
 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú 

analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. 

Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele spolu s metodikou písania 

práce, z teoretickej časti, ktorú tvorí jedna kapitola a šesť podkapitol, z analýzy 

súčasného stavu obsahujúcej jednu kapitolu a päť podkapitol a návrhovej časti, ktorá sa 

skladá z jednej kapitoly a štyroch podkapitol. 

 

 

 

Abstract 

 

The Bachelor thesis focuses on the assessment of the financial situation and the 

financial analysis of the selected business corporation and the subsequent 

implementation of the selected proposals. The work consists of parts focusing on the 

overall and partial objectives together with the methodology of writing, from the 

theoretical part consisting of one chapter and six subchapters, the analysis of the current 

situation containing one chapter and five subchapters and the design part consisting of 

one chapter and the four subchapters. 
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ÚVOD 

Finančná analýza je neodmysliteľnou súčasťou finančného riadenia spoločnosti 

keďže zabezpečuje priamu väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich 

rozhodnutí a skutočnosťou. Finančná analýza má význam a zmysel ak jej výsledkom sú 

nové informácie s väčšou vypovedacou schopnosťou ako samotné primárne 

ukazovatele, ktoré poskytujú účtovné výkazy. 

Vo svojej práci postupne popíšem a vytvorím finančnú analýzu vybranej 

spoločnosti do podoby potrebnej na využitie v praxi. Doplním ju o svoje názory 

a návrhy riešenia či zlepšenia súčasnej situácie. Výsledná správa bude vhodná na 

zhodnotenie hospodárstva, vykreslenie efektívnosti či prípadne neefektívnosti 

používaných procesov a ekonomickej stability spoločnosti.  

Prvá kapitola je zameraná na definovanie čiastkových a celkových cieľov tejto 

práce a metodiku písania práce spolu so základnými charakteristikami, ktoré musia byť 

dodržané. Ich splnenie je kľúčovým faktorom pre splnenie požiadaviek kvalitnej 

bakalárskej práce. Ciele práce by mali byť postavené tak, aby sa dali splniť a aby 

priniesli pridanú hodnotu práce vzhľadom na predmet analýzy. 

V druhej kapitole teoreticky opisujem finančnú analýzu, zdroje informácií pre 

finančnú analýzu, súvahu, výkaz ziskov a strát a ekonomické ukazovatele, metódy 

horizontálnej a vertikálnej analýzy, metódy rozdielovej analýzy, analýzu pomerových 

ukazovateľov či súhrnné indexy hodnotenia. 

V tretej časti bakalárskej práce sa zameriavam na základný prehľad spoločnosti 

či analýzu súčasných stavov vyjadrujúcich aktuálnu situáciu a hospodárenie danej 

spoločnosti. Ďalej je podrobne rozobraná analýza absolútnych ukazovateľov, analýza 

pomerových ukazovateľov, do ktorých spadajú ukazovatele likvidity, ukazovatele 

rentability, ukazovatele zadlženosti, ukazovatele aktivity, analýza rozdielových 

ukazovateľov a iné. V tejto časti je tiež popísané finančné riadenie spoločnosti 

vzhľadom na dosiahnuté výsledky finančnej analýzy. 
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Štvrtá časť bakalárskej práce je zameraná na návrhy a riešenia tých faktorov, 

ktoré z analýzy vyplynú ako slabšie či nedostačujúce. Taktiež sú zahrnuté návrhy na 

zlepšenie hospodárnosti a prezentácie spoločnosti na verejnosti. Považuje sa za potrebné 

dávať do povedomia potenciálnych zákazníkov sortiment spoločnosti a prezentovať ho 

vo vylepšených priestoroch showroomov. 

Návrhy majú slúžiť na predstavu s akými možnosťami môže spoločnosť do 

budúcna pracovať a čo by mohlo dopomôcť k zlepšeniu situácie či postavenia 

spoločnosti na trhu. 
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Hlavným cieľom je vytvoriť návrhy na optimalizáciu riešení vzhľadom na 

dosiahnutý výsledok analýzy finančnej situácie skúmaného objektu. Využitie 

vypočítaných ukazovateľov a návrh na zlepšenie neoptimálnych hodnôt tak aby došlo 

k zlepšeniu celkovej situácie v korporácii. 

Čiastkové ciele práce sú nasledovné:  

 priblíženie finančnej analýzy z hľadiska teoretického, oboznámenie s jej 

silnými a slabými stránkami, 

 využitie metodík finančných ukazovateľov a dostupnej dokumentácie. 

Prioritne je potrebné zozbierať a vyselektovať vstupné dáta, ktoré budú ďalej 

používané a pretvárané na výstupy v ekonomických ukazovateľoch, reportoch a 

výsledných správach. Po správnom výbere dát je druhou prioritnou činnosťou zostaviť 

model výpočtu a štruktúru prezentovania východiskových výsledkov vzhľadom na 

použité modely a princípy ukazovateľov. Všetky výsledné dáta je potrebné udávať v 

rovnakých, prípadne kompatibilných hodnotách pre zachovanie prehľadnosti a 

vzájomnej integrácie medzi jednotlivými použitými nástrojmi. V treťom kroku bude za 

cieľ vytvorenie návrhov možného riešenie zistených nedostatkov, možných zlepšení či 

nedostatočne efektívne využívaných zdrojov. Návrhy budú okrem reportu obsahovať aj 

podrobný popis krokov k dosiahnutiu požadovanej optimalizácie výsledkov 

dosiahnutých z finančnej analýzy. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V časti teoretické východiska práce sme sa zamerali na objasnenie základných 

pojmov, ako sú metódy, ukazovatele a využitie v praxi.  

2.1 Finančná analýza  

Pomocou finančnej analýzy dokážeme zhodnotiť finančnú situáciu 

v spoločnosti. Vieme odhaliť či je spoločnosť dostatočné konkurenčne schopný, či 

dosahuje požadovanú ziskovosť, rentabilitu. Pomocou finančnej analýzy sme schopný 

včas podchytiť problematické aspekty. Pri aplikácií finančnej analýzy existujú určité 

optimálne hodnoty, ktoré by spoločnosť mala spĺňať. Splnenie týchto hodnôt je veľmi 

zložité, keďže na spoločnosť vplývajú aj rôzne neekonomické vplyvy (Růčková, 2015, 

s. 20). 

Finančná analýza v užšom ponímaní jeho hodnotenie stavov finančného zdravia 

spoločnosti a jeho vývoja na základe rozboru dát z účtovných výkazov. Hlavnou úlohou 

takejto analýzy je rozšíriť vypovedaciu hodnotu účtovných výkazov. Analýza dát 

účtovných výkazov sa tak zameriava na posúdenie miery výnosnosti, likvidity, 

finančnej stability a ďalších súvislostí, ktoré sa do týchto charakteristík premietajú ako 

výsledok procesov a ich riadenie, t.j. obrátkovosť, nákladovosť, produktivitu a podobne. 

Tieto čiastočné analytické procesy ústia do súhrnného posúdenie finančnej situácie 

a výkonnosti firmy a aj ako podklad pre hodnotenie práce manažérov. Zvyčajne slúži na 

zostavenie plánu pre ďalšie obdobia, spravidla krátkodobé plány, ale aj pre korekciu 

stredne a dlhodobých plánov. Je tak zdrojom dôležitých informácií pre všetkých 

užívateľov a veriteľov, obchodných partnerov, zamestnancov, regionálne orgány, t.j. 

všetkých užívateľov (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 6-7). 

Finančná analýza v širšom zmysle je chápaná ako komplexné posúdenie 

finančného zdravia spoločnosti a jeho vývoja v ďalšom časovom období v kontexte 

širších podmienok a efektov priebežne prijímaných opatrení k jeho regulácii. Finančná 

analýza v tomto ponímaní má za cieľ rozšíriť výpoveď o finančnom zdraví spoločnosti 

a jeho vývoja, ktorú poskytujú účtovné výkazy, a analyzovať taktiež príčiny tohto 

vývoja, účinnosť zvolených nástrojov a presnejší odhad pravdepodobného budúceho 
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vývoja. Spektrum metód, ktoré táto analýza využíva, je širšie o ďalšie metódy, ako je 

zrovnanie s vývojom iných korporácií alebo hodnotami dosiahnutými v odvetví či 

v odbore. Predikcia budúceho vývoja je podložená popisom vývojových tendencií 

v minulosti a ich priblíženie do budúcna, ale taktiež analýzou chovania kapitálového 

trhu alebo metódami, ktorými sa analýza v širšom ponímaní blíži k fundamentálnej 

analýze. Rozlišovanie technickej a fundamentálnej analýzy je výsledkom spojenia 

rôznych kritérií vo vzťahu k analýze finančnej analýze. Týmito kritériami sú účel, 

s ktorým je analýza vytvorená, zdroje a povaha dát, na ktorých základe je finančná 

analýza posudzovaná, metódy pre testovanie finančnej situácie (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 7). 

Štúdie a hypotézy zistili, že analýza finančnej situácie spoločnosti z celkových 

výnosov je dôležitým ukazovateľom pre predpovedanie reálnej ekonomickej aktivity. 

Vyšetrovanie prognóz ukazuje, že očakávania reálnej ekonomickej aktivity odhadujú 

s akým obsahom sa pomocou ukazovateľov ziskovosti vyjadruje ziskovosť ekonomickej 

jednotky a postavenie na akciových trhoch. Štúdie taktiež zistili, že s tým úzko súvisia 

výnosy na akciových trhoch a je to relevantné pre ocenenie zásob (Konchitchki, 

Patatoukas, 2014, s. 669). 

V rámci finančnej analýzy vzniklo niekoľko metód hodnotenia finančného 

zdravia spoločnosti, ktoré možno úspešne aplikovať. Z metodologického hľadiska je 

potreba si uvedomiť, že pri realizácií finančnej analýzy musíme dbať na primeranosť 

voľby metód analýzy. Pri voľbe metódy je potrebné brať ohľad na:  

 účelnosť – to znamená, že musí odpovedať dopredu zadanému cieľu. Finančný 

analytik pracuje vždy na zákazku a musí si teda uvedomiť k akému účelu má 

výsledná analýza slúžiť. Na jednoduché otázky hľadáme odpovede na 

jednoduchých prostriedkoch analýzy. Je potrebné uvedomiť si, že nie pre každú 

ekonomickú jednotku sa hodí rovnaká sústava ukazovateľov alebo jedna 

konkrétna metóda, 

 nákladnosť – analýza potrebuje čas a kvalifikovanú prácu, čím vznikajú rôzne 

náklady, ktoré by však mali byť primerané návratnosti takto vynaložených 
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nákladov. Hĺbka a rozsah analýzy musí odpovedať očakávanému hodnoteniu 

rizík spojených z rozhodovaním,  

 spoľahlivosť – nie je ju možné zvýšiť rozšírením množstva porovnávaných 

spoločností, ale kvalitnejším využitím všetkých dostupných dát. Čím 

spoľahlivejšie budú vstupné informácie tým spoľahlivejšie by mali byť 

výsledky plynúce z analýzy (Růčková, 2015, s. 40). 

2.2 Zdroje informácií pre finančnú analýzu  

Pre spracovanie finančnej analýzy je potrebné blízke spojenie z účtovníctvom 

danej ekonomickej jednotky, pretože obsahuje množstvo informácií. Tieto informácie je 

potrebné aby boli komplexné a pravdivé pretože inak finančná analýza stráca zmysel. 

Hlavný zdroj dát predstavujú účtovné výkazy spoločnosti. Medzi, ktoré patrí súvaha, 

výkaz ziskov a strát, cash flow, prípadne správa auditu (Knápková a spol, 2013, s. 21). 

Informácie je možné získať taktiež zo správ samotného vrcholového vedenia 

spoločnosti, zo správ vedúcich pracovníkov či audítorov, s firemnej štatistiku 

produkcie, dopytu, odbytu či zamestnanosti, z oficiálnych ekonomických štatistík, 

z burzového spravodajstva, z komentárov odborných novín, z nezávislých hodnotení 

a prognóz (Knápková a spol, 2013, s. 18). 

2.2.1 Súvaha 

Súvaha je účtovným výkazom , ktorý zachycuje bilančnou formou stav 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktíva) a zdrojov ich financovania 

(pasíva) vždy k určitému dátumu. Rozvaha sa spravidla zostavuje k poslednému dni 

každého roku, respektíve kratších období. Predstavuje základný prehľad o majetku 

ekonomickej jednotky. Ide nám teda o získanie verného obrazu v troch základných 

oblastiach, do ktorých patrí majetková situácia spoločnosti, v nej zisťujeme, v akých 

konkrétnych druhoch je majetok viazaný a ako je ocenení, nakoľko je opotrebovaný, 

atď. Druhou oblasťou sú zdrojové financovanie, z nich bol majetok obstaraný, pričom 

sa primárne zaujímame o výši vlastných a cudzích zdrojov financovanie a ich štruktúru. 

Poslednou sú informácie o finančnej situácií spoločnosti, kde figurujú informácie, 

akého zisku spoločnosť dosiahla, ako zisk rozdelí (Růčková, 2015, s. 22).  
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Obr. 1: Súvaha (Zdroj: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Majetok-a-zdroje-krytia- 

  majetku-Suvaha-druhy-suvah&idc=53) 

2.2.2 Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát je písomný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku 

hospodárenia za určité obdobie. Zachycuje teda pohyb výnosov a nákladov nie však 

pohyb príjmov a výdajov (Růčková, 2015, s. 31). 

S výkazom ziskov a strát súvisí tiež štruktúra a obsah výsledku hospodárenia. 

Najdôležitejšou položkou je výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, ktorý ide takto 

označiť v prípade kladného výsledku hospodárenia. bežný výsledok hospodárenia je 

zložený z niekoľkých čiastočných výsledkov, ako výsledok z predaja zbožia, výsledok 

z predaja investičného majetku a materiálu a výsledok z ostatnej bežnej činnosti 

(Růčková, 2015, s. 32). 
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2.2.3 Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) 

Výkaz ziskov a strát zaznamenáva rôzne kategórie výnosov, nákladov a zisku 

v období ich vzniku, bez ohľadu na to, či vznikajú skutočné reálne peňažné príjmy 

alebo výdaje. Z tohto dôvodu nastáva obsahový i časový nesúlad medzi nákladmi 

a výdajmi, výnosmi a príjmami, ziskom a stavom peňažných prostriedkov. Sledovanie 

cash flow pomáha odstrániť práve tento problém. Cash flow je dôležitým elementom 

finančnej analýzy spoločnosti (Knápková a spol, 2013, s. 47). 

 Podstatou sledovania cash flow je zmena stavu peňažných prostriedkov. Výkaz 

cash flow vysvetľuje prírastky a úbytky peňažných prostriedkov a dôvody, prečo k nim 

došlo podľa zvolených kritérií (Knápková a spol, 2013, s. 48). 

Potrebné je definovať základné pojmy. Peňažné prostriedky sú peniaze 

v hotovosti vrátane cenín, peňažné prostriedky na účte vrátane prípadného pasívneho 

zostatku bežného účtu a peniaze na ceste. Peňažné ekvivalenty predstavujú krátkodobý 

likvidný majetok, ktorý je ľahko zameniteľný za dopredu známu čiastku peňažných 

prostriedkov; u tohto majetku sa nepredpokladajú významné zmeny hodnoty v čase. 

Peňažné ekvivalenty si každá účtovná jednotka definuje podľa svojho rozhodnutia 

(Vyhláška 500/2002 Zb., §40). 

2.3 Metódy horizontálnej a vertikálnej analýzy  

Za elementárnu, t.j. najjednoduchšiu metódu finančnej analýzy sú považované 

metódy slúžiace k vyjadreniu vývoja sledovaných veličín a k vyjadreniu štruktúry 

sledovaných veličín, t.j. horizontálna a vertikálna analýza, používane bežne aj mimo 

hraníc finančnej analýzy (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 83). 

2.3.1 Horizontálna analýza  

Horizontálna analýza, analýza „v riadkoch“,  je finančne – analytická technika, 

ktorá je v spoločnostiach nasadzovaná tiež pod označením analýza časových radov. Ide 

teda o analýzu vývoja finančných ukazovateľov v závislostí na čase. Obvyklým 

výstupom je časový trend analyzovaného ukazovateľa, využiteľný špeciálne pre 

predikciu jeho budúceho vývoja (Kalouda, 2016, s. 62).  
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Postupy horizontálnej analýzy sú založené na metódach popisnej štatistiky, ktorá 

je využívaná pre popis zmien hromadne sa vyskytujúcich javoch v dvoch a viac 

obdobiach. Zdrojom dát horizontálnej analýzy sú, ako už bolo spomenuté, 

predovšetkým účtovné výkazy ((Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 83). 

V prípravnej fáze horizontálnej analýzy je potrebné vstupné dáta nie len získať 

z rôznych zdrojov ale taktiež spracovať- porovnať, zjednotiť, upraviť, poprípade 

doplniť. Pre posúdenie vývoja sledovaných veličín a vyjadrenie intenzity vývojových 

zmien je možné použiť absolútne ukazovatele, percentné ukazovatele a indexy 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 83). 

Absolútne (rozdielové) ukazovatele vývoja vychádzajú z dát, ktoré sú súčasťou 

finančných výkazov. Vývoj je zisťovaný v rámci jedného riadku súvahy alebo 

výsledkov a ich zmien v dvoch či viacerých skúmaných obdobiach ako rozdiel 

absolútnych hodnôt za predchádzajúce a bežné obdobie. Horizontálnu analýzu je možné 

vytvárať taktiež pomocou podielov oboch absolútnych hodnôt v jednotlivých 

obdobiach. Zistené podiely sú označované ako indexy, ktoré je možné previesť na 

vyjadrenie v percentách. Zistený index vyjadruje zmenu príslušnej položky 

v sledovanom období oproti obdobiu, z ktorého vychádzame. Je to teda koľkokrát 

hodnota údajov v sledovanom období prevýšila hodnotu údajov v porovnávanom 

období (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 84). 

