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Abstrakt 

Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku 

pomocou finančnej analýzy v období 2014 – 2018. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá 

teoretickými poznatkami. V druhej časti práce je predstavená charakteristika spoločnosti, výpočty 

ukazovateľov a zhodnotenie finančnej situácie na základe výsledkov analýz. Záverečná časť je 

venovaná návrhom, vďaka ktorým je možné dosiahnuť zlepšenie spoločnosti.  

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the present economic business development 

through financial analysis in years 2014 to 2018. In the first part of the bachelor thesis there are 

theoretical notes. In the second part there are introduced characteristic of society, calculations of 

indicators and evaluation of financial situation based on the results of the analysis. The last part 

concern recommendation, which lead to improvements of investigated status.  
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ÚVOD 

Moja bakalárska práca sa zaoberá vyhodnotením finančnej situácie a finančným zdravím 

spoločnosti JRK Partners s.r.o. a jej návrhmi na zlepšenie. Vďaka tejto práci je možné odhaliť 

nepriaznivé a častokrát aj ohrozujúce faktory spoločnosti. Práca sa zaoberá tak isto vonkajšími 

vplyvmi ale aj vnútornými informáciami. Tieto faktory ovplyvňujú, ako môže spoločnosť 

hospodáriť so svojimi prostriedkami v akej veľkej výšky ich má k dispozícii a v akých častiach 

majetku ich má investované. Pre vedenie spoločnosti je nesmierne dôležité, aby sledovala svoje 

finančné ukazovatele, ktoré odrážajú jej finančné zdravie a konkurencieschopnosť. Aby bola 

spoločnosť schopná určiť tieto ukazovatele je nútená podrobiť sa finančnej analýze, vďaka ktorej  

je možné zistiť akým smerom sa spoločnosť za posledné 4 roky uberala a aké sú je predpovede 

pre jej finančnú budúcnosť.  

 Analýza čerpá informácie priamo z informácii, ktoré poskytla spoločnosť vo svojich výkazoch 

a rozvahách. 

Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej sú formulované globálne a parciálne ciele, ktoré budú 

ozrejmovať prípadne finančné problémy spoločnosti. 

V druhej časti sa rozoberajú teoretické informácie ohľadne používaných metód, ich priblíženie 

a následné využitie. V tretej časti je predstavená spoločnosť J R K Partners s.r.o. kde sú 

zobrazené základné informácie o spoločnosti a následne je prevedená finančná analýza 

spoločnosti pomocou vybraných ukazovateľov.  

Vo štvrtej časti sú uvedené návrhy na zlepšenie finančnej situácie a finančného zdravia 

spoločnosti.  

Finančná analýza preberá údaje priamo z účtovníctva firmy. Vďaka tomu sú tieto výsledky 

veľmi presné v porovnaní oproti ostatným metódam, ktoré do úvahy tieto ukazovatele neberú. 

Práve preto je finančná analýza nesmierne dôležitá či už v malých firmách alebo veľkých 

firmách ale aj v nadnárodných spoločnostiach.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Globálny cieľ bakalárskej práce: 

Cieľom práce je vypočítať ukazovatele finančnej analýzy a  zhodnotiť finančnú situáciu 

spoločnosti za roky 2014-2018, s vysvetlením problému a následným predstavením návrhov na 

zlepšenie. Práca taktiež obsahuje aj parciálne ciele. 

Parciálne ciele práce: 

Prvým parciálny cieľom je predstavenie metód, ktoré budú použité v tejto bakalárskej práci. 

Následne budú vymedzené pojmy finančnej analýzy. Pri vypracovaní tejto bakalárskej práce boli 

používané informácie z odborných kníh, dôveryhodných internetových zdrojov a odborných 

článkov. 

 

Druhým parciálnym cieľom je oboznámenie sa s vybranou spoločnosťou, jej základných 

informácii a predstavenie jej cieľového zákazníka. 

 

Tretím parciálnym cieľom bude predstavenie výkazov spoločnosti a to konkrétne s rozvahou a 

výkazom zisku a ztrát. 

 

Metódy, ktoré sú použité v mojej bakalárskej práci, sú: 

• porovnávanie – tieto metódy budú využité pri porovnávaní dosiahnutých hodnôt s                              

hodnotami predpokladanými,  

 • analýza – využitie na z analyzovanie vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti, 

  • metódy finančnej analýzy – využitie  pri výpočtoch rôznych ukazovateľov.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Finančná analýza skúma finančnú politiku vybranej spoločnosti a zároveň skúma jeho finančné 

zdravie. Možnosť ako je možné definovať zdravú spoločnosť je tak, že spoločnosť dokáže 

splácať svoje záväzky načas a spoločnosť dokáže generovať po radu niekoľko období za sebou 

zisk. Medzi zaujímavosti finančnej analýzy patrí fakt, že je možné si utvoriť vlastný úsudok ku 

každej situácii, ktorú vybrané ukazovatele ukážu. Avšak je veľmi dôležité aby sme dokázali tieto 

tvrdenia a výsledky správne argumentovať. Preto je dôležite aby boli vzťahy medzi jednotlivými 

výsledkami správne pochopené a mohli sme s danými výsledkami ďalej pracovať a využiť ich vo 

svoj prospech. Možnosti ako je možné využiť finančnú analýzu ďalej je, že s jej pomocou 

dokážeme oveľa presnejšie a efektívnejšie plánovať a riadiť spoločnosť. Taktiež slúži finančná 

analýza ako zdroj informácii o konkurencii (6). 

