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Abstrakt 
 
Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční 

analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace 

společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, které vedou ke 

zlepšení postavení na trhu.  

 

 

Abstract 
 
Subject of this master´s thesis is the analysis of the chosen company RALU. 

Using the financial analysis and the analyses of external and internal environment of the 

company, the actual company condition is determined and on the basis of these results, 

some suggestions that lead to improvement of company’s status on the labour are 

proposed. 
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1 Úvod 
 

Každá spoločnosť, ktorá chce prosperovať a vytvárať hodnotu, by sa mala 

venovať analýzam, ktoré jej môžu pomôcť pri budúcom rozvoji, rozhodovaní o stratégii 

a plánovaní. Analýzy môžu pomôcť firmám pri zisťovaní príčin problémov a pri 

odhaľovaní hrozieb a príležitostí v podnikaní. Medzi efektívne nástroje pri ďalšom 

rozvoji činnosti patrí aj finančná analýza.  

 

Finančná analýza sa zaoberá zberom, triedením a následnou interpretáciou 

zistených informácií o finančnej situácii spoločnosti. Takto spracované dáta slúžia pre 

zachytenie súčasnej situácie, pre posúdenie minulého obdobia a predovšetkým pre 

stanovenie predpokladaného budúceho vývoja. Pomocou finančnej analýzy máme 

možnosť identifikovať slabé a silné miesta hodnotových procesov spoločnosti, 

problémové oblasti a zistiť príčiny vzniku nepriaznivého stavu. Informácie získané 

touto metódou umožňujú dospieť k určitým záverom o celkovom hospodárení 

spoločnosti a finančnej situácii podniku, predstavujú podklad pre rozhodovanie 

managementu.  

 

V období finančnej krízy avšak nepostačuje len finančná analýza k zisteniu 

aktuálnej situácii spoločnosti na trhu. Je dôležité zistiť, v ako prostredí spoločnosť 

podniká a ako ju ovplyvňuje, analyzovať konkurentov a postavenie na trhu, zistiť 

vypovedaciu silu odberateľov a dodávateľov, skúmať či už pozitívne alebo negatívne 

vplyvy, ktoré na spoločnosť pôsobia, vyhodnotiť situáciu vo vnútri spoločnosti. Na 

zistenie týchto informácii je potrebné sa zaoberať analýzami ako je SLEPT, SWOT, 

Porterov model konkurenčných síl. Na základe týchto analýz sa dá objektívne 

zhodnotiť, akým smerom sa spoločnosť môže uberať, čomu sa musí vyvarovať a čo 

musí zmeniť, aby prežila obdobie hospodárskej krízy. Pretože práve v tomto čase silnie 

boj o zákazníka a konkurencia je viac než neúnosná. Mnohé spoločnosti následky 

globálnej krízy nezvládli a dostali sa do finančných problémov, ba dokonca skrachovali.  

To, či daná spoločnosť prežije alebo nie, závisí vo veľkej miere od managementu 
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podniku a od jeho rozhodnutí, ako bude proti nástrahám finančnej krízy bojovať a ako 

sa k problémom postaví.  

.  

Spoločnosť, ktorú budem v mojej diplomovej práci analyzovať, sa zaoberá 

medzinárodnou nákladnou prepravou a špedičnými službami. Jedná sa o malý rodinný 

podnik a práve tieto malé spoločnosti sú v období hospodárskej krízy najviac ohrozené. 

Daná spoločnosť sa doteraz analýzam veľmi nevenovala a preto dúfam, že výsledky 

mojej práce a navrhnuté opatrenia spoločnosti pomôžu pri budúcom podnikaní, ale aj 

v boji s následkami finančnej krízy.   
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1.1 Ciele diplomovej práce 

Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať spoločnosť RALU, s.r.o., posúdiť 

jej finančnú situáciu a zistiť, v akom stave sa nachádza, zhodnotiť jej vnútorné 

prostredie, pozitíva a negatíva, a taktiež aj okolie, ktoré ju ovplyvňuje. Tieto informácie 

sú obzvlášť dôležité v období hospodárskej krízy, pretože pomáhajú odhaľovať 

problémy, ktoré spoločnosť má a ukazujú nástrahy, ktoré môžu na firmu negatívne 

vplývať. Pomocou týchto analýz môžem navrhnúť opatrenia, ktoré pomôžu eliminovať 

hrozby a budú viesť k preklenutiu krízy s čo možno najmenšími stratami a dôsledkami.  

 

Pre úspešné dosiahnutie cieľa diplomovej práce som si stanovila čiastkové ciele, 

medzi ktoré patrí: 

• Preštudovanie teórie o danej problematike 

• Oboznámiť sa s oborom podnikania analyzovanej spoločnosti 

• Prevedenie finančnej analýzy spoločnosti 

• Analyzovať okolie podniku na základe SLEPT analýzy 

• Analyzovať konkurenciu pomocou Porterovho modelu 5 síl 

• Na základe SWOT analýzy zistiť silné, slabé stránky spoločnosti, ako aj jej 

príležitosti a hrozby 

• Previesť fundamentálnu analýzu 

• Na základe výsledkov analýz odporúčať spoločnosti návrhy na zlepšenie pozície 

na trhu 

 

Pre splnenie cieľov diplomovej práce využijem odbornú literatúru, účtovné 

výkazy a interné materiály analyzovanej spoločnosti, ako aj osobné konzultácie so 

zamestnancami spoločnosti. Návrhovú časť zostavím na základe mojich vedomostí 

a získaných poznatkov, navrhované opatrenia prispôsobím potrebám spoločnosti 

a neoceniteľnou pomôckou mi budú konzultácie s vedúcim práce, ktoré budem 

využívať počas celej tvorby diplomovej práce. 
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2 Teoretické poznatky 

2.1 Finančná analýza 

V súčasnosti sa neustále mení ekonomické prostredie a spolu s týmito zmenami 

dochádza k zmenám taktiež vo firmách, ktoré sú súčasťou tohto prostredia. Úspešná 

firma sa pri svojom hospodárení už nezaobíde bez rozboru finančnej situácie firmy. 

Najčastejšia rozborová metóda – finančné ukazovatele – spracovávaná v rámci 

finančnej analýzy sa využíva pri vyhodnocovaní úspešnosti firemnej stratégie 

v náväznosti na ekonomické prostredie. (14) 

 

Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti 

a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je poznať 

finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by mohli v budúcnosti viesť 

k problémom, a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Ako 

nástroj ohodnotenia finančného zdravia firmy používa finančnú analýzu mnoho 

ekonomických subjektov, ktoré majú záujem dozvedieť sa viac o jej hospodárení. (1) 

 

Hlavným zmyslom finančnej analýzy je pripraviť podklady pre kvalitné 

rozhodovanie o fungovaní podniku. Účtovníctvo predkladá z pohľadu finančnej analýzy 

do určitej miery presné hodnoty peňažných údajov, ktoré sa však vzťahujú len 

k jednému časovému okamihu a tieto údaje sú viac-menej izolované. Aby mohli byť 

tieto dáta využité pri hodnotení finančného zdravia podniku, musia byť podrobené 

finančnej analýze. (14)  
 

Obecnou úlohou pri finančnej analýze je predovšetkým posúdenie finančného 

zdravia firmy v štyroch krokoch (14): 

1. Rámcové posúdenie situácie na základe vybraných ukazovateľov 

2. Podrobný rozbor, ktorého cieľom je posúdenie orientačných poznatkov z    

kroku 1 

3. Hlbšia analýza negatívnych javov, ku ktorým sme dospeli v predchádzajúcich 

krokoch  

4. Návrh na možné opatrenia a zhodnotenie rizík  
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2.1.1 Finančné riadenie podniku 

K základným cieľom finančného riadenia podniku je možné zaradiť 

predovšetkým dosahovanie finančnej stability, ktorú je možno hodnotiť pomocou dvoch 

základných kritérií (14): 

• Schopnosť vytvárať zisk, zaisťovať prírastok majetku a zhodnocovať vložený 

kapitál – toto kritérium je obecne považované za najdôležitejšie, pretože 

vystihuje podstatu podnikania ako takého. Každý vstupuje do podnikania 

s myšlienkou zhodnocovania peňazí, respektíve rozšírenia vlastného bohatstva 

• Zaistenie platobnej schopnosti podniku – je síce na prvý pohľad cieľ druhotný, 

ale je potreba si uvedomiť, že bez platobnej schopnosti väčšinou neexistuje 

možnosť naďalej fungovať a predznamenáva koniec podnikateľskej činnosti 

danej firmy  

 

Finančná analýza nespadá len do finančného riadenia, ale svoj vplyv má taktiež 

na firmu ako celok. Je napr. súčasťou marketingovej SWOT analýzy, je dôležitá pre 

management, akcionárov, veriteľov a ďalších externých užívateľov.  

 

2.2 Informácie potrebné k finančnej analýze 

Finančná analýza bude vychádzať z rôznych informačných zdrojov. Informačné 

zdroje majú odlišnú dostupnosť, ale obecne je možné ich rozdeliť na informácie interné 

a informácie externé.  

 

a) Interné informácie 

Interné informácie sa bezprostredne dotýkajú analyzovanej firmy, no nie všetky 

interné informácie sú verejne dostupné. K verejne dostupným informáciám, ktoré sa 

bežne využívajú pre spracovanie základnej finančnej analýzy, patria dáta z účtovnej 

uzávierky. Účtovná uzávierka účtovných jednotiek podľa zákona o účtovníctve zahŕňa 

rozvahu (bilanciu), výkaz zisku a strát a prílohy, v ktorých je zahrnutý prehľad 

o peňažných tokoch a prehľad o zmenách vlastného kapitálu.  
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Okrem týchto dát patria k interným dokumentom aj údaje z vnútropodnikového 

účtovníctva, podnikovej štatistiky, podklady z úseku práce a miezd, vnútorné smernice 

podniku a pod. Okrem toho je možné využívať taktiež nefinančné informácie, ku 

ktorým patria informácie o produktivite práce, objemové množstvo výrobkov a služieb. 

(14)     

 

b) Externé informácie 

Externé informácie pochádzajú z vonkajšieho prostredia a týkajú sa teda nielen 

podniku ako takého, ale taktiež domáceho a zahraničného okolia podniku. Do tejto 

kategórie patria informácie plynúce z medzinárodných analýz, analýz národného 

hospodárstva či odvetvových analýz, ale taktiež informácie z oficiálnych štatistík, 

burzové informácie z odbornej tlače. K nefinančným informáciám tohto typu patria 

postavenie na trhu, konkurencia, opatrenia vlády, kvalita managementu atď. (14)  

 

 

2.3 Prístupy k finančnej analýze 

V ekonómii sa obvykle rozlišujú dva prístupy k hodnoteniu ekonomických 

procesov. Hovoríme o fundamentálnej a technickej analýze.  

 

2.3.1 Fundamentálna analýza 

Fundamentálna analýza je založená na znalostiach a vzájomných súvislostiach 

medzi ekonomickými a mimoekonomickými procesmi. Opiera sa o značné množstvo 

informácií a odvodzuje závery spravidla bez algoritmických postupov. Je obvykle 

chápaná ako rozbor a vyhodnocovanie údajov získaných z povinných účtovných 

výkazov, predovšetkým z Rozvahy, Výkazu ziskov a strát a niekedy taktiež  z cash 

flow. (6) 
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Expert (hodnotiteľ) používa svojich znalostí predovšetkým z: 

• Finančného účtovníctva 

• Finančnej analýzy 

• Svojich znalostí a skúseností z praxe 

• Všeobecnej ekonómie 

 

Expert musí byť schopný uvažovať logicky, musí vedieť dedukovať a na základe 

jednotlivých analytických údajov a informácií musí byť schopný previesť 

zovšeobecnenie, odvodenie i syntézu.  

 

Funkciou fundamentálnej analýzy je poskytnúť obsiahle informácie o stave 

firmy. Teda o štruktúre jeho majetku a účelnosti jeho vynakladania a to až do takých 

detailov, akým môže byť odhad veku stálych aktív (čo sa dá zistiť z riadku príslušného 

majetku porovnaním stĺpcov brutto, netto a korekcia z Rozvahy a odpisov z Výkazu 

ziskov a strát). Alebo sa dá posúdiť výška zásob vzhľadom k spotrebe materiálu. 

Posúdiť výšku bankového účtu vzhľadom k tržbám, alebo k výške krátkodobých 

záväzkov. Dá sa porovnávať výška krátkodobých záväzkov s krátkodobými 

pohľadávkami. Je možné previesť rámcový odhad počtu zamestnancov, dá sa aplikovať 

podrobná analýza pasív podľa druhov i podľa relácií dlhodobých a krátkodobých 

záväzkov. (6) 

 

Vyhodnotenie výšky pridanej hodnoty v reláciách k nákladom, porovnanie 

výšky prevádzkových nákladov s nákladmi finančnými, vyhodnotenie relácií medzi 

jednotlivými nákladovými druhmi, porovnanie výšky jednotlivých druhov výnosov 

odkrýva celú radu silných a slabých stránok firmy. To všetko sa dá zistiť rozborom 

dostupných alebo povinných a zverejňovaných účtovných výkazov. Tieto poznatky sa 

dajú samozrejme doplniť o znalosti relácií v obore podnikania inštitúcie, ktorá je 

analyzovaná a doplniť ich o znalosti špecifík Českej republiky. (6)   
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2.3.2 Technická analýza 

Technická analýza využíva matematické, matematicko-štatistické a ďalšie 

algoritmické metódy ku kvantitatívnemu spracovaniu dát a následnému posúdeniu 

výsledkov z ekonomického hľadiska. Zavedením algoritmov je technická analýza 

o niečo jednoduchšia, a tak aj menej skúsený finančný analytik má možnosť zhodnotiť 

hospodársku situáciu podniku, zrovnať skúmaný podnik s konkurenciou a stanoviť 

odporučenia pre zlepšenie finančnej situácie podniku. Vďaka algoritmom sa technická 

analýza stala veľmi obľúbenou a často využívanou metódou pre hodnotenie podnikov 

a dôležitým nástrojom finančného riadenia firiem.  

 

2.4 Metódy finančnej analýzy 

Rozvoj matematických, štatistických a ekonomických vied umožnil, aby v rámci 

finančnej analýzy vznikla celá rada metód hodnotenia finančného zdravia firmy, ktoré je 

možné s úspechom aplikovať. Z metodologického hľadiska je však potrebné si 

uvedomiť, že pri realizácii finančnej analýzy musíme dbať na primeranosť voľby metód 

analýzy. Každá použitá metóda musí mať vždy väzbu na vytýčený cieľ, ktorý má splniť. 

(14)  

 

Základom rôznych metód finančnej analýzy sú finančné ukazovatele. Finančné 

ukazovatele sú obvykle vymedzované ako formalizované zobrazenie hospodárskych 

procesov. Finančným ukazovateľom taktiež rozumieme číselnú charakteristiku 

ekonomickej činnosti podniku. Voľba typu ukazovateľa je daná účelom – ide 

predovšetkým o nasmerovanie k cieľovej skupine, teda tomu, komu majú výsledky 

slúžiť a cieľom finančnej analýzy – je spravidla daný podnikateľským zámerom 

a okolnosťami, za akých je zámer spracovaný. Finančná analýza nie je samoúčelným 

nástrojom finančného riadenia firmy, ale cielenou analýzou zisťovania silných a slabých 

stránok finančného zdravia firmy. (14) 

 

Finančná analýza využíva v zásade dve skupiny metód, a to metódy 

elementárne a metódy vyššie. Vyššie metódy finančnej analýzy nepatria k metódam 

univerzálnym. Použitie týchto metód je závislé na hlbších znalostiach matematickej 
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štatistiky a taktiež na hlbších teoretických a praktických ekonomických znalostiach. 

(14)  

 

2.4.1 Elementárne metódy finančnej analýzy 

Finančná analýza pracuje s ukazovateľmi, ktorými sú buď položky účtovných 

výkazov a údaje z ďalších zdrojov, alebo čísla, ktoré sú z nich odvodené. Je dôležité 

rozlišovanie stavových a tokových veličín. Stavové veličiny sú veličiny, ktoré sa 

vzťahujú k určitému časovému okamžiku (dáta z rozvahy), tokové veličiny sa vzťahujú 

k určitému časovému intervalu (dáta z výkazu zisku a strát).  

 

Štandardne môžeme ukazovatele deliť na (14): 

1. Absolútne ukazovatele – vychádzajú priamo z posudzovania hodnôt 

jednotlivých položiek základných účtovných výkazov  

• Horizontálna analýza (analýza trendov) – zaoberá sa časovými zmenami 

absolútnych ukazovateľov 

• Vertikálna analýza (percentuálny rozbor) – zaoberá sa vnútornou 

štruktúrou absolútnych ukazovateľov 

2. Rozdielové ukazovatele – vypočítavajú sa ako rozdiel určitej položky aktív 

s určitou položkou pasív 

• Čistý pracovný kapitál – rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami 

a celkovými krátkodobými záväzkami 

3. Pomerové ukazovatele – najpočetnejšia a najvyužívanejšia skupina 

ukazovateľov, sú definované ako podiel dvoch položiek najčastejšie zo 

základných účtovných výkazov 

• Ukazovatele rentability (výnosnosti) – dávajú do pomeru zisk s inými 

veličinami tak, aby sa zhodnotila úspešnosť pri dosahovaní podnikových 

cieľov 

• Ukazovatele aktivity – merajú efektívnosť podnikateľskej činnosti 

a využitia zdrojov podľa rýchlosti obratu vybraných položiek rozvahy 

• Ukazovatele zadlženosti – posudzujú finančnú štruktúru firmy 

z dlhodobého hľadiska 
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• Ukazovatele likvidity – odhadujú schopnosť podniku splácať krátkodobé 

záväzky 

• Ukazovatele kapitálového trhu – sa zaoberajú hodnotením činností 

z hľadiska záujmov súčasných a budúcich akcionárov 

• Ukazovatele cash flow – pracujú s reálnymi finančnými tokmi, nielen 

s pohybom výnosov a nákladov, preto spresňujú pohľad na finančnú 

situáciu firmy 

4. Analýza sústav ukazovateľov – predstavuje metódy, ktoré využívajú už 

uvedené rozborové metódy a vzájomne ich kombinujú 

• Pyramídové sústavy ukazovateľov – rozkladajú vrcholový ukazovateľ 

• Altmanov model finančného zdravia – vychádza z prepočtu indexov 

celkového hodnotenia 

• Model „IN“ Index dôveryhodnosti – vyhodnotenie finančného zdravia 

českých firiem v českom prostredí 

• Quicktest – skladá sa zo sústavy štyroch rovníc, na základe ktorých sa 

hodnotí situácia podniku  

 

 

2.4.1.1 Analýza pomerových ukazovateľov 

Finančná pomerová (podielová) analýza skúma štruktúru podnikových aktív, 

kvalitu a intenzitu ich využívania, spôsob ich financovania, štruktúru nákladov, 

profitabilitu firmy, jej solventnosť, likviditu a ďalšie rysy jej finančného života. (1) 

 

Pomerová analýza je najbežnejším nástrojom finančnej analýzy. Finančný pomer 

je možné získať vydelením ktorejkoľvek položky alebo súboru položiek z rozvahy alebo 

výkazu zisku a straty akoukoľvek inou položkou. Je to najrozumnejší spôsob, ako 

zrovnávať aktuálne informačné informácie danej firmy s jej historickými dátami alebo 

s dátami iných firiem v danom odvetví. (1) 
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2.4.1.1.1 Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity sa zaoberajú najlikvidnejšou časťou majetku spoločnosti 

vo vzťahu k záväzkom spoločnosti s najkratšou dobou splatnosti. Počítajú sa z položiek 

rozvahy. Ukazovatele likvidity vysvetľujú vzťah medzi obežnými aktívami 

a krátkodobými záväzkami a ukazujú schopnosť spoločnosti dostať včas svojim 

finančným povinnostiam. (1) 

 

Likvidita je dôležitá z hľadiska finančnej rovnováhy firmy, pretože len 

dostatočne likvidný podnik je schopný dostať svojim záväzkom. Na druhej strane príliš 

vysoká miera likvidity je nepriaznivým javom pre vlastníkov podniku, pretože finančné 

prostriedky sú viazané v aktívach, ktoré nepracujú v prospech výrazného 

zhodnocovania finančných prostriedkov a ukracujú tak z rentability. Je potrebné hľadať 

pokiaľ možno vyváženú likviditu, ktorá zaručí dostatočné zhodnotenie prostriedkov, 

ako aj schopnosť dostať svojim záväzkom.  