2.3.2 Vertikálna analýza  

Vertikálna analýza, analýza „po stĺpcoch“ pracuje so štruktúrou zvolených 

ukazovateľov. Predpokladá sa pri tom, že táto štruktúra sa bude v čase meniť. Ku 

príkladu sa spoločnosť stáva finančne ľahším, čiže pomer fixných a obežných aktív sa 

mení v prospech obežných aktív. (Kalouda, 2016, s. 62). 

Vertikálna analýza skúma objem jednotlivých položiek ku vzťahu ich 

celkovému objemu. Zisťuje a vyčísluje podiel týchto položiek v celkovom súhrne. 

Podiely všetkých jednotlivých položiek v súhrne vyjadrujú štruktúru súhrnných 

položiek. Pre vyjadrenie veľkosti podielu sa používa najčastejšie percentuálne 

vyjadrenie. V prípade analýzy účtovného výkazu je najčastejším súhrnom položiek 
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práve bilančná suma, ku ktorej sa vzťahujú jednotlivé čiastočné položky (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 92-93). 

Výstupom tejto analýzy môže byť napríklad konštatovanie, že najvýznamnejšou 

položkou pasív je základný kapitál, ktorý sa podieľa na celkových pasívach určitými 

percentami. Alebo, že najvýznamnejšou položkou je materiál, ktorý sa podieľa na 

celkových zásobách určitými percentami (Černohorský, Teplý, 2011, s, 273)  

Zlaté bilančné pravidlo 

Význam zlatého bilančného pravidlo je v koordinácií časového horizontu časti 

majetku s časovým horizontom zdrojov, z ktorých je financovaný. Platí teda že 

dlhodobý majetok je financovaný hlavne z vlastných zdrojov alebo dlhodobých cudzích 

zdrojov a krátkodobý majetok zo zodpovedajúcich krátkodobých zdrojov. (Vochozka, 

2011, s. 27). 

2.4 Metódy rozdielovej analýzy  

2.4.1 Čistý pracovný kapitál  

Čistý pracovný kapitál obsahuje obežné aktíva znížené o objem krátkodobých 

záväzkov. Objem krátkodobých aktív sa využíva na úhradu krátkodobých záväzkov. 

Zostávajúca časť aktív nie je takto viazaná a preto môže slúžiť na krytie v 

mimoriadnych situáciách pre potreby peňažných prostriedkov, na úhradu 

neplánovaných výdajov,  rozšírenie činnosti a podobne. Pri dosiahnutí kladnej hodnoty 

teda situácie, že obežné aktíva sú vyššie ako krátkodobé záväzky spoločnosti, 

spoločnosť nemusí vydať na úhradu do jedného roka splatných záväzkov. Čistý 

pracovný kapitál v zápornej hodnote je dosiahnutý v prípade, ak obežné aktíva sú nižšie 

ako záväzky do jedného roka ( Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 98). 
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2.4.2 Čistý pohotové prostriedky  

Ukazovateľ čistých pohotových prostriedkov dosiahneme ak obežné aktíva 

skrátime o málo likvidnú formu majetku,  zásoby a pohľadávky, časové rozlíšenie 

a nakoniec aj krátkodobé záväzky. Čisté pohotové prostriedky predstavujú finančné 

prostriedky, ktoré sú bezprostredne k dispozícii na úhradu záväzkov (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 104). 

 

                                                                  

                                                                                         

 

2.5  Analýza pomerových ukazovateľov 

Medzi základné ukazovatele finančnej analýzy sú pomerové ukazovatele. Medzi 

obľúbené patria predovšetkým preto, že umožňuje získať rýchlu predstavu o finančnej 

situácií v korporácii. Podstatou pomerových ukazovateľov je, že položky súvahy, 

výkazu ziskov a strát prípadne položky cash flow dávame do pomerov. 

Najpoužívanejšie skupiny ukazovateľov patria ukazovateľ zadlženosti, likvidity, 

rentability, aktivity a ukazovatele kapitálového trhu (Knápková, a spol, 2013, s. 84). 

Finančné pomerové ukazovatele charakterizujú vzájomný vzťah medzi dvoma 

alebo viacerými absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich podielu. Najčastejšie 

vychádzajú z účtovných dát, ako sú rozvaha, výkazov ziskov a strát. Údaje zistené 

z rozvahy majú charakter stavových ekonomických veličín – zachytávajú veličiny 

k určitému dátumu, okamžitý stav. Oproti tomu údaje z výkazov ziskov a strát 

charakterizujú výsledky činností za určité obdobie – sú intervalovými veličinami, 

tokovými ukazovateľmi. Pomerové ukazovatele sú najobľúbenejšiu a taktiež 

najrozšírenejšou metódou finančnej analýzy, pretože umožňuje získať rýchli 

a nenákladný obraz o základných charakteristikách spoločnosti. Sú však len 

pomocníkom analýzy a interpretácií javov. Dôvodom, ktorý viedol k širokému 

používaniu pomerových ukazovateľov je skutočnosť, že umožňujú vykonávať analýzu 

časového vývoja finančnej situácie danej spoločnosti, sú vhodným nástrojom 

priestorovej analýzy, t.j. porovnávajú viacero podobných korporácií navzájom a taktiež 
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môžu byť používané ako vstupné údaje matematických modelov umožňujúcich popísať 

závislosť medzi javmi, hodnotiť riziká a predvídať vývoj do budúcna (Sedláček, 2011, 

s. 55). 

Podľa S. Blaha a I. Jindřichovskej (2006, s. 53) pomerové ukazovatele je možné 

rozdeliť do niekoľkých základných skupín a podskupín podľa toho s ktorých účtovných 

a neúčtovných údajov vychádzajú a na aké prvky hospodárenia ekonomickej jednotky 

sa zameriavajú. Štyri najbežnejšie používaných druhov pomerových ukazovateľov sú: 

 ukazovatele likvidity, ktoré vysvetľujú vzťah medzi obežnými aktívami 

a krátkodobými pasívami a schopnosť spoločnosti uhradiť včas svoje záväzky 

(Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 53), 

 ukazovatele aktivity, ktoré merajú efektívnosť s akou riadi spoločnosť svoje 

aktíva obyčajne sú to ukazovatele kombinované, z ohľadom na ako údaje zo 

súvahy, tak aj z výkazu ziskov a strát (Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 53), 

 ukazovatele zadlženosti, ktoré merajú rozsah v akom je firma financovaná 

cudzími zdrojmi a jej schopnosť pokryť svoje záväzky. Používanie dlhu 

respektíve finančnej páky ovplyvňuje ako riziko, tak aj výnosnosť spoločnosti 

(Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 53), 

 ukazovatele ziskovosti, ktoré zobrazujú vplyv likvidity, riadenie aktív 

a riadenie dlhu na výsledok hospodárenia (Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 53), 

2.5.1 Pomerové ukazovatele likvidity  

Likvidita ako charakteristika finančného zdravia spoločnosti je v najširšom 

ponímaní chápaná ako schopnosť spoločnosti uhrádzať záväzky t.j. zabezpečiť 

dostatočný objem majetku vo forme schopnej uhradiť záväzky. O tejto schopnosti je 

potrebné odlíšiť solventnosť, ktorá je chápaná ako bezprostredná schopnosť spoločnosti 

hradiť v stanovenej forme, mieste a termíne splatné záväzky. Likvidita a solventnosť 

spolu úzko súvisia a obe sú podmienené likviditou aktív. Likviditou sa rozumie 

schopnosť aktív byť transformované na peňažnú formu. Analýza likvidity skúma 

a kvantifikuje schopnosť spoločnosti uhrádzať splatné záväzky (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 131). 
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Najčastejšie je používaný postup zameraný na pomer disponibilných fondov 

s objemom krátkodobých splatných záväzkov. 

                               
                    

                   
 

 

V praxi sa ustálilo používať tri stupne likvidity, merané tromi pomerovými 

ukazovateľmi, ktoré vychádzajú z troch fondov finančných prostriedkov. Rozlišujú sa 

ukazovatele bežnej likvidity (likvidita 3. stupňa), pohotovej likvidity (likvidita 2. 

stupňa) a peňažnej či okamžitej likvidity (likvidita 1. stupňa) (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 131 - 132). 

 

Ukazovateľ bežnej likvidity 

Bežná likvidita vo svojom čitateli zahrňuje všetky položky obežného majetku. 

Ukazovateľ meria, koľkokrát obežné aktíva pokryjú krátkodobé záväzky spoločnosti. 

Z praktického hľadiska to znamená, koľkokrát by bola spoločnosť schopný uspokojiť 

svojich veriteľov, keby všetky obežné aktíva premenil na hotovosť. Je však zložité určiť 

jej optimálnu hodnotu, podľa priemernej stratégie pre riadenie pracovného kapitálu by 

sa bežná likvidita mala pohybovať v intervale 1,6 až 2,5. Nikdy by však nemala klesnúť 

pod hodnotu 1 (Vochozka, 2011, s. 27). 

Štandardná hodnota ukazovateľa definuje, koľkokrát majú byť obežne aktíva 

väčšie ako krátkodobé záväzky (Kalouda, 2016, s. 66). 

                
   ž á    í   

  á      é    í  
 

Ukazovateľ pohotovej likvidity 

Pohotová likvidita do svojho čitateľa nezahrňuje  najmenej likvidnú časť 

obežných aktív, teda zásoby. Vďaka tomu ide o presnejšie vyjadrenie schopnosti 

spoločnosti uhradiť svoje krátkodobé záväzky. Čitateľ by mal byť ešte upravený 

o nedobytné pohľadávky alebo o pohľadávky, ktorých vymožiteľnosť je sporná. Taktiež 
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ako u bežnej likvidity aj tu je zložité určiť optimálnu hodnotu ukazovateľa. Doporučená 

hodnota sa pohybuje v intervale 0,7 až 1,0. Ak je ukazovateľ rovný 1 znamená to, že by 

bola spoločnosť schopná uhradiť svoje záväzky bez nutnosti predaja svojich zásob 

(Vochozka, 2011, s. 27). 

Vyjadruje ako je spoločnosť schopná vyrovnávať záväzky bez predaja zásob, 

ktoré sú považované za najmenej likvidné (Kalouda, 2016, s. 66). 

                   
   ž é    í    á    

  á      é    í   
 

Ukazovateľ okamžitej likvidity  

Tento ukazovateľ je najpresnejší, pretože hodnotí schopnosť uhradiť krátkodobé 

záväzky spoločnosti v daný okamih. Čitateľ zahŕňa iba peňažné prostriedky, medzi 

ktoré patrí pokladnica, bankový účet, krátkodobé cenné papiere, šeky a podobne. 

Odporúčaná hodnota ukazovateľa je okolo 0,2 (Vochozka, 2011, s. 27). 

Tento ukazovateľ určuje najvyššiu uvažovanú likviditu. Štandardná hodnota 

vychádza z racionálneho chápania splatnosti celkových krátkodobých aktív vrátane ich 

rozloženia do obdobia celého roka (Kalouda, 2016, s. 66).  

                   
                 

          á      é    í   
 

2.5.2 Pomerové ukazovatele aktivity 

Pomerový ukazovateľ aktivity informuje spoločnosť ako využíva a ako pracuje 

s jednotlivými časťami majetku. Tento ukazovateľ obsahuje dve formy, s ktorými 

môžeme pracovať a to doba obratu a ukazovateľ počtu obratov. Počet obratov znamená 

počet obratov za rok a doba obratu vyjadruje počet dní na jeden obrat (Vochozka, 2011, 

s. 27).  
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Obrat zásob  

Obrat zásob vypovedá o tom koľkokrát sa zásoby „obrátili“ v dosiahnutých 

ročných tržbách. Inak povedané koľkokrát by bolo možné uhradiť zásoby 

z dosiahnutých ročných tržieb. Výsledná hodnota je počet obratov, ktoré uskutočnili 

zásoby v sledovanom období (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 154). 

            
      

  á    
 

Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob vyjadruje dobu, počas ktorej sú obežné aktíva viazané 

v podobe zásob, t.j. koľko dní je treba predávať aby sa zaplatili zásoby. Pretože položka 

zásoby zahrňuje zásoby nakupované a zásoby vlastnej výroby je možné vypočítať 

ukazovatele doby obratu jednotlivých foriem zásob (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

153). 

                  
      

                     
 

Obrat pohľadávok 

Obrat pohľadávok vypovedá o počte obratov, ktoré uskutočnili pohľadávky 

v objeme tržieb za dané obdobie. Rýchlosť obratu by mala byť čo najvyššia respektíve 

mala by sa časom zvyšovať. Čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým viackrát 

pohľadávky ukončili svoj cyklus a priniesli peňažné prostriedky a v nich obsiahnutý 

zisk (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 153). 

                  
     

                             
 

Doba obratu pohľadávok  

Doba obratu pohľadávok vypovedá o intervale, za ktorý sa pohľadávky 

premenia na peňažné prostriedky, respektíve o priemernej dobe, počas ktorej sa majetok 

spoločnosti v danom roku vyskytoval vo forme pohľadávok. Doba obratu by sa mala 
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znižovať. Zníženie svedčí o skrátení doby viazanosti aktív vo forme pohľadávok a 

o zvýšenie starostlivosti  zákazníkov (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 155). 

                       
          

                     
 

Obrat záväzkov  

Obrat záväzkov vypovedá koľkokrát sa uskutočnil obrat záväzkov v danom 

období pri dosiahnutom objeme tržieb alebo nákupe na úver. Krátkodobé záväzky sú 

údajom zisteným z niekoľkých položiek súvahy ako sú krátkodobé záväzky, krátkodobé 

úvery, eventuálne a časové rozlíšenie. Sú údajom stavovým, je preto vhodné použiť 

priemerný stav záväzkov zistený zo začiatočného a konečného stavu (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 156). 

               
     

                  
 

Doba obratu záväzkov 

Doba obratu záväzkov hodnota vypovedá o tom, ako dlho v priemere trval 

krátkodobý záväzok, t.j. za akú dlhú dobu boli v priemere uhrádzané krátkodobé 

záväzky alebo po akú dlhú dobu mala spoločnosť k dispozícií obchodný úver na 

čerpanie. Interpretácie hodnôt týchto ukazovateľov sú odlišné. Optimálne je zvyšovať 

dobu splatnosti krátkodobých záväzkov a znižovať počet obratov, pretože s tým sa 

predlžuje doba, počas ktorej je možné využívať obchodný úver. Pre spoločnnosť sú to 

ďalšie peňažné prostriedky po dobu, o ktorú je odložená úhrada od momentu nákupu 

a je ich možné využiť pre iné nákupy. Pokiaľ predĺženie nevedie k sankciám za 

nenadržanie zjednanej doby splatnosti a s tým spojených zvýšených nákladov, 

znamenajú ľahko dostupný a lacný zdroj financovania (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 156-157). 
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Obrat aktív 

Obrat aktív výsledná hodnota vypovedá spravidla o časti aktív, ktorých obnovu 

by zaistili ročné tržby, respektíve koľkokrát je možné obnoviť celkové aktíva z ročných 

tržieb. Pozitívna je vyššia hodnota, respektíve rast ukazovateľa, ktorý signalizuje vyššie 

využívanie podmienok daných objemom aktív. Pri raste, respektíve prípadnom poklese 

ukazovateľa, je však veľmi potrebné analyzovať, ktorý zo vstupných údajov ovplyvnil 

rast či pokles. Tento údaj môže byť použitý pre hodnotenie vývoja efektívnosti 

podnikovej činnosti (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 158). 

                                    
     

                             
 

2.5.3 Pomerové ukazovatele zadlženosti  

Vyjadruje skutočnosť, že spoločnosť používa k financovaniu svojej činnosti 

cudzie zdroje, teda dlh. Vo veľkých korporáciách nie je reálne aby spoločnosť 

financovala všetky svoje aktíva z vlastného alebo naopak len z cudzieho kapitálu. 

Použitie iba vlastného kapitálu zo sebou prináša zníženie celkovej výnosnosti vloženého 

kapitálu. Naopak financovanie výhradne z cudzích zdrojov by znamenalo náročnosť pri 

jeho získavaní (Růčková, 2015, s. 36). 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti  

Ukazovateľ celkovej zadlženosti údaje pre výpočet sú čerpané zo súvahy, k 

položke cudzie zdroje je vhodné priradiť aj položku časové rozlíšenie. Celkové aktíva 

sú súhrnov položkou, o ktorej je možno uvažovať vo forme brutto alebo netto, kde 

logicky zdôvodnenou je položka netto. Pri rešpektovaní zlatého bilančného pravidla by 

mal byť podiel 50%, podiel väčší ako 50% predstavuje vyšší podiel cudzích zdrojov t.j. 

vyššia zadlženosť, podiel nižší ako 50% predstavuje nižšiu zadlženosť a nízke využitie 

efektu finančnej páky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 142-143). 
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Analýza zadlženosti porovnáva súvahové položky a na ich základe zistí, v akom 

rozsahu sú aktíva spoločnosti financované cudzími zdrojmi. Základným ukazovateľom, 

ktorým sa spravidla vyjadruje celková zadlženosť, je pomer celkových záväzkov 

k celkovým aktívam (Růčková, 2015, s. 37). 