 

1.1. Analýza okolia spoločnosti 

V tejto časti je predstavená analýza mikro a makro prostredia spoločnosti pomocou SLEPTE 

analýzy, SWOT analýzy, Porterovej analýzy a modelu 7S.  

 

 

1.2.  Analýza okolia podniku 

Analýza vnútorného prostredia 

Ak chceme analyzovať vnútorné prostredie spoločnosti je nutné brať do úvahy v akej situácii sa 

spoločnosť nachádza a aké sú jej silné a slabé stránky. Tieto informácie vieme získať z rôznych 

firemných auditov. Dôležite je aby spoločnosť dokázala tieto informácie efektívne využiť (1). 

 

Analýza vonkajšieho prostredia 

Táto analýza má za cieľ zistiť rôzne príležitosti na prípadné investície ale taktiež aj na zistenie 

potenciálnych hrozieb, ktoré číhajú na spoločnosť. Analýza vonkajšieho prostredia zisťuje 
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faktory, ktoré dokáže spoločnosť ovplyvniť a sústreďuje sa priamo na ne. Taktiež patria tieto 

faktory medzi tie, ktoré majú zásadný význam pre spoločnosť (2). 

Vonkajšie prostredie je možné rozdeliť na : 

• makro okolie, 

• mikro okolie (1). 

 

Vplyvy, ktoré sa nachádzajú v makro okolí alebo makro prostredí, nemôže spoločnosť za 

žiadnych okolností ovplyvniť, pretože sú mimo dosahu jej schopností mať na ne nejaký vplyv. 

Na to aké má spoločnosť makro prostredie, vplývajú rôzne činitele a každá spoločnosť má toto 

prostredie rôzne.  

 

Mikro okolie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti spoločnosti a pôsobia tam sily priamych 

konkurentov. 

 

1.3. SLEPTE analýza 

Metóda SLEPTE sa využíva na predpovedanie alebo odhad pre či už blízku alebo ďalekú 

budúcnosť spoločnosti. Na to aby boli výsledky tejto analýzy správne je najdôležitejšie získanie 

dostatočne veľkých a správnych dátových súborov, ktoré sú v použiteľnom časovom úseku (1). 

SLEPTE analýza určuje vývoj faktorov na sociálny vývoj v externom prostredí a ich 

vyhodnotenie (4). 

SLEPTE analýza skúma 3 základné otázky: 

• Aké vonkajšie faktory majú vplyv na danú spoločnosť? 

• Čo je možné očakávať od týchto vplyvov? 

• Ktoré z nich sú v krátkej dobe najdôležitejšie (4)? 

SLEPTE analýza sleduje faktory politické, ekonomické, sociálne, technologické, legislatívne a 

ekologické (4). 
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1.3.1. Politické faktory 

Pri tejto časti analýzy je potrebné si uvedomiť aká je politická situácia, ktorá ovplyvňuje zámer 

spoločnosti, v ktorej podniká a ako na danú spoločnosť vplýva. Medzi politické faktory patria: 

stabilita vlády, postoj vlády k investíciám pre danú spoločnosť, medzinárodné spory, podpora 

spoločností podobná ako tá, pre ktorú je robená SLEPTE analýza (4).  

 

1.3.2. Ekonomické faktory 

Medzi ekonomické faktory, ktoré sú pre SLEPTE analýzu neodlúčiteľné patria: výška a vývoj 

HDP, miera inflácie, menová stabilita, úrokové zaťaženie pre danú spoločnosť.(1) V súčasnej 

dobe je na Slovenskej republike miera inflácie 1,9%, čo znamená, že krajina je v priaznivej 

ekonomickej situácii. Taktiež HDP sa v sledovaných rokoch pohybovalo v okolí 3,1% až 3,3%, 

pričom medziročný rast približne 3,6% patrí k prvej polovici Európskej Únie (7). 

 

1.3.3. Sociálne faktory 

Tieto faktory súvisia a odpovedajú na otázky ohľadom demografického vývoju, veku, vzdelaním  

a napríklad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sociálne faktory sa dajú využiť na 

predpokladaný výpočet výkonu pre danú spoločnosť(1). 

 

1.3.4. Technologické faktory  

Technologické faktory skúmajú technologickú dostupnosť na trhu alebo v danej krajine. Ako 

príklad môže byť rýchlosť a pokrytie internetového  alebo telefónneho pripojenia. Ďalej to môže 

byť logistické spojenie, ktoré môže byť pre spoločnosť kľúčové (1). 

 

1.3.5. Legislatívne faktory 

Medzi jedny z najdôležitejších legislatívnych faktorov je vymožiteľnosť práva. Medzi nemenej 

podstatné faktory sa radia daňové zákony, obchodné zákony, štátna podpora pre danú spoločnosť 

rôzne opatrenia či ekologické, regulované (1). 
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1.3.6. Ekologické faktory 

Medzi ekologické vplyvy radíme, aké klimatické vplyvy vplývajú na spoločnosť na danom 

území, aká je vrstva ozónovej diery (ak sa nachádza nad miestom kde má spoločnosť svoje 

sídlo), aké klimatické vplyvy by mohli ohroziť výrobu spoločnosti (1). 