 

1. Bežná likvidita  

Bežná likvidita sa nazýva tiež likviditou 3. stupňa a ukazuje, koľkokrát 

pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky podniku, alebo koľkými jednotkami 

obežných aktív je krytá jedna jednotka krátkodobých záväzkov. Vypovedá o tom, ako 

by bol podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil všetky obežné aktíva 

v danom okamihu na hotovosť. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa, tým je 

pravdepodobnejšie zachovanie platobnej schopnosti podniku.  

 

 

 

Odporúčané hodnoty sú v intervale 1,5-2,5. 

 

  

Ukazovateľ bežnej likvidity =
Obežné aktíva 

Krátkodobé dlhy
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2. Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, teda likvidita 2. stupňa by sa mala pohybovať 

v odporúčaných hodnotách 1-1,5. Ak by bola hodnota tohto ukazovateľa rovná 1, 

podnik by bol schopný vyrovnať sa svojim záväzkom bez toho, aby musel predávať 

svoje zásoby. Vyššia hodnota ukazovateľa je priaznivejšia pre veriteľa, menej priaznivá 

však z pohľadu vedenia podniku.  

 

 

 

3. Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita býva označovaná aj ako likvidita 1. stupňa a predstavuje to 

najužšie vymedzenie likvidity, vstupujú do nej tie najlikvidnejšie položky z rozvahy – 

suma peňazí na bežnom účte, iných účtoch a v pokladni. 

 

 

Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 0,2 – 0,5.  

 

2.4.1.1.2 Ukazovatele zadlženosti 

Podnikové aktíva sú financované finančnými zdrojmi, a to buď vlastným 

kapitálom alebo záväzkami. Podiel, v ktorom firma využíva ako zdroj svojho 

financovania dlhy, merajú ukazovatele zadlženosti.  

 

V prípade veľkých podnikov neprichádza do úvahy, aby mal podnik financované 

všetky svoje aktíva len z vlastného kapitálu. To so sebou prináša zníženie celkovej 

výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financovanie len z cudzích zdrojov by bolo 

určite spojené s problémami pri jeho získavaní. Podstatou analýzy zadlženosti je 

hľadanie optimálneho vzťahu medzi vlastným a cudzím kapitálom. Pre túto analýzu sa 

používa celá rada ukazovateľov. (14) 

Ukazovateľ pohotovej likvidity =
Obežná aktíva - zásoby 

Krátkodobé dlhy

Ukazovateľ okamžitej likvidity =
Pohotové platobné prostriedky 

Krátkodobé dlhy
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1. Celková zadlženosť: 

Udáva pomer celkových záväzkov k celkovým aktívam. Obecne platí, že čím je 

vyššia hodnota ukazovateľa celkovej zadlženosti, tým je vyššie riziko veriteľov. 

Veritelia obecne preferujú nízku hodnotu tohto ukazovateľa. Na druhej strane 

u finančne stabilnej firmy môže dočasný rast zadlženosti viesť ku zvýšeniu celkovej 

rentability vložených prostriedkov.  

 

 

 

 

2. Koeficient samofinancovania: 

Koeficient samofinancovania je doplnkový ukazovateľ k celkovej zadlženosti 

a ich súčet by mal dať približne 1. Tento ukazovateľ vyjadruje, v akej miere sú aktíva 

spoločnosti financované z vlastných zdrojov.  Je považovaný za jeden z najdôležitejších 

pomerových ukazovateľov zadlženosti pre hodnotenie celkovej finančnej situácie.  

 

 

 

 

3. Koeficient úrokového krytia: 

Na to, aby firma zistila, či je pre ňu ešte dlhové zaťaženie únosné alebo už nie, 

slúži koeficient úrokového krytia. Udáva nám, koľkokrát je zisk vyšší než platené 

úroky.  

 

 

 

Ak sa koeficient úrokové krytia rovná 1, znamená to, že na zaplatenie úrokov je 

potrebný celý zisk. Hodnoty dôležité pre banku sú na úrovni 3. Dobre fungujúce 

podniky majú túto hodnotu ešte vyššiu.  

Celková zadlženosť =
Cudzie zdroje 

Aktíva celkom

Koeficient samofinancovania =
Vlastný kapitál 

Aktíva celkom

Koeficient úrokového krytia =
EBIT              

nákladové úroky
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4. Doba splácania dlhu: 

Tento ukazovateľ udáva, koľko rokov by podnik musel splácať svoje dlhy, keby 

mal konštantnú výkonnosť.   

 

 

 

 

2.4.1.1.3 Ukazovatele rentability 

Rentabilita (výnosnosť) v sebe zahŕňa ukazovatele pomerajúce zisk s inými 

veličinami, aby sa zhodnotila úspešnosť pri dosahovaní podnikových cieľov, je 

meradlom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, dosahovať zisk použitím 

investovaného kapitálu. Je vyjadrením miery zisku, ktorá je hlavným kritériom alokácie 

kapitálu. (14) 

 

Ziskovosť je výsledkom zložitého strategického rozhodovania. Pomerové 

ukazovatele poskytujú informácie o hospodárení firmy, ukazovatele rentability ukazujú 

kombinovaný vplyv likvidity, riadenia aktív a riadenia dlhu na výsledky    

hospodárenia. (1) 

 

1. Rentabilita vloženého kapitálu ROI: 

Základná produkčná sila sa počíta ako prevádzkový zisk EBIT (zisk pred 

odčítaním úrokov a daní, prevádzkový výsledok hospodárenia) delené celkovými 

aktívami spoločnosti. Tento ukazovateľ meria hrubú produkčnú silu aktív firmy pred 

odpočtom daní a finančných nákladov. Je užitočný pre porovnávanie firiem 

s rozdielnymi daňovými podmienkami a s rôznym podielom dlhu, a tým i nákladových 

úrokov vo finančných zdrojoch.   

        

 

Doba splácania dlhu =
Cudzie zdroje - finančný majetok 

Prevádzkový cash-flow

ROI = 
EBIT                      

Celkové aktíva



24 
 

2. Rentabilita celkového kapitálu ROA: 

Výnos na aktíva sa rovná pomeru čistého zisku k celkovým aktívam., bez 

ohľadu na to, z akých zdrojov sú financované. Predstavuje súhrnnú charakteristiku 

celkovej efektívnosti vložených prostriedkov do podnikania.  

 

  

 

3. Rentabilita vlastného kapitálu ROE: 

Výnos na vlastný kapitál je pomer čistého zisku po zdanení k vlastnému 

kapitálu. Hodnotí výnosnosť kapitálu, ktorý je do firmy vložený a je jedným 

z kľúčových faktorov pri rozhodovaní, či do firmy investovať.  

     

 

 

4. Rentabilita tržieb ROS: 

Zisková marža sa počíta ako čistý zisk delený tržbami za predaj tovaru. Ukazuje 

zisk na korunu obratu, vyjadrený v percentách. Tento ukazovateľ tvorí základ 

efektívnosti podniku, ak dlhodobejšie ukazuje pre nás priaznivú úroveň, môžeme 

očakávať, že aj ostatné aspekty budú pre nás primerané.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA =
Hosp. výsl. po zdanení 

Celkové aktíva

ROE =
Hosp. výsl. po zdanení 

Vlastný kapitál

ROS = 
Hosp. výsl. po zdanení 

Tržby
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2.4.1.1.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú schopnosť spoločnosti využívať investované 

finančné prostriedky a merajú viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v jednotlivých 

druhoch aktív a pasív. Tieto ukazovatele najčastejšie vyjadrujú počet obrátok 

jednotlivých zložiek zdrojov alebo aktív alebo dobu obratu. Ich rozbor slúži najmä 

k objasneniu, ako hospodárime so svojimi aktívami, jednotlivými zložkami aktív a aké 

má toto hospodárenie vplyv na výnosnosť a likviditu. (14) 

 

Keď má spoločnosť príliš mnoho aktív, je jej úrokové zaťaženie obyčajne 

neúmerne veľké a jej zisk je stlačovaný úrokovým bremenom. Na druhej strane keď má 

príliš málo produktívnych aktív, musí sa vzdať mnohých potenciálne výhodných 

podnikateľských príležitostí. (1) 

 

1. Obrat celkových aktív: 

Obrat celkových aktív je označovaný aj ako viazanosť celkového vloženého 

kapitálu. Tento ukazovateľ je vyjadrený ako pomer tržieb k celkovej hodnote aktív. 

Meria obrat použitia všetkých aktív, teda koľkokrát sa majetok spoločnosti obráti 

v tržby. Ak je tento ukazovateľ nižší ako oborový priemer, mali by byť zvýšené tržby 

alebo odpredaná časť niektorých aktív.  

 

 

Odporúčané hodnoty:  

nižšie ako 1,6: spoločnosť má viac aktív ako je účelné, stúpajú jej náklady a klesá zisk 

1,6 – 3: odporúčané hodnoty 

väčšie ako 3: spoločnosť má nedostatok majetku 

 

2. Obrat stálych aktív: 

Obrat stálych aktív meria, ako efektívne podnik využíva stále aktíva – budovy, 

stroje, zariadenie a iné. Udáva, koľkokrát sa stále aktíva obrátia za rok. Tento 

ukazovateľ je dôležitý pri úvahách o nových investíciách.  

Obrat celkových aktív =
Tržby                  

Aktíva celkom
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Očakávame, že hodnoty obratu stálych aktív sú väčšie než hodnoty obratu celkových 

aktív.    

 

3. Doba obratu zásob: 

Doba obratu zásob udáva priemerný počet dní, behom ktorých sú zásoby 

viazané v podniku do doby ich spotreby alebo predaja. Snahou firiem je skracovať dobu 

obratu, čo obvykle vedie k zvyšovaniu zisku, resp. k znižovaniu potrebného kapitálu pri 

dosahovaní rovnakého zisku.  

 

 

Pre firmu je prospešné, ak hodnoty doby obratu zásob za určité roky stále klesajú.  

 

4. Doba obratu pohľadávok: 

Tento ukazovateľ vypovedá o tom, ako dlho je majetok podniku viazaný vo 

forme pohľadávok, resp. za ako dlho sú pohľadávky v priemere splatené. Odporúčanou 

hodnotou je bežná doba splatnosti faktúr. Ak je doba obratu pohľadávok dlhšia než 

bežná doba splatnosti faktúr, znamená to nedodržiavanie obchodne úverovej politiky zo 

strany obchodných partnerov.  

 

 

 

5. Doba obratu záväzkov: 

Doba obratu záväzkov udáva, ako rýchlo sú splatené záväzky firmy. Doba 

obratu záväzkov by mala byť dlhšia než doba obratu pohľadávok, aby nebola narušená 

finančná rovnováha vo firme. Behom týchto dní, o ktoré je doba obratu záväzkov dlhšia 

ako doba obratu pohľadávok, spoločnosť čerpá tzv. lacný úver. Tento ukazovateľ má 

Obrat stálych aktív =
Tržby                  

Stále aktíva

Doba obratu zásob =
Zásoby 

Tržby : 360

Doba obratu pohľadávok =
Krátkodobé pohľadávky 

Tržby : 360
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dobrú vypovedaciu schopnosť pre veriteľov, ktorí z tejto hodnoty môžu zistiť, ako firma 

dodržiava obchodne úverovú politiku.  

 

 

 

2.4.1.2 Analýza sústav ukazovateľov 

Analýza sústav ukazovateľov predstavuje metódy, ktoré využívajú rozborové 

postupy a vzájomne ich kombinujú. Podstatou sústavy pomerových ukazovateľov 

finančnej analýzy je z formálneho hľadiska zostavenie jednoduchého modelu, ktorý 

zobrazuje vzájomné väzby medzi jednotlivými ukazovateľmi vyššieho radu. Model tak 

vytvára súhrn ukazovateľov, ktoré sa dajú postupne rozkladať na ďalšie jednotlivé 

ukazovatele až k detailom. Funkčný model sústavy ukazovateľov má tri funkcie: 

• Vysvetliť vplyv zmeny jedného alebo viacerých ukazovateľov na celé 

hospodárenie firmy 

• Uľahčiť a sprehľadniť analýzu doterajšieho vývoja podniku 

• Poskytnúť podklady pre výber rozhodnutí z hľadiska firemných či externých 

cieľov 

 

Sústavy ukazovateľov sú zostavované preto, že každý z ukazovateľov hodnotí 

stav podniku alebo jeho vývoj len jedným číslom. 

 

2.4.1.2.1 Quicktest 

V rámci Kralickovho Quicktestu sa na základe sústav štyroch rovníc 

prevedených do bodového hodnotenia vyhodnocuje jednak finančná a taktiež výnosová 

situácia spoločnosti. Prostým aritmetickým spôsobom sa potom zisťuje celková 

ekonomická situácia podniku. (14) 

 

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

ich výsledných hodnôt prideľuje firme body. Prvým z ukazovateľov je kvóta vlastného 

kapitálu. Vypovedá o finančnej sile firmy meranej podielom vlastného kapitálu na 

Doba obratu záväzkov =
Krátkodobé záväzky 

Tržby : 360
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celkovej bilančnej sume. Ďalším ukazovateľom je doba splácania dlhu z cash flow, 

ktorý ukazuje, za akú dobu by bol podnik schopný splatiť všetky svoje dlhy (ako 

krátkodobé, tak dlhodobé), pokiaľ by každý rok generoval rovnaké cash flow ako 

v práve analyzovanom období. Oba ukazovatele svojou charakteristikou zachytávajú 

finančnú stabilitu firmy. Ďalšie dva ukazovatele sa zase zameriavajú na rentabilitu, 

ktorú analyzovaná firma dosahuje. Prvým ukazovateľom zo skupiny ukazovateľov 

rentability je rentabilita tržieb meraná cash flow. Rentabilita aktív ako posledný 

ukazovateľ odráža celkovú zárobkovú schopnosť podniku. (7) 

 

Na základe dosiahnutých hodnôt za jednotlivé ukazovatele sa firme pridelia 

body a výsledná známka sa stanoví ako prostý aritmetický priemer bodov za jednotlivé 

ukazovatele.  

 

 
Tabuľka 1: Bodové hodnotenie Quicktestu 

Zdroj: (14), spracoval: autor 

 

Hodnotenie firmy sa potom uskutočňuje v troch krokoch: 

• hodnotenie finančnej stability: (R1+R2)/2  

• hodnotenie výnosovej situácie: (R3+R4)/2 

• hodnotenie celkovej situácie: (finančná stabilita + výnosová situácia)/2 

 

Výsledky:  

− Hodnoty vyššie než 3: bonitná firma 

− 1-3: šedá zóna 

− Nižšie než 1: problémy vo finančnom hospodárení firmy  

 

 

Ukazovateľ 0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body

R1 =    Vlastný kapitál/∑ Aktív
< 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3

R2 =
(Cudzie zdroje-Finančný majetok)  

Prevádzkový cash flow < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30

R3 =    EBIT/ ∑ Aktív
< 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15

R4 =   Prevádzkový cash flow/ Tržby
< 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1
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2.4.1.2.2 Altmanov model 

Altmanov index finančného zdravia podniku vychádza z prepočtu globálnych 

indexov, respektíve indexov celkového hodnotenia. Mimoriadna obľúbenosť tohto 

modelu vychádza pravdepodobne z jednoduchosti výpočtu. Tento výpočet je stanovený 

ako súčet hodnôt piatich bežných pomerových ukazovateľov, ktorým je pridelená rôzna 

váha, kde najväčšiu váhu má rentabilita celkového kapitálu. (14) 

 

Zámerom pôvodného Altmanovho modelu bolo zistiť, ako by bolo možné 

odlíšiť veľmi jednoducho firmy bankrotujúce od tých, u ktorých je pravdepodobnosť 

bankrotu minimálna. Altman použil k predpovedi podnikateľského rizika diskriminačnú 

metódu, čo je priama štatistická metóda spočívajúca v triedení pozorovaných objektov 

do dvoch alebo viacerých definovaných skupín podľa určitých charakteristík. Na 

základe tejto metódy určil váhu jednotlivých pomerových ukazovateľov, ktoré sú 

zahrnuté ako premenné do tohto modelu. (14) 

 

Pre spoločnosť, ktorá nie je verejne obchodovateľná na burze, má Altmanov 

index nasledovný tvar (14): 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 

kde X1 podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam 

 X2 rentabilita čistých aktív (nerozdelený hosp. výsl. min. rokov / aktíva 

celkom) 

 X3 EBIT / aktíva celkom 

 X4 vlastný kapitál / cudzie zdroje 

X5 tržby / aktíva celkom 

 

Vypočítaný výsledok je možné interpretovať podľa toho, do akého spektra ho môžeme 

zaradiť. Výsledky môžeme interpretovať takto: 

− Hodnoty nižšie než 1,2   pásmo bankrotu 

− Hodnoty od 1,2 do 2,9   pásmo šedej zóny 

− Hodnoty nad 2,9    pásmo prosperity 
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Altmanov model je vhodný dodatok finančnej pomerovej analýzy a je 

považovaný za najlepší a najefektívnejší prostriedok k odhaleniu neprimeraných 

úverových rizík.  

 

2.4.1.2.3 Pyramídová sústava finančných ukazovateľov 

Pyramídová sústava ukazovateľov spočíva v postupnom rozklade vrcholového 

ukazovateľa na ukazovatele jednotlivé, ktoré ju rozhodujúcim spôsobom       

ovplyvňujú. (17) 

 

Najtypickejším pyramídovým rozkladom je Du Pont rozklad, ktorý je zameraný 

na rozklad rentability vlastného kapitálu a vymedzenie jednotlivých položiek 

vstupujúcich do tohto ukazovateľa.  

 
Obrázok 1: Du pont rozklad 

Zdroj: (14), spracoval: autor 

 

Pravá strana Du Pont rozkladu je ukazovateľ pákového efektu. Je zrejmé, že ak 

budeme vo väčšom rozsahu využívať cudzí kapitál, môžeme za určitých okolností 

dosiahnuť vyšších hodnôt rentability vlastného kapitálu. Pozitívny vplyv zadlženosti sa 

prejaví len vtedy, ak bude firma v rámci svojej produkcie generovať taký zisk, aby 

vykompenzoval vyššie nákladové úroky.  (14) 

 

 

Rentabilita vlastného kapitálu

ROA

Rentabilita tržieb

EAT Tržby

Obrat celkových aktív

Tržby Aktíva celkom

Aktíva celkom/vlastnéx

/

/ /
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2.4.2 Vyššie metódy finančnej analýzy 

Vyššie metódy finančnej analýzy môžeme rozdeliť na: 

• Matematicko-štatistické metódy – sú to napr. bodové odhady, empirické 

distribučné funkcie, diskriminačná analýza... 

• Neštatistické metódy – tu môžeme zaradiť napr. metódy založené na teórii 

matných množín, na alternatívnej teórii množín, neurónové siete atď. 