      á     ž    ť   
    í      á 

      é    í  
 

 

Koeficient samofinancovania 

Koeficient samofinancovania je doplnkový ukazovateľ k celkovej zadlženosti 

a ich súčet by mal byť približne 1. Tento ukazovateľ vyjadruje situáciu, v ktorej sú 

aktíva financované akcionármi. Považuje sa za dôležitý pomerový ukazovateľ 

zadlženosti pre zhodnotenie celkovej finančnej situácie spoločnosti (Růčková, 2015, s. 

58). 

                             
             á 

      é    í  
 

Doba splatenia dlhu 

Doba splatenia dlhu je doba, za ktorú spoločnosť uhrádza svoje dlhy. Vypovedá, 

za ako dlho je schopný spoločnosť splatiť celkový objem používaných cudzích zdrojov 

(dlhov) z vyprodukovaných prostriedkov v jednom účtovnom období. Prijateľná doba 

pri tomto ukazovateli je približne 3,5 roka, minimálne by však mala byť vyššia ako 1 

rok,  inak čerpanie dlhodobých zdrojov stráca zmysel (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 148). 

                     
                     

                     
 

Úrokové krytie 

Ukazovateľ úrokového krytia nám vyjadruje koľkokrát môže klesnúť hodnota 

zisku aby spoločnosť stále vykazoval schopnosť udržať cudzie zdroje na potrebnej 

úrovni. Ak ukazovateľ dosiahne hodnotu 1 znamená to, že celý zisk spoločnosti bude 

použitý na splatenie úrokov (Vochozka, 2011, s. 26). 
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Korporácie, ktoré dosahujú vyššieho nárastu tržieb sú schopné v oveľa väčšom 

rozsahu využívať cudzí kapitál, pretože budú schopné platiť úroky fixne. Neschopnosť 

platiť úroky zo zisku môže byť pre spoločnosti znakom blížiaceho sa úpadku (Růčková, 

2015,      s. 59). 

                
    

             
 

Dlhodobá zadlženosť 

Dlhodobá zadlženosť vyjadruje aká časť aktív spoločnosti je financovaná 

dlhodobým cudzím kapitálom. Pomocou tohto výpočtu zisťujeme pomer dlhodobých 

a krátkodobých cudzích zdrojov. Do dlhodobých cudzích zdrojov sa zahrňujú dlhodobé 

obchodné záväzky, úvery a rezervy (Sedláček, 2011, s. 65). 

                     
                      

              
 

Miera zadlženosti 

Miera zadlženosti, vyjadruje zaťaženie vlastného kapitálu dlhodobými dlhmi. 

Cudzie zdroje sú zahrnuté iba s dobou splatnosti dlhšou ako je jedno obdobie, t.j. 

dlhodobé záväzky, bankové úvery, rezervy. Hodnoty by mali dosiahnuť maximálne 

hodnotu 1, respektíve 100%, vyššia hodnota vyjadruje vyššie riziko, pretože v prípade 

nutnosti splatiť dlhodobé dlhy by nebol dostatok finančných prostriedkov (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 145). 

                   
            

               
 

Dlhodobé krytie aktív 

Ukazovateľ dlhodobého krytia aktív vyjadruje pomer medzi dlhodobými zdrojmi 

a celkovým objemom aktív, ktorý zahŕňa oprávky a opravné položky k aktívam. 

Celkové aktíva sú uvádzané v netto hodnote. Optimálna hodnota ukazovateľa 

v závislostí na údajoch v čitateli by mala byť 1, respektíve sto percent s ohľadom na 

sezónne výkyvy. V prípade, že je hodnota nižšia ako 1, respektíve sto percent je to 
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odraz toho, že časť prostriedkov je financovaná krátkodobými zdrojmi. Hodnoty sú vo 

veľkej miere ovplyvňované prístupom manažmentu spoločnosti k financovaniu a rizika 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 145). 

                       
                                       

              
 

2.5.4 Pomerové ukazovatele rentability 

Rentabilita predstavuje dosahovanie zisku spoločnosti. Ide o pomer zisku 

k nejakej základni pričom z jej pomocou bolo dosiahnuté zisku. Aktíva sú pritom 

stavovou veličinou, zatiaľ čo výkony, tržby sú tokovou veličinou. Do zisku 

dosadzujeme rôzne kategórie ako sú EBIT, EBT, EAT a zisk , po zdanení plus úroky po 

zdanení (Sůvová a kolektív, 1999, s. 93). 

Rentabilita vlastného kapitálu  

Rentabilita vlastného kapitálu reprezentuje záujem vlastníkov, ide o porovnanie 

zisku s vlastným kapitálom. Najčastejšie sa používa na úrovni zisku po zdanení (EAT) 

nakoľko predstavuje konečný efekt. Je možné použiť aj zisk pred zdanením (EBT) ako 

celkový výsledok použitia kapitálu. Výsledný údaj výnosnosti vlastného kapitálu je iba 

približný, nakoľko časť zisku, ktorá je výsledkom len vlastného kapitálu, nie je možné 

presne zistiť. Ukazovateľ ROE je bežne v praxi využívaný najmä pre rozhodovanie 

účasti vlastného kapitálu na zvyšovanie kapitálových zdrojov, rozhodovanie o miere 

rastu spoločnosti vzhľadom k rastu vlastného kapitálu a hodnotenie nákladov na cudzí 

kapitál a posúdenie kapitálovej štruktúry. Zistenú výšku rentability vlastného kapitálu je 

možné porovnať s hodnotami rentability dosiahnutými v minulých obdobiach, 

s úrokovou mierou dosahovanou u štátnych dlhopisoch, ako bezrizikového 

alternatívneho využitia kapitálu, poprípade z úrokovou mierou dosahovanou na 

vkladových účtoch. Ukazovateľ slúži predovšetkým vlastníkom pre prehľad či je 

i kapitál zhodnocovaný v prijateľnej intenzite a prináša dostatočný výnos. Zvýšenie 

ukazovateľa ROE môže byť dosiahnuté zvýšením vytvoreného zisku spoločnosti, 

poklesom úrokovej miery cudzieho kapitálu, znížením podielu vlastného kapitálu na 

celkový objem alebo ich kombináciou. Zníženie ukazovateľa ROE môže byť v dôsledku 
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vývoja vyššie uvedených faktorov s opačnou hodnotou (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 122-123). 

                                 
               

               
 

Rentabilita aktív 

Rentabilita aktív vyjadruje pohľad na manažment spoločnosti. Manažéri 

spoločnosti posudzujú výkonnosť kapitálu v spoločnosti bez ohľadu na jeho pôvod. 

Výkon aktív je vyjadrovaný ako zisk pred zdanením a pred splatením úrokov, t.j. na 

úrovni EBIT. Rentabilita aktív vyjadruje schopnosť manažmentu využiť aktíva najlepšie 

v prospech vlastníkov ukazovateľ nie je možné použiť pre porovnávanie spoločností 

z dôvodu rôznej finančnej štruktúry (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 124). 

                   
            

              
 

Rentabilita tržieb 

Rentabilita tržieb vyjadruje a meria schopnosť spoločnosti dosiahnuť zisk 

vzhľadom na dosiahnuté výnosy. Vyjadruje hodnotu zisku vyprodukovaného v jednej 

korune tržieb, t.j. schopnosť produkovať s nižšími nákladmi ako zodpovedajú cenovej 

úrovni alebo predávať za vysokú cenu. Porovnávajú sa dve veličiny tržby a zisk. Na 

mieste zisku sa používa rôzne úrovne (EBIT, EBT, EAT) a na mieste tržieb sa 

používajú tržby za vlastné výkony alebo celkové výnosy (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 122-123). 

                    
                

             
 

Rentabilita nákladov 

Pre špecifické účely analýzy sa môže dosiahnutý výsledok hospodárenia (zisk) 

dať do pomeru s inými veličinami vstupov do podnikového procesu, napríklad 

vynaložené náklady. Výsledná hodnota meria intenzitu využitia vstupu pre tvorbu zisku. 

Rentabilita nákladov je považovaná za doplnkový ukazovateľ k rentabilite tržieb ide 
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o pomer celkových nákladov k zisku spoločnosti. Vyjadruje koľko zisku priniesla jedna 

koruna vynaložených prostriedkov, pri výpočte sa používa zisk na úrovni pred 

zdanením (EBT) alebo po zdanení (EAT) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 129). 

                      
               

               
 

Rentabilita investovaného kapitálu  

Rentabilita investovaného kapitálu patrí k najdôležitejším ukazovateľom na 

zhodnotenie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Vyjadruje pôsobenie celkového 

kapitálu investovaného do spoločnosti nezávisle na zdroji financovania (Sedláček, 2011, 

s. 56). 

                                    
           

                                      
 

Rentabilita dlhodobého kapitálu  

Rentabilita dlhodobého kapitálu meria výkonnosť dlhodobého vloženého 

kapitálu, ktorý v súvahe tvoria položky dlhodobé bankové úvery, dlhodobé emitované 

dlhopisy, dlhodobé pôžičky a rezervy. Tento ukazovateľ meria schopnosť spoločnosti 

zhodnotiť vložené zdroje lepšie ako ukazovateľ rentability celkového kapitálu, ide 

o dôležité informácie hlavne pre investorov (banky) (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 127). 

                                 
            

                
 

2.6  Súhrnné indexy hodnotenia  

Cieľom finančnej analýzy je kontinuálne vyhodnotenie finančného zdravia 

spoločnosti z pohľadu minulosti alebo predpovedanej budúcnosti. Vzhľadom na to, že 

pre toto zistenie je potrebné vypočítať množstvo pomerových ukazovateľov a ich 

interpretácia nie je priamo daná, mnoho autorov sa snažilo nájsť jediný syntetický 

ukazovateľ, ktorý by bol zameraný na silné a slabé stránky spoločnosti. Výsledkom 
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bolo vytvorenie súhrnných indexov hodnotenia ktoré majú za cieľ vyjadriť súhrnnú 

charakteristiku celkovej situácie a výkonnosti spoločnosti pomocou jedného čísla. Ich 

vypovedacia schopnosť je však nižšia vzhľadom na čo sú vhodné na rýchle a orientačné 

zhodnotenie predpokladov pre ďalšiu analýzu. Rastúcim počtom ukazovateľov sa 

zvyšuje aj detailnejšie zobrazenie situácie spoločnosti, avšak príliš veľký počet 

ukazovateľov takmer znemožňuje úplnú orientáciu analytikov pri pohľade na 

spoločnosť. Každopádne podstatou tvorby sústavy pomerových ukazovateľov je 

vytvorenie jednoduchého modelu, ktorý zobrazuje vzájomné väzby medzi ukazovateľmi 

vyššieho stupňa. Model potom tvorí súhrn ukazovateľov, ktoré postupne dotvárajú 

detailnú analýzu spoločnosti. Vybrané skupiny ukazovateľov s účelom kvalitnej 

diagnostiky finančnej situácie spoločnosti, respektíve predpovedanie jeho ďalšieho 

vývoja charakterizujeme ako: 

 Bankrotové modely, ktoré odpovedajú na otázku či spoločnosť v určitej dobe 

zbankrotuje. Patria sem Altmanov model, Tafflerov model a model IN index 

dôveryhodnosti (Růčková, 2015, s. 71). 

 Bonitné modely, ktoré pomocou bodového ohodnotenia sa snažia stanoviť 

bonitu hodnoteného spoločnosti a zaradiť spoločnosť pri medzi podnikovom 

porovnávaní do skupín z finančného hľadiska (Růčková, 2015, s. 71). 

2.6.1 Altmanov index  

Altmanov model vychádza z indexov celkového hodnotenia. Ide o jednoduchý 

typ modelu so zameraním na zistenie možného stavu bankrotu a odlíšenie spoločnosti 

od spoločností ktoré sa k bankrotu nepribližujú. Systém analýzy je postavený na základe 

priamej štatistickej metódy, ktorá spočíva v triedení pozorovaných objektov do 

viacerých definovaných skupín podľa určitých charakteristík. Výhodou tohto modelu je 

prispôsobovanie sa jednotlivým odvetviam. Pre spoločnosti, ktoré neobchodujú na 

verejných burzách má Altmanov index odlišné pomerové ukazovatele. 
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Kde  X1 čistý pracovný kapitál/ aktíva celkom  

X2 sú zadržané zisky/ aktíva celkom  

X3 je zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT/celkové aktíva) 

X5 sú tržby/ celkové aktíva  

X4 je tržná hodnota vlastného kapitálu/ účtovná hodnota dlhu  

 

Zadržané zisky predstavujú súčet hodnôt výsledok hospodárenia, výsledok 

hospodárenia za účtovné obdobie, výsledok hospodárenia z minulých rokov fondy zo 

zisku. Spoločnosť je finančné zdravá, ak sa tento ukazovateľ nachádza v hodnote vyššej 

ako 2,90. Ak sa nachádza v rozpätí 1,21 až 2,89 ide o tzv. šedú zónu. Hodnoty pod 

úrovňou 1,20 sa považujú za hodnoty označujúce spoločnosti na hranici bankrotu  

(Kislingerová a spol, 2005, s. 69).  

2.6.2 Index IN05 

Index IN05 sa využíva na posúdenie finančnej výkonnosti a dôveryhodnosti 

českých spoločností. IN05 bol vytvorený ako posledný ide o aktualizáciu IN01. 

Aktualizovaná verzia prináša nové pomerové ukazovatele, taktiež aj hranice pre 

klasifikovanie spoločnosti s pohľadu ako veriteľa tak aj vlastníka. Hraničné hodnoty 

indexu sa uvádzajú ako IN05 < 0,9 pásmo bankrotu, 0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna a IN05 

> 1,6 pásmo prosperity (Sedláček, 2011, s. 112). 

                                        

2.6.3 Králičkov rýchly test  

Podľa tohto testu, ktorý vybral z jednotlivých ukazovateľov štyri ukazovatele 

a podľa ich výsledných hodnôt prideľuje firme body. Ako prvý ukazovateľ je kvóta 

vlastného kapitálu. Hovorí o finančnej sile firmy meranej podielom vlastného kapitálu 

na celkové bilančnej sume. Ďalším ukazovateľom je doba splatenia dlhu z cash flow, 

ktorý ukazuje, za akú dobu by bola spoločnosť schopná splatiť všetky svoje dlhy ak by 

každý rok generoval rovnaké cash flow ako v práve analyzovanom období. Následné 

dva ukazovatele sa zameriavajú na rentabilitu, ktorú analyzovaná firma dosahuje. Ako 

prvý z týchto ukazovateľov je rentabilita tržieb, ktorá je meraná nie ziskom ale cash 
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flow. Posledný ukazovateľ rentabilita aktív, ktorá odráža celkovú zárobkovú schopnosť 

spoločnosti ( Kislingerová  a spol, 2005, s. 74-75).  

2.6.4 Model „7S“  

Model „7S“ bol po prvý krát aplikovaný v sedemdesiatych rokoch pri zložitých 

organizačných zmien. Poukazuje, na potrebu brať v úvahu nie len určité faktory ale 

všetky faktory naraz aby sme dokázali efektívne implementovať zložité zmeny. Nazýva 

sa „7S“ podľa začiatočných písmen faktorov, ktoré je potrebné vziať ako celok (Mallya, 

2007, s. 73). 

Strategy - vyjadruje dosahovanie vízií spoločnosti, reaguje na hrozby 

a príležitosti v podnikaní (Mallya, 2007, s. 74). 

Structure -  usporiadanie nadriadenosti a podriadenosti, kontrolné mechanizmy, 

zdielanie informácií, vzťahy medzi podnikateľskými jednotkami (Mallya, 2007, s. 74). 

Systems - ide o formálne a neformálne procedúry, ktoré slúžia k riadeniu 

každodenných aktivít (Mallya, 2007, s. 74). 

Style - ide o prístup manažmentu k riadeniu a riešeniu problémov. Je potreba si 

uvedomiť formálnu a neformálnu stránku riadenia. Medzi formálnu stránku patria 

vnútorné organizačné smernice a medzi neformálne patrí to ako sa v skutočnosti 

manažment spoločnosti chová (Mallya, 2007, s. 75). 

Staff - rozvoj ľudských zdrojov pomocou rôznych školení, motiváciu, lojalita 

voči spoločnosti (Mallya, 2007, s. 74). 

Skills - profesionálna znalosť a kompetencie existujúce vo vnútri organizácie. 

Pri vytvorení dobrých podmienok pracovníci jednoduchšie prijímajú požadované 

znalosti alebo schopnosti. Ak nie je možné potrebné schopnosti a skúsenosti získať 

z vnútra organizácie je potrebné ich získať z vonkajšieho prostredia (Mallya, 2007, s. 

74).  

Shared values – Zdieľanie hodnôt priamo súvisí s víziou organizácie. Pri vízií 

organizácie je dôležité aby každý v spoločnosti o nej vedel a taktiež vedel aj prečo ju 

chcú dosiahnuť (Mallya, 2007, s. 75). 
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2.6.5 Analýza PEST  

Analýza PEST sa zaoberá 4 hlavnými oblasťami, ktoré sa skladajú z externého 

prostredia ide o politické, ekonomické, sociálne a technologické prostredia, ktoré môžu 

spoločnosť určitým spôsobom ovplyvniť. Do politických môžeme zaradiť najmä 

legislatívu a zákony, ktorými sa musí spoločnosť riadiť. Medzi ekonomické patria trend 

HDP, výška úrokovej miery, inflácia. V rámci sociálneho faktoru sa sleduje najmä 

demografické trendy, úroveň vzdelania, priemerný peňažný príjem na jedného 

obyvateľa. Technologická oblasť sa zaoberá, výškou výdajov na výskum a investície 

(Košťan a Šuler, 2002, s. 38) 

2.6.6 SWOT analýza  

SWOT analýza sa radí medzi podnikateľské analýzy a techniky, ktoré 

organizácia môže využiť pre svoje produkty, poskytované služby, ale taktiež pri 

rozhodovaní ako najlepšie dosiahnuť v budúcnosti obchodný rast. Proces sa skladá 

z identifikácie silných a slabých stránok organizácie, príležitostí a hrozieb trhu, na 

ktorom pôsobí. Spracovanie SWOT analýzy napomáha k správnemu rozhodnutiu  

vzhľadom na segmentáciu trhu. Ponúka najlepšie príležitosti pre úspech a ziskový rast 

počas životného cyklu korporácie, produktu alebo služby. SWOT analýza je všestranný 

a populárny nástroj, ktorý obsahuje mnoho subjektívneho rozhodovania v každej z fáz. 