 

 

 

 

Graf 1: SLEPTE model, vlastné spracovanie 

 

 

 

1.4. Porterova analýza 

Porterov model alebo Porterova analýza sa častokrát využíva v mikroprostredí podniku. Je to 

jeden z nástrojov na poznanie možnosti pre danú spoločnosť. Pomocou   Porterovej analýzy je 

možné, pre daný subjekt, vyhodnocovať hrozby, ktoré budú na daný subjekt vplývať. Porter 



18 

 

vyjadruje vplyv piatich činiteľov, ktoré ovplyvňujú ziskovosť. Predtým ako spoločnosť vstúpi na 

trh by mala zanalyzovať tieto vplyvy, pretože sú ony jednou z hlavných dôvodov prečo je práve 

to dané odvetvie zaujímavé. Za všeobecného predpokladu, že tieto  vplyvy sú jediné, ktoré 

v danom prostredí zohrávajú významnú strategickú úlohu. Porter ďalej zdôrazňuje, že tieto 

vplyvy musia byť hnacou silou konkurencie. Avšak je dôležite, že v jednotlivých odvetviach 

nebudú tieto vplyvy rovnaké, to znamená, že v každom odvetví sa bude pomer sily vplyvov 

meniť (4). 

 

Spoločnosť musí zanalyzovať päť vplyvov na ziskovosť: 

• hrozba nahraditeľnosti (substitúcie) výrobkov, 

• hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov, 

• hrozba  rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov, 

• hrozba vstupu nových konkurentov, 

• hrozba silnej rivality (4). 

 

Hrozba nahraditeľnosti (substitúcie) výrobkov 

Ak je odvetvie preplnené, to znamená, ak je možnosť, že výrobok vyrábaný spoločnosťou bude 

nahraditeľný tak nie je toto odvetvie pre spoločnosť zaujímavé ani výhodné. Samozrejme zisky 

na trhu sú limitované. Spoločnosť musí sledovať ceny konkurenčných výrobkov ich kvalitu a ich 

cenu. Zlepšením technológie vyrábania produktu je možné odraziť hrozbu substitučných 

produktov (4). 

 

Hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov 

Ak sú na trhu zákazníci príliš silný respektíve ak majú veľkú vyjednávaciu silu, tak nie je ani 

tento trh pre spoločnosť príťažlivý. Týmto spôsobom sa znižuje zisk predávajúceho, pretože 

zákazníci sa snažia tlačiť cenu výrobkov dolu (1). 
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Hrozba  rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov 

Ak majú dodávatelia príliš veľkú vyjednávaciu silu, taktiež nie je pre spoločnosť tento trh 

príťažlivý. Dodávateľom vzrastá sila ak produkt tvorí zásadný vstup odberateľa. Týmto 

problémom sa dá predísť pomocou zakladania vzťahov s dodávateľmi (1).   

 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Ak pre vstup do daného odvetvia nie sú potrebné vysoké vstupné náklady alebo ak sú bariéry pre 

vstup ľahko prekonateľné, tak sa očakáva, že počet firiem na trhu bude rásť. Medzi jeden 

z najatraktívnejších trhov patrí ten, ktorý ma vysoké vstupné náklady ale zároveň nízke výstupné 

náklady (3). 

 

Hrozba silnej rivality 

Ak sa na danom trhu nachádzajú silní konkurenti je toto odvetvie taktiež nepríťažlivé. Ak je 

v jednom segmente veľa výrobcov ponúkajúcich ten istý alebo veľmi podobný produkt, je každý 

z výrobcov nútený znižovať maržu z predaja výrobkov oproti konkurencii aby dokázali predať 

práve svoje produkty (1). 

 

1.5. MODEL 7S FIRMY MCKINSLEY 

Tento model analyzuje vnútorné prostredie spoločnosti. Pomáha manažérom lepšie porozumieť 

zložitým súvislostiam spojeným s organizačnými zmenami. Model zobrazuje, že imunitný 

systém organizácie a rôzne ďalšie premenné spôsobili, že bolo zložite realizovať zmeny. Sú 

brané všetky faktory naraz, práve preto je model nazývaný aj „7S “, lebo zahrňuje 7 vplyvov, 

ktoré sa všetky v angličtine začínajú na písmeno S (10). 

Tieto faktory sú: 

• stratégia, 

• štruktúra, 

• systémy, 

• spolupracovníci, 

• schopnosti, 
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• štýl práce vedenia, 

• zdieľane hodnoty (10). 

 

Stratégia 

Spôsob akým je vykonaný plán alokácii zdrojov za dosiahnutím cieľa. Reaguje na rôzne 

hrozby v danom prostredí (10). 

 

Štruktúra 

Objasňuje organizačné usporiadanie skupiny. Zľahčuje chápanie podradenosti 

a nadradenosti, zdieľaním informácii a vzťahy medzi zložkami (10). 

 

Systémy 

Popisujú metódy, postupy a procesy vrátane technických systémov. Popisujú postupy, ktoré 

riadia chod spoločnosti (10). 

 

Spolupracovníci 

Zameranie na orientovaných ľudí, ich vzťahy, rozvoj, vzdelanie a motiváciu (10). 

 

Schopnosti 

Obsahujú vnútorne znalosti. Patria medzi ne taktiež zručnosti a skúsenosti. Nesmie sa však 

zabudnúť na súčinné efekty vo vnúti spoločnosti (10). 

 

Štýl práce vedenia 

Definuje správanie manažérov pri dosahovaní cieľov ich vedenie a ich postup riešenia 

problémov (10). 
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Zdieľané hodnoty 

Sem patria nadradené ciele spoločnosti. Obsahujú základné fakty a idei, ktoré stanovuje 

spoločnosť (10). 