V mojej diplomovej práci sa nebudem zaoberať vyššími metódami finančnej analýzy, 

preto sú bližšie špecifikované len elementárne metódy finančnej analýzy.  

 

 

2.5 Analýza okolia 

Analýza okolia sa orientuje na faktory pôsobiace v okolí podniku, ktoré 

ovplyvňujú a v budúcnosti pravdepodobne budú ovplyvňovať jeho strategické 

postavenie.  Analýza sa sústreďuje na vplyvy trendov jednotlivých zložiek makrookolia 

a mikrookolia a ich vzájomné väzby a súvislosti. S rozvojom vedy, techniky, 

technológií, obchodu, komunikácie, informačných systémov, infraštruktúry 

a globálnych aspektov sa rozsah i význam okolia pre jednotlivé podniky podstatne 

rozšíril. Význam celosvetového vývoja sa veľmi rýchlo premieta do výsledkov 

ktoréhokoľvek podniku. (15) 

 

 
Obrázok 2: Okolie podniku 

Zdroj: (15), spracoval: autor 

 

Ekonomické
faktory

Technologické 
faktory

Sociokultúrne 
faktory

Politické faktory          

Odvetvové okolie 
Dodávatelia 

Konkurenti Zákazníci
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Analýza okolia a predvídanie jeho budúceho vývoja je jedným zo základných 

východísk pre určenie stratégie podniku a jeho strategických cieľov. Základnou úlohou 

tejto analýzy je vymedzenie okolia a identifikácia jeho základných faktorov, väzieb 

a súvislostí medzi nimi.  

 

Okolie podniku sa skladá z takých prvkov z vonkajšieho prostredia podniku, ako 

sú štátne orgány, legislatíva, finančné inštitúcie, zákazníci, konkurencia, dodávatelia 

i samotní ľudia. Okolie vytvára možnosti získania vstupu do celého výrobného procesu, 

umožňuje realizáciu výrobkov či služieb a tvorí rámcové podmienky pre jednanie 

a rozhodovanie podniku. Všeobecne udáva „pravidlá hry“ predstavujúce príležitosti 

a zároveň obmedzenia a riziká. Je nevyhnutné analyzovať, čo okolie umožňuje, pre čo 

vytvára predpoklady, čo podporuje, čo zakazuje, od čoho odrádza. (15) 

 

Analýza okolia sa zaoberá identifikáciou a rozborom faktorov okolia podniku, 

ktoré ovplyvňujú jeho strategickú pozíciu a vytvárajú potenciálne príležitosti a hrozby 

pre jeho činnosť. Orientuje sa na vplyvy trendov jednotlivých faktorov v makrookolí a 

mikrookolí, spravidla vymedzeného odvetvím. (15) 

 

Analýza vplyvu makrookolia sa zaoberá faktormi, ktoré na firmu pôsobia na 

makro úrovni. Makrookolie predstavuje celkový politický, ekonomický, sociálny a 

technologický rámec, v ktorom sa podnik pohybuje.  

 

Analýza mikrookolia zahrňuje analýzu odvetvia s dôrazom na konkurenčné 

prostredie. Cieľom tejto analýzy je identifikovať sily a faktory, ktoré robia odvetvie 

viac či menej atraktívnym. Analýza vychádza zo základných charakteristík odvetví.  
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2.5.1 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT je dôležitým nástrojom skúmania makrookolia, ktoré 

predstavuje celkový politický, ekonomický, sociálny a technologický rámec, v ktorom 

sa podnik pohybuje. Také vplyvy, ako je politická stabilita, miera inflácie, dovozné 

obmedzenie týkajúce sa surovín, demografický pohyb populácie v danej oblasti či 

revolučné technologické inovácie, môžu významne pôsobiť na efektívnosť podniku a na 

jeho úspešnosť. Makrookolie zahŕňa vplyvy a podmienky, ktoré vznikajú mimo podnik 

a obvykle bez ohľadu na jeho konkrétne chovanie. Podnik tu prakticky nemá 

bezprostrednú možnosť tento stav okolia aktívne ovplyvňovať, môže však svojim 

rozhodovaním na ne aktívne reagovať, pripraviť sa na určité alternatívy, a tým 

ovplyvniť alebo zmeniť smer svojho vývoja. (15) 

 

Za kľúčové súčasti makrookolia môžeme označiť faktory politické 

a legislatívne, ekonomické, sociálne a kultúrne a technologické. Analýza deliaca vplyvy 

makrookolia do piatich základných skupín sa preto označuje ako SLEPT analýza.  

  

Jednotlivé faktory môžeme popísať takto (15): 

a) Sociálne faktory – vzťahujú sa na zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti. Tieto 

zmeny sa týkajú sociálnych postojov, sociálnych hodnôt a zmien vo 

vzdelávacom systéme, životných štýloch, štruktúre domácností, starnutí 

obyvateľstva a pod.  

b) Legislatívne faktory – existencia rady zákonov, právnych noriem a vyhlášok 

vymedzuje priestor pre podnikanie, upravuje podnikanie a môže významne 

ovplyvniť rozhodovanie o budúcnosti podniku  

c) Ekonomické faktory – vyplývajú z ekonomickej podstaty a základných smerov 

ekonomického rozvoja a sú charakterizované stavom ekonomiky. Podnik je pri 

svojom rozhodovaní významne ovplyvnený vývojom makroekonomických 

trendov. Základnými indikátormi makroekonomického okolia, ktoré majú 

bezprostredný vplyv na plnenie základných cieľov každého podniku, sú miera 

ekonomického rastu, úroková miera, miera inflácie, daňová politika, zmenný 

a devízový kurz. Miera ekonomického rastu ovplyvňuje úspešnosť podniku na 
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trhu tým, že priamo vyvoláva rozsah i obsah príležitostí, ale súčasne i hrozieb, 

pred ktoré sú podniky postavené.  

d) Politické faktory  – ako napr. stabilita zahraničnej a národnej politickej situácie, 

členstvo zeme v EÚ a pod., predstavujú pre podniky významné príležitosti, ale 

súčasne i ohrozenie. Politické obmedzenia sa dotýkajú každého podniku 

prostredníctvom daňových zákonov, protimonopolných zákonov, regulácie 

exportu a importu, cenovej politiky, ochrany životného prostredia a mnoho 

ďalších činností zameraných na ochranu ľudí, či už  v roli zamestnancov či 

spotrebiteľov, ochrany životného prostredia, ochrany domácich podnikateľských 

subjektov a pod.  

e) Technologické faktory – k tomu, aby sa podnik vyhol zaostalosti a preukazoval 

aktívnu inovačnú činnosť, musí byť informovaný o technických 

a technologických zmenách, ktoré v okolí prebiehajú. Zmeny v tejto oblasti 

môžu náhle a veľmi dramaticky ovplyvniť okolie, v ktorom sa podnik pohybuje. 

Predvídavosť vývoja smerov technického rozvoja sa môže stať významným 

činiteľom úspešnosti podniku. Kľúč k úspešnému predvídaniu v tejto oblasti 

spočíva v presnom predvídaní budúcich schopností a pravdepodobných vplyvov. 

Súhrnná analýza vplyvov technických a technologických zmien predstavuje 

štúdie očakávaných vplyvov nových technológií ako na stav okolia, tak na 

konkurenčnú pozíciu.  

 

Dôležité pri vypracovávaní SLEPT analýzy je rozpoznať a odlíšiť faktory 

významné práve pre sledovaný podnik. Význam analýzy makrookolia stúpa hlavne 

v súvislosti s veľkosťou podniku a jeho rozvojovými ambíciami.  

 

 

 

 

  



35 
 

2.5.2 Porterov model piatich síl 

Významnou súčasťou analýzy mikrookolia je analýza konkurenčných síl, ktorá 

nadväzuje na analýzu odvetvia, pričom do popredia záujmu sa dostávajú konkurenčné 

sily. I podnik vo veľmi atraktívnom odvetví sa totiž môže dostať pôsobením 

konkurenčných síl do závažných problémov. Najbližším konkurenčným okolím podniku 

býva väčšinou odvetvie, avšak niekedy môže byť vymedzené i užšie. Na druhú stranu, 

niektoré konkurenčné sily majú svoj zdroj i mimo dané odvetvie, napríklad 

v substitučných výrobkoch podnikov iných odvetví. (15) 

 

Tradičným prístupom je Porterov model piatich síl, zameraný na identifikáciu 

vplyvov pôsobiacich na výnosnosť odvetvia. Model piatich síl je doplnený nákladovým 

reťazcom odvetvia, ktorý ukazuje, ktoré podniky sú v dobrej pozícii pre konkurenciu 

cenou a ktoré z nich sú naopak zraniteľné pri prípadnom cenovom útoku. (15) 

 

Aby sme mohli vybudovať stratégiu zameranú proti konkurencii, musí 

organizácia vedieť, čo sa pravdepodobne stane na trhoch, na ktoré organizácia dodáva 

svoje výrobky a služby. Musí taktiež vedieť, kde sú jej konkurenti v konkrétnej 

štruktúre priemyslu.  

 

V každom priemyslovom obore sú pravidlá konkurencie riadené piatimi 

konkurenčnými silami. Sú to (15): 

1. Potenciálny konkurent – musí prekonať rôzne prekážky. Tieto prekážky 

vznikajú z dôvodu úspor, ktoré prinášajú zavedenie veľkovýroby, výrobkové 

diferenciácie, kapitálové požiadavky s prístupom k distribučným kanálom, 

presun nákladov, vládne politiky, skúsenosti, sila značky, odvetvové opatrenia...  

2. Konkurenčná rivalita  – sila a intenzita konkurencie medzi firmami bude 

závisieť na počte firiem, ktoré pôsobia v priemyslovom sektore. Faktory, ktoré 

ovplyvňujú konkurenciu, sú počty firiem a kľúčoví hráči, sústredená pozornosť 

predajcu, relatívna veľkosť firiem, podiel trhu, ziskovosť, marže, pridaná 

hodnota, dostupnosť nadbytočnej kapacity a sila značky. 

3. Substitučné výrobky – priame a nepriame substitúcie. Čím viac substitučných 

výrobkov existuje, tým bude mať konkurencia menšiu silu. 
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4. Sila kupujúceho pri vyjednávaní o cene – tieto faktory obsahujú požiadavky 

na kvalitu, podnecovanie konkurentov, sústredenú pozornosť nakupujúceho, 

citlivosť kupujúceho k cene, kedy s rastom ceny klesá ochota nakupovať, sila 

dodávateľov vzhľadom k nakupujúcim.  

5. Sila predávajúceho (dodávateľov) pri vyjednávaní o cene – málo alebo 

mnoho spoločností dodávajúcich zákazníckym firmám, ziskovosť dodávateľov 

a kapacita, ich využitie.. 

 

 
Obrázok 3: Porterov model 5 síl  

Zdroj: (15), spracoval: autor 

 

 

 

Spoločná sila týchto piatich síl umožňuje organizácii analyzovať a pochopiť 

konkurenciu v konkrétnom priemyslovom obore, určiť intenzitu konkurencie 

a ziskovosť a najväčšia sila alebo sily riadia stratégiu a stávajú sa rozhodujúcimi 

z hľadiska formulácie stratégie.   
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2.6 SWOT analýza 

Kľúčovou metódou používanou pri situačnej analýze je SWOT analýza. SWOT 

analýza je jednoduchým nástrojom pre systematickú analýzu, zameraným na 

charakteristiku kľúčových faktorov ovplyvňujúcich strategické postavenie podniku. 

Využíva závery predchádzajúcich analýz tým, že identifikuje silné a slabé stránky 

podniku a porovnáva ich s hlavnými vplyvmi z okolia podniku, resp. príležitosťami 

a hrozbami a smeruje k syntéze ako východisku pre formuláciu stratégie. (15) 

Prednosti a slabiny sa vzťahujú k podnikom, zatiaľ čo príležitosti a hrozby sú 

obvykle považované za externé faktory, nad ktorými podnik nemá kontrolu. SWOT 

analýza nesie so sebou porozumenie a analýzu silných a slabých stránok podniku 

a identifikáciu hrozieb podnikania, ako i príležitostí, ktoré trh poskytuje. Podnik tak 

môže využiť svoje prednosti, prekonať svoje slabiny, chopiť sa príležitostí a brániť sa 

hrozbám. Je to jedna z najdôležitejších etáp plánovacieho procesu.  

 

Postup pri realizácii SWOT analýzy je obvykle nasledujúci (15): 

1. Identifikácia a predpoveď hlavných zmien v okolí podniku, k čomu poslúžia 

závery mnohých prevedených analýz. Zvláštnu pozornosť je treba venovať 

hybným zmenotvorným silám a kľúčovým faktorom úspechu. 

2. S využitím záverov jednotlivých častí analýzy vnútorných zdrojov a schopností 

podniku identifikovať silné a slabé stránky podniku a špecifické prednosti. 

3. Posúdiť vzájomné vzťahy jednotlivých silných a slabých stránok na jednej 

strane a hlavných zmien v okolí firmy na druhej strane.  

 

SWOT je skratka slov z angličtiny:    S- strengths – prednosti = silné stránky 

  W- weaknesses – nedostatky = slabé stránky 

   O- opportunities – príležitosti 

   T- threats – hrozby  
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Analýza SWOT je pre tvorcov strategických plánov užitočná v mnohých smeroch (15): 

� Poskytuje manažérom logický rámec pre hodnotenie súčasnej a budúcej pozície 

ich organizácie. 

� Z tohto hodnotenia môžu manažéri vybrať strategické alternatívy, ktoré by mohli 

byť v ich situácii tie najvhodnejšie. 

� Môže sa uskutočňovať periodicky, aby manažérov informovala o tom, ktoré 

interné alebo externé oblasti narástli alebo naopak stratili na význame vzhľadom 

k podnikovým činnostiam. 

� Vedie ku zlepšeniu výkonnosti organizácie. 

 

Schéma SWOT analýzy: 

 S- silné stránky W- slabé stránky 

O- príležitosti Využiť silné stránky na 
získanie výhody 

Prekonať slabiny využitím 
príležitostí 

T- hrozby Využiť silné stránky na 
čelenie hrozbám 

Minimalizovať náklady a čeliť 
hrozbám 

Tabuľka 2: Schéma SWOT analýzy 

Zdroj: autor 

 

Dominantným cieľom SWOT analýzy je prevedenie štruktúrovanej analýzy 

odkrývajúcej faktory relevantné pre formuláciu stratégie. Hlavné zmeny v okolí 

podniku nie sú v SWOT analýze rozdelené dopredu na hrozby a príležitosti, pretože 

tento ich charakter môže vyplynúť až z ich posúdenia v kontexte silných a slabých 

stránok podniku. 
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3 Analýza aktuálnej situácie firmy 
 

Rozhodla som sa analyzovať spoločnosť RALU, s.r.o. so sídlom v Nitre. Jedná 

sa o rodinný podnik, ktorý sa zaoberá medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou 

a zasielateľstvom (špedíciou).  

 

3.1 Základné údaje o spoločnosti 

Spoločnosť RALU, s.r.o. vznikla v roku 2006 transformáciou zo združenia 

fyzických osôb podľa §§ 829-841 ObčZ. Transformácia nemohla prebehnúť priamo, 

pretože Obchodný ani Občiansky zákonník neupravujú spôsob premeny podnikania 

z FO na PO. Problematike transformácie je venovaná samostatná kapitola.  

 

Spoločníci RALU, s.r.o. podnikajú v oblasti medzinárodnej dopravy od roku 1996. 

 

Sídlo spoločnosti: Dvorčianska 72, 949 05 Nitra - Dolné Krškany  

Deň zápisu do obchodného registra: 3.5.2006 

IČO: 36 356 743 

Základné imanie: 600 000 Sk 

Spoločníci: Ľubomír Kostoláni – vklad 540 000 Sk 

 Ján Kostoláni – vklad 60 000 Sk 

Konatelia: Ľubomír Kostoláni 

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. 

OKEČ: 60.24 

Vložka číslo:  18059/N  
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3.1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti RALU, s.r.o. 

 
Obrázok 4: Organizačná štruktúra spoločnosti RALU, s.r.o. 

Zdroj: interné materiály spoločnosti, spracoval: autor 

 

 

3.1.2  História firmy 

3.9.1996   –  firma RALU vznikla na základe koncesnej listiny Jána Kostolániho 

udelenej OÚ v Nitre, činnosť v autodoprave a zasielateľstve 

1998-2000 – zabezpečovanie vnútroštátnej nákladnej dopravy s dvoma pracovníkmi, 

z ktorých jeden bol majiteľ koncesie a dvoma nákladnými vozidlami 

značky Mercedes 809D 

15.8.2000 –  Ľubomír a Ján Kostoláni založili RALU- združenie a dohodli sa na podiele 

na zisku v pomere 9:1. Vedúcim pracovníkom firmy sa stal Ľubomír 

Kostoláni a stal sa aj poverenou osobou na vedenie jednoduchého 

Riaditeľ spoločnosti

Vodič 1 Vodič 2 Vodič 3 Vodič n

Ekonóm Manažér kvality

Špeditér

Dispečér - technická 
realizácia
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účtovníctva za združenie. 

– zakúpenie ďalších nákladných vozidiel značky MAN, prijatý nový 

zamestnanec 

2001 – dynamický rozvoj obchodných aktivít, personálne vybavenie a technické 

zabezpečenie, preprava do celej Európy, pracovné miesto ekonómky 

2002 – pracovné miesto manažérky, zakúpené ďalšie kamióny najmä značky 

MAN, vytvorené nové pracovné miesta vodičov 

2005 –  novovzniknutá pozícia špeditéra a dispečera 

3.5.2006  –   transformácia združenia  na spoločnosť RALU, s.r.o. 

  2009  –  spoločnosť zamestnáva 20 ľudí a disponuje s vozovým parkom o veľkosti 

jedenásť nákladných automobilov 

 

 

3.1.3 Transformácia RALU – združenia na spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

 

Dôvodov, ktoré viedli RALU – združenie k zmene formy podnikania bolo 

viacero. V posledných rokoch sa firma rozrastala, a tak sa jej riadenie stávalo 

zložitejšie. Združenie fyzických osôb nebolo veľmi dôveryhodné najmä 

u medzinárodných obchodných partnerov, ktorí túto formu podnikania bez právnej 

subjektivity nepoznali. Taktiež  spôsobovalo problémy napr. pri vybavovaní úverov 

alebo pri vybudovaní novej organizačnej štruktúry s efektívnejším systémom riadenia, 

ktorá by pomohla pri ďalšom vývoji podnikateľskej činnosti.  

 

Aby sa firma vyhla komplikáciám, ktoré združenie so sebou prináša a zvýšila si 

dôveryhodnosť medzi svojimi zákazníkmi, rozhodla sa pre transformáciu na spoločnosť 

s ručením obmedzeným. Výhodou tejto právnej formy podnikania je ručenie za záväzky 

spoločníkov do výšky nesplatených vkladov, na rozdiel od združenia FO, kde je ručenie 

spoločné a nerozdielne celým svojim majetkom.  
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RALU – združenie viedlo iba jednoduché účtovníctvo, ktoré sa pri rozrastaní 

firmy stalo nevyhovujúce a neprehľadné. Výhody a nevýhody jednoduchého 

účtovníctva pre RALU – združenie môžeme zhrnúť v týchto bodoch: 

 

Výhody: 

1. Daňový základ účtovnej jednotky, ktorá účtuje v sústave jednoduchého 

účtovníctva, zvyšujú iba tie príjmy, ktoré boli uhradené od zákazníkov. 

2. Daňový základ účtovnej jednotky, ktorá účtuje v sústave jednoduchého 

účtovníctva, znižujú iba tie výdaje, ktoré boli uhradené dodávateľom. 