Avšak nemalo by sa používať ako predpis alebo pravidlo, ale skôr ako smer alebo 

vôdzka. Každý obchodný subjekt sa nachádza v inom prostredí preto neexistuje presná 

definícia pre SWOT analýzu, nakoľko silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby 

v značnej miery závisia na obchodnom cieli (Newton a Bristoll, 2013, s. 6). 

Tab. 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Newton a Bristoll, 2013, s.6) 

S Strenghts Silné stránky 

W Weaknesses Slabé stránky 

O Opportunities Príležitosti 

T Threats Hrozby 
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Silné stránky  

Ide o vnútorné faktory, ktoré majú pozitívne dôsledky. Pridáva hodnotu alebo 

ponúka určitú konkurenčnú výhodu. Medzi silené stránky môžeme zahrnúť hmotné 

aktíva, vybavenie, lojálnych zákazníkov, patenty, existenciu distribučných kanálov, 

cenné zdroje, spracovateľské systémy a mnoho ďalších. Je potreba identifikovať kladné 

atribúty v rámci každej funkcie. V niektorých prípadoch môže ísť o odborné alebo 

jedinečné znalosti, know-how, povesť organizácie či silné kontakty, ktoré poskytujú 

určitú konkurenčnú výhodu. Pri určení silných stránok je možné si položiť základné 

otázky, ktoré nám dajú potrebnú odpoveď. Ide napríklad o:  

 Čo robíme správne?  

 Aké aspekty alebo vlastnosti presvedčili zákazníkov aby si vybrali náš 

produkt?  

 Aké zdroje máme k dispozícií?  

 Čo vidia ostatný ako naše silné stránky? (Newton a Bristoll, 2013, s. 12).  

Slabé stránky  

Vnútorné faktory, ktoré sú nepriaznivé pre dosiahnutie cieľov korporácie. Jedná 

sa o charakteristiky produktu alebo poskytovanej služby, ktoré škodia obchodnému 

rastu korporácie. Pri stanovení slabých stránok je dôležité si odpovedať napríklad na 

tieto typy otázok:  

 Čo môžeme zlepšiť alebo zmeniť ?  

 Čo robíme zle?  

 Ako sa naša výkonnosť porovnáva s našimi konkurentmi? 

 Aká je spätná väzba od zákazníkov?  

 Ako sme reagovali na spätnú väzbu od zákazníkov? (Newton a Bristoll, 

2013, s. 15). 

Podrobná analýza slabých stránok zaručuje hodnotnejšiu SWOT analýzu. 

Stanovenie slabých stránok korporácie je pomerne zložité určiť čestne a objektívne 

z dôvodu, že ide o kritiku a sebareflexiu na spôsob akým bola korporácia riadená 

(Newton a Bristoll, 2013, s. 14).  
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Príležitosti  

Príležitosti môžu nastať z rôznych dôvodov a môžu byť dôsledkom zmien 

v rámci zmeny životného štýlu zákazníka, technologicého pokroku, vývoja nových 

výrobkov či metód. Pre úspech je potrebné neustále revidovať svoj trh a služby, tak aby 

sme vedeli ako je možné zvýšiť svoj podiel na trhu. Pri skúmaní príležitostí je potrebné 

zamerať sa na sociálne zmeny, populáciu, politiku, životný štýl, technológiu, 

zásobovanie, dodávateľov a odberateľov a mnoho ďalších. V súčasnosti sa 

k dosiahnutiu rýchleho rastu využíva outsorcing a off-shoringu. Zmeny v štruktúre trhu 

spolu so spoločenskými a životnými poskytujú taktiež príležitosti pre expanziu (Newton 

a Bristoll, 2013, s. 17). 

Hrozby  

Posledná časť SWOT analýzy zahrňuje poukázanie na vonkajšie riziká, ktoré sú až 

mimo našu kontrolu. Napriek tomu, že korporácia má malú, niekedy dokonca žiadnu 

kontrolu nad vonkajšími vplyvmi mali by zvažovať vytvorenie určitého plánu pre 

prípad núdze bez ohľadu na prípadnú povrchnosť. Čím je väčšia schopnosť 

identifikovať potenciálne hrozby tým sú lepšie plánované reakcie. Medzi hrozby 

môžeme zaradiť demografické zmeny, zmeny chovania spotrebiteľov či hrozby 

súvisiace s dodávateľským reťazcom (Newton a Bristoll, 2013, s. 19). 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V súčasnej dobe pôsobí korporácia USSPA, s.r.o. ( ďalej len ako USSPA) na 

území Českej republiky ako krajine s pevným zázemím a sídlom obchodných 

a výrobných priestorov, pričom exportuje svoje produkty do viac ako 20 krajín Európy. 

Svojimi výrobkami je inšpiráciou pre výrobcov od Kanady po Čínu. 

Spoločnosť bola založená pod pôvodným názvom U.S. Spa v roku 1995 so 

sídlom v Ústí nad Orlicí a jednalo sa o rodinný biznis. Spoločenskú zmluvu uzavrela 

Ing. Kateřina Kadlecová spolu s otcom Ing. Petrom Kolářom. Terajšie sídlo sa nachádza 

v Dolní Dobrouče, v ktorom pracuje približne 50 zamestnancov.  

Pôvodne šlo o spoločnosť, ktorá sa stala exkluzívnym zástupcom americkej 

spoločnosti Royal Spa pre Európu. USSPA sa špecializuje na výrobu a montáž 

masážnych bazénov. Jedná sa o korporáciu, ktorá je v Českej republike prvou svojho 

druhu. Zaoberá sa výrobou spa a patrí medzi troch najvýznamnejších výrobcov v rámci 

starého kontinentu s najväčším objemom predaja v Českej republike. Medzi svoje silné 

stránky na trhu môže radiť vysokú kvalitu produktov a profesionalitu v ponúkaných 

službách. Na základe svojej kvalitnej produkcie, ktorá sa odráža aj v rýchlom 

a odbornom servise, sa môže pochváliť dosiahnutými certifikáciami  ISO 9001, ISO 

14001 a TUV. 

Medzi ich nadštandardné služby môžeme zaradiť komunikáciu so zákazníkmi 

v čase návrhu dizajnu produktu, pretože každý kus sa vyrába na zákazku a už od 

počiatku má meno majiteľa, ktorému je prispôsobená na mieru. Zákazník si sám vyberá 

tvar a rozmery, doplnky, vybavenie či kombináciu farieb. 

Výsledkom trojročných príprav a investícií do vývoja, dizajnu a ľudských 

zdrojov v rokoch 2012 až 2014 bol 71%-ný medziročný nárast predaja v Českej 

republike čo  viedlo k nárastu tvorby pridanej hodnoty. V nasledujúcom roku sa 

očakáva nárast približne o 4% a toto tempo rastu je v pláne zaviesť ako štandard. 

Naopak v exporte spoločnosť zaznamenala medziročný nárast predaja o 19% čo je 

dosiahnuté maximum v doposiaľ evidovaných rokoch. Dáva sa to za následok novej 

generácii produktov a podpory vývoja mnohých oblastí v spoločnosti. V roku 2015 

USSPA získala ocenenie Czech Business Superbrands a ako prvej v obore jej bola 

udelená značka kvality Czech Made. 
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Rok 2015 sa celkovo niesol v znamení masívneho investovania do marketingu, 

rozvoja zamestnancov a úprav vnútorných procesov. Taktiež USSPA prešla kompletnou 

zmenou vyzuálneho štýlu čo viedlo k dramatickému zvýšeniu predaja a podpore 

exportu. V súčasnej dobe USSPA vyváža do 20 krajín sveta a vývoz tvorí 45% 

súčasného obratu spoločnosti. Tento pomer stále narastá a v budúcnosti sa očakáva, že 

by tvoril väčšinu obratu. 

 

 

Obr. 2: Ukážka showroom (Zdroj: https://www.usspa.cz/) 
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3.1 Základný prehľad korporácie USSPA, s.r.o. 

 

Obr. 3: Logo USSPA, s.r.o. (Zdroj: https://www.usspa.cz/) 

 

Dátum zápisu do OR  27. 03. 1995 

Spisová značka  C 7850 vedená u Krajského súdu v Hradci Kárlové  

Obchodná firma    USSPA, s.r.o. 

Sídlo      č.p. 384, 561 02 Dolní Dobrouč 

Identifikačné číslo    632 18 003 

Právna forma    Spoločnosť s ručeným obmedzením  

Predmet podnikania  Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách    

1 až 3 ŽZ 

Štatutárny orgán – jednateľ Ing. Kateřina Kadlecová  

     Ing. Jan Kadlec  

Počet členov     2 

Spôsob jednania  Obaja jednatelia za spoločnosť jednajú a podpisujú 

v plnom rozsahu samostatne  

Spoločníci a vklady    Ing. Petr Kolář   315 000,- kč 

 Ing. Kateřina Kadlecová  185 000,- kč 

Základný kapitál        500 000,- kč  
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3.1.1 Model „7S“ 

Strategy -  USSPA v poslednom období kladie veľký dôraz na zvýšenie predaja 

na domácom – českom trhu. Marketing sa postaral pomocou sociálnych sietí a svojich 

showroomov po Českej republike o priblíženie sa domácim zákazníkom.  

Tab. 2: Showroomy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Dolní Dobrouč V sídle spoločnosti 

Praha 
Šlitrova762, 

250 91 Zeleneč 

Brno 
Hněvkovského 81b, 

Brno-Komárov 

Ich víziou pre posledné obdobie je zvyšovanie efektivity a kvality pri výrobných 

postupoch, kvalifikácia svojich zamestnancov, ktorú dosahujú pomocou školení. 

Structure - organizačná štruktúra v USSPA je modelovaná ako líniová 

štruktúra, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti sú zrejmé z vertikálne 

orientovanej hierarchie. Organizačná štruktúra sa skladá z vedenia, v ktorom sú 

zastúpení dvaja jednatelia a tými sú manželia Kadlecovi. Následne druhý stupeň 

hierarchie sa skladá z piatich ústavov a tými sú ústav ekonomiky, ústav marketingu, 

ústav dizajnu, ústav výroby a nakoniec ústav logistiky. Posledný stupeň hierarchie sa 

člení na menšie úseky a to je učtáreň, kvalita, servis a export. 

 

Obr. 4: Organizačná štruktúra(Zdroj: vlastné spracovanie podľa vnútornej smernice USSPA) 

Vedenie 

Ústav 
ekonomiky 

Účtovníctvo 

Ústav 
marketingu  

Ústav 
dizajnu 

Kvalita 

Ústav 
výroby 

Kvalita Servis 

Ústav 
logistiky 

Export 
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Systems – spoločnosť používa na denno-dennej báze komunikačné kanály 

založené na online Outlook službe pričom na zdieľanie využíva Sharepoint. Je to 

praktické riešenie na ukladanie, usporiadanie a zdieľanie rôznorodých informácii na 

všetkých stupňoch hierarchie spoločnosti pre dosiahnutie efektívneho toku dát 

a informovanosti v rámci podnikových procesov. Z ekonomického hľadiska spoločnosť 

využíva ERP systém SAP Business One, ktorý je riešený v cloude. Je to ERP systém 

určený pre malé a stredné spoločnosti a umožňuje integráciu s inými aplikáciami či 

modulmi. 

Style - spokojnosť svojich zamestnancov je pre spoločnosť veľmi dôležitá, 

motivácia celého týmu pomocou internej komunikácie. V rámci nekvantifikovaného 

aspektu spoločnosť ponúka svojim zamestnancom rôzne benefity ako sú napríklad 

využite masážnych bazénov po pre regeneráciu po pracovnej dobe, prémiovou zložkou 

a iné.  

 Staff -  pracovný trh neponúka pre spoločnosť kvalifikovaných zamestnancov 

z dôvodu, že sa nejedná o bežný študijný obor. Pri nábore nových zamestnancov je 

dôležitá fáza školenia, kde zamestnanci získajú potrebné informácie a schopnosti pre 

svoju prácu.  

Skills – spoločnosť svojim zamestnancom v rámci ďalšieho rozvoja vzdelania 

a schopností podporuje svojich ľudí tak, že ponúka možnosť preplatenia kurzov 

a školení, v rámci zamerania daného pracovného zaradenia, ktorých sa chcú 

zamestnanci zúčastniť. Avšak nadriadení nie sú sami autormi kurzov. 

Shared values - celková všeobecná informovanosť o rôznych významných 

udalostí a prioritách celej spoločnosti je aktualizovaná v pravidelných intervaloch 

pomocou internej nástenky.  

3.1.2 Analýza PEST 

Pomocou analýzy PEST identifikujeme jednotlivé vonkajšie faktory, ktoré 

svojím pôsobením vplývajú na chod spoločnosti. Podľa hlavných hľadísk sa jedná 

o politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory. Podrobná analýza nám 

pomôže pri prezentovaní USSPA.  

P –  USSPA sa z  pohľadu politicko-legislatívneho faktoru ako spoločnosť 

s ručeným obmedzením musí riadiť zákonmi, ktorým podliehajú kapitálové spoločnosti. 
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Medzi hlavné môžeme radiť také zákony, ako zákon o dani z príjmov, zákon 

o rezervách, zákon o cestnej dani, zákon o DPH, zákon o dani z nehnuteľností, zákonník 

práce či občiansky zákonník. Všetky uvedené zákony môžu ovplyvniť chod spoločnosti 

a preto je nevyhnutné, aby vedenie sledovalo ich zmeny a novely. Účtovníctvo sa riadi 

ustanovením zákona 563/91 Sb. o účtovníctve a vyhláškou 500/2002 Sb. 

E – ekonomický faktor zahrňuje trend HDP, ktorý v sledovaných obdobiach 

v Pardubickom kraji na jedného obyvateľa rastie. V roku 2011 predstavoval HDP 

321 009 Kč, v roku 2015 až 348 996 Kč čo je nárast oproti roku 2011 o 11,85%. Miera 

inflácie sa od roku 2012 znižovala, v danom roku predstavovala hodnotu 3,3%. Každým 

rokom postupne klesala až v roku 2015 dosiahla svojho minima, ktoré činilo hodnotu 

0,3% (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČSÚ). 

S – v rámci sociálneho a kultúrneho faktoru spoločnosť ovplyvňuje najmä počet 

produktívnych obyvateľov v kraji, ktorí sú potenciálnou pracovnou silou pre výrobu 

víriviek v Ústi nad Orlicí. Priemerný vek obyvateľstva sa pohybuje približne na úrovni 

42 rokov života. Miera nezamestnanosti v intervale veku od 15 do 64 rokov v okrese 

Ústí nad Orlicí kolísala od roku 2011 z 6,46%, nasledujúci rok miera nezamestnanosti 

narástla na 7,02% a následne ďalšie roky postupne klesala. V roku 2015 sa znížila na 

úroveň 4,60%, čo je oproti roku 2011 pokles až o 28,79%. Nezamestnanosť 

v poslednom sledovanom období sa nachádza pod úrovňou krajského priemeru. 

Priemerná mesačná mzda v danom okrese sa pohybovala v rozpätí od 21 387 Kč v roku 

2011 až 23 673 Kč v roku 2015. V porovnaní s hlavným mestom Praha, kde je o viac 

ako 43% vyššia priemerná mzda a v porovnaní s inými krajmi, aj napriek ročnému 

rastu, sa Pardubický kraj radí medzi štyri kraje s najnižšou priemernou mzdou v rámci 

Českej republiky (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČSÚ).  

T – v poslednom období sú čoraz väčšie náklady na podporu vývoja a výskumu 

vo výrobnej sfére. Vlády krajín taktiež kladú čoraz väčší dôraz na dodržiavanie 

a zvyšovanie noriem pri výrobe a vplyvu na životné prostredie. Tento faktor je 

vykompenzovaný možnosťou žiadania o dotácie z európskeho fondu podpory 

podnikateľskej činnosti s cieľom znížiť ekonomickú náročnosť hospodárskeho 

a podnikateľského sektoru. 
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3.1.3 SWOT analýza  

Pomocou nasledujúcej tabuľky analýzy SWOT zadefinujeme silné a slabé 

stránky, ktoré ovplyvňujú interné faktory a predstavujú pre nás pozitíva a negatíva. 

Následne stanovíme príležitosti ako možnosti zlepšenia či rozšírenia a hrozby, ktoré 

ovplyvňujú externé faktory.  

