií. Spoločnosť v roku 

2004 zaviedla ISO normu ISO9001, v ktorej zanechali len potrebné funkčné systémové 

procesy. Skrátenie ISO normy nastalo z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov 

a pre firmu ako takú, by to nemalo význam. Preto nenavrhujem spoločnosti zaviesť 

nové normy a ani rozširovať pôvodnú.  

Pre spoločnosť by som aj naďalej odporúčala využívanie outsourcingových 

spoločností, aby jej zbytočne nevznikali náklady na kúpu strojov, ktoré si môžu 

zapožičať práve od týchto spoločností.  

Výsledky celkovej zadlženosti podniku nie sú priam ukážkové, a to z dôvodu 

využívania prevažne cudzích zdrojov. Aj napriek vyššiemu podielu vlastného kapitálu 

spoločnosť vykazuje celkové zadĺženie cez 80%. Spoločnosti by som odporúčala 

vytvoriť kroky, ktoré by jej zabezpečili istotu od investorov. U malého investora 

by spoločnosť mala ponechať obvyklé postupy ako je doba splácania pohľadávok, 

kdežto v prípade veľkého investora by som odporúčala priebežnú fakturáciu, ktorá 

zabezpečí, že peniaze budú spoločnosti vyplatené. Poprípade sa dohodnúť na určitých 

opatreniach. Vyplácanie predčasne istého percenta od dodávateľov, by zaistilo 

istý príjem peňažných prostriedkov. 

Zlepšenie vykonanej práce je závislé na kvalite a modernizácii technológii, ktoré 

zamestnanci využívajú. Preto by som odporúčala, technológie pravidelne vylepšovať 

a modernizovať a taktiež rozširovať o radu kvalitnejších a modernejších programov, 
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ktoré ponúkajú viac možností. Spoločnosti by som ďalej odporučila zavedenie nových 

technológii a zavedenie vnútropodnikovej databázy Warehouse, ktorá slúži ako zbierka 

dát obsahujúca celopodnikové prevádzkové údaje, poskytlo by to spoločnosti historický 

pohľad na jednotlivé údaje o zákazkách. Tieto údaje by potom boli pre spoločnosť 

vhodné pri rozhodovaní ako taktickom tak aj strategickom. Táto databáza by následne 

spoločnosti pomohla napríklad pri vyváraní reportov. Databáza by bola sprístupnená 

len vyhradeným pracovníkom.  

Čo sa týka marketingu patrí medzi slabšie stránky firmy. Pre spoločnosť 

ako takú je marketing a reklama veľmi dôležitá. Nie je to len z pohľadu zviditeľnenia 

sa, ale aj z pohľadu získania nového zákazníka. Preto by som odporúčala spoločnosti 

XYZ, s.r.o. aby zapracovala na zlepšení nie len webových stránok, ktoré by mohla 

rozšíriť o históriu firmy, o jej hlavné poslanie a taktiež by svoje stránky mohla rozšíriť 

o referencie a rôzne fotky z realizovaných zákaziek. Zviditeľniť by sa spoločnosť mohla 

prostredníctvom knižných publikácií a časopisov. Prinieslo by to spoločnosti z môjho 

pohľadu viac nových zákaziek, pričom noví klienti tak isto ako aj starí, by získali lepší 

prehľad o celkovej firme a o jej pôsobí na Českom trhu. Na trhu je veľké množstvo 

časopisov o modernom bývaní a preto využitie tejto možnosti by mohlo 

byť zrealizované napríklad v časopisoch ako sú: DolceVita, Můj dům, Bydlení, Pěkné 

bydlení, Moderní byt, H.O.M.I.E., Rezidence , do úvahy pripadá aj odborná publikácia 

a tiež účasť na stavebných veľtrhoch, poprípade prezentácia v obchodných domoch typu 

Hornbach, Bauhaus. Tieto aktivity by mohli vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými 

stavebnými firmami, kedy by došlo k možnosti cenovej tvorby. Snahou spoločnosti 

by mala byť spolupráca s miestnymi zastupiteľstvami, v zmysle získania štátnych 

zákaziek a informácii o územných plánoch, väčšina by mohla byť ovplyvnená 

sponzorskou činnosťou.  