 

Nevýhody: 

1. Jednoduché účtovníctvo sleduje iba príjmy a výdaje, čo bolo pre firmu 

neprijateľné z dôvodu potreby sledovania nákladov, a to podľa druhu, ako aj 

rozdelenia na režijné a priame, čo umožňuje analytická evidencia. To by firme 

výrazne pomohlo pri stanovovaní predbežných cien svojich služieb.  

2. Pri rozšírení vozového parku bolo potrebné sledovať náklady na údržbu 

a opravu nákladných automobilov a tvorbu rezerv    

 

Na základe zmluvy o združení podľa §§ 829-841 ObčZ. združenie fyzických 

osôb nemá právnu subjektivitu (t.j. práva a povinnosti sa vzťahujú vždy na konkrétneho 

člena združenia a aj právne úkony robí každý člen združenia vo svojom mene 

samostatne), nie je možná jeho priama transformácia na obchodnú spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Transformácia je možná iba takým spôsobom, že jednotlivé fyzické 

osoby, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu spoločne obchodnú spoločnosť založiť a 

majetok, ktorí nadobudli podnikaním ako fyzické osoby, do novovzniknutej spoločnosti 

previesť. 1 

 

 RALU – združenie si spomedzi viacerých variantov transformácie na spoločnosť 

s ručením obmedzeným vybrala možnosť, kde k založeniu s.r.o. dôjde ešte počas trvania 

podnikania formou združenia fyzických osôb. Základné imanie spoločnosti RALU, 

                                                 
1 DOBŠOVIČ, D. Transformácia FO- podnikateľa na obchodnú spoločnosť. Poradca, 2005, november- 

december 2005, roč. 14, č. 6, s. 382- 407. ISSN 1335-1583 
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s.r.o. je tvorené z peňažných vkladov majiteľov a je stanovené vo výške 600 000 Sk. 

Existencia združenia sa dočasne zachovala a majetkové hodnoty FO sa prevádzali ich 

postupným odpredajom alebo darovaním s tým, že dopravné služby sa poskytovali stále 

ako celok – či v rámci združenia FO bez právnej subjektivity alebo už pod hlavičkou 

RALU, s.r.o. Tým si spoločnosť zachovala niektoré výhody celistvosti vozového parku, 

ako napr. rabaty u obchodných partnerov alebo refundáciu zahraničnej DPH.        

 

V roku 2007 sa vedenie spoločnosti rozhodlo, že špedičné služby bude 

poskytovať novovzniknutá spoločnosť RALU, s.r.o., kým dopravné služby ešte RALU 

– združenie. Riešilo sa to tak, že s.r.o. novonadobudnutý nákladný automobil spätne 

prenajala združeniu na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Vlastníkom 

nákladného automobilu bola s.r.o., ale služby boli poskytované na základe platnej 

koncesie člena RALU – združenie. Z tohto dôvodu sú účtovné výkazy za rok 2007  

skreslené. Je tam zarátaný len zisk zo špedície a nie z prepravných služieb, ktoré 

vykonávalo ešte RALU – združenie. K 1.1.2008 boli už všetky automobily prevedené 

na RALU, s.r.o. a RALU – združenie zaniklo.    

 

 

3.2 Činnosti firmy 

 Podľa obchodného registra Slovenskej republiky medzi predmety činnosti 

spoločnosti RALU, s.r.o. patria: 

• Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti 

• Predaj ojazdených motorových vozidiel 

• Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá 

• Prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, stavebných strojov 

a zariadení 

• Prenájom strojov a prístrojov 

• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

v rozsahu voľných živností 

• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 
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• Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do 

celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

• Zasielateľstvo 

• Vnútroštátna nákladná cestná doprava 

• Medzinárodná cestná nákladná doprava 

 
 Spoločnosť RALU, s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá najmä medzinárodnou cestnou 

nákladnou dopravou do krajín EÚ, hlavnými destináciami sú najmä Španielsko, 

Portugalsko a Taliansko. Spoločnosť prepravuje rôznorodý tovar do 24 t  pomocou 

kvalitných, technicky overených vozidiel. 

 

Ľubomír a  Ján Kostoláni sú držiteľmi ohlasovacích - voľných a koncesovaných 

živností, ktoré sú potrebné na vykonávanie daných činností.  

 

Na základe ohlasovacích – voľných živností vykonávajú: 

• Sprostredkovanie obchodu- osobné automobily, autodiely a súčiastky 

• Predaj osobných automobilov, autodielov a súčiastok 

• Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do 

celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla 

 

Koncesované živnosti: 

• Vnútroštátna cestná nákladná doprava 

• Medzinárodná cestná nákladná doprava 

• Zasielateľstvo 

 

 Pre podnikanie v oblasti medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy je nevyhnutná 

držba koncesovanej živnosti na vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu, ako aj 

rozhodnutie krajského úradu pre dopravu na pozemných komunikáciách a osvedčenie 

od ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii. 
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3.2.1 Vývoj tržieb firmy 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť prehľad tržieb spoločnosti RALU, 

s.r.o. za jednotlivé mesiace rokov 2007 a 2008: 

 

 
Graf 1: Vývoj tržieb spoločnosti RALU, s.r.o. 

Zdroj: interné materiály spoločnosti, spracoval: autor 

 

Z grafu vyplýva, že spoločnosť zaznamenáva klesajúcu tendenciu vývoja tržieb. 

V tomto trende sa pokračuje aj v roku 2009, čo je pre spoločnosť negatívne. Tržby 

začali klesať približne v polovici roku 2008, kedy sa začali objavovať prvé príznaky 

hospodárskej krízy. Najväčší prepad sa prejavuje v špedičných službách.  
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3.2.2 Personálny vývoj

Spoločnosť v súč

13 vodičov a 5 administratívnych pracovníkov.

 

Prehľad počtu zamestnancov od 

Pracovníci 2001 

Majitelia 2 

Admin. 

zamestnanci 
0 

Vodiči 4 

Celkom 6 

Tabuľka 3: Počet a štruktúra 

Zdroj: interné materiály spolo

 

Počet majiteľov je od za

dochádza v počte vodič

nákladných automobilov.

  

Grafické znázornenie poč

Graf 2: Personálny vývoj spolo

Zdroj: interné materiály spolo
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Personálny vývoj 

súčasnosti zamestnáva 20 zamestnancov, z čoho sú dvaja majitelia, 

5 administratívnych pracovníkov. 

tu zamestnancov od roku 2001: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2 2 2 2 2 2

1 2 2 4 4 4

6 7 9 11 12 12

9 11 13 17 18 18

štruktúra zamestnancov spoločnosti RALU, s.r.o. 

Zdroj: interné materiály spoločnosti, spracoval: autor 

ľov je od začiatku podnikania nemenný. K najvyšším zmenám 

te vodičov, čo súvisí s rozvojom podnikania a stále vä

automobilov. 

Grafické znázornenie počtu pracovníkov a ich zloženie: 

: Personálny vývoj spoločnosti  

interné materiály spoločnosti, spracoval: autor 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vývoj štruktúry pracovníkov 

čoho sú dvaja majitelia, 

2007 2008 2009 

2 2 2 

4 5 5 

12 13 13 

18 20 20 

najvyšším zmenám 

stále väčším počtom 

 

Vodiči

Admin. zamestnanci

Majitelia
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3.3 Aktuálna situácia na trhu 

V porovnaní s ostatnými službami prepravovania tovaru, ako je železnica, 

letecká alebo lodná doprava, patrí nákladná automobilová doprava medzi rozvíjajúce sa 

obory. Je to najmä vďaka relatívnej rýchlosti, operatívnosti a nezabudnuteľný faktor je 

aj relatívna cenová dostupnosť tejto formy prepravy. 

 

Vstupom Slovenska do Európskej únie v máji roku 2004, a tým pádom aj 

vstupom do colnej únie, sa otvorili cestnej medzinárodnej doprave nové možnosti. 

Došlo k výraznej liberalizácii dopravného trhu hlavne z hľadiska medzinárodnej 

kamiónovej dopravy. Dôležitou zmenou bolo, že sa zamedzili prestoje kamiónov na 

hraniciach a colniciach, zrušili sa bezcolné limity prepravy pohonných hmôt 

v kamiónoch, ktoré boli stanovené na 200 litrov. Neplatí už povinnosť dopravcov mať 

povolenie pre medzinárodnú prepravu vecí, ktoré bolo potrebné pri vstupe do krajín 

v EÚ. Toto povolenie vydávalo združenie cestných dopravcov ČESMAD a počet týchto 

povolení bol viazaný na počet registrovaných kamiónov určitého dopravcu. V súčasnej 

dobe sú tieto zahraničné povolenia nutné len pri preprave tovaru do krajín, ktoré 

nepatria do EÚ.  Na druhej strane sa vstupom SR do EÚ výrazne zvýšila konkurencia 

v oblasti medzinárodnej dopravnej prepravy, keďže zahraničné spoločnosti majú 

jednoduchší vstup do našej krajiny a vedia ponúknuť výrazne nižšie ceny. 

 

3.3.1 Finančná kríza 

Súčasná hospodárska kríza, ktorá je podľa mnohých odborníkov najhoršia od 

čias svetovej hospodárskej krízy v medzivojnovom období, sa začala prejavovať už 

v roku 2007, na konci augusta 2007 zasiahla finančné trhy po celom svete. (20) 

 

Impulzom vzniku krízy bola kríza realitného trhu USA, ktorá vznikla ako 

dôsledok poskytovania rizikových hypoték obyvateľom s nižším životným štandardom. 

Banky ich získavali ponúkaním pôžičiek s nízkym úrokom. Avšak finančné trhy sa 

začali čoskoro prepadať. Hypotekárne ústavy nemali z čoho poskytovať ďalšie úvery 

a návratnosť poskytnutých pôžičiek začala byť takmer nulová, investície do finančného 
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sektora neprichádzali. Domácnosti v USA sú veľmi zadlžené a z dôvodu neschopnosti 

splácania svojich úverov im banky nehnuteľnosti zobrali. (20) 

 

Ďalším dôvodom vzniku hospodárskej krízy je dlhová ekonomika. Mnoho ľudí, 

podnikateľov, firiem a aj celé štáty žijú v dnešnej dobe na dlh. V minulosti bola hodnota 

peňazí krytá zlatom, moderné bankovníctvo to však zrušilo. Problém nastal v okamihu, 

keď sa ukázalo, že mnohé pohľadávky, na ktorých je hodnota peňazí závislá, môžu byť 

nedobytné. Tieto náhle straty ohrozili platobnú schopnosť bánk a vyžiadali si rýchly 

zásah štátov. (20) 

 

Finančná kríza, ktorá sa o čosi neskôr dostala aj do Európy a postihla celú 

Európsku úniu, v značnej miere poznačila aj nákladnú dopravu. Slovensko je krajina 

s rozvinutým automobilovým a hutníckym priemyslom, a práve táto oblasť je krízou 

najviac poznačená. V porovnaní napr. so železnicami, ktoré sú pod ochranou štátu, 

kamiónová preprava chránená nie je a pokles výkonov v cestnej nákladnej doprave sa 

podľa Združenia cestných dopravcov Slovenska ČESMAD odhaduje až na 30 až 40% 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. (21) 

 

Keďže mnoho prepravných a špedičných firiem prišlo o svoje zákazky, o značnú 

časť svojich tržieb a ich kamióny nie sú vyťažené, boli nútení ich odstaviť a v mnohých 

prípadoch aj vracať leasingovým spoločnostiam, pretože nie sú schopní splácať 

leasingy. Ani zlacnenie nafty nepomohlo prepravcom v kríze, vzniká veľký nadbytok 

kamiónov a spoločností, ktoré ponúkajú medzinárodné  prepravné a špedičné služby. 

Hlavne tento faktor sa podpísal pod situáciu, že firmy z hrozby nepokrytia si svojich 

nákladov a z neschopnosti splácať svoje leasingy sa v takej miere bijú o zákazky, že 

prepravujú tovar značne pod cenu, a tak stláčajú cenu za prepravné služby rapídne 

smerom dolu. Suma za prepravné im v mnohých prípadoch ani nepokryje celkové 

náklady spojené s prepravou a sú likvidačné. Mnohí podnikatelia tak bojujú o prežitie. 

 

Finančná kríza zasiahla aj spoločnosť RALU, s.r.o. Aj keď firma mala viaceré 

dlhodobé dohody, resp. zmluvy so svojimi zákazníkmi a nevykonávala svoje prepravy 

len nárazovo, mnohí stáli zákazníci spoločnosti rapídne znížili ceny za prepravu, čo 
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bolo pre spoločnosť neprijateľné, a preto prišla o kľúčových zákazníkov a značnú časť 

tržieb. Medzi zákazníkmi spoločnosti RALU, s.r.o. boli aj subdodávatelia pre 

automobilový priemysel, ktorý je finančnou krízou najviac zasiahnutý, čo znamená 

ďalší odliv zákaziek. Napriek všetkému firma ešte zvláda splácať záväzky 

z leasingových zmlúv a nebola nútená úplne odstaviť svoje nákladné automobily. 

Spoločnosť si musí uvedomiť, že naftu môže nakupovať na faktúru so splatnosťou 15 

dní. Faktúra je vystavená stále po dvoch týždňoch tankovania, čiže vzniká mesačný sklz 

pri platení. Tento faktor, že naftu má „na úver“, musí spoločnosť zohľadniť pri úvahách 

o odstavení nákladných automobilov, pretože faktúry za naftu jej budú chodiť ešte min. 

dva týždne po ukončení činnosti automobilov. Pri mesačnej spotrebe cca 30 000-35000 

litrov ide o nezanedbateľnú finančnú položku, ktorú si musí spoločnosť uvedomiť pri 

opatreniach v dobe hospodárskej krízy. Pozitívne je, že spoločnosť nie je zaťažená 

žiadnym „externým“ úverom a nie je ani preleasingovaná. V súčasnosti spláca leasing 

za päť nákladných automobilov, z čoho tri budú ku koncu  roku 2009 splatené.  

 

Spoločnosť odhaduje, že v dôsledku finančnej krízy jej poklesli zákazky      

o 20-30 %. Čoraz aktuálnejšou sa stáva otázka prepúšťania zamestnancov, pretože 

kamióny nie sú vyťažené na 100 %, a tým pádom nie je potreba zamestnávať toľkých 

vodičov, ako aj administratívnych pracovníkov. Majitelia spoločnosti si ale uvedomujú, 

aké problémy to môže spôsobiť konkrétnym osobám, ktoré by v období globálnej krízy 

prišli o zamestnanie, a preto sa snažia tomuto kroku zabrániť, avšak na úkor nákladov.  

 

3.4 Finančná analýza spoločnosti RALU, s.r.o. 

Vo finančnej analýze sa zameriam len na zistenie hodnôt pomerových 

ukazovateľov. Podľa môjho názoru nie je nutné vypočítavať v období finančnej krízy 

určité trendy, ktorými sa spoločnosť uberá, keďže v tomto čase sa smer jej podnikania 

viditeľne mení, silnie boj o zákazníka a spoločnosť musí riešiť problémy, ktoré predtým 

hrozbami vôbec neboli.  

 

Z dôvodu transformácie firmy RALU – združenie na spoločnosť s ručením 

obmedzeným v polovici roku 2006, budem analyzovať len roky 2007 a 2008.  
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Pred rokom 2007 bolo vedené len jednoduché účtovníctvo a účtovné údaje 

neboli veľmi kvalitné. RALU – združenie si z dlhodobého hľadiska odkladalo 

a presúvalo do nasledujúcich účtovných období daňovú povinnosť z nezaplatených 

faktúr. Takto vznikala tzv. „metóda snehovej gule“, ktorá nabaľuje výšku daňového 

základu pre budúce obdobia. Preto je pre spoločnosť výhodné, že v súčasnosti už má 

podvojné účtovníctvo a zdanili sa tak „hriechy“ minulých rokov. 

 

3.4.1 Ukazovatele likvidity 

Likvidita je schopnosť podniku premeniť majetok na peňažné prostriedky. 

Ukazovatele likvidity odpovedajú na otázku, či je podnik schopný včas splatiť svoje 

krátkodobé záväzky a vysvetľujú vzťah medzi obežnými aktívami a krátkodobými 

záväzkami. 

 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad vypočítaných hodnôt ukazovateľov likvidity: 

 

 
Tabuľka 4: Ukazovatele likvidity 

Zdroj: autor 

 

Ukazovateľ bežnej likvidity – likvidita 3. stupňa: 

Nazýva sa tiež ako pomerový ukazovateľ pracovného kapitálu a ukazuje, 

koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky spoločnosti. Tzn. koľkokrát je 

spoločnosť schopná uspokojiť svojich veriteľov, keby premenila všetky svoje aktíva 

v danom okamihu v hotovosť. 

 

Hodnoty bežnej likvidity by sa mali pohybovať v intervale 1,5 až 2,5. Bežná 

likvidita spoločnosti RALU, s.r.o. sa v roku 2007 pohybuje mierne pod týmto 

intervalom, avšak v roku 2008 už v doporučených hodnotách. 

 

 

Ukazovatele likvidity 2008 2007

bežná likvidita 2,24 1,30

pohotová likvidita 2,24 1,30

okamžitá likvidita 0,23 0,21
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Ukazovateľ pohotovej likvidity – likvidita 2. stupňa: 

Meria platobnú schopnosť podniku po odčítaní zásob z obežných aktív. Keďže 

spoločnosť RALU, s.r.o. je firma, ktorá sa zaoberá poskytovaním službami a nie je to 

výrobná spoločnosť, nedrží si žiadne zásoby, a preto sa hodnoty pohotovej likvidity 

rovnajú hodnotám bežnej likvidity. Hodnoty pohotovej likvidity by sa mali pohybovať 

v intervale 1 – 1,5. V roku 2008 sú hodnoty vyššie ako je potrebné, čo je spôsobené už 

spomínanými nulovými zásobami a tým, že spoločnosť nie je v roku 2008 zaťažená 

žiadnym úverom.  

 

Ukazovateľ okamžitej likvidity – likvidita 1. stupňa: 

 Pre ukazovateľ okamžitej likvidity sa využíva namiesto obežných aktív len ich 

najlikvidnejšia časť, a to peniaze v hotovosti a na bežných účtoch, čiže finančný 

majetok.  

 

 Vypočítané hodnoty sa pohybujú v intervale doporučených hodnôt, ktoré by sa 

mali pohybovať v rozmedzí 0,2 – 0,5. Približujú sa k dolnej hranici tohto intervalu, čo 

je pre firmu vo veľkej miere efektívne, ale na druhej strane aj viac riskantné, že nebude 

schopná splatiť svoje krátkodobé záväzky.   

 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť hodnoty likvidity za jednotlivé roky 

zobrazené graficky: 

 
Graf 3: Ukazovatele likvidity 

Zdroj: autor 
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3.4.2 Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi 

financovania firmy, merajú rozsah, v akom firma používa k financovaniu dlhy (teda 

zadlženosť firmy).  

 

 
Tabuľka 5: Ukazovatele zadlženosti 

Zdroj: autor 

 

Celková zadlženosť: 

Tento ukazovateľ býva nazývaný taktiež ako ukazovateľ veriteľského rizika. 

S jeho rastom totiž rastie i riziko, že veritelia prídu o investovaný kapitál, pretože 

podnik sa nadmerným zadlžením dostane do finančnej tiesne. 

 

Celková zadlženosť by sa mala pohybovať okolo 50 - 60 %. V našom prípade je 

celková zadlženosť vyššia, čo je spôsobené vysokou hodnotou najmä dlhodobých 

záväzkov, ktoré sú dôsledkom transformácie združenia na spoločnosť s ručením 

obmedzeným.  