 

 

1.6. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza sa radí ku strategickým analýzam a zameriava sa na preverenie silných a slabých 

stránok, príležitostí a ohrození spoločnosti. Je to východisko pre znenie rozvojových smerov 

a podnikových stratégii a cieľov spoločnosti. SWOT analýza hodnotí súčasný stav spoločnosti 

a jej okolia čiže aj vnútorné aj vonkajšie prostredie (2). 

 

SWOT analýza je odvodená od: 

• S (silné stránky) – kladné faktory, 

• W (slabé stránky) – záporné faktory, 

• O (príležitosti) – pôsobenie prostredia, 

• T (hrozby) – pôsobenie prostredia (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: SWOT model, vlastné spracovanie 
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SWOT analýza má avšak dôležitú úlohu iba ak jej použitie smeruje k nájdeniu a posúdeniu 

vplyvov, k predpovedi rôznych budúcich trendov a faktorov medzi vnútorným a vonkajším 

prostredím a ich súvislosťami (1). 

 

Výber stratégie SWOT analýzy zahrňuje riziko v jednotlivých rozhodnutí konkurentov (2). 

Základné stratégie by mali spĺňať: 

• vhodnosť– prínos stratégie vzhľadom na zlepšenie pozície v konkurenčnom prostredí 

• prijateľnosť – nevhodnosť stratégie pre všetky záujmové skupiny, 

• uskutočniteľnosť – navrhovaná stratégia musí byť uskutočniteľná z hľadiska 

schopností podniku (2). 

Alternatívu je avšak možné vybrať na základe: 

• experimentu – technika, ktorá je najviac nákladná a u ktorej sa môžu objaviť 

pochybnosti od budúcich podmienok, 

• skúsenosti – sú považované za vhodné východisko pre základné analýzy, 

• výskum a analýzy – táto technika patrí k najefektívnejším, pretože zahrňuje výskum, 

ktorý súvisí s daným cieľom (5). 

 

1.7. Finančná analýza 

Finančná analýza je spôsob ako čo najpresnejšie charakterizovať momentálnu situáciu 

spoločnosť  či už jej históriu, prítomnosť alebo predpokladanie jej budúcej finančnej situácie. 

Finančná analýza používa na svoje fungovanie mnoho jednotlivých pod-analýz, vďaka ktorým je 

možné pri vzájomnom porovnávaní dospieť k takmer presným výsledkom. Finančná analýza je 

častokrát braná ako nástroj, vďaka ktorému sme schopní získať inak nedostupné informácie 

z dostupných zdrojov (1). 

 

1.8. Užívatelia finančnej analýzy 

Finančná analýza a jej výsledky nie sú dôležite a podstatne iba pre danú firmu, na ktorú je práve 

finančná analýza vykonávaná ale aj na firmy jej blízke. Čo v tomto prípade znamená na všetky 
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firmy, ktoré s danou firmou spolupracujú pretože je aj v ich záujme aby mal ich obchodný 

partner solídne hospodárske výsledky. Medzi objekty, ktoré by mala finančná analýza 

spoločnosti zaujímať by mali byť a aj vo väčšine prípadov sú jej či už priamy alebo nepriamy 

konkurenti a v neposlednom rade práve aj štát (5).  

1.9. Informačné zdroje pre finančnú analýzu  

Zdrojov pre finančnú analýzu je mnoho a pre osoby pohybujúce sa v tejto oblasti môže byť 

zdrojom informácie čokoľvek, čo je možné dôkazmi potvrdiť, či napríklad informácie v médiách 

alebo napríklad aj rôzne fámy. Veľmi dôležite je aby bolo schopné dokázať pravdivosť týchto 

informácii, pretože mylné tvrdenia alebo fakty môžu spôsobovať odchýlky alebo až úplné zmeny 

celkových hodnôt. 

Medzi základné informačné zdroje finančnej analýzy patria (1): 

• účtovné výkazy, 

• výročné správy, 

• prospekty cenných papierov. 

 

1.9.1.  Rozvaha 

Rozvaha sa radí k základným účtovým výkazom. Je povinná pre každý podnikateľský subjekt 

a vždy sa musí zostavovať presnému dátumu. Vo väčšine prípadov to býva 31.12 čiže ku koncu 

roka. Rozvaha sa skladá z dvoch častí a to je strana aktív (majetková štruktúra) a strana pasív 

(finančná štruktúra).  Tieto strany sa musia vo výsledku vždy rovnať. Strana aktív sa ďalej delí 

na neobežný majetok a obežný majetok a strana pasív na vlastní kapitál a cudzí kapitál (2). 

𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘 = 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

1.9.2. Výkaz zisku a ztrát 

Vo výkaze zisku a ztrát sa nachádzajú dve hlavné položky a to sú výnosy a náklady. Na základe 

presného spracovania týchto dvoch položiek je možné zistiť aký je výsledok hospodárenia za 

dané obdobie (2). 

𝑉𝐻 = 𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 
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Výnosy definujeme ako peňažné čiastky, ktoré podnik nadobudol svojou činnosťou nehladiac na 

to, či boli tieto čiastky aj zinkasované (2). 

Náklady definujeme ako peňažné čiastky, ktoré podnik vynaložil na svoju činnosť. Taktiež tu 

platí, že tieto čiastky nemusia byť v danom období zaplatené (2). 