Tab. 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Kalouda František, 2017, s.108) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlhé pôsobenie na trhu 

 Individuálny prístup k zákazkám 

 Rodinný biznis 

 Export do zahraničia  

 Nízka zadlženosť  

 Certifikácia  

 

 Nízky segment potenciálnych 

zákazníkov 

 Nízke využitie cudzieho kapitálu  

 Nízka fluktuácia zamestnancov 

 Vysoká hodnota nesplatených 

pohľadávok  

Príležitosti  Hrozby 

 Vývoj nových výrobkov 

 Rozšírenie segmentácie zákazníkov 

  

 Novšie trendy  

 Makroekonomický vplyv  

 Zníženie kvality distribučných ciest  

 Rastúce ceny vstupných nákladov  

 

Medzi silné stránky USSPA môžeme určite zaradiť ich niekoľkoročné a stabilné 

pôsobenie na trhu. Korporácia je na trhu už takmer 22 rokov, spolu s pevným 

postavením a zázemím na trhu získala aj know-how, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou 

pri výrobnom procese o čom svedčia aj ocenenia a certifikácie, ktoré dosiahli. Počas 

svojho pôsobenia na trhu získali mnohých silných odberateľov, ktorí im zaručujú 

pravidelný odbyt produktov a služieb. Služby, ktoré USSPA poskytuje majú určitý 

štandard založený na individuálnom prístupe k zákazníkom či vytváraniu objednávok, 

čím sa zaručuje, okrem iného, komunikáciu zo zákazníkmi a hlavne okolitým 
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ekonomickým portfóliom na vysokej úrovni. Tento štýl prístupu je vyžadovaný priamo 

z vedenia a dbá sa na jeho dodržiavanie na všetkých úrovniach hierarchie.   

Ako ďalšie silné stránky môžeme spomenúť ich pôsobenie na viacerých trhoch, 

menovite okrem Českého trhu aj vo väčšine krajín starého kontinentu. Ich dcérska 

spoločnosť so sídlom v Španielsku im zaručuje vyššie postavenie aj na zahraničnom 

trhu. Z pohľadu zamestnancov je silnou stránkou nízka fluktuácia zamestnancov, čo 

vzbudzuje dôveru nie len u zamestnancov, ale aj u zákazníkov, keďže tu panuje rodinná 

atmosféra. Bohužiaľ na druhej strane to môže znamenať aj určitý stereotyp, ktorý môže 

spôsobiť, že sa prestanú vyvíjať a rozvíjať svoje produkty a služby v dôsledku 

nedostatku nových nápadov a nízkej kreativity poskytovaných služieb či ponúkaných 

produktov. Preto je fluktuácia zadefinovaná ako určitou slabou stránkou. Ako ďalšiu 

slabú stránku môžeme definovať nízke využitie cudzích zdrojov ako spôsobu 

financovania a krytia. Na jednej strane ide o silnú stránku, keďže ide o finančnú 

sebestačných, ale aj o slabú stránku z dôvodu nevyužitia ekonomických možností 

a rastu naplno. Využitie určitých cudzích zdrojov by mohlo viesť k nákupu novších 

a technologicko-pokročilých zariadení, ktoré by dokázali viesť buď k rozšíreniu 

sortimentu alebo k zvýšení ich kvality. Slabou stránkou je aj obmedzený počet 

potenciálnych zákazníkov nakoľko sa USSPA radí medzi obchodníkov ponúkajúcich 

luxusný tovar na mieru čo ovplyvňuje aj cenu. 

Správanie a budúce kroky USSPA môžu byť ovplyvnené aj vonkajšími faktormi. 

Z hľadiska príležitostí ide najmä o možnosť vývoja nových výrobkov a rozšírenie 

segmentu potenciálnych zákazníkov, keďže výroba víriviek sa zameriava iba na určitú 

skupinu zákazníkov so záujmom určitého štandardu. Z hľadiska hrozieb môžu byť 

ovplyvnené rastúce ceny vstupných nákladov v dôsledku zvyšovania noriem, 

makroekonomické vplyvy, ale takisto aj zníženie kvality distribučných ciest pri pokuse 

nezvyšovať ceny. SWOT analýza má však napomôcť pracovať s týmito vplyvmi 

a v rámci možností zvoliť optimálnu cestu do budúcna. 
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3.2 Analýza absolútnych ukazovateľov  

Pomocou súboru analýzy absolútnych ukazovateľov získavame prehľad 

o vertikálnej a horizontálnej analýze aktív a pasív, jednotlivé pomery položiek 

finančných a účtovných výkazov vzhľadom na vybrané podielové údaje a celkovú 

analýzu pre odhad vývoja hodnôt výkazov v budúcnosti prihliadajúc na finančnú 

situáciu v spoločnosti v reálnom čase. 

3.2.1 Vertikálna analýza  

Vertikálna analýza má za výsledok percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých 

položiek účtovných výkazov k vybranej podielovej základni. Pri vertikálnej analýze 

aktív sme zvolili podielovú základňu položku aktíva celkom, pri vertikálnej analýze 

pasív zase položku pasíva celkom. Na základe týchto dvoch analýz vieme zistiť v akom 

percentuálnom pomere sa nachádzajú jednotlivé položky výkazov a taktiež ako sa 

vyvíjali v sledovanom období. Môžeme tak odhadnúť budúci vývoj niektorých položiek 

účtovných výkazov vzhľadom na očakávané kritériá hodnôt majetku či výsledkov 

hospodárenia. 

Tab. 4: Vertikalná analýza aktív (Zdroj: vlastné spracvoanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Aktíva celkom 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlhodobý majetok 37,75% 42,67% 42,25% 40,26% 40,86% 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00% 0,00% 0,24% 0,29% 0,73% 

Dlhodobý hmotný majetok  37,69% 42,60% 41,94% 39,90% 40,06% 

Dlhodobý finančný majetok  0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07% 

Obežné aktíva 61,87% 56,92% 56,86% 58,44% 58,17% 

Zásoby 16,40% 14,98% 15,77% 15,63% 17,22% 

Dlhodobé pohľadávky  21,44% 21,46% 17,11% 16,51% 14,58% 

Krátkodobé pohľadávky 9,56% 12,84% 17,89% 20,89% 21,03% 

Krátkodobý finančný majetok  14,47% 7,64% 6,08% 5,40% 5,35% 

Časové rozlíšenie  0,38% 0,41% 0,89% 1,30% 0,97% 
 

Vertikálna analýza aktív nám vyjadruje podiel jednotlivých zložiek súvahy aktív 

k celkovým aktívam. Z priloženej tabuľky č. 3 môžeme vidieť, že dlhodobý majetok 

spoločnosti si každé dva roky udržiava podobnú úroveň a to v rokoch 2012 a 2013 

mierne cez 42%, v rokoch 2014 a 2015  približne 40%. Obežné aktíva predstavujú 
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najväčší podiel na celkových aktívach spoločnosti a majú podobný trend dvoch rokov, 

pričom v rokoch 2012 a 2013 predstavovali pomer takmer 57% z celkových aktív, 

v rokoch 2014 a 2015 to bolo cez 58%. Najväčší podiel na miernom náraste mali 

krátkodobé pohľadávky a zásoby. Pri položke časového rozlíšenia sa presiahla hodnota 

jedného percenta len v jednom roku a to 2014 kedy náklady budúcich období činili 

1,30%. 

Tab. 5: Vertikálna analýza pasív (Zdroj: vlastné spracvoanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Pasíva celkom  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál  73,53% 76,18% 79,16% 75,66% 70,96% 

Základný kapitál  0,42% 0,46% 0,46% 0,44% 0,41% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, fondy zo zisku  0,44% 0,48% 0,48% 0,34% 0,32% 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 67,79% 73,87% 74,52% 71,38% 69,22% 

VH bežného účtovného obdobia 4,88% 1,37% 3,70% 3,50% 1,01% 

Cudzie zdroje  26,25% 23,55% 20,45% 23,79% 28,58% 

Dlhodobé  záväzky  1,16% 1,43% 2,20% 5,97% 6,01% 

Krátkodobé záväzky 25,09% 22,12% 18,24% 17,82% 22,57% 

Bankové úvery a výpomoci  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlíšenie  0,22% 0,27% 0,39% 0,56% 0,46% 
 

Vertikálna analýza pasív nám vyjadruje jednotlivé zložky súvahy pasív 

v podiely s celkovými pasívami spoločnosti. Na základe tabuľky č. 4 vieme, že najväčší 

podiel na celkových pasívach spoločnosti má vlastní kapitál, ktorý za sledované 

obdobie neklesol pod dve tretiny celkových pasív. Maximum dosahoval v roku 2013 

s podielom cez 79% z celkových pasív, naopak minimálnu hodnotu v poslednom 

sledovanom roku 2015 kedy klesol na úroveň 71% z celkovej hodnoty pasív. Najväčší 

podiel na tomto ukazovateli má výsledok hospodárenia minulých rokov a to 

v percentuálnom vyjadrení od 92% do takmer 98% z vlastného kapitálu. Spoločnosť 

z nášho pohľadu zbytočne rok čo rok zvyšuje nerozdelený zisk z minulých rokov bez 

ďalšieho využitia tohto kapitálu s veľkou možnosťou zhodnotenia vzhľadom na 

hodnotu. Ide o viac ako 86,5 milióna korún, ktoré len strácajú na hodnote vzhľadom na 

infláciu a nijak nie sú zhodnocované, investované či využité v rámci spoločnosti. 

Z ekonomického pohľadu to považujeme za zlý krok keďže tieto peňažné prostriedky 
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len stoja bez nejakého zhodnocovania a slúžia len ako rezerva v prípade mimoriadnych 

situácií pričom možností, ako mať takto nahromadené financie, je viac. 

Na ročné poklesy mal najväčší vplyv výsledok hospodárenie bežného účtovného 

obdobia, ktorý v strategických rokoch 2012 a 2015 ako rokoch podpory obchodných 

aktivít dosahoval hodnoty len mierne cez 1 percento z celkovej hodnoty vlastného 

kapitálu. Cudzie zdroje v spoločnosti v posledných dvoch rokoch navýšili podiel na 

vlastnom kapitáli až o 39,75% percenta. Presnejšie pri porovnaní s rokom 2013 sa 

podiel cudzích zdrojov v roku 2014 zvýšil o 16,33% a v roku 2015 o ďalších 20,13% 

percenta. Tento ukazovateľ najviac ovplyvnil nárast dlhodobých záväzkov 

v spoločnosti, ktorý sa v posledných menovaných rokov viac ako zdvojnásobil. Časové 

rozlíšenie pasív sa v sledovanom období moc nemenilo a zostávalo na takmer stálych 

hodnotách pričom len v jednom roku, zo sledovaných piatich rokov, sa hodnota dostala 

cez pol percenta. 

3.2.2 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza nám určuje rozdielové hodnoty medzi rovnakými 

položkami finančných a účtovných výkazov v rôznom časovom období, spravidla 

aktuálny rok v porovnaní s predošlým rokom. Ide teda o vyjadrenie rozdielu medzi 

údajmi dvoch rokov po sebe idúcich s cieľom analyzovať a sprehľadniť vývoj hodnôt 

v časovom horizonte. Analýza obsahuje okrem číselných vyjadrení aj vyjadrenia 

percentuálne pre ľahkú čitateľnosť vývoja položiek výkazov s predošlým obdobím. 

Horizontálna analýza skvelo dopĺňa vertikálnu analýzu keďže rozdiely medzi 

jednotlivými sledovanými obdobiami sú skvelým ukazovateľom pre analýzu budúceho 

stavu položiek výkazov a napomáhajú pri tvorbe plánu či cieľov na budúce obdobie.  
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Tab. 6: Horizontálna analýza aktív (Zdroj: vlastné spracvoanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

  
2012 / 
2011 

% 
2013 / 
2012 

% 
2014 / 
2013 

% 
2015 / 
2014 

% 

Aktíva celkom -9 895 -8,34 -450 -0,41 5 816 5,37 7 699 6,75 
Dlhodobý 
majetok 1 610 3,60 -646 -1,39 190 0,42 3 828 8,34 
Dlhodobý 
nehmotný 
majetok  

0 
0,00 259 0,00 77 29,73 558 166,07 

Dlhodobý 
hmotný majetok  1 612 3,61 -911 -1,97 112 0,25 3 272 7,19 

Dlhodobý 
finančný majetok  -2 -2,56 6 7,89 1 1,22 -2 -2,41 

Obežné aktíva -11 504 -15,68 -326 -0,53 5 108 8,30 4 172 6,26 

Zásoby -3 171 -16,30 796 4,89 756 4,43 3 134 17,58 
Dlhodobé 
pohľadávky  -2 097 -8,25 -4 803 -20,59 307 1,66 -1 084 -5,76 
Krátkodobé 
pohľadávky 2 623 23,14 5 402 38,70 4 470 23,09 1 771 7,43 

Krátkodobý 
finančný majetok  -8 859 -51,61 -1 721 -20,72 -425 -6,45 351 5,70 

Časové rozlíšenie  -1 -0,22 522 117,30 518 53,57 -301 -20,27 
 

Horizontálna analýza aktív nám v číselných hodnotách rozdielu vyjadruje, ako 

sa v jednotlivých rokoch zmenili položky účtovných výkazov aktív vzhľadom na rok 

predchádzajúci. Dlhodobý majetok spoločnosti v sledovanom období klesol iba raz zo 

štyroch porovnávaní. Naopak najväčší nárast sa zaznamenal medzi rokmi 2014 a 2015 

kedy sa celkový dlhodobý majetok zvýšil o 8,34%. Základným faktorom nárastu 

dlhodobého majetku bol konkrétne nárast nehmotného majetku, pri ktorom sme 

zaznamenali zmenu o 166% čo bolo zapríčinené nákupom softvéru. Objem obežných 

aktív za posledné dva roky narástol o viac ako 15% vďaka zvýšeniu objemu zásob 

a krátkodobých pohľadávok, ktoré za celé sledované obdobie nepocítili pokles. Naopak 

dlhodobé pohľadávky a finančný majetok klesali tri krát zo štyroch zmien medzi 

sledovaným obdobím piatich rokov. Časovo rozlíšené náklady a príjmy sa percentuálne 

menili azda najviac avšak vzhľadom na podiel k celkovým aktívam z vertikálnej 

analýzy sú zmeny najmenej citeľné keďže takmer neprekročili jedno percento. 

Z analýzy vieme, že najväčší rozdiel ohľadom celkových aktív nastal medzi 

rokmi 2011 a 2012, kde došlo k poklesu o 8,34% čo činí takmer 10 miliónov korún.   
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Najlepšie zmeny však nastali v rokoch 2014 a 2015 kedy sa oproti minulým 

rokom dosiahol nárast celkových aktív o 5,37% a následne o 6,75% čo predstavuje 

celkový nárast po dvoch rokoch o viac ako 12%. 

Tab. 7: Horizontálna analýza pasív (Zdroj: vlastné spracvoanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

  
2012/ 
2011 

% 
2013/ 
2012 

% 
2014/ 
2013 

% 
2015/ 
2014 

% 

Pasíva celkom  -9895,00 -8,34 -450,00 -0,41 5816,00 5,37 7699,00 6,75 

Vlastní kapitál  -4397,00 -5,04 2886,00 3,49 605,00 0,71 107,00 0,12 

Rezervný fond,          
fondy zo zisku  0,00 0,00 0,00 0,00 -134,00 -25,62 0,00 0,00 
VH minulých  
rokov  -97,00 -0,12 366,00 0,46 757,00 0,94 2868,00 3,52 
VH bežného 
obdobia -4300,00 -74,33 2520,00 169,70 -18,00 -0,45 -2761,00 -69,25 

Cudzie zdroje  -5525,00 -17,75 -3467,00 -13,54 4999,00 22,59 7673,00 28,28 
Dlhodobé  
záväzky  178,00 12,96 834,00 53,77 4422,00 185,41 515,00 7,57 
Krátkodobé 
záväzky -5703,00 -19,17 -4301,00 -17,89 577,00 2,92 7158,00 35,22 

Časové rozlíšenie  27,00 10,19 131,00 44,86 212,00 50,12 -81,00 -12,76 
 

Cudzie zdroje v spoločnosti dve sledované obdobia klesali a nasledujúce dve 

obdobia rástli. Najväčšia zmena nastala v roku 2015 kedy cudzie zdroje vzrástli 

o takmer 8 miliónov korún. Vlastný kapitál naopak zaznamenal najvyššiu zmenu pokles 

o takmer 4,5 milióna korún, najvyšší nárast o necelé 3 milióny korún. Podiel cudzích 

zdrojov spoločnosti k celkovým prostriedkom, ktorými spoločnosť disponuje, sa 

naďalej nachádza na úrovni 30%. Časovo rozlíšené pasíva zaznamenali, podobne ako 

časovo rozlíšené aktíva, najväčšie percentuálne zmeny avšak vzhľadom na podiel 

k celkovým pasívam pomerne malé hodnotové zmeny. Najzaujímavejším ukazovateľom 

v horizontálnej analýze pasív je výsledok hospodárenia bežného obdobia, ktoré sa 

najviac menilo medzi rokmi 2012 a 2013 pričom došlo k nárastu o takmer 170%. 

Naopak k najnižšej zmene došlo v nasledujúcom porovnávanom období medzi rokmi 

2013 a 2014, kedy sa hodnoty na konci účtovných období líšili len o 18 000 korún čo 

predstavovalo pokles o 0,45%. 
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Ako analýza aktív, tak aj analýza pasív vykazuje rovnaké výsledné hodnoty za 

celkové pasíva keďže pomer aktíva rovnajú sa pasívam, musí byť zachovaný 

z bilančného hľadiska. 