 

Transformácia združenia na s.r.o. prebehla tak, že základný kapitál bol 

stanovený na 600 000 Sk a potrebné finančné prostriedky na podnikanie boli do 

spoločnosti vložené vo forme pôžičky od spoločníkov na základe zmluvy o pôžičke.  

Bolo to riešené týmto spôsobom, pretože v prípade nepeňažných vkladov do základného 

kapitálu vzniká povinnosť súdnoznaleckých posudkov, a tak by vznikali zbytočné 

výdavky a administratívna náročnosť. Okrem toho by musela byť činnosť prerušená na 

celé obdobie, kým by sa všetky autá prepísali na s.r.o. 

 

Koeficient samofinancovania: 

Je doplnkom k ukazovateľu celkovej zadlženosti a vyjadruje pomer vlastného 

imania k celkovým aktívam. Koeficient samofinancovania spoločnosti RALU, s.r.o. sa 

Ukazovatele zadlženosti 2008 2007

celková zadlženosť 0,86 0,96

koeficient samofinancovania 0,14 0,04

koeficient úrokového krytia 6,88 5,53

doba splácania dlhu 4,76 9,75
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pohybuje na relatívne nízkej úrovni, čo je spôsobené už spomínanou transformáciou 

spoločnosti, nastaveným nízkym základným kapitálom a vysokými dlhodobými 

záväzkami.  

 

Koeficient úrokového krytia: 

Tento ukazovateľ informuje o tom, koľkokrát zisky prevyšujú úroky, ktoré je 

podnik povinný platiť. Bežne dosahované hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 3 až 6. 

Koeficient úrokového krytia má v analyzovanom období stúpajúcu tendenciu, v roku 

2007 bol tento koeficient na úrovni cca 5,5, v roku 2008 prevyšuje zisk nákladové 

úroky v spoločnosti RALU, s.r.o. skoro sedemkrát.  

 

Doba splácania dlhu: 

 Tento ukazovateľ udáva, za koľko rokov by bol podnik pri súčasnej 

výkonnosti schopný splatiť svoje záväzky. Spoločnosť vykazuje v roku 2007 hodnotu 

skoro 10 rokov, v roku 2008 je to už o niečo menej – niečo viac ako 4 roky, čo sa 

približuje k oborovému priemeru.  

 

Na nasledujúcom grafe sú znázornené ukazovatele zadlženosti za analyzované obdobie: 

 
Graf 4: Ukazovatele zadlženosti 

Zdroj: autor 
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3.4.3 Ukazovatele rentability 

Tieto ukazovatele dávajú do pomeru zisk a výšku zdrojov, ktoré boli použité 

k jeho dosiahnutiu. Sú vyjadrené v  %. 

 

 
Tabuľka 6: Ukazovatele rentability 

Zdroj: autor 

 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI: 

Ide o pomer celkového zisku s výškou podnikových zdrojov, ktoré boli potrebné 

k jeho dosiahnutiu. Ukazovateľ vyjadruje, s akou účinnosťou pôsobí celkový kapitál 

vložený do firmy nezávisle na zdroji financovania. Udáva, koľko prevádzkového 

hospodárskeho výsledku pripadá na jednu investovanú korunu.  

 

 V prípade analyzovanej spoločnosti môžeme vidieť v roku 2008 nárast o viac 

než 10% oproti roku 2007, čo je výsledkom vyššieho prevádzkového výsledku za rok 

2008. Rentabilitu vloženého kapitálu môžeme hodnotiť za rok 2008 veľmi pozitívne.    

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA: 

Tento ukazovateľ meria výkonnosť a produkčnú silu podniku. Ide o pomer 

čistého zisku k celkovým aktívam a meria výnos na aktíva po odčítaní úroku a daní 

vyjadrený v %.   

 

Rentabilita celkového kapitálu za rok 2008 výrazne stúpla, čo je vďaka vyššiemu 

hospodárskemu výsledku po zdanení, ktorý vzrástol viac ako trojnásobne oproti roku 

2007.  

 

 

 

 

Ukazovatele rentability 2008 2007

ROI 15,76 5,68

ROA 11,56 3,20

ROE 83,85 73,98

ROS 4,81 1,63
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Rentabilita vlastného kapitálu – ROE: 

Miera ziskovosti z vlastného kapitálu je ukazovateľom, ktorým vlastníci 

(akcionári, spoločníci a ďalší investori) zisťujú, či ich kapitál prináša dostatočný výnos, 

či sa využíva s intenzitou odpovedajúcou veľkosti ich investičného rizika. 

 

 Ukazovateľ rentabilita vlastného kapitálu spoločnosti RALU, s.r.o. vykazuje 

veľmi vysoké hodnoty, čo je pre vlastníkov veľmi uspokojivé. Je to výsledok pomeru 

vlastného a cudzieho kapitálu v spoločnosti. Odporúča sa vyššia hodnota ROE ako 

ukazovateľa ROA, čo analyzovaná spoločnosť spĺňa.  

 

Rentabilita tržieb – ROS 

Ukazovateľ ROS sa počíta ako podiel zisku po zdanení a tržieb a ukazuje zisk na 

korunu obratu. Výkony merajú, ako účinne firma využije všetky svoje prostriedky k 

vytvoreniu svojich produktov a služieb.   

 

 V spoločnosti RALU, s.r.o. sa v roku 2008 hodnota rentability tržieb 

strojnásobila. V tomto rastúcom trende by mohla spoločnosť aj naďalej pokračovať 

a hodnotu ROS stále zvyšovať.  

 

 

Nasledujúci graf znázorňuje hodnoty ukazovateľa rentability za roky 2008 a 2007.  

 
Graf 5: Ukazovatele rentability 

Zdroj: autor 
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3.4.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú, ako efektívne firma hospodári so svojimi aktívami. 

Ak ich má viac než je účelné, vznikajú jej zbytočné náklady, a tým má i nižší zisk. Ak 

ich má nedostatok, tak sa musí vzdať mnohých potenciálne výhodných podnikateľských 

príležitostí a prichádza o výnosy, ktoré by mohla získať. 

 

 
Tabuľka 7: Ukazovatele aktivity 

Zdroj: autor 

 

Obrat celkových aktív: 

 Tento ukazovateľ udáva, koľkokrát sa majetok spoločnosti obráti na tržby. Má 

význam pri rozhodovaní o tom, či obstarať ďalší produkčný investičný majetok. 

Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1,6 až 3. V oboch analyzovaných rokoch sa 

spoločnosť RALU, s.r.o. pohybuje v tomto intervale. 

 

Obrat stálych aktív: 

 Vyjadruje využitie stálych aktív (napr. budov, strojov, ostatných zariadení, atď.). 

Výsledky sa uvádzajú ako počet obrátok za rok a požadované hodnoty tohto 

ukazovateľa by mali byť väčšie než u obratu celkových aktív, čo je v našom prípade 

splnené.  

 

Doba obratu zásob: 

 Spoločnosť RALU, s.r.o. poskytuje služby, a preto nedrží žiadne zásoby. 

Ukazovateľ doby obratu zásob je z tohto dôvodu nulový.  

 

 

 

Ukazovatele aktivity 2008 2007

obrat celkových aktív 2,40 1,96

obrat stálych aktív 5,96 3,83

doba obratu zásob 0,00 0,00

doba obratu krátkodob. pohľadávok 79,83 72,42

doba obratu záväzkov z obch. styku 39,87 62,66



 

Doba obratu krátkodobých obchodných poh

 Táto doba nám udáva po

v pohľadávkach, čiže ide o

Doba splatnosti faktúr spolo

ukazovateľa sa približujú až k

mnohí zákazníci majú finan

Spoločnosť by mala zlepši

o finančné prostriedky, ktoré sú v

 

Doba obratu záväzkov z

 Vyjadruje, ako dlho podnik odkladá platby svojim dodávate

každej firmy je čerpať tzv. „lacný úver“. Spolo

takmer dvakrát nižšiu dobu obratu záväzkov ako poh

 

Nasledujúci graf znázorň

Graf 6: Ukazovatele aktivity

Zdroj: autor 
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Doba obratu krátkodobých obchodných pohľadávok: 

Táto doba nám udáva počet dní, v priebehu ktorých je inkaso zadržiavané 

iže ide o dobu od okamihu predaja do doby platby od odberate

Doba splatnosti faktúr spoločnosti RALU, s.r.o. je nastavená na 60 dní, hodnoty tohto 

a sa približujú až k 80 dňom. Táto situácia je dôsledkom finan

mnohí zákazníci majú finančné problémy, a preto platbu záväzkov stále odkladajú. 

 by mala zlepšiť systém vymáhania pohľadávok, pretože sa tým ukracuje 

y, ktoré sú v nesplatených pohľadávkach viazané. 

Doba obratu záväzkov z obchodného styku 

ako dlho podnik odkladá platby svojim dodávate

ť tzv. „lacný úver“. Spoločnosť RALU, s.r.o. dosahuje v

takmer dvakrát nižšiu dobu obratu záväzkov ako pohľadávok, čo pre ň

ázorňuje ukazovatele aktivity za analyzované obdobie:

: Ukazovatele aktivity 
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3.4.5 Sústavy pomerových ukazovateľov 

Výhodou analýzy sústav ukazovateľov je najmä to, že výsledkom je jedno číslo, 

ktoré nám dáva jasnú predstavu o podniku a jeho finančnej situácii. V diplomovej práci 

sa budem zaoberať ukazovateľmi Quicktest a Altmanov index.  

 

 

3.4.5.1 Quicktest 

Quicktest sa skladá zo sústavy štyroch rovníc, na základe ktorých sa hodnotí 

situácia v podniku. Prvé dve rovnice hodnotia finančnú stabilitu firmy, druhé dve 

hodnotia výnosovú situáciu. Výsledkom, ktoré týmto postupom získame, priradíme 

bodovú hodnotu.  

 

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť vypočítané hodnoty jednotlivých ukazovateľov 

a pridelené body: 

 
Tabuľka 8: Rovnice Quicktestu  

Zdroj: autor 

 

Na základe bodového ohodnotenia jednotlivých rovníc sme zistili finančnú stabilitu 

a výnosovú situáciu spoločnosti RALU, s.r.o. : 

 

 
Tabuľka 9: Quicktest 

Zdroj: autor 

 

Hodnota Body Hodnota Body
R1= Vlastný kapitál/Celkové Aktíva 0,14 2 0,04 1
R2= (Cudzie zdroje-Fin. majetok)/ 
Prevádzkový cash flow

4,76 1 9,75 2

R3= EBIT/ Celkové Aktíva 0,16 4 0,06 1
R4= Prevádzkový cash flow/ Tržby 0,07 2 0,05 1

2008 2007

Quicktest 2008 2007

Hodnotenie finančnej stability 1,50 1,50

Hodnotenie výnosovej situácie 3,00 1,00

Hodnotenie celkovej situácie 2,25 1,25
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 Vypočítané hodnoty za rok 2007 sú pomerne nízke, a to najmä z dôvodu, že 

značná časť prepravy sa vykonávala ešte pod RALU – združenie a nie RALU, s.r.o. Rok 

2007 bol pre spoločnosť prelomový, preto sú aj výsledky finančných ukazovateľov 

skreslené. V roku 2008 vykazuje spoločnosť už lepšie bodové hodnotenie. V obidvoch 

analyzovaných rokoch sa hodnoty nachádzajú v tzv. šedej zóne (1-3 body). Spoločnosti 

nehrozia finančné problémy, ale jej bonita by mohla byť ešte vyššia.  

 

Grafické znázornenie ukazovateľa Quicktest: 

 
Graf 7: Quicktest 

Zdroj: autor 

 

 

3.4.5.2 Altmanov index 

Altmanov index nám jedným číslom dáva predstavu o tom, či podnik bude 

prosperovať alebo mu hrozí bankrot a predpovedá hroziace krízy v nasledujúcich dvoch 

rokoch. Zahrňuje všetky zložky finančného zdravia a metodika je založená na 5 

ukazovateľoch. 

 

Optimálne hodnoty tohto ukazovateľa sú vyššie ako 2,9, čo analyzovaná 

spoločnosť v roku 2008 spĺňa. Znamená to, že je bez finančných problémov a v blízkej 

dobe by jej nemalo hroziť riziko bankrotu.  
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Vypočítané hodnoty Altmanovho indexu: 

 
Tabuľka 10: Altmanov index 

Zdroj: autor 

 

Grafické znázornenie hodnôt Altmanovho indexu: 

 
Graf 8: Altmanov index 

Zdroj: autor 

 

3.5 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je založená na skúmaní sociálnych, legislatívnych, 

ekonomických, ako aj politických a technologických faktorov, ktoré majú vplyv na 

firmu a jej fungovanie.   

 

Sociálne faktory: 

Medzi sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú prepravnú a špedičnú spoločnosť, 

môžeme zaradiť hustotu obyvateľstva oblastí, v ktorých spoločnosť RALU, s.r.o. pôsobí 

a spolupracuje. K 31. decembru 2008 mala Slovenská republika  5 412 254 obyvateľov, 

z toho v Nitrianskom kraji 706 375, v okrese Nitra 164 365, v meste Nitra 83 265 

obyvateľov. Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom 
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sa nachádza 350 obcí, z ktorých 15  má štatút mesta.  V mestách žije približne 48,5 % 

obyvateľov v kraji.  

 

Hustota zaľudnenia obyvateľstva SR k 31.12.2007 bola 110,1 obyvateľov na 1 

km2. Je zaujímavé sledovať hustotu zaľudnenia krajín, s ktorými spoločnosť RALU, 

s.r.o. najviac obchoduje. Hustota obyvateľstva v Španielsku bola 85,1/ km2 (rok 2008), 

v Portugalsku 114/ km2 (k roku 2005), v Taliansku 193/ km2 (rok 2006).   

 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť demografickú krivku SR: 

 
Graf 9: Demografická krivka 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

 Z grafu vyplýva, že dochádza k starnutiu obyvateľstva, rodí sa stále menej detí 

a pribúdajú dôchodcovia. Predpokladá sa, že v tomto trende sa bude pokračovať aj 

v budúcnosti. Dôchodcovia nie sú limitovaní časom, preto radšej kupujú častejšie 

v menších množstvách, tým pádom musia byť častejšie dodávky do obchodov a na 

nákladnú dopravu to má pozitívny vplyv.   
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Na Slovensku sú len dve mestá, ktoré majú počet obyvateľov vyšší ako 100 000 

– je to Bratislava a Košice. Ostatné sú s počtom do 100 000 obyvateľov a je tu ešte 

veľký počet dedín. Nákladná cestná automobilová preprava je potrebná práve pre tie 

miesta, kde nie je dobrá dostupnosť a kde nie je ani žiadna iná možnosť prepravy. 

 

Legislatívne faktory: 

Medzinárodnú nákladnú dopravu ovplyvnila zmena legislatívy vstupom 

Slovenska do EÚ , a to najmä zákon o DPH, konkr. z.č. 222/2004 Zb. Zmeny nastali 

hlavne pri uplatňovaní DPH na poskytovanie prepravných služieb a sprostredkovanie 

prepravných služieb. Intrakomunitárne poskytovanie prepravných 

a sprostredkovateľskych služieb sa stalo predmetom dane, kým pred vstupom do EÚ 

boli tieto plnenia od dane oslobodené. Spoločnosti, ktoré sa venujú medzinárodnej 

nákladnej preprave, majú nárok na vrátenie DPH z členských štátov EÚ. Zahraničná 

DPH ovplyvňuje náklady dopravných firiem priamo, zatiaľ čo domáca DPH má vplyv 

hlavne na cash flow a nepriamo i na náklady firmy. 

 

 Začlenením SR do EÚ, a teda i do colnej únie, priniesla dopravným firmám 

mnohé zmeny. Zrušila sa napr. povinnosť mať medzinárodné povolenie na prepravu 

vecí do krajín EÚ,  zrušili sa bezcolné limity prepravy pohonných hmôt v kamiónoch, 

ako aj čakanie na hraniciach a colniciach. 

 

 V nákladnej automobilovej preprave sa stále zvyšujú podmienky a nároky na 

prepravu, čo v dôsledku znamená nárast nákladov. Môžeme ich zhrnúť do nasledujúcich 

bodov: 

• Tachografy, ktoré sa musia do roku 2012 všetky nahradiť elektronickými 

prístrojmi 

• Osobné kontrolné knižky, ktoré musí mať každý vodič a počas dňa je povinný si 

zapisovať svoje výkony, ako aj čas odpočinku 

• Prevádzka kamiónov je obmedzená v niektorých dňoch, ide najmä o štátne 

sviatky, piatky, nedele a v niektorých štátoch EÚ aj o soboty 

• Vodiči kamiónov sú povinní dodržiavať bezpečnosť práce a robiť si pravidelné 

prestávky 
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• Poisťovne vyžadujú stále prísnejšie zabezpečenie proti kradnutiu 

• Nové lekárničky a reflexné vesty 

• Niektoré mestá majú zakázaný prejazd kamiónov cez centrum 

• Mýta a diaľničné poplatky 

• Ekologické zákony 

 

Ekonomické faktory: 

HDP za rok 2008 bolo na úrovni 67 331, 04 mil. EUR. V roku 2009 sa odhaduje 

prepad HDP až na mínus 3%. Očakávaný pokles HDP súvisí s naviazaním slovenskej 

ekonomiky na eurozónu a s recesiou ekonomík najväčších importérov slovenských 

výrobkov – Nemecka a Českej Republiky. (23) 

 

 Inflácia na Slovensku pokračuje v znižovaní svojej dynamiky. Medziročné 

tempo rastu spotrebiteľských cien v marci 2009 spomalilo z februárových 3,1 % na 2,6 

%, pričom v januári dosiahla inflácia ešte 3,4 %. Na medzimesačnej báze pritom ceny v 

marci dokonca poklesli o 0,2 %. Vysoké percento slovenského exportu mieri do krajín 

Európskej únie a súčasná globálna kríza znižuje dopyt po exporte zo Slovenska. 

Automobilový priemysel tvorí približne pätinu slovenského exportu a spomalenie 

dopytu po automobiloch výrazne zasiahlo slovenské hospodárstvo. (23) 

 

Doterajšie spomalenie rastu hospodárstva znamenalo nárast nezamestnanosti, 

ktorá v marci prelomila hranicu 10%. Tento nárast znamená pokles dopytu po tovare 

konečnej spotreby, a tým pádom sa znižuje aj dopyt po preprave. Prechod na euro 

Slovensko aspoň čiastočne ochráni od výkyvov na trhu cudzích mien. Úrokové sadzby, 

ktoré sú na Slovensku v porovnaní s inými krajinami stredoeurópskeho regiónu oveľa 

nižšie, budú tiež pozitívne vplývať na oživenie ekonomiky. (23)  

 

Na druhej strane má zavedenie eura aj svoje negatívne dopady. Meny okolitých 

štátov v dôsledku krízy oslabujú a v tomto má Slovensko spomedzi štátov Visegrádskej 

štvorky omedzenie kvôli silnému a stabilnému euru. Spôsobuje to, že slovenskí 

vývozcovia a pracovná sila sú oproti ostatným štátom Visegrádskej štvorky menej 
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konkurencieschopní a tovar a služby napríklad v cestovnom ruchu sú drahšie. Tým sa 

prehlbujú problémy produkcie, vývozu a zamestnanosti.   

 

Rada firiem sa dostáva v čase hospodárskej krízy do finančných problémov, 

ktoré sa prejavujú tým, že firmy znižujú požiadavky na prepravu, platia stále s väčším 

oneskorením, alebo neplatia vôbec, niektoré dokonca krachujú. Dá sa očakávať, že 

v tomto negatívnom trende sa bude aj naďalej pokračovať.   