 

1.10. Analýza absolútnych ukazovateľov 

Za absolútne ukazovatele sú považované dáta, ktoré sú obsiahnuté priamo v účtovných 

výkazoch. Prvým krokom analýzy teda býva posúdenie týchto dát a ich základné porovnanie bez 

použitia matematických metód. Ďalším krokom býva použitie horizontálnej a vertikálnej 

analýzy, ktoré pomáhajú posúdiť intenzitu zmien, ktoré vo firme nastali. Práve k posúdeniu 

intenzity je použité percentuálne vyjadrenie týchto zmien. Obe tieto metódy poskytujú už v tejto 

fáze výstižný obraz o vývoji finančnej situácie, takže dokážu odhaliť problémové oblasti (8).  

 

1.10.1. Horizontálna analýza 

Túto analýzu je možné nazvať aj trendovú alebo analýzu časových rád. Skúma zmeny 

v jednotlivých položkách účtových výkazov v závislosti na čase. Zmeny sú skúmané  po 

riadkoch, horizontálne. (1) 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛á 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑏 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 = (
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 ∗ 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑏
) 

 

 

1.10.2. Vertikálna analýza 

Túto analýzu je možné nazvať aj štrukturálna, vyjadruje jednotlivé položky účtovných výkazov 

ako percentuálny podiel k jednej hodnote, ktorá tvorí celok. Zvyčajne sa ako základ z rozvahy 

celková výška pasív alebo aktív, z výkazu zisku a strát sa berie celková výška výnosov alebo 

nákladov (2). 
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1.11. Analýza rozdielových ukazovateľov 

Rozdielové ukazovatele slúžia k analyzovaniu finančnej situácie v danej spoločnosti so 

zameraním predovšetkým na jeho likviditu. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov likvidity je 

ČPK alebo čistý pracovný kapitál (6). 

 

1.11.1. Čistý pracovný kapitál  

Hrubým pracovným kapitálom sa dajú rozumieť obežné (krátkodobé) aktíva. Čistý pracovný 

kapitál teda budú tieto obežné aktíva znížené o krátkodobé záväzky (8). 

Ukazovateľ Čistý pracovný kapitál je možné vypočítať nasledovným spôsobom: 

1. Spôsob je tzv. Manažérsky prístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

 

2. Spôsob je tzv. Investorský prístup 

Č𝑃𝐾 = (𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) − 𝑆𝑡á𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 

 

Vo výsledku môže tento ukazovateľ nadobúdať kladné aj záporné hodnoty. Kladný je v prípade, 

ak je objem obežných aktív vyšší než krátkodobé záväzky. ČPK je v tomto prípade označovaný 

ako „ochranný vankúš”, ktorý môže slúžiť pri neočakávanej potrebe likvidných prostriedkov. V 

opačnom prípade, ak je výsledok záporný, znamená to, že k uhradeniu krátkodobých dlhov bude 

musieť byť použitá časť stálych aktív. Záporná hodnota je teda pre podnik vnímaná ako riziková 

(8). 

 

1.11.2. Čistý peňažný majetok  

Čistý peňažný majetok (ČPM) symbolizuje istý kompromis medzi oboma predošlými 

ukazovateľmi, nakoľko od obežných aktív odpočíta zásoby a iné nízko likvidné aktíva. ČPM 

taktiež býva označovaný ako peňažne pohľadávkový finančný fond (12). 

Č𝑃𝑀 = (𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 
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1.11.3. Čisté pohotové prostriedky 

Čisté pohotové prostriedky (ČPP) sú ukazovateľom, ktorý sa používa pre najprísnejšie posúdenie 

likvidity. Vznikne, ak sa z objemu obežných aktív vylúčia položky zásob a pohľadávok, ako 

málo likvidné formy majetku (8). Pre výpočet sa používa vzorec: 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

 

Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať okolo nuly, pretože vysoké číslo by 

signalizovalo príliš veľký (zbytočný) objem voľných finančných prostriedkov, a zasa nízke číslo 

by signalizovalo ich nedostatok a malo by sa začať hľadať riešenie (8). 

 

1.12. Analýza pomerových ukazovateľov 

Pomerové ukazovatele sú základným nástrojom, ktorý používa finančná analýza. Hlavným 

dôvodom prečo je to tak, je fakt, že analýza pomerových ukazovateľov umožňuje získanie 

predstavy v akej sa spoločnosť nachádza a hlavne jeho finančnú situáciu. Pomerové ukazovatele 

čerpajú svoje hodnoty z rozvahy, výkazu zisku a strát a prípadne aj cashflow. Pomerové 

ukazovatele je možné rozdeliť do viacerých skupín: 

1. Ukazovatele zadlženosti, 

2. Ukazovatele likvidity, 

3. Ukazovatele rentability, 

4. Ukazovatele aktivity, 

5. Ukazovatele kapitálového trhu (8). 

 

1.12.1. Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti slúžia na zistenie rizika aký nesie podnik pri rozložení vlastného 

a cudzieho kapitálu. Čím vyššie percentuálne zadlženie cudzím kapitálom podnik má, tým vyššie 

nastáva riziko, že nebude schopný plniť svoje záväzky aj v prípade priaznivej finančnej situácie. 

Avšak pre spoločnosť je užitočné, ak je jej kapitál financovaný aspoň do určitej miery cudzími 

zdrojmi, pretože funguje efekt daňového štítu (5). 
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Efekt daňového štítu spočíva v uplatnení si zľavy na daň z úrokov cudzieho kapitálu z čoho 

vyplýva, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný (5). 

Ukazovatele zadlženosti sú odvodzované z položiek pasív v rozvahe, ktoré sa dostávajú do 

vzájomných vzťahov medzi sebou navzájom alebo k súhrnnej veličine bilančnej sumy (8). 