Využitie reklamy a zviditeľnenia sa by mohli využiť aj v rôzny ženských 

časopisoch s rubrikou o bývaní a taktiež aj v slovenských časopisoch ako je Môj dom, 

Moderné bývanie, Nový Čas Bývanie, Interiér Exteriér a Línia Bývania. Reklamná 

kampaň robí veľa, preto by mohla reklama ako taká prilákať nových potenciálnych 

zákazníkov. V dnešnej dobe je rozšírená sociálna sieť Facebook, vďaka ktorej 

by tiež mohla spoločnosť získať istú dávku zviditeľnenia. Práve na tejto sociálnej sieti 

je pomerne vysoký počet mladých ľudí, ktorí by si určite našli v prvom rade inšpiráciu 
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ale v neposlednom rade by získali nový kontakt na firmu, ktorá dokáže vyhovieť 

ich požiadavkám. Zdieľanie obrázkov na sociálnej sieti prispeje k šíreniu propagácie 

a poukázanie na hotovú prácu zvolenej spoločnosti.  
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ZÁVER 

V mojej diplomová práci sa venovala analýze spoločnosti XYZ, s.r.o. vybranými 

metódami. Využité boli ukazovatele za jednotlivé roky od 2008 do 2012. K tomu, 

aby som celú prácu mohla analyzovať som potrebovala materiály od spoločnosti, ktoré 

mi boli následne poskytnuté. Jednalo sa o materiál ako je Súvaha a Výkaz zisku a straty 

pre jednotlivé roky.  

Spoločnosť, ktorú som si zvolila pôsobí na trhu už niekoľko rokov a za ten čas 

si stihla vybudovať svoje pôsobisko a meno na trhu. Svojou prácou a službami 

uspokojuje priania zákazníkov. Cieľom diplomovej práce bolo, aby som spracovala 

analýzu trhu, SWOT analýzu a zhodnotenie stavu spoločnosti prostredníctvom 

zvolených ekonomických ukazovateľov. SWOT analýza poukázala na slabé a silné 

stránky, príležitosti a hrozby, vplývajúce na firmu. K silným stránkam spoločnosti patrí 

dobré meno, kvalitne odvedená práca, kvalifikovaní pracovníci, dlhodobá pôsobnosť 

na trhu, to všetko a mnoho viac posúva firmu vpred.  Ako každá spoločnosť tak aj XYZ, 

s.r.o. poukázala na svoje nedostatky. Slabá vypracovanosť webových stránok je jedným 

z nedostatkov, s ktorým sa spoločnosť snaží vysporiadať Príležitosťami, ktoré 

sa naskytnú spoločnosti, by mohli využiť vo svoj prospech a následne šíriť svoje meno. 

Nasledujúcim krokom bolo  zhodnotiť, vytvoriť návrhy na zlepšenie, odporučenia 

pre budúci rozvoj podniku a následné udržanie sa na trhu ešte dlhú dobu. Navrhnúť 

opatrenia, ktorým by sa podnik mal vyvarovať. 

V mojej diplomovej práci som sa zamerala na ekonomické ukazovatele 

ako sú ukazovatele likvidity, ukazovatele riadenia dlhu, ukazovatele ziskovosti. 

Koeficient samofinancovania, dobu splácania dlhu, rentabilitu aktív a CF v tržbách som 

využila na výpočet Králičkovho QuickTestu. Spoločnosť CF nevypracováva, tak som 

si ho musela spätne vypočítať aby som ho mohla využiť práve vo výpočtoch 

spomínaného Králičkovho QuickTestu.  

Z výsledkov, ktoré mi vyšli, som zistila, že spoločnosť nie je na tom až tak zle. 

Vzhľadom k hodnotám jednotlivých ukazovateľov, spoločnosti nehrozí bankrot, 

no koeficient samofinancovania je nízky, čo značí, že spoločnosť využíva viac cudzích 

zdrojov. Z toho vyplýva negatívum, lebo hodnota celkového zadĺženia je vysoká, 

tá sa pohybuje stále cez 80%. Ostatné pomerové ukazovatele, ktoré boli vypočítané mali 

kolísavý charakter. Nedochádza k prudkému nárastu ukazovateľa bežnej likvidity, kedy 
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sa jeho hodnota pohybuje pod hranicu odporúčaného indexu. Ukazovatele pohotovej 

likvidity majú tiež kolísavý charakter ale tieto hodnoty na rozdiel od bežnej likvidity 

sú v rozmedzí odporúčaných hodnôt. Pri zhodnotení obratu celkových aktív, dochádzam 

k záveru, že podnik je nad odporúčanými hodnotami. Po upravení a skrátení doby 

splatnosti pohľadávok, by sa do podniku mohlo dostať väčšie množstvo peňazí včas, 

než ich stihne z podniku vyviesť. Preto po zvážení týchto okolností je podnik finančne 

zdraví a nehrozí mu v budúcnosti finančný problém.  

To, či bude podnik aj naďalej zvyšoval svoje tržby, bude do značnej miery 

závisieť aktuálnej situácii trhu. Snahou spoločnosti by malo byť aj využitie 

nerozdeleného zisku na investície a časť svojho zisku by bolo vhodné využiť 

na reklamu.  

Cesta k úspechu nevedie na poukázanie jednotlivých modelov, no výsledky 

jednotlivých metód sa snažia poukázať na to, čo by bolo potrebné v podniku zlepšiť 

a zdokonaliť. Faktor úspechu vedie k tomu, že sa spojí prax, teória a praktické 

predpoklady.  
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