 

Politické faktory: 

V čase hospodárskej krízy prijala vláda už niekoľko opatrení na tlmenie 

dopadov a dôsledkov, ktoré so sebou toto obdobie prináša. Medzi opatrenia, ktoré môžu 

pomôcť analyzovanej spoločnosti počas finančnej krízy, môžeme zaradiť: 

• Podnikateľom by sa mala skrátiť 60-dňová lehota na vyplácanie preplatkov 

dane z pridanej hodnoty na polovicu  

• Zlepšenie možnosti čerpania úverov pre malé a stredné podniky 

• Úhrada časti odvodov za zamestnancov v prípade, keď zamestnávateľ 

z prevádzkových dôvodov nemôže svojim zamestnancom poskytovať prácu 

a platí mu pritom 60% z jeho mzdy 

• Príspevok do výšky 3624 eur (109 176 SK) v priebehu roka na novovytvorené 

pracovné miesto v prípade, ak zamestnávateľ prevádzkuje svoju organizáciu 

minimálne 12 mesiacov a príjme uchádzača, ktorý je v evidencii najmenej tri 

mesiace  

 

Medzi navrhovanými opatreniami je aj zníženie spotrebných daní na pohonné 

hmoty, ktoré by spoločnosti RALU, s.r.o. výrazne pomohli v tomto období. Vláda má 

na pláne vyčleniť financie vo výške 332 miliónov eur (10 mld. SK) na opatrenia 

zamerané na riešenie dopadov krízy. Plánuje sa aj zníženie daní z motorových vozidiel 

pre ekologické vozidlá 

 

K politickým faktorom môžeme zaradiť aj vymáhateľnosť práva, ktorá je 

v tomto prípade obmedzená z dôvodu časovej náročnosti priebehu prípadného 

obchodne-právneho sporu. Medzi obchodné zvyklosti patrí, že so zákazníkmi sa 
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neuzatvára písomná prepravná (zasielateľská) obchodná zmluva, ale iba objednávka, 

ktorá sama o sebe nie je zmluvou. K uzatvoreniu zmluvy príde v ústnej forme. 

  

 

Technologické faktory: 

Medzi technologické faktory môžeme zaradiť renováciu vozového parku. 

Nákladné autá musia spĺňať určité technické normy, ktoré závisia od technického stavu 

motorov. Jedná sa o normy EURO 1 až EURO 5. Spoločnosť RALU, s.r.o. v súčasnosti 

disponuje vo veľkej miere s vozidlami s normami EURO 3. V  Českej republike sú 

prepravcovia motivovaní na nákup áut s čo najlepšími normami z dôvodu platenia 

nižšej cestnej dane, zatiaľ čo na Slovensku z toho nevyplývajú žiadne výhody. Avšak 

keď sa firma venuje medzinárodnej preprave, zvýhodnenia z držby nákladných áut 

s vyššími EURO normami jej plynú napr. v Nemecku, Francúzsku alebo v Rakúsku (vo 

forme platenia nižších diaľničných poplatkov).  

 

Vplyvom neustálych technologických pokrokov sa prejavuje paradoxná situácia,  

kde rastie cena automobilov, ktoré sú technicky vylepšené, ale na druhej strane rastú aj 

náklady na údržbu týchto áut z dôvodu komplikovanejšej a drahšej opravy v prípade 

poruchy a pravidelným kontrolám.  

 

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje podnikateľskú činnosť v oblasti 

dopravy, je aj ekológia a životné prostredie. Neustále rastie tlak na inováciu vozového 

parku, na používanie vozidiel, ktoré sú ekologicky prijateľnejšie. Stále viac a viac silnie 

snaha znižovať objem cestnej dopravy s následným  presunom na železničnú dopravu.  
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3.6 Porterov model piatich síl 

Porterov model konkurenčných síl je veľmi účinným nástrojom analýzy 

oborového okolia podniku. Model vychádza z predpokladu, že strategická pozícia firmy 

pôsobiaca v určitom odvetví, resp. na určitom trhu, je predovšetkým určovaná 

pôsobením piatich základných činiteľov: 

 

1. Potenciálny konkurent: 

Ak sa zamyslíme nad možnými novými konkurentmi v medzinárodnej doprave, 

musíme brať do úvahy kapitálovú náročnosť, ktorú si tento druh podnikania nevyhnutne 

vyžaduje. Či už ide o tvorbu vozového parku, teda nákup nákladných automobilov, 

priestory na vytvorenie garáží a administratívne vedenie, alebo financie na rozbeh 

firmy. Nezanedbateľným faktorom sú aj všetky povolenia, ktoré potenciálny konkurent 

k svojej činnosti potrebuje. Jedná sa napr. o vybavenie živností, na základe ktorých 

môže podnikať, alebo o povolenia od ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a 

rozhodnutie krajského úradu o možnosti prevádzkovania prepravy na pozemných 

komunikáciách. Ďalšou prekážkou pri rozbehu novovznikajúcej firmy v oblasti 

prepravy je aj vybudovanie si okruhu svojich zákazníkov a získanie dobrého mena.   

 

V čase hospodárskej krízy je podľa môjho názoru malá, takmer žiadna hrozba 

vstupu nového konkurenta do odvetvia, keďže aj existujúce firmy s dlhoročným 

pôsobením na trhu bojujú o prežitie. Otázka hrozby potenciálneho konkurenta bude 

aktuálnejšia v čase, keď finančná kríza ustúpi, jej dôsledky pomiznú a firmy, ktoré 

prežijú, budú mať opäť dostatok práce.  

 

2. Konkurenčná rivalita: 

Nákladná automobilová doprava bol rýchlo sa rozvíjajúci typ služby, na trhu sa 

uplatnili veľké dopravné spoločnosti, stredné firmy, ako aj malí prepravcovia a trh si 

rozdelili, pretože bolo dosť príležitostí pre každého. Finančnou krízou sa trh zmenšuje, 

a tak veľké firmy zasahujú do segmentu stredných firiem. Veľa malých prepravcov sú 

zatiaľ schopní konkurovať z dôvodu nízkych fixných nákladov, majú však aj nízku 

prevádzkovú kapacitu, a preto sa stávajú prvými obeťami hospodárskej krízy a na ich 

miesto nastupujú stredné firmy. 



67 
 

Konkurencia sa stáva čoraz aktuálnejšou hrozbou pre spoločnosť RALU, s.r.o. 

Keďže využívanie služieb medzinárodných prepravcov a špedičných firiem stále klesá, 

nastáva krutý konkurenčný boj o zákazníkov. Spoločnosti z dôvodu neschopnosti 

splácať svoje leasingy a úvery sú ochotné brať zákazky, ktoré sú viditeľne 

podhodnotené a nedostatočne zaplatené, len aby neprišli o svoje automobily a pokryli 

aspoň časť svojich nákladov. Pre mnohé spoločnosti to má avšak opačný efekt – 

prevážajú za veľmi nízke ceny, čo je pre nich až likvidačné.   

 

Boj o zákazníka je stále väčším problémom. Keďže ceny za prepravu prudko 

klesajú, spoločnosť RALU, s.r.o. prišla o svojich dlhoročných, stálych zákazníkov, 

pretože konkurencia je ochotná voziť aj za nižšie ceny. Analyzovaná firma patrí medzi 

malé firmy v danom odvetví, ktoré sú v čase finančnej krízy najviac ohrozené. 

V konkurenčnom boji vyhrávajú firmy, ktoré disponujú s väčším vozovým parkom, 

majú dlhšiu tradíciu a vybudované dobré meno medzi zákazníkmi. Veľkým pozitívom 

pre RALU, s.r.o. je, že nie je preúverovaná, čo je momentálne jej veľkou konkurenčnou 

výhodou v boji o prežitie malých prepravných spoločností.  

 

Nevýhodou spoločnosti RALU, s.r.o. v porovnaní s konkurenciou je, že nemá 

žiadne prepravné vozidlá vybavené špeciálnou technikou, ako napr. chladiarenské autá 

s mraziacimi boxmi, cisterny atď., a preto sa nemôže orientovať na segment 

zákazníkov, ktorí tieto služby potrebujú a vyžadujú.    

 

3. Substitúty 

Medzi substitúty nákladnej cestnej dopravy môžeme zaradiť iné formy dopravy, 

a to najmä železničnú, vodnú a leteckú.    

 

a) Vodná doprava: 

Vodná doprava je závislá na mori alebo splavnosti vodných tokov. 

Slovenská republika má dostatok riek, ale v celej strednej Európe je splavný iba 

Dunaj a rieka Labe od Děčína. Splavnosť týchto riek je vo veľkej miere závislá 

od počasia, keď je dlhé obdobie sucha, prestávajú byť splavné a v zime sa ani 

nevyužívajú. Od prístavov ku zákazníkovi sa preprava uskutočňuje železnicou 
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alebo autami. Vodnú dopravu nemôžeme považovať za adekvátny substitút 

cestnej prepravy.  

 

b) Letecká doprava: 

Charakteristické pre leteckú dopravu je, že má obmedzenú kapacitu 

a niektorý tovar sa lietadlom prevážať nedá – napr. autá. Vyžaduje letiská a väčšie 

lietadlá majú špecifické potreby na veľkosť i zabezpečenie letiska. Letecká doprava 

patrí medzi drahé formy nákladnej dopravy a orientuje sa predovšetkým sa osobnú 

prepravu, nákladná je viac-menej doplnková. Je taktiež závislá na počasí, a preto nie 

je 100%ne spoľahlivá. Keď sa tovar prepravuje lietadlom, od letiska k užívateľovi 

sa môže prepraviť len autom. Letecká doprava nepatrí medzi ohrozujúce substitúty 

prepravy.  

 

c) Železničná doprava: 

Tento typ prepravy je najlacnejší, je veľkokapacitný, ale vyžaduje hustú sieť 

a priaznivé geografické podmienky. Slovenská republika nemá veľmi dobré 

podmienky pre železničnú prepravu, nie je vybudovaná hustá železničná sieť. Na 

mnohých úsekoch nie je možné vybudovať nové trate – napr. kvôli pohoriam, inde 

zas nie je praktická možnosť rozšíriť trať– napr. úsek medzi Nízkymi a Vysokými 

Tatrami.  Severná trasa, ktorá vedie zo západu na východ, je preťažená a kapacita 

prepravy by sa len ťažko zväčšovala. Z dôvodu týchto problematických situácií 

prevláda na Slovensku nákladná automobilová preprava. 

 

Vzhľadom na celospoločenský trend upínania sa na ekológiu sa v niektorých 

krajinách ako napr. Rakúsko rozmýšľa pri tranzite cez ich územie o použití železnice. 

Aj keď by k takémuto kroku došlo, cestná doprava bude musieť byť aj naďalej 

využívaná, pretože železnica nie je všade vybudovaná a je potrebná aj na trasy od 

železnice k cieľu.  

 

  



 

Na nasledujúcom obrázku

nákladnej dopravy za obdobie 1994

 

Vývoj prepravných výkonov v nákladnej doprave pod

Graf 10: Nákladná doprava pod

Zdroj: www.enviroportal.sk

 

Ako vyplýva z grafu, popularita cestnej nákladnej dopravy stále rastie. Naopak 

využívanie železničnej dopravy z

hodnotách v rozmedzí 700 

cestnej dopravy. Dôvody vidím najmä v

druhom, ako aj v cenovej výhodnosti.  

 

Vplyv globálnej ekonomickej krízy na vývoj dopravy na Slovensku ukazuje, že 

zníženie ekonomického rastu, priemyselnej výroby, obmedzovanie výroby v

rozhodujúcich priemyselných odvetviach 

elektrotechnickom a stavebnom priemysle, sa podstatne prejavilo na poklese objemu 

prepravy, významne v

doprave.  

 

V železničnej nákladnej doprave sa finan

už koncom minulého roka. Výsledky za prvé mesiace tohto roka ukazujú, že došlo len 
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Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť výkony v jednotlivých druhoch 

nákladnej dopravy za obdobie 1994-2007. 

Vývoj prepravných výkonov v nákladnej doprave podľa druhu dopravy (mil. tkm)

: Nákladná doprava podľa vývoja prepravných výkonov  

www.enviroportal.sk  

grafu, popularita cestnej nákladnej dopravy stále rastie. Naopak 

nej dopravy z roka na rok mierne klesá, vodná doprava kolíše na 

rozmedzí 700 – 1000 mil. tkm, čo je takmer dvakrát menej ako využívanie 

cestnej dopravy. Dôvody vidím najmä v dostupnosti cestnej dopravy oproti iným 

cenovej výhodnosti.   

Vplyv globálnej ekonomickej krízy na vývoj dopravy na Slovensku ukazuje, že 

omického rastu, priemyselnej výroby, obmedzovanie výroby v

rozhodujúcich priemyselných odvetviach – najmä v hutníckom, automobilovom, 

stavebnom priemysle, sa podstatne prejavilo na poklese objemu 

prepravy, významne v železničnej nákladnej doprave, ale aj v

nej nákladnej doprave sa finančná kríza začala negatívne prejavova

už koncom minulého roka. Výsledky za prvé mesiace tohto roka ukazujú, že došlo len 

jednotlivých druhoch 

a druhu dopravy (mil. tkm)  

 

grafu, popularita cestnej nákladnej dopravy stále rastie. Naopak 

roka na rok mierne klesá, vodná doprava kolíše na 

o je takmer dvakrát menej ako využívanie 

dostupnosti cestnej dopravy oproti iným 

Vplyv globálnej ekonomickej krízy na vývoj dopravy na Slovensku ukazuje, že 

omického rastu, priemyselnej výroby, obmedzovanie výroby v niektorých 

hutníckom, automobilovom, 

stavebnom priemysle, sa podstatne prejavilo na poklese objemu 

nej nákladnej doprave, ale aj v cestnej nákladnej 

ala negatívne prejavovať 

už koncom minulého roka. Výsledky za prvé mesiace tohto roka ukazujú, že došlo len 
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k 50% výkonom v porovnaní s minulým rokom. Podobná tendencia poklesu výkonnosti 

je vykazovaná  aj v sektore cestnej nákladnej dopravy, kde výkony za posledný štvrťrok 

roku 2008 sú na úrovni cca 30% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. (24) 

 

Spomedzi druhov nákladnej dopravy je cestná nákladná doprava 

najpopulárnejšia a najviac využívaná a v tomto trende sa bude pravdepodobne aj 

pokračovať. Veľkú hrozbu zo strany substitútov nevidím.  

 

4. Vyjednávacia sila dodávateľov: 

Keďže sa jedná o firmu, ktorá ponúka služby a nie je to výrobný podnik, nie je 

závislá na svojich dodávateľoch. Firma sa nesústredí na špecifické tovary, pre ktoré by 

potrebovala špeciálne vybavenie áut, preto je vyjednávacia sila dodávateľov takmer 

nulová a firma si vyberá, u koho si potrebný tovar zadováži. 

 

5. Vyjednávacia sila odberateľov: 

V prípade prepravných služieb sa jedná o veľký boj o zákazníka medzi 

konkurenciou. V období finančnej krízy je to o to výraznejšie, že záujem zo strany 

prepravcov o zákazky rapídne stúpa z dôvodu nedostatku práce, na čo odberatelia 

samozrejme reagujú. Ich vyjednávacia sila sa ukazuje v plnej sile, vyvíjajú veľký tlak na 

znižovanie ceny, pretože  si môžu vyberať z veľkého portfólia prepravných spoločností. 

Veľká sila odberateľov spočíva aj v tom, že mnohí zákazníci majú počas hospodárskej 

krízy problémy s platobnou morálkou, a preto nesplácajú svoje záväzky. Je tu reálna 

hrozba zániku viacerých firiem, ktoré sú zákazníkmi spoločnosti RALU, s.r.o., 

v dôsledku čoho sa môže stať, že sa spoločnosť k svojim pohľadávkam nedostane.    

 

Zhrnutie: 

Aj keď hrozba potenciálneho konkurenta je minimálna, adekvátne substitúty nie 

sú a vyjednávacia sila dodávateľov nehrá takmer žiadnu rolu, odberatelia sú veľkou 

hrozbou pre spoločnosť RALU, s.r.o. Vyjednávacia sila odberateľov bola vždy vysoká, 

avšak v období ekonomickej krízy sa ešte vystupňovala.   
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3.7 SWOT analýza 

SWOT analýza sa zameriava na analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia 

podniku. Táto metóda analýzy je založená na klasifikácii a ohodnotení jednotlivých 

faktorov, ktoré sú rozdelené do štyroch základných skupín, t.j. na jednej strane silné 

a slabé stránky vyjadrujúce vnútornú situáciu firmy a na druhej strane možné príležitosti 

a hrozby vyplývajúce z vonkajšieho okolia.  
 

 

Silné stránky: 
− Výhodná geografická poloha firmy 

− Spoločnosť nie je preúverovaná 

a preleasingovaná 

− Dobré technické vybavenie vozidiel 

− Certifikát manažérskej kvality STN 

ISO 9001:2001 

− Rodinná firma 

− Flexibilita voči požiadavkám zák.  

− Dobré meno medzi zákazníkmi 

− Nízka organizačná štruktúra 

− Majiteľ je aj manažérom 

 

Slabé stránky: 
− Neefektívne vnútroekonomické riadenie  

− Nedokonalý systém sledovania 

nákladov 

− Nie je zavedené vnútropodnikové 

účtovníctvo  

− Malé skladové priestory 

− Rodinná firma 

− Nedostatok kvalifikovaných 

zamestnancov  

− Zlá personálna politika 

− Nevytvorená firemná kultúra 

Príležitosti: 
− Získavanie nových zákazníkov doma 

i v zahraničí 
− Posilňovanie vzťahu so zákazníkmi 

− Využiť možnosti na zahraničných 

trhoch 

− Možnosti znižovania nákladov 

− Zlepšenie reklamy spoločnosti  

− Vytlačiť slabších konkurentov z trhu 

− Kumulácia funkcií 

− Tvorba firemnej kultúry 

 

Hrozby: 
− Globálna hospodárska kríza 

− Konkurenčný boj 

− Vyjednávacia sila odberateľov a hrozba 

nezaplatenia pohľadávok 

− Nedostatok zákaziek  

− 100%né nevyužitie vozidiel 

− Znižovanie počtu zamestnancov  

− Rodinná firma 

− Chýba ekonomický a marketingový 

riaditeľ 

Tabuľka 11: SWOT analýza spoločnosti RALU, s.r.o. 

Zdroj: autor 
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Silné stránky: 

Jednou z veľkých výhod spoločnosti RALU, s.r.o. je jej geografická poloha. 

Sídlo v meste Nitra, ktoré leží na juhozápade Slovenska, je zo strategického pohľadu 

veľmi výhodné z dôvodu blízkeho prístupu k štátom Európskej únie, najmä k Rakúsku, 

Maďarsku a Česku. Blízka vzdialenosť od hlavného mesta SR Bratislavy je tiež veľké 

pozitívum a táto poloha je výhodná aj pre prepravu v rámci Slovenskej republiky.  

 

Medzi silné stránky spoločnosti môžeme zaradiť aj dobrú vybavenosť vozového 

parku, kde nákladné autá spĺňajú normy EURO3, ako aj získanie certifikátu 

manažérskej kvality. Firma RALU, s.r.o. si dokázala vybudovať počas svojej existencie 

dobré meno medzi svojimi zákazníkmi, a to aj vďaka pružnému reagovaniu na 

požiadavky svojich odberateľov. Pozitívum je aj to, že majiteľ spoločnosti je zároveň aj 

manažérom a je tam nízka organizačná štruktúra.  

 

V období finančnej krízy je veľmi prospešné a dôležité, že analyzovaná 

spoločnosť nie je preúverovaná a nemá ani veľa leasingov, vďaka čomu nečelí veľkým 

finančným problémom z dôvodu neschopnosti splácania svojich záväzkov.  