 

a) Celková zadlženosť - vyjadruje podiel medzi cudzími zdrojmi a celkovými aktívami. 

Jej doporučená hodnota je medzi 30-60% (1). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑ĺž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

 

b) Koeficient samofinancovania – vyjadruje podiel vlastných prostriedkov na 

celkovom majetku spoločnosti 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

 

c) Úrokové krytie - „Úrokové krytie charakterizuje výšku zadlženosti pomocou 

schopnosti splácať úroky“ (1) 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

1.12.2. Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity, inak nazývané aj ukazovatele platobnej schopnosti sa rozdeľujú do troch 

skupín:  

1. bežná likvidita,  

2. pohotová likvidita,  

3. peňažná (okamžitá) likvidita. 
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V zásade je definičný vzťah u všetkých spomenutých likvidít rovnaký. Porovnáva sa objem toho, 

čo má podnik zaplatiť s tým, čo je schopný zaplatiť (2). 

 

Bežná likvidita (likvidita 3. stupňa) Indikuje ako pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky . 

Ideálne hodnoty by sa mali nachádzať v rozmedzí 1,5 – 2,5. Ak je hodnota približná 4 je možné 

že finančné prostriedky sú riadené neefektívne (2). 

𝐵𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑜𝑗𝑒
 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupňa) Predstavuje indikátor ako je podnik schopný hradiť 

svoje záväzky aj bez potencionálneho predaja zásob (2). 

Pre pohotovú likviditu platí, že čitateľ by mal byť rovnaký ako menovateľ, teda pomer 1:1 alebo 

maximálne 1,5:1. Vyššia hodnota by bola priaznivá pre veriteľov, avšak nie pre akcionárov alebo 

vedenie podniku (5).  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

Peňažná (okamžitá) likvidita (likvidita 1. stupňa) predstavuje to najužšie vymedzenie likvidity. 

Sú do nej totiž započítané iba tie najlikvidnejšie zložky rozvahy, Do pomeru sa dostávajú 

pohotové platobné prostriedky (zahŕňajú v sebe sumu peňazí na bežnom účte či iných účtoch 

alebo sumu peňazí v pokladni) a záväzky s okamžitou dobou splatnosti. Výsledok tohoto 

ukazovateľa by sa mal nachádzať v rozmedzí 0,9 – 1,1. Pre Českú republiku bola spodná 

prijateľná hranica posunutá až na 0,2 (5). 

𝑃𝑒ň𝑎ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

1.12.3. Ukazovatele rentability 

Rentabilita znamená výnosnosť vloženého kapitálu. Avšak toto je skôr teoretické vnímanie a pre 

prax sa použijú varianty za účelom konkrétnych potrieb.  Pre výpočty sa používajú nasledovné 

formy zisku: 
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EBIT – zisk pred odčítaním úrokov a daní, ktorý odpovedá prevádzkovému výsledku 

hospodárenia,  

EAT – zisk po zdanení, inak nazvaný aj čistý zisk, 

EBT – zisk pred zdanením, ktorý bol zvýšený alebo znížený o finančný a mimoriadny výsledok 

hospodárenia (5). Taktiež rozdeľuje ukazovatele rentability do nasledovných kategórií:  

1. ukazovateľ rentability celkového vloženého kapitálu (ROA),  

2. ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE),  

3. rentabilita tržieb (ROS) (4). 

  

Ukazovateľ rentability celkového vloženého kapitálu (ROA) je dôležitý ukazovateľ, ktorý 

meria výkonnosť alebo produkčnú silu podniku (2).  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE) je ukazovateľom, ktorý vyjadruje výnosnosť 

kapitálu vloženého vlastníkmi podniku. Výsledok ukazovateľa by sa mal pohybovať aspoň 

niekoľko percent nad dlhodobým priemerom úročení dlhodobých vkladov (2). 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝐾
 

 

Ukazovateľ rentability tržieb (ROS) vyjadruje ziskovú maržu, ktorá je naj dôležitým kritériom 

na hodnotenie úspechu podnikania. Túto hodnotu je vhodné porovnávať s ostatnými 

spoločnosťami pohybujúcich sa v tomto odvetví (2). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐸𝐵𝐼𝑇
 

Ukazovateľ rentability nákladov (ROC) vypovedá o tom, koľko zisku priniesla jedna koruna 

vynaložených prostriedkov (8).  
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1.12.4. Ukazovatele Aktivity  

S pomocou týchto ukazovateľov je možné zistiť, či je veľkosť jednotlivých položiek aktív v 

rozvahe primeraná k súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám podniku. Inak povedané, 

ukazovatele aktivity merajú schopnosť podniku využívať vložené prostriedky (6). 

 

a) Doba obratu zásob – vyjadruje dobu, v ktorej sú obežné aktíva viazané v podobe zásob. 

Čím nižšie toto číslo je, tým viac je daná položka využívaná (8). 

 

b) Rýchlosť obratu zásob – výslednou hodnotou je počet obrátok, ktoré uskutočnili zásoby v 

sledovanom období. Rastúca obrátka zásob môže byť dôsledkom napríklad zmeny 

riadenia skladu, ale spravidla to odráža nárast menej predajných, či znehodnotených 

zásob (5). 

 

c) Doba obratu pohľadávok – vyčísľuje hodnotu intervalu, za ktorý sa pohľadávky premenia 

na formu peňažných prostriedkov. Čím je nižšia hodnota ukazovateľa, tým rýchlejšie 

podnik získava peňažné prostriedky z pohľadávok a získanú hotovosť môže použiť k 

ďalším nákupom. (8). 