3.3 Analýza pomerových ukazovateľov  

Pre vytvorenie komplexnej analýzy účtovnej jednotky sme zvolili využitie 

súboru metód pomerových ukazovateľov finančnej analýzy. Vypočítané hodnoty sú 

porovnávané, okrem tabuľkových hodnôt, s hodnotami získanými z ministerstva 

priemyslu a obchodu Českej republiky. Tieto hodnoty predstavujú odborové priemery 

ukazovateľov v rámci ekonomiky Českej republiky a slúžia na bližšie porovnávanie 

s hodnotami účtovnej jednotky za účelom podať presnejšie a menej skreslené 

informácie nakoľko tabuľkové hodnoty nepočítajú s vývojom, dianím a súčasnou 

situáciou ekonomiky krajiny. 

3.3.1 Ukazovatele likvidity 

Pod týmito ukazovateľmi analyzujeme tri druhy likvidít a to bežnú, pohotovú 

a okamžitú likviditu. Likviditu spoločnosti považujeme ako ukazovateľ finančnej 

stability avšak naopak príliš vysoká likvidita znižuje výnosnosť spoločnosti.  

 

Graf 1: Ukazovatele likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Bežná likvidita sa v roku 2015 vrátila k hodnote z roku 2012 čím došlo 

k pomyselnému poklesu uspokojenia veriteľov o 27,13%. Inak povedané, po trojročnom 
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narastaní schopnosti niekoľkonásobného krytia krátkodobých záväzkov obežnými 

aktívami sa hodnota znížila. Pri porovnaní s odborovým priemerom je hodnota 

vypočítaná pri účtovnej jednotke stále nad hodnotu priemeru čo znamená nižšie riziko 

pre veriteľov aj napriek tomu, že hodnota, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, 

klesla. 

Pohotová likvidita sa v poslednom roku vrátila k hodnote z pred štyroch rokov, 

t.j. z roku 2011, ktorá bola 1,81. Účtovná jednotka sa teda znovu približuje k optimálnej 

hodnote pohotovej likvidity, či už tabuľkovej alebo odborového priemeru. Vysoká 

pohotová likvidita je síce veľmi prijateľná z hľadiska veriteľov, avšak z ekonomického 

hľadiska by sme uvítali pokračovanie klesajúceho štandardu, ktorý začal v poslednom 

roku. Vzhľadom na to, že odborové priemer rok čo rok narastá dá sa očakávať, že 

v priebehu pár rokov by sa mohli hodnoty korporácie a odborového priemeru 

optimalizovať na podobné hodnoty. Oproti roku 2014 došlo k zníženiu krytia jednej 

koruny krátkodobých záväzkov, pohľadávkami a hotovosťou o 32,59%. 

Okamžitá likvidita sa v posledných štyroch rokoch pohybuje v odporúčanom 

rozmedzí hodnôt tabuľkových, ktoré sú od 0,2 do 0,5. Pri porovnávaní výsledkov s 

odborovými hodnotami môžeme označiť hodnoty za dosť podobné, pričom dochádza 

len k malým odchýlkam z čoho vyplýva, že účtovná jednotka je schopná hradiť svoje 

záväzky zo svojich finančných zdrojov. Z hodnôt je viditeľné, že dokonca táto 

schopnosť platiť svoje záväzky z prístupných zdrojov sa zvyšuje, t.j. účtovná jednotka 

je schopná opakovane platiť svoje záväzky viacnásobne. Z roku 2012 a hodnotou 0,35 

sa bola schopná za tri roky posunúť na hodnotu 0,24 čo činí posun o 45,63%. 

V závere analýzy likvidity je možné zadefinovať, že celková likvidita sa vo 

väčšine ukazovateľov v roku 2015 v účtovnej jednotke len mierne zhoršila. 

 

Tab. 8: Porovnanie zistených hodnôt s oborovými (Zdroj: vlastné spracovanie podľa MPO) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Bežná likvidita odborová 1,6 1,77 1,84 1,87 1,99 

Bežná likvidita zistená 2,47 2,57 3,12 3,58 2,58 

Pohotová likvidita odborová 1,04 1,12 1,23 1,26 1,32 

Pohotová likvidita zistená 1,81 1,9 2,25 2,4 1,81 

Okamžitá likvidita odborová 0,37 0,31 0,36 0,36 0,39 

Okamžitá likvidita zistená 0,58 0,35 0,33 0,3 0,24 
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V tabuľke č. 8 máme znázornené porovnanie odborových hodnôt s hodnotami 

zistenými na základe výpočtu ukazovateľov likvidity. Vo všetkých typoch likvidity 

a všetkých rokoch, okrem okamžitej likvidity v období medzí rokmi 2013 až 2015, 

spoločnosť vykazuje vyššie hodnoty ako sú odborové priemery. 

3.3.2 Ukazovatele aktivity 

Pod ukazovateľmi aktivity rozumieme obraty zásob, pohľadávok či záväzkov. 

Zrýchľovanie vyššie spomínaných obratov je pozitívny trend nakoľko to pre spoločnosť 

znamená vyššie tržby. Prehnané zrýchľovanie obratov však môže ohroziť plynulosť 

výroby i predaja. 

 

Graf 2: Ukazovatele aktivity (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Obrat zásob účtovnej jednotky sa v posledných troch rokoch takmer nezmenil, 

pohyb bol len v rozmedzí dvoch stotín. Tento obraz sa pohybuje na úrovni päťnásobku 

premeny zásob na hotovosť za obdobie jedného roku. 

Účtovnej jednotke v posledných troch rokoch klesal obrat pohľadávok, až v roku 

2015 sa podarilo docieliť nárast tejto hodnoty a to o 15,49%. 

Obrat záväzkov, naopak ako obrat pohľadávok, predchádzajúce tri roky 

dosahoval nárast a v poslednom roku dosiahol pokles. Hodnota poklesu činila 12,78% 

čo znamená zníženie násobku obratu záväzkov v danom období pri dosiahnutom 

objeme tržieb. 
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Graf 3: Doba obratu (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Doba obratu zásob je posledné tri roky ustálená na priemernej hodnote 71 dní. 

Táto hodnota nám uvádza počet dní, za ktoré účtovná jednotka dokáže predať svoje 

zásoby, inak povedané koľko dní dané zásoby ležia na sklade a viažu na seba peňažné 

prostriedky. 

Doba obratu pohľadávok posledné tri roky narastala pomerne ustáleným 

tempom, avšak v roku 2015 došlo k poklesu o 13,75%, a to na hodnotu 146 dní. Táto 

hodnota je pre účtovnú jednotku znamením, že zákazníci skrátili dobu vyplácania 

svojich záväzkov voči účtovnej jednotke. Inak povedané znížila sa doba v dňoch, počas 

ktorej máme viazané v pohľadávkach peňažné zdroje. Celkovo sa pohľadávky po dobe 

splatnosti podarili znížiť z 19 miliónov na 2,5 milióna korún. 

Doba obratu záväzkov, po troch dňoch  poklesu, v poslednom sledovanom roku 

narástla na hodnotu 93 dní, čo predstavuje zmenu o 14,77%. Táto hodnota predstavuje, 

že platobná morálka účtovnej jednotky sa mierne zhoršila a predĺžila sa doba medzi 

nákupom zásob a ich úhradou o 12 dní. 

Na základe ukazovateľov aktivity môžeme povedať, že na jednu stranu sa 

zlepšila morálka zákazníkov a skrátili dobu vyplácania svojich záväzkov voči účtovnej 

jednotke, respektíve sa podarilo zefektívniť systém vymáhania pohľadávok splatnosti. 

Avšak na druhej strane morálka samotnej účtovnej jednotky sa zhoršila a doba úhrad jej 

záväzkov sa zvýšila.  
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3.3.3 Ukazovatele rentability  

Meraná je rentabilita vlastného kapitálu, investovaného a dlhodobého či 

vlastných aktív, a to na celé sledované obdobie piatich rokov zvlášť po roku. Zmyslom 

týchto ukazovateľov rentability je vyhodnotiť z akej časti dochádza k dosahovaniu 

cieľov korporácie pri zohľadnení všetkých vložených prostriedkov. 

 

Graf 4: Ukazovatele rentability (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu sa posledné dva roky držala na úrovni cez päť 

a pol percenta, avšak v roku 2015 klesla o viac ako polovicu, presnejšie len na 1,99%. 

Tento ukazovateľ je dôkazom toho, že efektivita zhodnocovania vložených prostriedkov 

v spoločnosti sa z roku 2014 do roku 2015 znížila o 65% čo je brané ako rapídny pokles 

pri zhodnocovaní vlastného kapitálu. Je to však spôsobené podporou aktivít obchodného 

zmerania, ktorú sa spoločnosť rozhodla podstúpiť na počesť 20. výročia. 

Rentabilita investovaného kapitálu klesla v roku 2015 oproti minulému roku 

trojnásobne čo činí pokles o 69,58%. Na základe tohto ukazovateľa vieme povedať, že 

najviac výsledku z hospodárenia dosiahnutého zo zdrojov investovaných veriteľmi sme 

dosiahli v rokoch, kedy bol aj výsledok hospodárenia lepší, t.j. 2011, 2013 a 2014. Roky 

2012 a 2015 boli naopak kľúčové v znamení podpory obchodných aktivít, ktoré sa 

prejavili logicky až neskôr a viedli k nárastu predaja aj z dôvodu vynovenia sortimentu. 

Tento ukazovateľ najčastejšie používa pre analýzu finančný riaditeľ, ktorému dáva 
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komplexný pohľad o získavaní výsledku z činnosti spoločnosti vzhľadom na spôsob 

získania zdrojov. 

Rentabilita dlhodobého kapitálu, ako všetky predošlé ukazovatele, oproti 

predošlým rokom klesla a dostala sa na takmer totožnú úroveň s rokom 2012. Podľa 

grafického zobrazenia uvedeného vyššie je zrejmé, že ukazovatele sú vysoko 

ovplyvňované výsledkom hospodárenia, čo sa prejavilo už v spomenutých rokoch 2012 

a 2015. Cieľom týchto rokov bolo zavedenie kľúčových inovácií a nového portfólia čo 

po roku 2012 viedlo k zvýšeniu predaja, v roku 2015 sa nárast predaja zaznamenal 

takmer okamžite po uvedení nového sortimentu na trh a v budúcnosti sa to taktiež 

očakáva. Ukazovateľ rentability dlhodobého kapitálu dosiahol v roku 2015 najvyššiu 

hodnotu z použitých pomerových ukazovateľov rentability. 

Posledným znázorneným ukazovateľom je ukazovateľ vlastných aktív, ktorý 

nám ukazuje ako efektívne vytvárame zisk bez ohľadu na to, z akých zdrojov sa 

dosiahol. Pri porovnaní s rentabilitou vlastného kapitálu môžeme dospieť k záveru, že 

spoločnosť dosahuje väčšiu časť zisku z vlastných zdrojov, ako cudzích, čo je zrejmé aj 

z toho, že spoločnosť nevyužíva úvery ako spôsoby financovania. 

 

Tab. 9: Porovnanie zistených hodnôt s oborovými (Zdroj: vlastné spracovanie podľa MPO) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ROA Rentabilitva aktív odborová 6,35 8,07 8,017 8,5 7,69 

ROA Rentabilitva aktív zistená 5,48 1,77 4,92 4,52 1,66 

ROE Rentabilita vl. kapitálu odborová 10,67 12,56 11,06 9,69 8,78 

ROE Rentabilita vl. kapitálu zistená 7,23 2,15 5,99 5,68 1,99 
 

Tabuľka č. 9 nám znázorňuje odborové hodnoty ukazovateľov ROA a ROE 

v porovnaní s hodnotami zistenými ako výsledky výpočtov. Môžeme vidieť, že 

v drvivej väčšine sú zistené hodnoty pod úrovňou odborových hodnôt pričom 

v niektorých rokoch sú menšie aj ako o dve tretiny. 

3.3.4 Ukazovatele zadlženosti  

Táto skupina ukazovateľov nám slúži na meranie celkovej zadlženosti, 

samofinancovania, dlhodobú zadlženosť a mieru zadlženosti na jednotlivé obdobia. Inak 

povedané môžeme s nimi merať ako spoločnosť využíva k financovaniu cudzie zdroje a 
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ako je schopná hradiť svoje záväzky. Môže dôjsť k ovplyvneniu ukazovateľov napríklad 

rizikom, daňami či stupňom finančnej voľnosti spoločnosti. 

 

Graf 5: Ukazovatele zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Celková zadlženosť posledné dva roky mierne narastá, avšak táto hodnota 

nemusí byť nijak znepokojivá pre veriteľov. V posledných dvoch rokoch došlo totižto 

k investíciám a získavaniu zdrojov v hodnote vyššej ako päť miliónov korún čo malo za 

následok zvýšenie pomeru krytia firemného majetku cudzími zdrojmi. 

Pokles koeficientu samofinancovania je ovplyvnený spomínaným zvýšením 

cudzích zdrojov v hodnote 5 miliónov. Aj napriek tomuto miernemu poklesu 

v posledných dvoch rokoch sa považuje účtovná jednotka za stabilnú a samostatnú. 

Dlhodobá zadlženosť z rovnakého dôvodu ako predošlé ukazovatele, bola 

ovplyvnená a narástla v období posledných dvoch rokoch. V kritickom roku 2014 to bol 

dokonca nárast o 171,36%, v nasledujúcom roku 2015 už zostal na tejto hodnote takmer 

bez zmeny. 

Miera zadlženosti taktiež postupne narastala v posledných dvoch rokoch, najprv 

išlo o nárast o 21,72%, v ďalšom roku to bolo o 28,12%. Vzhľadom na analýzu tohto 

ukazovateľa je účtovná jednotka stále atraktívna pre banky v prípade žiadosti o úver 

nakoľko súčasný pomer vlastných a cudzích zdrojov je 60 ku 40. Zlaté bilančné 
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pravidlo uvádza štandard 50 ku 50 avšak pre banku je prijateľnejší pomer, kde je 

hodnota cudzieho kapitálu nižšia ako vlastného. 

Účtovná jednotka je stabilná a samostatná čo sa financovania týka. Zadlženosť je 

ovplyvnená investíciami a získavaním zdrojov pre stavby a stroje v poslednom období. 

Tab. 10: Porovnanie zistených hodnôt s oborovými (Zdroj: vlastné spracovanie podľa MPO) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Samofinancovanie odborové 48,04 49,71 50,77 57,52 59,98 

Samofinancovanie zistené 73,53 76,18 79,16 75,66 70,96 
 

V tabuľke č. 10 je znázornené porovnanie zistených a odborových hodnôt pre za 

sledované obdobie pre jednotlivé roky zvlášť. V každom roku z spadajúceho do obdobia 

spoločnosť vykazuje vyššie samofinancovanie ako je odborový priemer. 

 

Graf 6: Dlhodobé krytie aktív (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Dlhodobé krytie aktív účtovnej jednotky v sledovanom období nepresiahlo 

hodnotu 100%, dokonca v poslednom roku mierne klesá, po troch rokoch nárastu. 

Z hodnôt je možné vyvodiť výsledok, že časť prostriedkov je financovaná 

krátkodobými zdrojmi a hodnoty sú vo veľkej miere ovplyvňované prístupom k 

manažmentu financovaniu a rizík. 

Hodnotenie finančnej nezávislosti na základe ukazovateľov zadlženosti 

a ukazovateľa úrokového krytia vykazujú stabilný stav. 
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3.4 Analýza rozdielových ukazovateľov  

Pre priblíženie rozdielových ukazovateľov použijeme v práci čistý pracovný 

kapitál a čisté peňažné prostriedky, pomocou ktorých vieme určiť schopnosť krytia 

mimoriadnych situácií v spoločnosti. Čisté peňažné prostriedky nám určia aké veľké sú 

naše pohotové prostriedky, ktoré môžeme využiť na krytie krátkodobých záväzkov. 

3.4.1 Čistý pracovný kapitál  

Ukazovateľ čistého pracovného kapitálu zobrazuje taký kapitál, ktorý je 

potrebný pre samotné fungovanie spoločnosti. Je neustále v pohybe a vypovedá nám 

hodnotu, ktorá nám zostane po úhrade všetkých krátkodobých záväzkov. 
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Graf 7: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Čistý pracovný kapitál od roku 2012 do 2014 narastal avšak v roku 2015 sme 

zaznamenali pokles. Aj napriek tomu však čistý pracovný kapitál v posledných piatich 

rokoch klesol pod hodnotu 40 miliónov len raz a to v roku 2012. Vďaka tomu je 

viditeľná závislosť od vývoja kritických rokov spoločnosti, v ktorých boli ukazovatele 

poznamenané strategickou podporou obchodných aktivít. V každom prípade je však 

hodnota čistého pracovného kapitálu vysoko nad nulou čím sú zabezpečené prostriedky 

na krytie mimoriadnych situácií v potrebách peňažných prostriedkov. 
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3.4.2 Čisté peňažné prostriedky  

Tento ukazovateľ predstavuje najlikvidnejšiu zložku majetku a slúži ako 

východisko pre posudzovanie platobnej schopnosti. 
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Graf 8: Čisté peňažné prostředky 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Čisté peňažné prostriedky vyšli v celom sledovanom období, t.j. v rokoch 2011 

až 2015, v mínusových hodnotách. Toto zistenie nám dáva výpovednú hodnotu o tom, 

že krátkodobé bankové úvery spolu s krátkodobými záväzkami, predovšetkým hlavne 

záväzky, prevyšujú krátkodobý finančný majetok spoločnosti. Z roka na rok sa 

mínusová hodnota čistých peňažných prostriedkov zvyšuje z dôvodu znižovania 

hodnoty krátkodobého finančného majetku. Z toho vieme povedať, že spoločnosti 

vznikajú v okamžitom časovom období nekryté dlhy ako dôsledok nižšej hodnoty 

finančného majetku vzhľadom na krátkodobé záväzky. 