 

Skutočnosť, že spoločnosť RALU, s.r.o. patrí medzi rodinné firmy, som zaradila 

ako medzi silné stránky, tak aj medzi slabé stránky a hrozby spoločnosti. Tento druh 

podnikania prináša so sebou mnohé pozitíva, ako aj negatíva. Z hľadiska celkového 

riadenia vyžaduje vlastné a veľmi odlišné pravidlá, ktoré treba prísne dodržiavať, inak 

dlhodobo neprežije. Rodinné firmy bývajú iné nielen z pohľadu riadenia, ale aj prístupu 

k zamestnancom. Pre rodinné podnikanie je typické, že výhody a nevýhody často 

vytvoria prienik množín. Zhodnúť sa na firemných otázkach môže byť v rodine niekedy 

problém, na druhej strane veľa dohôd sa dá dosiahnuť rýchlejšie a ľahšie práve preto, 

lebo ľudia sa dobre poznajú. Diskusie o tom, ako oddeliť súkromie od podnikania, má 

už za sebou takmer každá rodinná firma. V niektorých z nich sa takéto debaty ani po 

rokoch neskončili s uspokojivým výsledkom. 
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Slabé stránky: 

Okrem už spomínanej rodinnej firmy tu musíme zaradiť najmä neefektívne 

vnútropodnikové riadenie, ako aj nedostatočne dobrý systém sledovania nákladov 

spoločnosti. Sú to dva problémy, ktoré by mala spoločnosť čo najskôr vyriešiť, aby 

získala prehľadnejší pohľad na svoje hospodárenie a mohla tak efektívnejšie znižovať 

svoje náklady.  

 

Pri svojom budúcom rozrastaní sa natrafí spoločnosť na ďalší problém, čím sú 

malé skladové priestory. Firma bude čoskoro nútená poobzerať sa po väčších 

priestoroch.  

 

Podľa môjho názoru spoločnosť nemá dobrú personálnu politiku, pri výbere 

nových zamestnancov by mala dbať na ich dosiahnuté vzdelanie a prax. Veľkou 

nevýhodou je absencia firemnej kultúry. 

 

Príležitosti: 

Firme odporúčam, aby utužovala vzťahy so svojimi stávajúcimi zákazníkmi 

a nepretržite vyhľadávala možnosti na získanie ďalších, či už doma alebo v zahraničí 

a snažila sa tak vyhrať nad konkurenciou.  

 

Zlepšenie systému sledovania nákladov jej môže priniesť úsporu nemalých 

finančných prostriedkov, ktoré sú hlavne v tejto dobe veľmi dôležité.  

 

Ako jedno z opatrení v dobe finančnej krízy by mala zvážiť kumuláciu funkcií, 

aby ušetrila na nákladoch. Veľké možnosti sú aj pri vytvorení firemnej kultúry.         

 

Hrozby:  

Najväčšou hrozbou pre RALU, s.r.o. je v súčasnosti finančná kríza a všetky 

dôsledky, ktoré so sebou prináša. Konkurenčný boj stále silnie, čo môže byť pre firmu 

veľmi nebezpečné z dôvodu straty svojich zákazníkov, nevyužitia automobilov 

a následného prepúšťania zamestnancov. Tu sa to spája znova s problémom rodinnej 

firmy, pretože pri prepúšťaní sa bude rozmýšľať nie nad tými, ktorí sú výkonnostne 
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slabší ale nad tými, ktorí do rodiny nepatria, čím si môže spoločnosť poškodiť. 

Špeciálne v tomto období sa ukazuje sila odberateľov, pretože mnohí z nich majú 

problémy platiť svoje záväzky a platby odkladajú.     

 

3.8 Fundamentálna analýza 

Fundamentálna analýza je založená na ekonomických znalostiach a skúsenostiach 

analytika. Opiera sa o veľké množstvo informácií a spracováva údaje kvalitatívne.  

 

3.8.1 Analýza rozvahy 

 

3.8.1.1 Analýza aktív 

− Podľa hodnoty aktív cca 32 mil. Sk patrí spoločnosť RALU, s.r.o. medzi stredné 

podniky, avšak počet zamestnancov (20) ju zaraďuje medzi malé  firmy. 

− Hodnota spoločnosti poklesla o cca 4 mil. Sk oproti roku 2007. Ide o pokles 

hodnoty stálych aktív. 

 

Stále aktíva: 

− Spoločnosť nemá žiadny dlhodobý nehmotný majetok. Nevyužila možnosť mať 

zriaďovacie náklady pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Nevlastní ani žiaden software, z čoho vyplýva, že účtovný program využíva vo 

forme outsorcingu, tým pádom jej musí narásť hodnota služieb. 

− Z dlhodobého hmotného majetku spoločnosť nevlastní žiadne stavby ani 

pozemky, čo znamená, že sídli v prenajatých priestoroch – opäť nárast služieb. 

Firma vlastní stroje a zariadenia, jedná sa o nákladné automobily. 87%  hodnoty 

týchto automobilov je už odpísaná. 

−  Keďže spoločnosť nevlastní dlhodobé cenné papiere, nemá žiadne dcérske 

spoločnosti a nie je súčasťou nijakého zoskupenia, jej hodnota dlhodobého 

finančného majetku je nulová. 
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Obežné aktíva: 

− Obežné aktíva tvoria krátkodobé pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. 

Spoločnosť nedrží nijaké zásoby, nemá nijaký materiál. Využívajú možnosť 

dávať materiál ihneď do spotreby, čo je pri počte nákladných áut 

a zamestnancov veľmi riskantné. Pri spotrebe materiálu a energií ročne takmer 

25 mil. Sk je rozhodnutie nemať sklad veľkým rizikom. 

− Spoločnosť nemá žiadne dlhodobé pohľadávky.  

− Hodnota krátkodobých pohľadávok je veľmi vysoká, tvorí až 90%  hodnoty 

obežných aktív. Z veľkej časti sa jedná o pohľadávky z obchodného styku, 

ktorých hodnota sa v porovnaní s rokom 2007 mierne znížila (cca 500 tis. Sk), 

čo je pri náraste tržieb o takmer 6 mil. Sk úspechom. Iné pohľadávky vznikli 

v roku 2008 a sú vo výške cca 3,7 mil. Sk. Je pravdepodobné, že sa jedná 

o nárok na vrátenie zahraničnej DPH.  

− Čo sa týka krátkodobého finančného majetku, spoločnosť si drží dosť vysokú 

hotovosť (cca 196 tis. SK). Môže to byť spôsobené tým, že keď idú šoféri 

nákladných automobilov na cestu do zahraničia, dostávajú preddavky.     

− Výška bankového účtu poklesla oproti roku 2007 o cca 66% aj napriek tomu, že 

tržby sa v roku 2008 zvýšili o cca 8%.  

− V časovom rozlíšení vykazuje spoločnosť iba náklady budúcich období, ktoré 

predstavuje pravdepodobne leasing. Jedná sa o atypický časový vývoj týchto 

nákladov, pretože v roku 2008 sa hodnota zvýšila o cca 26 tis. Sk, čo 

predstavuje viac než 70%-né zvýšenie.  

 

 

3.8.1.2 Analýza pasív 

 

Vlastný kapitál:  

− Vlastný kapitál tvorí len cca 14% celkového objemu pasív. Je to spôsobené 

vysokými záväzkami voči majiteľom spoločnosti ako dôsledok transformácie.  

− Základný kapitál je stanovený vo výške 600 tis. Sk a v analyzovanom období 

nedošlo k jeho zvýšeniu.  
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− Kapitálové fondy sú vo výške 60 000 Sk. Spoločnosť využila možnosť vytvoriť 

zákonný rezervný fond z kapitálových fondov pri vzniku spoločnosti vo výške 

10% zo základného kapitálu. Inak nemá žiadne kapitálové fondy, čo znamená, 

že nedostala žiadne dary, nemala dotácie, ani nepredávala akcie na trhu.  

− Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku. V roku 

2006 vykazovala stratu, preto v roku 2007 rezervný fond vytvorený nie je. 

Spoločnosť neviaže žiadne finančné prostriedky v štatutárnych ani iných 

fondoch. 

− V roku 2006 bola spoločnosť v mínuse, nevytvorila žiadny zisk, preto v roku 

2007 vykazuje neuhradenú stratu minulých rokov vo výške – 248 144,11 Sk. 

v roku 2008 je už táto položka nulová, pretože spoločnosť v roku 2007 dosiahla 

zisk vo výške cca 1 168 140 Sk.  

− Spoločnosť v analyzovaných rokoch vykazovala zisk. V roku 2008 sa zisk zvýšil 

viac ako trikrát oproti roku 2007. Zisk spoločnosti v roku 2008 tvorí necelých 

5% z celkových tržieb, čo je podľa môjho názoru málo. 

 

Cudzie zdroje: 

− Cudzie zdroje spoločnosti tvoria cca 86% celkovej hodnoty pasív. Spoločnosť sa 

v roku 2006 transformovala zo združenia na spoločnosť s ručením obmedzeným, 

kedy sa rozhodlo o výške základného kapitálu 600 000 Sk. Potrebné financie na 

podnikanie sa spoločnosti poskytli na základe zmluvy o pôžičke s majiteľom 

spoločnosti, preto sú cudzie zdroje takto vysoké.      

− Spoločnosť si vytvára krátkodobé rezervy, to znamená najviac na jeden rok. 

Tvoria sa na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, a to vždy na konkrétny 

účel. Použitie rezervy musí byť podchytené vo vnútroorganizačnom predpise, 

ten však nie je známy. 

− Spoločnosť má pomerne vysoké dlhodobé záväzky. Ide hlavne o dlhodobé 

záväzky z obchodného styku, kde sa jedná o pôžičku od majiteľa spoločnosti pri 

transformácii zo združenia. 

− Spoločnosť nemá žiadne dlhodobé nevyfakturované dodávky, nejedná sa 

o dcérinu spoločnosť, nevydala žiadne dlhopisy, ani nemá žiadne dlhodobé 

zmenky. 
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− Spoločnosť tvorí záväzky zo sociálneho fondu, ktorých hodnota stúpla v roku 

2008 o takmer 20 000 Sk. Ide o povinný prídel do sociálneho fondu podľa 

zákona 152/1994 Z.z. vo výške 0,6 – 1% zo súhrnu miezd zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za bežný rok. Ďalší prídel do fondu je vo výške 

dohodnutej vo vnútornom predpise najviac však do výšky 0,5% zo základu 

súhrnu ročných miezd. Môže sa tiež jednať o príspevok zamestnancovi na 

dopravu do a zo zamestnania, taktiež do maximálnej výšky 0,5% zo miezd.  

− Ostatné dlhodobé záväzky sú vo výške viac než 8 mil. Sk. Aj keď sa táto 

hodnota oproti roku 2007 znížila o cca 5 mil., je stále veľmi vysoká. Príčina 

vzniku týchto záväzkov nie je jasná. 

− Odložený daňový záväzok z roku 2007 je vo výške cca 210 tis. Sk. 

− Krátkodobé záväzky sú vo výške 8,6 mil. Sk, došlo k poklesu najmä záväzkov 

z obchodné styku, ktoré sú na polovičnej úrovni oproti roku 2007. Skutočnosť, 

že hodnota krátkodobých pohľadávok je skoro dvakrát taká veľká ako výška 

krátkodobých záväzkov, je pre firmu veľmi neprijateľná. Je to následok 

finančnej krízy a s ňou spojených finančných problémov mnohých zákazníkov 

spoločnosti RALU, s.r.o. Spoločnosť tak prichádza o možnosť čerpania tzv. 

lacného úveru.      

− Položka nevyfakturované dodávky je vo výške cca 38 tis. Sk. Jedná sa o rezervu 

na nejakú faktúru, ktorá nebola obdŕžaná do konca roku 2008.   

− Záväzky voči spoločníkom vznikli v roku 2008 a sú vo výške 860 tis. Sk.  

− Záväzky voči zamestnancom stúpli v roku 2008 viac ako  trikrát v porovnaní 

s rokom 2007. Je to z dôvodu transformácie spoločnosti a súbežnej činnosti 

RALU – združenia a RALU, s.r.o. v roku 2007. Niektorí zamestnanci pracovali 

ešte pod združením, iní už v s.r.o. Od 1.1.2008 sú už všetci pracovníci 

zamestnancami RALU, s.r.o., združenie zaniklo.  

− Spoločnosť vykazuje vyššie hodnoty záväzkov zo sociálneho poistenia ako 

stanovuje zákon. Môže to byť vyvolané špecifikami vzťahu mzdových nákladov 

a sociálneho zabezpečenia, čo je typické pre mesiac december, pretože podľa 

Výkazu zisku a strát ročné odvody sociálneho poistenia sú vo výške stanovenej 

zákonom.    
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− Daňové záväzky činia niečo viac ako 1 mil. Sk. Spoločnosť vykazuje aj ostatné 

záväzky vo výške cca 50 tis. Sk. Oproti roku 2007 došlo k miernemu zvýšeniu, 

príčinu ich vzniku nie je možné zistiť. 

− Aj keď celková hodnota pasív je dosť vysoká, analyzovaná spoločnosť nemá 

žiadny externý úver ani iné finančné výpomoci, čo je najmä v čase hospodárskej 

krízy pre ňu veľkou výhodou. V roku 2007 vykazovala krátkodobé finančné 

výpomoci, ktoré boli následne splatené.    

− Čo sa týka časového rozlíšenia, spoločnosť tu nemá žiadne záväzky.  

 

 

3.8.2 Analýza Výkazu zisku a strát 

− Keďže sa analyzovaná spoločnosť zaoberá poskytovaním služieb, položka Tržby 

z predaja tovaru, Náklady vynaložené na predaný tovar, ako aj Obchodná marža 

je nulová.  

− Výrobu tvoria len Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, ktorých hodnota 

v roku 2008 stúpla o takmer 6 mil. Sk, čo predstavuje nárast o cca 8%. Aktivácia 

ako aj vnútroorganizačné zásoby sú nulové.  

− Priaznivé je, že výrobná spotreba  klesla v roku 2008 o cca 2 mil. Sk aj napriek 

tomu, že došlo k nárastu tržieb.  

− Zaujímavý je vývoj štruktúry výrobnej spotreby. V roku 2007 bola už 

spoločnosť RALU, s.r.o. založená, ale fungovala ešte aj činnosť RALU – 

združenia. Z tohto dôvodu Spotreba materiálu, energie a ost. nákladov tak 

rapídne stúpla v roku 2008. V roku 2007 bola väčšina nákladných áut vedená 

ešte pod združením a tie, ktoré už boli prevedené na s.r.o., sa spätne prenajímali 

združeniu, aby bola zachovaná celistvosť vozového parku. Suma v roku 2007   

1,6 mil. predstavuje iba nájomné zmluvy na jednotlivé automobily, zatiaľ čo 

v roku 2008 sú zohľadnené náklady na naftu.  

− Čo sa týka služieb, v roku 2007 bola hodnota o 60% vyššia ako je tomu v roku 

2008. Je to z toho dôvodu, že v roku 2007 sa spoločnosť RALU, s.r.o. venovala 

len špedícii a dopravu prefakturovavala združeniu – kvôli tomu, že nákladné 
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autá boli vedené pod združením alebo sa spätne združeniu prenajímali. Od 

1.1.2008 je celá podnikateľská činnosť vedená pod RALU, s.r.o. 

− Pozitívny vývoj má pridaná hodnota, ktorá  sa v roku 2008 zvýšila na viac ako 

dvojnásobok hodnoty z roku 2007.    

− Osobné náklady vzrástli v roku 2008 viac ako štvornásobne. Ide o nárast 

mzdových nákladov, pretože od 1.1.2008 sú všetci zamestnanci vedení už pod 

RALU, s.r.o.,  na rozdiel od roku 2007, kedy väčšina zamestnancov bola vedená 

ešte pod združením. Adekvátne k zvýšeniu mzdových nákladov vzrástli aj 

náklady na sociálne poistenie, ktoré sú vo výške stanovenej zákonom – 35%. 

− Členovia orgánov spoločnosti nedostávajú v analyzovanom období žiadne 

odmeny. 

− Zo štruktúry sociálnych nákladov sa dá predpokladať, že spoločnosť prispieva 

zamestnancom na stravné v podobe stravných lístkov. 

− Dane a poplatky znamenajú, že spoločnosť platí určité dane. Ide o cestnú daň 

z nákladných automobilov, ktoré spoločnosť vlastní.  

− Hodnota odpisov sa v roku 2008 zvýšila o 4,4 mil. Sk, pretože všetky nákladné 

autá boli už evidované pod RALU, s.r.o.  

− Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu vyjadrujú, že spoločnosť počas roku 

2008 predala niečo z dlhodobého majetku so zostatkovou cenou 85 000 Sk so 

ziskom viac než 110 tis. Sk. Tento predaj bol pre spoločnosť veľmi výhodný.  

− Analyzovať ostatné výnosy a náklady na hospodársku činnosť je veľmi obtiažne, 

pretože nám nie sú známe vnútropodnikové smernice spoločnosti a nevieme 

zistiť, ktoré položky sú tu zaradené. V každom prípade je časový vývoj 

ostatných výnosov veľmi neobvyklý, kde v roku 2008 sa táto hodnota vyšplhala 

na takmer 5 mil. Sk z necelých 100 tis. v roku 2007. Ostatné náklady sa v roku 

2008 zvýšili o necelých 300 000 Sk. Mohlo by sa jednať o cestovné náklady, no 

suma 500 tis. Sk je na to primalá, aby vyjadrovala cestovné celého roku 2008.   

− Spoločnosť neuplatnila žiadne prevody výnosov a nákladov na hospodársku 

činnosť.  

− Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2008 stúpol o 3 mil. Sk 

pri náraste tržieb o takmer 6 mil. Sk.  
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− Keďže spoločnosť nemá žiadne cenné papiere, ani dlhodobý a krátkodobý 

finančný majetok, časti VI, VII, VIII a IX výkazu zisku a strát sú nulové.  

− Výnosové úroky sú pravdepodobne úroky z vedenia bankového účtu. Atypické 

však je, že ich hodnota sa v roku 2008 skoro zdvojnásobila, aj keď výška 

bankového účtu poklesla o takmer 1 mil. Sk.  

− Nákladové úroky sa zvýšili v roku 2008 na takmer dvojnásobok. Nie je známe, 

z čoho sú tieto úroky, pretože spoločnosť nemá žiadny úver. Môže sa však 

jednať o  úroky z pôžičky, ktorú má spoločnosť od jedného z majiteľov, a to vo 

výške 7%.  

− Keďže sa spoločnosť venuje aj medzinárodnej doprave, vznikajú jej kurzové 

zisky, ako aj kurzové straty. Zisky sú vo výške 2 mil. Sk, čo je nárast o 1,7 mil. 

oproti roku 2007. Kurzové rozdiely sa zvýšili 2,5-násobne. Spoločnosť na 

kurzových rozdieloch získala skoro 1,2 mil. Sk, čo je pre ňu veľmi výhodné. 

− Spoločnosť nevykazuje žiadne ostatné výnosy z finančnej činnosti, naopak 

ostatné náklady na finančnú činnosť sú vo výške cca 770 tis. Sk. Došlo tu 

k nárastu takmer o 100% v porovnaní s rokom 2007. Príčina týchto nákladov  

nie je jasná, môže sa jednať napr. o poistenie CMR a zákonné poistenie 

motorových vozidiel.  

− V analyzovanom období nedošlo k žiadnym prevodom finančných výnosov ani 

nákladov.  

− Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bola v oboch analyzovaných rokoch 

záporná. V roku 2008 sa táto strata znížila o 500 tis. Sk a bola na úrovni -310 tis. 