 

d) rýchlosť obratu pohľadávok – vypovedá o počte obrátok, ktoré uskutočnili pohľadávky v 

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

sa mala v čase zvyšovať (8).  

 

 

e) Doba obratu záväzkov – všeobecne je možné povedať, že tento ukazovateľ by mal byť 

vyšší ako doba obratu pohľadávok, aby nebola narušená finančná rovnováha vo firme (4). 

 

f) Obrat stálych aktív – výsledná hodnota určuje, koľkokrát je možné obnoviť stále aktíva z 

ročných tržieb. Pozitívnou hodnotou je hodnota vyššia než odvetvová (4). 
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2. ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 

V tejto kapitole sú charakterizované jednotlivé analýzy ako napríklad SWOT analýza, SLEPT 

analýza, 7S alebo finančná analýza. Pojmy, ktoré sa nachádzajú v teoretickej časti práce 

pomáhajú pri výpočtoch v analytickej časti práce. Tieto analýzy sú využívané preto aby bol 

výsledok bakalárskej práce čo najpresnejší.  

 

2.1. Predstavenie spoločnosti 

Názov: J R K Partners s.r.o. 

IČO: 36537624 

DIČ: 2020148702 

Sídlo: Trieda A Hlinku 605/11 Nitra 94901 

Dátum zápisu 23.8.2000 

Pravna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán : Konateľ 

Vedenie spoločnosti: Ing. Ronald Kvaššay 

Základný kapitál: 6639 € 

Odvetvie: Veľkoobchod, Maloobchod, Reklamná činnosť 

SK NACE: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 

Počet zamestnancov: 2 

 

2.1.1. Charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť J R K Partners s.r.o. bola založená v roku 2000. Je to jedna z menších firiem, ktorej 

hlavným predmetom podnikania je špecializácia na firemné účtovníctvo a predaj kancelárskych 

potrieb. Vďaka vysokej spoľahlivosti a rýchlosti patrí medzi popredné spoločnosti v tomto 

regióne.   
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Služby, ktoré spoločnosť poskytuje: 

• Vedenie podvojného účtovníctva, 

• Predaj kancelárskych potriem, 

• Predaj počítačovej a výpočetnej techniky. 

 

2.2. Slepte analýza 

2.2.1. Politické faktory 

V prípade spoločnosti J R K Partners s.r.o. sú zaujímavé predovšetkým informácie z vnútornej 

politiky Slovenskej republiky pretože ma iba tunajších klientov. Zákony v tomto odvetí sa menia 

často ale nie veľmi zásadným spôsobom čo znamená, že je nutné sledovať zmenu zákonov každý 

rok. 

 

2.2.2. Ekonomické faktory 

V rámci Slovenska je trvalý rast HDP a aj vďaka tomu sa objavujú stále nove a nové firmy, ktoré 

využívajú služby práve spoločnosti J R K Partners s.r.o.. Tieto okolnosti zvyšujú stabilitu a silu 

spoločnosti.  

Tabuľka 1: Vývoj HDP na Slovensku, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP 2,6 3,8 3,3 3,4 3,5 

 

2.2.3. Sociálne faktory 

Spoločnosť J R K Partners s.r.o. je malá rodinná firma, ktorá zamestnáva rodinných príslušníkov. 

V sledovanom období mala spoločnosť 2 zamestnancov. Spoločnosť poskytuje služby takže je 

určená širokému demografickému spektru záujemcov. Má priamy vplyv na vzdelanie svojich 

zákazníkov keďže podniká v poskytovaní služieb ostatným podnikateľským subjektom. 
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2.2.4. Technologické faktory  

V dnešnej dobe je nutné aby každá spoločnosť držala krok s dobou a s technológiami, pretože ak 

zaspí určité obdobie, môže sa ľahko stať, že príde o určitú konkurenčnú výhodu. To sa týka aj 

spoločnosti J R K Partners s.r.o., pretože je jednoduchšie pre túto spoločnosť disponovať čo 

najnovším systémom, s ktorého pomocou je možné ušetriť čo najviac času a vďaka tomu vyriešiť 

zadané objednávky čo najrýchlejšie, čo samozrejme vedie k spokojnosti zákazníka. 

 

2.2.5. Legislatívne faktory 

Spoločnosť je obmedzovaná zákonmi krajiny, v ktorej podniká. Keďže spoločnosť J R 

K Partners s.r.o. podniká na Slovensku ovplyvňujú ju najmä Obchodný zákonník 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty. 

2.2.6. Ekologické faktory 

V súčasnej dobre sú kladené veľké požiadavky na eco-friedly spoločnosti a preto sa aj 

spoločnosť J R K Partners s.r.o. stavia k tomuto problému pozitívne. V priestoroch spoločnosti 

sa nachádzajú odpadkové koše na separáciu odpadu.  

 

2.3. Porterova analýza 

2.3.1. Hrozba nahraditeľnosti (substitúcie) výrobkov 

V tomto odvetví je substitúcia čiastočná, pretože spoločnosť sa nezameriava iba na jeden druh 

podnikania respektíve na jednu jeho formu. Vo vedení účtovníctva je substitúcia nulová 

ale v predaji kancelársky potrieb sa toto číslo navyšuje. Pretože je veľa druhov týchto potrieb 

a spoločnosť dodáva iba zopár značiek. 

 

2.3.2. Hrozba rastúcej vyjednávacej sily zákazníkov 

Spoločnosť má pevne stanovené sadzby na svoju účtovnú časť ale v predaji nie je cena pevná. 