3.5  Analýza súhrnných indexov 

V rámci finančnej analýzy spoločnosti sa venujeme aj súhrnnej analýze 

pomocou indexov a ukazovateľov súhrnnej analýzy, ktoré vyjadrujú finančný stav, 

pozíciu a ekonomické zdravie spoločnosti. Na analýzu súhrnného charakteru vieme 

použiť Altmanov model, Index IN05, Králičkov rýchly test a SWOT analýzu. 
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3.5.1 Altmanov model  

Pre stanovenie výsledku, ktorý nám jednoducho odhalí či účtovná jednotka je 

prosperujúca alebo sa postupne rúti do krachu sme zvolili Altmanov index. 

V nasledujúcej tabuľke bližšie špecifikujeme jednotlivé položky tohto indexu.  

 

Tab. 11: Altmanov index (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

Altmanov index sa v sledovanom období pohybuje v pásme prosperity, 

v poslednom roku však index ukazuje pokles oproti predchádzajúcim obdobiam čo je 

spôsobené očividným zvýšením cudzích zdrojov, konkrétnejšie zvýšením krátkodobých 

záväzkov. Rok 2015 je teda rokom kedy sa účtovná jednotka dostala do šedej zóny, 

nehrozí jej bankrot, no taktiež už ani nie je v pásme prosperity. V grafe nájdeme 

výsledné hodnoty Altmanovho indexu.  

 

Graf 9: Altmanov index (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Růčková Petra, 2008, s. 80) 
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3.5.2 Index IN05 

Index IN05 spoločne s Altmanovým modelom radíme medzi bankrotové 

analytické ukazovatele. Nami vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke nižšie. 

 

Tab. 12: Index IN05 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

 

 

Na základe výsledkov z tabuľky č. 7 vieme, že spoločnosť sa v rokoch 2012 

a 2015 nachádza v šedej zóne. Ide presne o tie dva roky, ktoré z analýzy absolútnych 

a pomerových ukazovateľov vyšli ako roky strategickej podpory obchodných aktivít. 

Zvyšné roky sledovaného obdobia, t.j. roky 2011, 2014 a 2015 sa nachádzajú pomerne 

vysoko nad hranicou pásma prosperity. Vychádzajúc z dokumentácie v Prílohe č. 1 

môžeme zadefinovať, že v rokoch 2011, 2013 a 2014 bola len menej ako 8% 

pravdepodobnosť, že spoločnosť zbankrotuje a 95% pravdepodobnosť tvorby hodnoty. 

V rokoch 2012 a 2015 bola už 51% pravdepodobnosť, že spoločnosť zbankrotuje a 71% 

pravdepodobnosť tvorby hodnoty. Tým pádom sa spoločnosť hranici bankrotu zďaleka 

vyhla čo utvrdzuje tvrdenie, že spoločnosť je finančné stabilná a ekonomicky vyvážená 

s možnosťou prípadného rozvoja v budúcnosti. Výsledky sú prehľadne znázornené 

v grafe č. 10, kde je viditeľné finančné zdravie spoločnosti. 

Vzorec/ Obdobie 2011 2012 2013 2014 2015

Index IN05 2,44 1,57 2,41 2,00 1,21

Aktíva /Cudzie zdroje *0,13 0,50 0,55 0,64 0,55 0,45

Ebit/ Nákladové úrkoy *0,04 1,32 0,54 1,12 0,80 0,27

Ebit/Aktíva *3,97 0,22 0,07 0,20 0,18 0,07

Výnosy/Aktíva *0,21 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19

Obežné aktíva/ (Kr. záväzky+kr. bankové úvery) 

*0,09 0,22 0,23 0,28 0,30 0,23

Aktíva /Cudzie zdroje *0,13 v % 20,28% 35,13% 26,37% 27,37% 37,59%

Ebit/ Nákladové úrkoy *0,04 v % 54,05% 34,27% 46,45% 40,20% 22,12%

Ebit/Aktíva *3,97 v % 8,91% 4,47% 8,09% 8,99% 5,45%

Výnosy/Aktíva *0,21 v % 7,66% 11,39% 7,46% 8,65% 15,67%

Obežné aktíva/ (Kr. záväzky+kr. bankové úvery) 

*0,09 v % 9,09% 14,74% 11,63% 14,78% 19,17%

Index IN05 v % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Graf 10: Index IN05 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa výkazov 2011 až 2015) 

3.5.3 Králičkov rýchly test  

Pomocou zostavených základných štyroch rovníc, ktoré sú uvedené v tabuľke 

sme vypočítali hodnoty, ktoré nám pomôžu pri hodnotení finančnej stability, výnosovej 

situácií a celkovej situácií USSPA. Podľa dosiahnutých výsledkov rovníc sme im 

priradili príslušné body, podľa Králičkovho bodovania.  

Tab. 13: Králičkov rýchli test (Vlastné spracovanie podľa Růčková Petra, 2008, s. 80) 

Králičkov rýchly test  2011 2012 2013 2014 2015 

R1= VK/ CA 0,74 0,76 0,79 0,76 0,71 

R2=  (CK- peniaze - bankové 

účty)/prevádzkový CF  2,04 12,15 3,49 4,82 17,39 

R3= EBIT/ CA 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 

R4= Prevádzkový CF/ 

výkony  0,08 0,02 0,06 0,05 0,02 

R1 4 4 4 4 4 

R2 0 0 0 0 0 

R3 1 1 1 1 1 

R4 3 1 2 2 1 

Hodnotenie finančnej 

stability  2 2 2 2 2 

Hodnotenie výnosovej 

situácie  2 1 1,5 1,5 1 

Hodnotenie celkovej situácie  2 1,5 1,75 1,75 1,5 
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Z hodnotenia finančnej stability môžeme zhodnotiť účtovnú jednotku ako 

spoločnosť, ktorá sa počas celého sledovaného obdobia nachádzala v šedej zóne. To isté 

platí aj pre hodnotenie výnosovej situácie, ktorá však v porovnaní s finančnou stabilitou 

vykazuje nižšie hodnoty a teda sa skôr približuje k bankrotu. Celkové hodnotenie 

situácie môžeme tak isto zaradiť medzi šedú zónu a je potrebné pozorne sledovať ďalší 

vývoj situácie. V roku 2015 výrazne klesol prevádzkový cashflow oproti 

predchádzajúcim rokom a zvýšili sa cudzie zdroje.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Návrhová časť je zameraná na popísanie možných zlepšení spoločnosti 

v oblastiach, ktoré sú považované za nedostatočné či prinajmenšom najmenej dokonalé 

vzhľadom na dosahovanie cieľov a záujmov spoločnosti. Inak povedané, je zameraná na 

tie oblasti, v ktorých sú výsledky finančnej analýzy menej priaznivé. V našom prípade 

však spoločnosť, až na pár drobných nedostatkov, vykazuje v celkovej analýze dobré 

výsledky, t.j. je stabilná, nezávislá a dostatočne v dobrej kondícií z hľadiska možnosti 

spadnutia do bankrotu. Nenájdeme teda priamo slabé hodnoty z analýzy ukazovateľov 

vďaka čomu sa môže očakávať, že tento trend sa zachová aj do budúcna, respektíve 

prípadné zlepšenie už aj v súčasnosti prijateľného stavu. Na základe týchto výsledkov sa 

návrhová časť bakalárskej práce venuje rekonštrukcii showroom-u v Prahe, návrhu 

zlepšenia doby splácania záväzkov, zefektívnenia vymáhania pohľadávok po splatnosti 

či návrh na znižovanie zbytočne prevyšovaného nerozdeleného zisku minulých období. 

Tieto návrhy vznikli na základe podrobnej analýzy spoločnosti, jej posledných činností 

a budúcich cieľov. 

4.1 Rekonštrukcia showroom Praha 

Spoločnosť disponuje tromi showroom-ami a len ten najstarší v Prahe je stále 

v pôvodnom stave od zavedenia čo sa technickej a konštrukčnej stránky týka. 

Showroom USSPA Praha síce disponuje jedinečnou architektúrou a dizajnovou 

expozíciou avšak rekonštrukcia v užšom meradle je, podľa nás, žiadaná. Rekonštrukcia 

by zahŕňala výmenu rozvodov silno a slabo prúdu v objekte, reorganizácia priečok 

v budove či reštrukturalizácia vykurovacieho systému. Rekonštrukcia sa však 

minimálne dotkne už spomínanej ojedinelej architektúry či celkovej vizualizácie 

dizajnových prvkov. 

Otázka riešenia financovania tejto rekonštrukcie vzhľadom na situáciu 

a zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov spoločnosti bude riešená s využitím 

možnosti podnikateľského úveru. 

Zvážila som možnosti podnikateľských úverov na aktuálnom trhu a porovnali 

sme tri banky s najlepšími podmienkami, menovite Equa Bank, ČSOB a Moneta Money 

Bank. Vzhľadom na požadovanú sumu 1,5 milióna korún vyšlo najnižšie zúročenie 
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v ČSOB, voľba bola teda jasná. V tabuľke č.10 môžeme vidieť prehľad ponúkaného 

úročenia v jednotlivých spomínaných bankách pričom je úver rozpočítaný konštantnými 

platbami a štvrťročnými splátkami pri ročnej úrokovej sadzbe. 

 

Tab. 14: Prehľad urokových sadzieb bánk (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Banka    Čiastka    Úroková sadzba   

 Equa Bank   

     1 500 000 Kč  

6,00% p.a. 

 ČSOB  5,25% p.a. 

 Moneta Money Bank   5,90% p.a. 

 

Vybraná bola banka ČSOB, ktorá ponúkla bezkonkurenčne najlepšiu sadzbu 

s ročným úročením v hodnote 5,25%. Za týchto podmienok vyšla kalkulácia 

podnikateľského úveru na obdobie šiestich rokov pričom na úrokoch spoločnosť nechá 

258 377,18 Kč. Keďže ide o štvrťročné splácanie úver sa bude splácať v období 72 

splátkami pričom štvrťročná splátka je nastavená na hodnotu 53 577,50 Kč a platba činí 

73 265 Kč, štvrťročné navýšenie úveru o spomínaný úrok teda predstavuje v priemere 

na celé obdobie 10 765,72 Kč. Pri vykalkulovaných splátkach s úročením 5,25% 

p.a. tak celková platba za šesť rokov za úver predstavuje sumu 1 758 360 Kč. Úver je 

čerpaný okamžite v plnej čiastke a peňažné prostriedky sú k dispozícií na účte banky 

ČSOB aby pri rekonštrukcií nevznikali podmienky s financovaním. 
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Tab. 15: Kalkulácia vybraného úveru (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Dátum    Počiatočný stav   Úrok    Splátka   Platba   Konečný stav   

1.09.2017  1 500 000 Kč     19 688 Kč   53 578 Kč        73 265 Kč    1 446 423 Kč  

1.12.2017  1 446 423 Kč     18 984 Kč   54 281 Kč        73 265 Kč    1 392 142 Kč  

1.03.2018  1 392 142 Kč     18 272 Kč   54 993 Kč        73 265 Kč    1 337 149 Kč  

1.06.2018  1 337 149 Kč     17 550 Kč   55 715 Kč        73 265 Kč    1 281 434 Kč  

1.09.2018  1 281 434 Kč     16 819 Kč   56 446 Kč        73 265 Kč    1 224 988 Kč  

1.12.2018  1 224 988 Kč     16 078 Kč   57 187 Kč        73 265 Kč    1 167 801 Kč  

1.03.2019  1 167 801 Kč     15 327 Kč   57 938 Kč        73 265 Kč    1 109 863 Kč  

1.06.2019  1 109 863 Kč     14 567 Kč   58 698 Kč        73 265 Kč    1 051 165 Kč  

1.09.2019  1 051 165 Kč     13 797 Kč   59 469 Kč        73 265 Kč       991 696 Kč  

1.12.2019     991 696 Kč     13 016 Kč   60 249 Kč        73 265 Kč       931 447 Kč  

1.03.2020     931 447 Kč     12 225 Kč   61 040 Kč        73 265 Kč       870 408 Kč  

1.06.2020     870 408 Kč     11 424 Kč   61 841 Kč        73 265 Kč       808 567 Kč  

1.09.2020     808 567 Kč     10 612 Kč   62 653 Kč        73 265 Kč       745 914 Kč  

1.12.2020     745 914 Kč       9 790 Kč   63 475 Kč        73 265 Kč       682 439 Kč  

1.03.2021     682 439 Kč       8 957 Kč   64 308 Kč        73 265 Kč       618 131 Kč  

1.06.2021     618 131 Kč       8 113 Kč   65 152 Kč        73 265 Kč       552 979 Kč  

1.09.2021     552 979 Kč       7 258 Kč   66 007 Kč        73 265 Kč       486 972 Kč  

1.12.2021     486 972 Kč       6 392 Kč   66 874 Kč        73 265 Kč       420 099 Kč  

1.03.2022     420 099 Kč       5 514 Kč   67 751 Kč        73 265 Kč       352 348 Kč  

1.06.2022     352 347 Kč       4 625 Kč   68 640 Kč        73 265 Kč       283 707 Kč  

1.09.2022     283 707 Kč       3 724 Kč   69 541 Kč        73 265 Kč       214 166 Kč  

1.12.2022     214 166 Kč       2 811 Kč   70 454 Kč        73 265 Kč       143 712 Kč  

1.03.2023     143 712 Kč       1 886 Kč   71 379 Kč        73 265 Kč         72 333 Kč  

1.06.2023       72 333 Kč         949 Kč   72 333 Kč        73 265 Kč  - Kč  

Spolu     258 377 Kč   1 500 000 Kč   1 758 360 Kč    

 

Spoločnosť sa síce zaviaže úverom na šesť rokov avšak dostane prostriedky na 

krytie rekonštrukcie pričom ročne zaplatí za úver priemerne 293 060 Kč. Keďže 

USSPA disponuje pomerne nízkym podielom cudzieho kapitálu na vlastný kapitál, je 

zobratie úveru považované aj za možné zlepšenie bilancie zdrojov ako metódy krytia 

v spoločnosti. Potenciál na využitie možnosti väčšieho financovania cudzím kapitálom 

tu určite je avšak spoločnosť sa očividne snaží hľadať zdroje u seba respektíve 

u spoločníkoch. 

Proces rekonštrukcie priestorov showroom-u Praha som zadefinovala do 

desiatich krokov procesu začínajúc od zahájenia rekonštrukcie až po ukončenie. 

Postupne proces prechádza bodmi ako je vysťahovanie sortimentu a zariadení, 
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odstránenie pôvodných krytín, búracie a čistiace práce, stavebné práce, inštalácia 

zariadení a systémov až po maľovanie a dokončujúce práce. Trvanie celého procesu sa 

odhaduje na 22 dní pričom sú v tom zahrnuté všetky kroky od samotnej kalkulácie až po 

odovzdanie zrealizovanej rekonštrukcie. 

Na tento proces som vymodelovala aj kritickú cestu, ktorá nám ukazuje 

najdlhšiu možnú cestu zo zoznamu činností, ktoré obsahuje a na ktoré by sa mal 

manažér pri realizácii zamerať ak chce zabezpečiť včasné dokončenie projektu 

a dodržanie plánu. Sú viditeľné kritické úlohy, ktorých celková časová rezerva je nula 

čo znamená, že ich zdržanie by viedlo k predĺženiu doby trvania a ovplyvní tak dátum 

dokončenia a tým počet dní do dokončenia rekonštrukcie. V tabuľke č.13 sú všetky 

prvky CPM metódy a aj už spomínaná kritická cesta, ktorej hodnoty sú vyjadrené 

v dňoch. Sieťový graf tejto kritickej cesty je vyobrazený v Prílohe č.5. 

Tab. 16: Metoda CPM (Zdroj: vlastné spracovanie) 

i j Názov činnosti  tij ZM KM ZP KP 

Kritická 

cesta 

1 2 Stanovenie kalkulácie  0,5 0 0,5 0 0,5 0 

2 3 Výber vhodného úveru  0,5 0,5 1 0,5 1 0 

3 4 Zahájenie rekonštrukcie  0 1 1 1 1 0 

4 5 Vysťahovanie zariadení a sortimentu  1 1 2 1 2 0 

5 6 Odstránenie pôvodných podláh 2 2 4 10 12 8 

5 7 Búranie určitých priečok  1 2 3 2 3 0 

7 8 Stavanie určitých priečok  7 3 10 3 10 0 

6 10 Inštalácia podlahového kúrenia 4 4 8 12 16 8 

8 9 Sadrokartón  4 10 14 10 14 0 

9 10 Montovanie svietidiel  2 14 16 14 16 0 

10 11 Maľovanie  5 16 21 16 21 0 

11 12 Sťahovanie zariadení a sortimentu  1 21 22 21 22 0 

Ak sa dodržia všetky odporúčané kroky v procesu rekonštrukcie verím, že ako 

časový odhad tak aj finančný odhad sú realizovateľné podľa navrhovaných parametrov. 

Vďaka zrealizovaní tohto návrh spoločnosť USSPA dostane vynovený showroom, ktorý 

sa pridá medzi zvyšné dva už zrekonštruované showroomy v Brne a Dolnej Dobrouči. 