Sk. Hodnota je záporná najmä kvôli vysokým nákladovým úrokom  a ostatným 

nákladom na finančnú činnosť. Len vďaka kurzovým ziskom nie je výsledok 

hospodárenia z finančnej činnosti ešte viac mínusový.   

− Výška dane z príjmov z bežnej činnosti je vo výške cca 1 mil. Sk, z toho 

odložená daň tvorí skoro 200 tis. Sk. Táto odložená daň pomáha vyriešiť časové 

rozdiely účtovných operácií, ktoré prichádzajú s oneskorením alebo v predstihu. 

Ide o obrovský nárast dane z príjmov z bežnej činnosti v porovnaní s rokom 

2007, kedy výška bola necelých 100 tis. Sk.  

− Spoločnosť nevykazovala žiadne mimoriadne výnosy ani náklady za 

analyzované obdobie, z tohto dôvodu sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
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rovná výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. V roku 2008 došlo k viac ako 

trojnásobnému nárastu zisku, čo je pre spoločnosť veľmi priaznivé.  
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4 Návrhy opatrení 
Táto kapitola bude venovaná výsledkom analýz, ktoré som v mojej diplomovej 

práci uskutočnila, popíšem nedostatky analyzovanej spoločnosti a pokúsim sa navrhnúť 

opatrenia a zlepšenia, ktoré by mohli spoločnosti pomôcť v ďalších rokoch 

podnikateľskej činnosti.   

 

Finančná analýza: 

Ako prvé bola skúmaná finančná analýza spoločnosti na základe finančných 

ukazovateľov. Táto analýza umožňuje posúdiť súčasnú situáciu podniku, miesta 

nedostatkov a podáva taktiež informácie o vyhliadkach do budúcnosti. Na základe 

výsledkov môže poskytnúť podklady pre zlepšenie situácie v ďalších rokoch 

podnikania, ako aj pre kvalitnejšie rozhodovanie manažérov.  

 

Vo finančnej analýze som sa zamerala len na zistenie hodnôt pomerových 

ukazovateľov. Ocitáme sa v čase hospodárskej krízy, a tak nie je potrebné zisťovať, 

akými trendmi sa spoločnosť uberá, pretože takmer každá spoločnosť je viac či menej 

finančnou krízou ovplyvnená a jej podnikateľské výsledky sa uberajú iným smerom.  

    

Výsledky finančnej analýzy spoločnosti RALU, s.r.o. majú iba orientačný 

charakter, predovšetkým z týchto dôvodov: 

− Spoločnosť RALU, s.r.o. sa transformovala na spoločnosť s ručením 

obmedzeným z RALU – združenia v polovici roku 2006. V roku 2007 bola 

súbežná činnosť spoločnosti RALU, s.r.o. aj RALU – združenia. Účtovné 

výkazy RALU, s.r.o. za rok 2007 sú poznačené touto transformáciou, pretože 

zachytávajú iba špedičné služby bez dopravných služieb, ktoré sa vykonávali 

ešte pod združením.  

− V roku 2008 je už celá podnikateľská činnosť vedená len pod RALU, s.r.o., tým 

pádom by finančné ukazovatele mohli byť relevantné. Avšak v roku 2008 došlo 

k významným udalostiam v ekonomike, ktoré ovplyvňujú aj analyzovanú 

spoločnosť a vypovedacia schopnosť finančnej analýzy klesá. Ide najmä 
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o globálnu hospodársku krízu so všetkými svojimi dôsledkami a navyše 

posledné mesiace roku 2008 sú poznačené očakávaním prechodu na novú menu 

Slovenskej republiky EURO, čo v celonárodnom hospodárskom komplexe SR 

vyvolalo špecifické situácie, ktoré ovplyvnili aj spoločnosť RALU, s.r.o. (napr. 

niektorí odberatelia sa predzásobovali pred 1.1.2008, iní napríklad vypredávali 

a čakali, kým bude nová mena úplne zavedená).  

 

Obecne odporúčané hodnoty finančnej analýzy sa v etape hospodárskej krízy 

stávajú viac ako orientačné. Napr. pomer vlastného kapitálu a cudzích zdrojov bol 

väčšinou odporúčaný v pomere 1:2 a malým a stredným slovenským podnikom sa stále 

vytýkalo, že tento pomer je presne opačný. V období finančnej krízy je práve tento 

opačný pomer v zhode so všetkými odborníkmi považovaný za stabilizačný faktor, 

ktorý môže byť veľkou príležitosťou umožňujúcou krízu prekonať.      

 

Ukazovatele finančnej analýzy neukázali veľké nedostatky alebo problémy 

v spoločnosti RALU, s.r.o., takmer všetky ukazovatele hovoria o šedom priemere. 

Spoločnosť nie je preleasingovaná a dokonca nemá ani žiaden úver, čo je pre ňu 

v období finančnej krízy veľkou výhodou.  

 

Spoločnosť má netradičné rozdelenie vlastných a cudzích zdrojov financovania, 

základný kapitál je pomerne nízky a je vo výške 600 tis. Sk, cudzie zdroje sú vysoké 

kvôli dlhodobým záväzkom voči majiteľom spoločnosti (viď. 3.1.3 Transformácia 

spoločnosti). 

 

Takto rozdelené zdroje financovania môžu byť problém z hľadiska možnosti 

získania kontokorentu poprípade úveru. Banky hodnotia vzájomný pomer vlastných 

a cudzích zdrojov a neskúmajú, z akého dôvodu sú cudzie zdroje vysoké.  

 

Na základe finančnej analýzy bola zistená veľmi vysoká doba obratu 

pohľadávok. Táto hodnota je v roku 2008 až dvakrát vyššia ako doba obratu záväzkov. 

Tento stav je pre spoločnosť nepriaznivý a mala by si zlepšiť systém vymáhania 

pohľadávok, čo bude v dobe hospodárskej krízy neľahká úloha, pretože mnoho 
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zákazníkov neplatí z dôvodu finančných problémov. Tieto nezaplatené faktúry sú od 

mnohých zákazníkov, jedná sa približne o 30-40 spoločností, preto sú tieto pohľadávky 

pre faktoringové spoločnosti nezaujímavé. Tie preferujú nezaplatené pohľadávky od 

malého počtu zákazníkov, možnosť využitia faktoringu spoločnosti RALU, s.r.o. teda  

neodporúčam.  

 

Pre zníženie doby obratu pohľadávok odporúčam analyzovanej spoločnosti 

nasledovné kroky: 

• Viesť si podrobnú analýzu o svojich zákazníkoch vrátane informácií o množstve 

zákaziek a a platobnej morálke, hodnotenie ich bonity 

• Zákazníkom, ktorí platia načas a využívajú služby spoločnosti RALU, s.r.o. 

často, poskytovať zľavy 

• Posielať upomienky pri nedodržaní doby splatnosti faktúr najmä malým firmám, 

kde je väčšia hrozba nezaplatenia pohľadávok 

• Nárokovať si na úroky z omeškania pri nedobytných pohľadávkach  

• Pri zákazníkoch, ktorí sú už vedení ako problémoví pri platení, dbať na to, aby 

pred vykonaním prepravnej služby zaplatili zálohu 

 

 

SLEPT analýza 

Zo SLEPT analýzy vyplynuli viaceré politické, legislatívne, ekologické 

a technologické vplyvy. Analýza okolia je pre spoločnosti veľmi dôležitá, pretože 

dokáže zistiť a zhodnotiť podmienky pre podnikateľskú činnosť, odhaliť príležitosti ako 

aj obmedzenia, ktoré spoločnosti ovplyvňujú – či už pozitívne alebo negatívne.  

 

V sfére prepravných služieb existuje množstvo legislatívnych predpisov, ktoré sa 

musia dodržiavať, množstvo technologických pokrokov, do ktorých je potrebné 

investovať, ako aj mnoho ekologických obmedzení. Vláda Slovenskej republiky prijala 

viacero opatrení, ktoré by mali zmierniť dopady finančnej krízy a pomôcť firmám toto 

obdobie prežiť. Tie však pravdepodobne nebudú stačiť.  
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Pre zmiernenie dopadov hospodárskej krízy by som analyzovanej spoločnosti 

navrhovala: 

• Hľadať optimálne trasy prepravy, zhodnotiť možné varianty a vybrať ten, ktorý 

bude pre spoločnosť najviac finančne výhodný – napr. dať prednosť tej 

možnosti, ktorá má síce vyššiu prepravnú cenu, ale na druhej strane nižšie 

diaľničné poplatky, a tým pádom celkové náklady poklesnú. 

• Optimalizovať vyťaženosť automobilov, zrealizovať analýzu nákladovosti 

jednotlivých vozidiel za účelom odstavenia tých, ktorých náročnosť na 

prevádzku, opravu a údržbu je najvyššia. Navrhujem dočasne tieto automobily 

nevyužívať s tým, že sa vráti ich ŠPZ, aby sa ušetrilo na poistení a cestnej dani. 

Tieto automobily vyradiť z prevádzky až do doby, kým sa situácia nezlepší, 

vtedy sa len znova prihlásia a ich využitie bude pokračovať. 

 

 

Porterov model piatich síl 

Porterova analýza piatich síl ukázala veľkú hrozbu vo vyjednávacej sile 

odberateľov. Spoločnosť RALU, s.r.o. je od svojich zákazníkov úplne závislá a najmä 

v čase hospodárskej krízy ich význam a dôležitosť stále stúpa. Od nich závisí, či sa 

analyzovanej spoločnosti podarí prežiť v tejto etape a s akými následkami to bude.  

 

Zákazníci spoločnosti  majú teraz veľkú výhodu, pretože je veľa prepravných 

firiem, ktoré nemajú dostatok práce a snažia sa získať čo najviac zákaziek. Konkurenčný 

boj tu je obrovský, zákazníci si môžu vyberať a dokonca aj určovať cenu, pretože stále 

sa nájde prepravná spoločnosť, ktorá je ochotná voziť aj vysoko pod cenu, len aby 

získala nejaké finančné prostriedky. 

 

Vo vzťahu k odberateľom by som spoločnosti RALU, s.r.o. odporúčala: 

• Stabilizáciu stávajúcich zákazníkov 

• Verným  a významným zákazníkom poskytovať určité rabaty, zľavy 

• Venovať sa ofenzívnemu marketingu priamo u zákazníkov 

• Sledovať konkurenciu - najmä menšie firmy s cieľom snažiť sa ich vytlačiť 

z trhu 
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• Neustále vyhľadávať možnosti na získanie nových zákazníkov a pracovných 

príležitostí 

• Prehodnotiť systém kalkulácií, aby vznikol dostatočný priestor na možnosti 

znižovania ceny – prejsť na tieňovú kalkuláciu, t.j. priamo u zákazníka zistiť, 

koľko je ochotný zaplatiť, porovnať to s predstavou prepravnej spoločnosti 

a jednať o možnej reálnej cene  

 

 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza mi pomohla urobiť si reálnejší obraz o spoločnosti, o jej kladoch 

a záporoch, ako aj o tom, v ktorých oblastiach môže hľadať príležitosti a ktoré ju môžu 

ohroziť. Jej význam spočíva najmä v tom, že upozorňuje spoločnosť na okolnosti, ktoré 

ju môžu negatívne alebo pozitívne ovplyvniť.  

 

SWOT analýza spoločnosti RALU, s.r.o. ukázala mnohé silné stránky, ako napr. 

vybudované dobré meno medzi zákazníkmi, nízka organizačná štruktúra spoločnosti, 

dobrý technický stav vozidiel. 

 

 Jedným z najväčších plusov spoločnosti je fakt, že nie je preúverovaná a ani 

preleasingovaná. Tohto roku jej končia leasingy na tri autá a tieto náklady sa tak 

v nasledujúcom roku znížia na splácanie zvyšných dvoch automobilov. 

  

Medzi najväčšie zápory analyzovanej spoločnosti musím zaradiť najmä 

neefektívne vnútroekonomické riadenie. Spoločnosť nemá zavedené vnútropodnikové 

účtovníctvo, ktoré jej zamedzuje mať lepší prehľad o stave spoločnosti a najmä nemá 

vybudovaný efektívny systém sledovania nákladov, čo jej bráni ich dôsledne 

kontrolovať, ako aj sa snažiť o ich zníženie.  

 

Ďalšou nevýhodou je zaužívaný personálny systém. Keďže sa jedná o rodinnú 

firmu, pri výbere zamestnancov sa neberie ohľad na vzdelanie kandidátov a 
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ich praktické skúsenosti, ale prednosť dostávajú rodinní príslušníci pred 

kvalifikovanejšími záujemcami.     

 

Najväčšie hrozby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť fungovanie spoločnosti, sú 

samozrejme hlavne hospodárska kríza a všetky dôsledky, ktoré so sebou prináša. 

Spoločnosť sa pohybuje v tvrdom konkurenčnom boji, kde je pre ňu dôležitý každý 

jeden zákazník a jeho schopnosť platiť svoje záväzky. Aby bola spoločnosť RALU, 

s.r.o. čo najviac odolná voči týmto hrozbám, navrhujem:     

   

• Zníženie režijných nákladov kumuláciou funkcií 

• Pri ďalšom poklese dopyte po preprave znížiť počet kmeňových zamestnancov. 

Ak nastane situácia, že z dôvodu prepúšťania nebude mať spoločnosť v danom 

okamihu dostatok šoférov, malo by sa to riešiť outsorcingom  – využiť možnosti 

živnostenského oprávnenia šoférov na jednotlivé prípady  

• Znížiť základnú tarifnú časť mzdy a zvýšiť jej pohyblivú zložku v závislosti na 

kumulácii funkcií a pre vyššiu motiváciu zamestnancov  

• Venovať sa marketingu a propagácii spoločnosti, oslovovať nových 

potenciálnych zákazníkov 

• Zaviesť vnútropodnikové účtovníctvo 

• Zlepšiť systém sledovania nákladov pre získanie lepšieho prehľadu a možnosti 

znižovania nákladovosti 

• Venovať sa personálnej politike v spoločnosti a prehodnotiť výber 

zamestnancov 

 

 

Fundamentálna analýza 

Pri fundamentálnej analýze som sa zaoberala rozborom účtovných výkazov, 

ktoré som mala k dispozícii od spoločnosti RALU, s.r.o. Rozoberala som účtovné údaje 

za rok 2007 a 2008.  

 

RALU – združenie sa transformovalo na RALU, s.r.o. v polovici roku 2006. 

Dovtedy bolo vedené iba jednoduché účtovníctvo a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa 
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fyzické osoby v združení rozhodli zmeniť svoju formu podnikania. Vďaka podvojnému 

účtovníctvu získali väčší prehľad a kontrolu nad svojimi financiami a môžu sledovať aj 

svoje náklady. Takisto si nepresúvajú daňovú povinnosť z roka na rok a nevzniká im 

tým pádom „efekt snehovej gule“.  

 

V roku 2007 účtovné údaje nevykazujú reálnu situáciu podnikania, pretože 

súbežne fungovali činnosti združenia, ako aj s.r.o. Pod RALU, s.r.o. boli vedené len 

špedičné služby a celá dopravná práca sa evidovala ešte pod združením. Z tohto dôvodu 

sú rozdiely medzi rokom 2007 a 2008 väčšieho rozsahu.  

 

Fundamentálna analýza ukázala, že spoločnosť RALU, s.r.o. vykazuje pomerne 

vysoké hodnoty v položkách, ktoré sa nedajú bližšie určiť, pretože sú určené 

vnútropodnikovými smernicami a predpismi. Jedná sa najmä o položky ako ostatné 

výnosy z hospodárskej činnosti, ostatné náklady na hospodársku činnosť, ostatné 

náklady na finančnú činnosť, ostatné dlhodobé záväzky.  

 

Zo zistení vyplývajúcich z fundamentálnej analýzy, navrhujem: 

• V prípade, že spoločnosť má zmluvu o pôžičke od majiteľa úročnú, tak by som 

odporúčala, aby ju zmenili na bezúročnú, pretože daňové zaťaženie právnických 

osôb je nižšie ako daňové zaťaženie osôb fyzických.      

• Viesť sklad. Spoločnosť zatiaľ nemá žiaden sklad, čo je pri počte 20 

zamestnancov a pri spotrebe materiálu a energií takmer 25 mil. Sk veľmi 

riskantné a netaktické.  

• Zlepšiť úroveň finančného účtovníctva (hlavne tvorbu analytických účtov)  
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5 Záver        
Cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať spoločnosť RALU, s.r.o., 

identifikovať jej nedostatky a hrozby a následne navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli 

k eliminácii problémov, a tým pádom i k zlepšeniu finančnej situácie spoločnosti. Dané 

analýzy boli prevedené na základe účtovných výkazov spoločnosti za roky 2007 a 2008, 

vo veľkej miere mi pomohli interné informácie, znalosti z odvetvia podnikania 

a konzultácie s pracovníkmi spoločnosti RALU, s.r.o.   

 

Spoločnosť RALU, s.r.o. je rodinná firma, ktorá sa zaoberá medzinárodnou 

nákladnou dopravou a špedičnými službami. V období finančnej krízy čelí problémom 

a situáciám, ktoré predtým vôbec riešiť nemusela. Tento obor podnikania je v čase 

globálnej krízy veľmi zasiahnutý a mnoho dopravných spoločností sa snaží prežiť s čo 

najmenšími dôsledkami a stratami.     

 

V prvej časti mojej diplomovej práce som sa oboznámila s teoretickými 

poznatkami o danej problematike na základe odbornej literatúry. Sústredila som sa 

najmä na metódy zistenia finančnej situácie podniku, na analýzy, ktoré mi pomohli 

utvoriť si obraz o okolí, konkurencii, ako aj odhaliť slabé a silné stránky spoločnosti.   

 

V analytickej časti som si spomedzi nástrojov finančnej analýzy vybrala 

pomerové ukazovatele, aby som získala prehľad o likvidite, aktivite, zadlženosti, ako aj 

rentabilite spoločnosti. Na základe sústavy pomerových ukazovateľov ako je Quicktest 

a Altmanov index som vďaka jednému číslu zistila, v akej situácii sa asi spoločnosť 

nachádza.  

 

Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celý svet, som sa nezaoberala 

ďalšími ukazovateľmi finančnej analýzy, ale svoju pozornosť som sústredila skôr na 

okolie, v ktorom sa spoločnosť pohybuje, na faktory, ktoré ju ovplyvňujú a na rozbor 

analyzovanej spoločnosti, aby som zistila jej slabiny a naopak silné stránky. Pri týchto 

rozboroch mi pomohla SLEPT analýza, Porterov model 5 síl, SWOT analýza a aj 

fundamentálna analýza, ktorá mi dala obraz o stave hospodárení spoločnosti.      
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Na základe výsledkov uskutočnených analýz som mohla popísať najväčšie 

problémy spoločnosti a následne navrhnúť opatrenia, ktoré jej môžu pomôcť zvládať 

hrozby finančnej krízy a prežiť v tvrdom konkurenčnom boji. Týmto boli ciele mojej 

diplomovej práce splnené. 

 

Dúfam, že moja diplomová práca pomôže spoločnosti RALU, s.r.o. prekonať 

nástrahy finančnej krízy a navrhnuté zmeny budú prospešné pri rozhodovaní o jej 

budúcom vývoji. 
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7 Zoznam použitých skratiek 
 

ČR      Česká republika  

DPH  daň z pridanej hodnoty 

EÚ  Európska únia 

FO fyzická osoba 

HDP   hrubý domáci produkt 

NR Nitra 

ObčZ. Občiansky zákonník 

OÚ Okresný úrad 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

PO  právnická osoba 

Sk       Slovenská koruna 

SR   Slovenská republika 
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