Spoločnosť tak bude disponovať tromi špičkovými budovami na ukážku svojho nového 

sortimentu a tak teoreticky osloviť ešte väčší počet potenciálnych zákazníkov. 
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4.2 Zlepšenie doby splácania záväzkov 

Spoločnosť sa po dvoch rokoch držania doby splácania záväzkov na úrovni 

okolo 82 dní zhoršila v tomto ukazovateli na úroveň takmer 93 dní. Na základe toho 

vidím zhoršenie medzi poslednými sledovanými obdobiami o 12 dní čo hodnotím ako 

zhoršenie morálky splácania záväzkov. Vzhľadom na to, že sa schopnosť zákazníkov 

spoločnosti USSPA rýchlo splácať pohľadávky zlepšila očakával by sa podobný progres 

aj od účtovnej jednotky USSPA vzhľadom na pozitívny vplyv pre možných partnerov či 

nových dodávateľov. Inak povedané, zo strategického hľadiska by bolo pre spoločnosť 

prínosné zlepšiť schopnosť splácať záväzky čo pozitívne vplýva na dobré meno 

spoločnosti pri hľadaní nových dodávateľov a strategickej expanzii na nové oblasti 

pôsobnosti. Spoločnosť počas celého účtovného obdobia netrpí nedostatkom 

prostriedkov a tak si aj v rámci dobrého mena môže dovoliť plniť si svoje záväzky 

v riadne stanovených termínoch, prevažne ak by chcela požadovať to isté od svojich 

zákazníkov ohľadom pohľadávok. 

4.3 Zavedenie úrokov z omeškania platenia pohľadávok 

V porovnaní s dobou splatnosti pohľadávok si však účtovná jednotka pri 

vyplácaní záväzkov vedie stále dobre. Zákazníci vyplácajú niektoré pohľadávky takmer 

5 mesiacov od vystavenia, čiže 4 mesiace po dobe splatnosti faktúr. Tento faktor sa síce 

v poslednom roku zmenil avšak stále je problém s vymáhaním pohľadávok. Z tohto 

hľadiska by som navrhla spoločnosti USSPA zaviesť systém skont, penále či úroky 

z omeškania čo by mohlo dostatočne motivovať zákazníkov vyplácať svoje záväzky 

voči nám v kratšom čase. Tento krok by pomohol v skrátení doby držania finančných 

prostriedkov v nevyplatených pohľadávkach a rozšíril možnosti pri zvyšovaní obratu či 

využiteľnosti peňažných tokov na ďalšie činnosti. Vzhľadom na právnu stránku 

ustanovenia § 1970 nového občianskeho zákonníka by som navrhla zaviesť výšku 

úrokov z omeškania na hodnote 0,1% denných úrokov z celkovej čiastky pohľadávky 

a to začiatkom prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po dvojmesačnom čakacom období 

od dátumu splatnosti pohľadávky. Inak povedané, chcela by som návrhom skrátiť dobu 

vyplácania pohľadávok našimi zákazníkmi po dobe splatnosti maximálne na 3 mesiace 

čím túto dobu v niektorých prípadoch skrátime takmer na polovicu. Tým by sa 
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z pohľadu USSPA doba obratu pohľadávok dostala pod dobu obratu záväzkov čo je 

brané ako pozitívne prijateľný stav. Hodnota úrokov z omeškania stanovená na hodnotu 

0,1% je podľa môjho názoru braná ako dostatočne motivujúca pre zlepšenie morálky 

splácania záväzkov našich zákazníkov, avšak nie prehnane vysoká s cieľom vymáhať 

veľké peňažné prostriedky a tvoriť tak nejaký kapitál len z tohto typu zdrojov. 

Možnosť odpredaja pohľadávok je podľa mňa až ako krajné riešenie, ak by 

neprišlo k zlepšeniu po zavedení úrokov z omeškania navrhovaných vyššie. Verím, že 

pri pohľadávkach je len dlhšia doba kedy zákazníci uhrádzajú svoje záväzky voči nám, 

nie že by išlo o nevymožiteľné pohľadávky. Určitú rolu hrá aj hodnota pohľadávok, 

ktorá by v prípade odpredaja bola vo veľkej miere znehodnotená. Nasvedčuje tomu aj 

fakt, že celkový objem pohľadávky po dobe splatnosti sa podaril znížiť z 19 miliónov 

na 2,5 milióna korún. Môžem teda povedať, že faktoring vnímame ako rýchle získanie 

platobných prostriedkov k čomu zatiaľ spoločnosť nie je donútená. Z tohto dôvodu ako 

prvé navrhujem zavedenie spomínaných úrokov z omeškania na určité obdobie 

a z následnej analýzy dosiahnutých výsledkov či prípadných zlepšení za toto obdobie až 

ako druhý krok navrhujem uvažovať o predaji pohľadávok. 

Celkové pohľadávky po splatnosti v roku 2015 predstavovali hodnotu 2 493 294 

Kč čo by pri nastavení úroku 0,01% činilo hodnotu 2493,29 korún za každý omeškaný 

deň. Naopak by sa mohlo uvažovať aj o zavedení skonta z predčasného splatenia, 

ktorého hodnotu by som tiež navrhovala na úroveň 0,1% pričom maximálne by sa 

skonto rátalo 30 dní pred dobou splatnosti. To znamená, že pri pohľadávkach s dobou 

splatnosti 30 dní od vystavenia by bol odmenený každý deň včasného splatenia. Pri 

pohľadávkach s väčšou dobou splatnosti ako 30 dní od vystavenia by to bolo 

posledných 30 dní, t.j. maximálna úľava zo sumy by bola pri oboch typoch pohľadávok 

zhodná. Z teoretického hľadiska na celkový počet pohľadávok pred splatnosťou činí 

odhad 40 165 706 korún. Denné skonto by predstavovalo hodnotu 40 165 korún. 

Nakoľko maximálna výška skonta je rátaná na posledných 30 dní spoločnosť by za 

predčasné splatenie všetkých pohľadávok vynaložila maximálne náklady 1 204 971 

korún. Je však veľmi malá pravdepodobnosť, že by takáto situácia nastala a tak je 

výpočet len na teoretickej úrovni a slúži ako informatívna hodnota. 

Pri analýze tohto návrhu som sa rozhodla dohľadať prečo v roku 2015 tak 

narástli cudzie zdroje a tým sa znížil výsledok hospodárenia bežného obdobia. Rapídny 
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nárast sa zaznamenal v položke prijatých krátkodobých záloh čo činilo zvýšenie o viac 

ako 5,6 milióna korún. Z toho vyplýva, že spoločnosť vzhľadom na dobu, počas ktorej 

zákazníci uhrádzajú záväzky voči nej, začala vyžadovať zálohy na objednávky. Týmto 

krokom si spoločnosť aspoň z časti kryje svoje pohľadávky a tým sa jej darí znižovať 

celkový objem pohľadávok po dobe splatnosti ako sme zhodnotili v ukazovateli doby 

obratu pohľadávok, a to zo spomínaných 19 miliónov na hodnotu 2,5 milióna. 

Spoločnosť už teda spravila nejaké kroky pre krytie vyplácania ich pohľadávok 

zákazníkmi, náš návrh spočíva v rozšírení tohto konania a podchytení aj tých záväzkov 

zákazníkov, ktorí aj napriek zálohe záväzky neuhrádzajú alebo záväzok vznikol až po 

dobe zavedenia výberu záloh na objednávky. 

4.4 Znižovanie nerozdeleného zisku minulých období 

Tento návrh spočíva v reorganizácií peňažných prostriedkov, respektíve 

v pozastavení zvyšovania už v súčasnej dobe dosť vysokého nerozdeleného zisku. 

Spoločnosť si rok čo rok vypláca na podieloch jeden milión korún a zo zvyšku zväčšuje 

nerozdelený zisk minulých rokov. Tento fakt nabáda otázku prečo si nevyplácajú väčšie 

podiely, ale naopak zvyšujú spomínanú hodnotu nerozdeleného zisku. 

 Môj návrh teda spočíva v tom, aby sa konečný výsledok hospodárenia začal 

rozdeľovať na podieloch v plnej výške, respektíve vo výške zníženej o tvorbu rezerv. 

Nakoľko však spoločnosť nevykazuje záujem a ani neeviduje nijaké rezervy, okrem 

základných  zákonných rezerv, rozdeľoval by sa teda podľa nášho návrhu celkový 

výsledok hospodárenia na podieloch spoločníkom. 
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ZÁVER 

Vo svojej práci som postupne popísala finančnú analýzu vybranej korporácie 

a vytvorila dokumentáciu využiteľnú v praxi. Výsledná správa je nástroj na zhodnotenie 

hospodárstva, vykreslenie efektívnosti a neefektívnosti používaných procesov a 

ekonomickej stability spoločnosti.  

Prvá kapitola bola zameraná na definovanie čiastkových a celkových cieľov tejto 

práce a metodiku písania práce spolu so základnými charakteristikami, ktoré musia byť 

dodržané. Ich splnenie ako kľúčových faktorov viedlo k úspešnému vytvoreniu tejto 

bakalárskej práce. 

V druhej kapitole som teoreticky popísala a definovala základný prehľad 

spoločnosti, finančnú analýzu, zdroje informácií pre finančnú analýzu, súvahu a výkaz 

ziskov a strát. Taktiež som spracovala metódy horizontálnej a vertikálnej analýzy, 

metódy rozdielovej analýzy, analýzu pomerových ukazovateľov či súhrnné indexy 

hodnotenia.  

V tretej časti bakalárskej práce som sa zamerala na hlavný cieľ práce a to na 

analýzu súčasných stavov vyjadrujúcich aktuálnu situáciu a hospodárenie danej 

spoločnosti, v ktorej je podrobne rozobraná analýza pomerových ukazovateľov, do 

ktorých spadajú ukazovatele likvidity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti, 

ukazovatele aktivity a iné. V tejto časti je tiež optimalizácia finančného riadenie 

spoločnosti vzhľadom na dosiahnuté výsledky finančnej analýzy. Ide teda o návrh na 

zlepšenie tých časí procesov a aktivít spoločnosti, v ktorých je súčasná situácia 

nedostačujúca vzhľadom na dosiahnutie čo najväčšieho zdravia korporácie. 

Návrhom sa venuje štvrtá a zároveň posledná časť bakalárskej práce, v ktorej sú, 

na základe dosiahnutých výsledkov analýzy, rozpísané možnosti zmeny či vylepšenia 

súčasného stavu. Medzi tieto navrhnuté riešenia patrí rekonštrukcia showroom-u 

v Prahe, návrh zlepšenia doby splácania záväzkov, zefektívnenia vymáhania 

pohľadávok po splatnosti či návrh na znižovanie zbytočne prevyšovaného 

nerozdeleného zisku minulých období. Verím, že analýza spolu s návrhmi povedie 

k zlepšeniu situácie, stability, konkurencieschopnosti a zdravia spoločnosti.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1: Medze bankrotu a tvorby hodnôt Indexu IN05 (Zdroj: Neumaierová, 

Neumaier, 2005, s. 146) 
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Príloha 2: Súvaha aktíva  USSPA, s.r.o., za obdobie 2011-2015 v tis. Kč 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Aktiva celkom 118 585    108 690    108 240    114 056    121 755    

DM 44 768      46 378      45 732      45 922      49 750      

DNM -               -               259           336           894           

Software -               -               94             61             661           

Ocenitelné práva -               -               165           275           233           

DHM 44 690      46 302      45 391      45 503      48 775      

Pozemky 1 469        1 469        1 467        1 467        1 467        

Stavby 36 990      36 048      34 590      33 131      31 877      

SHV a SHV 6 162        8 785        9 334        10 839      15 351      

Nedokončený DHM 69             -               -               66             80             

DFM 78             76             82             83             81             

Podiely v ovladaných a riadiacich osobách 78             76             82             83             81             

Obežné aktíva 73 371      61 867      61 541      66 649      70 821      

Zásoby 19 449      16 278      17 074      17 830      20 964      

Materiál 8 676        7 678        6 927        6 899        10 464      

Nedokončená výroba a polotovary 10 213      7 076        8 941        9 778        9 031        

Výrobky 35             914           304           136           261           

Tovar 525           610           902           1 017        1 208        

Dlhodobé pohľadávky 25 423      23 326      18 523      18 830      17 746      

Pohľadávky postatný vplyv 14 850      15 969      17 593      17 814      17 607      

Iné pohladávky 10 573      7 357        930           1 016        139           

Krátkodobé pohľadávky 11 334      13 957      19 359      23 829      25 600      

Pohľadávky z obchodných vzťahov 9 278        12 382      17 542      21 226      22 855      

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 052        1 573        1 534        1 840        1 573        

Štátne pohľadávky -               1               283           711           1 105        

Dohadné účty aktívne -               -               -               -               -               

Iné pohľadávky 4               1               -               52             67             

Krátkodobý finančný majetok 17 165      8 306        6 585        6 160        6 511        

Peniaze 232           101           102           161           280           

Účty v bankách 16 933      8 205        6 483        5 999        6 231        

Časové rozlíšenie 446           445           967           1 485        1 184        

Náklady budúcich období 426           438           960           1 476        1 175        

Príjmy budúcich období 20             7               7               9               9               
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Príloha 3: Súvaha pasíva  USSPA, s.r.o., za  obdobie 2011-2015 v tis. Kč 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Pasíva celkom 118 585    108 690    108 240    114 056    121 755    

Vlastný kapitál 87 197      82 800      85 686      86 291      86 398      

Základný kapitál 500           500           500           500           500           

Rezervný fondy, fondy zo zisku 523           523           523           389           389           

Zákonný rezervní fond 134           134           134           -               -               

Štatutárné a ostatné fondy 389           389           389           389           389           

VH min let 80 389      80 292      80 658      81 415      84 283      

Nerozdelený zisk min. rokov 80 389      80 292      80 658      83 681      86 549      

Iný výsledok hospodárenie min. rokov -               -               -               2 266 -       2 266 -       

VH bežného obdobia 5 785        1 485        4 005        3 987        1 226        

Cudzie zdroje 31 123      25 598      22 131      27 130      34 803      

Dlhodobé  záväzky 1 373        1 551        2 385        6 807        7 322        

Ostatné dlhové záväzky -               -               -               2 459        2 638        

Iné záväzky 1 373        1 551        2 385        4 348        4 684        

Krátkodobé záväzky 29 750      24 047      19 746      20 323      27 481      

Záväzky k spoločníkom -               -               238           238           475           

Záväzky z obchodných vztahov 2 061        2 514        2 453        2 160        4 258        

Záväzky k zamestnancom 1 183        1 170        1 169        1 170        1 296        

Záväzky zo SP a ZP 672           659           645           665           729           

Štát - daňové záväzky a dotácie 7 826        7 140        2 008        1 722        619           

Krátkodobé prijaté zálohy 17 342      11 876      13 144      14 368      20 037      

Dohadné účty pasívne 666           688           89             -               67             

Bankové úvery a výpomoci -               -               -               -               -               

Bankové úvery -               -               -               -               -               

Časové rozlíšenie 265           292           423           635           554           

Výdaje budúcich období 265           292           423           635           554           

Výnosy budúcich období -               -               -               -               -               
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Príloha 4: Výkaz ziskov a strát USSPA, s.r.o., za obdobie 2011-2015 v tis. Kč 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za predaj tovaru 2549 2198 2142 2172 2860

Náklady vanaložené na predaný tovar 1622 1485 1656 1668 2492

Obchodná marža 927 713 486 504 368 0

Výkony 88079 79253 78768 81103 99083 0

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 88249 78205 76406 79642 94942

Zmena stavu zásob vlastnej činnosti -1752 -2257 1256 669 -623

Aktivacia 1582 3305 1106 792 4764

Výkonová spotreba 59191 55383 53847 53324 70618 0

Spotreba materiálu a energie 40891 39837 39504 38437 49836

Služby 18300 15546 14343 14887 20782

Pridaná hodnota 29815 24583 25407 28283 28833 0

Osobné náklady 28686 24613 23649 24406 26320 0

Mzdové náklady 21199 18157 17408 17929 19366

Náklady na SP a ZP 7057 6121 5865 6066 6524

Sociálné náklady 430 335 376 411 430

Dane a poplatky 164 195 186 177 186

Odpisy DNM a DHM 4068 4238 4445 4913 5595

Tržby z predaju DM a materiálu 6765 7608 8097 8872 9031 0

Tržby z predaja DM 363 260 568 285 588

Tržby z predaja materiálu 6402 7348 7529 8587 8443

Zostatnová cena predaného DM a materiálu 3321 3827 3992 4501 5203 0

Zostatková cena predaného DM 103 0 33 0 648

Predaný materiálu 3218 3827 3959 4501 4555

Ostatní prevádzkové výnosy 6008 3163 2204 2346 3285

Ostatné prevádzkové náklady 668 451 1133 514 500

Prevádzkový hospodársky výsledok 5681 2030 2303 4990 3345 0

Výnosové úroky 584 595 655 0 0

Nákladové úroky 197 143 190 257 302

Ostatné finančné výnosy 1435 375 3228 766 -159

Ostatné finančné náklady 889 1549 866 650 1156

Finanční výsledok hospodárenia 933 -722 2827 -141 -1617 0

Daň z príjmu za bežnú činnosť 520 206 1124 913 493 0

splatná 520 206 1124 720 314

odložená 0 0 0 193 179

Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 6094 1102 4006 3936 1235 0

Mimoriadné výnosy 81 474 0 51 1

mimoriadné náklady 391 0 0 0 10

Daň z príjmu z mimoriadnej činnosti 0 90 0 0 0 0

splatná 0 90 0 0 0

odložená 0 0 0 0 0

Mimoriadný hospodársky výsledok -310 384 0 51 -9 0

Výsledok hospodárenia za účetní období 5784 1486 4006 3987 1226 0

Výsledok hospodárenia pred zdanením 6304 1782 5130 4900 1719 0
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Príloha 5: Sieťový graf kritickej cesty rekonštrukcie showroom-u Praha 

 

 