Vo všeobecnosti platí, že ak zákazník nájde rovnaký tovar u konkurencie tak spoločnosť sa ho 

snaží si udržať a ponúkne mu ešte nižšiu cenu.  
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2.3.3. Hrozba rastúcej vyjednávacej sily dodávateľov 

Spoločnosť nakupuje tovar v medzinárodných obchodoch v rámci EU takže nemá žiadnych 

priamych dodávateľov. Ceny softvérového vybavenia spoločnosti sa dlhšie nemenili a ak by 

nastal nárast ceny tak spoločnosť nemá problém prejsť na iný systém.  

 

2.3.4. Hrozba vstupov nových konkurentov 

Do tohoto odvetvia je relatívne jednoduchý vstup avšak nie je až také jednoduché získať 

klientelu. Preto sa spoločnosť neobáva straty svojich zákazníkov zo strany nových konkurentov. 

Spoločnosť každoročne organizuje stretnutie so zástupcami spoločností, vďaka čomu si udržuje s 

nimi dobré vzťahy. 

 

2.3.5. Hrozba silnej rivality 

Spoločnosť J R K Partners s.r.o. sa nachádza na trhu kde sa pohybuje veľa podobných firiem, 

ktoré sa snažia získať tých istých klientov. Rivalita medzi týmito spoločnosťami sa prejavuje 

najmä v cenových ponukách pre spoločnosti. V oblasti, v ktorej sa pohybuje spoločnosť 

pohybuje funguje minimálne ďalších 40 podobných firiem. Z čoho je dôležite, aby si spoločnosť 

svojich zákazník udržala. 

 

2.4. Model 7S 

V tejto časti je spracovaný model 7S vrátane analýzy vnútorného prostredie spoločnosti, ktorá 

prebieha postupne po častiach. 

 

Stratégia 

Aby spoločnosť J R K Partners s.r.o. bola  v priaznivej situácii musí vhodne voliť stratégie. 

Obchodná stratégia spoločnosti J R K Partners s.r.o. je prvotriedny servis, spoľahlivosť a ochota 

vyhovieť zákazníkovi. Spoločnosť sa snaží dodávať produkty v čom najrýchlejšom časovom 

intervale a zároveň viesť bezchybné účtovníctvo. 
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Štruktúra 

V spoločnosti J R K Partners s.r.o. je veľmi jednoduchá spoločenská štruktúra, keďže spoločnosť 

ma iba 2 zamestnancov z čoho je jeden konateľ spoločnosti, ktorý je aj finálne zodpovedný za 

všetko a jemu je podriadená ešte jedna pracovníčka. 

Systémy 

Spoločnosť využíva účtovnícke softvéry Pohoda a  Money S3, ktoré sú každý jeden schopný 

kompletného podvojného účtovníctva. Dôvod používania týchto 2 systémov je aby si zákazník 

nemusel prehadzovať svoju agendu do iného softvéru. 

Štýl práce vedenia 

Spoločnosť riadi Ing. Ronald Kvaššay, ktorý dohliada na všetky účtovné závierky a taktiež 

obstaráva predaj kancelárskych potrieb. 

Spolupracovníci 

Pretože je analyzovaná rodinná spoločnosť tak sú v nej vzťahy dobré. Avšak ak sa vyskytnú 

spory, tak sú oveľa náruživejšie ako vo firme, ktorá nezamestnáva rodinných príslušníkov. 

Schopnosti 

Obaja zamestnanci musia mať vyštudovanú vysokú školu s ekonomickým zameraním, taktiež je 

potrebná účtovná vzdelanosť, samostatnosť a schopnosť vlastného rozhodovania. Taktiež je 

nutné aby sa zamestnanci neustále vzdelávali v oblasti zmien zákonov. 

Zdieľané hodnoty 

Medzi základné hodnoty tejto spoločnosti patria dobré vzťahy so zákazníkmi, kvalitne odvedená 

práca a spravodlivé ceny. Pre spoločnosť je dôležite si udržať klientelu takže sa snaží o perfektný 

servis. 

 

2.5. SWOT analýza 

SWOT analýza vo všeobecnosti zisťuje silné a slabé stránky v systéme ale taktiež možnosti 

a hrozby, ktoré vplývajú na spoločnosť z okolitého prostredia. 

V nasledujúcej analýze sú zistené silné a slabé stránky spoločnosti, taktiež budú odhalene hrozby 

a príležitosti, ktoré sa nachádzajú pred spoločnosťou. 
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Silné stránky 

Jednou z najsilnejších stránok spoločnosti je takmer 100% spoľahlivosť, na ktorej si necháva 

záležať. Ak sa spoločnosť dohodne na kontrakte, tak prijme zodpovednosť za všetky prípadné 

škody alebo poškodenia, ktoré by mohli nastať. Takisto ma spoločnosť veľkú flexibilitu v rámci 

dopravy ku zákazníkom keďže disponuje služobným autom. Tým pádom je komunikácia 

rýchlejšia a efektívnejšia. 

 

Slabé stránky 

Medzi najslabšie stránky spoločnosti patrí nedostatočný alebo takmer žiaden marketing. 

Spoločnosť sa neprezentuje na internete, nemá zriadenú webovú stránku a taktiež nemá takmer 

žiadne reklamy na svoje produkty. 

 

Príležitosti 

Ako najväčšiu príležitosť spoločnosť vnímala stavbu technologického parku neďaleko sídla 

spoločnosti, vďaka ktorému, ak by získala nejakého zákazníka v tomto prostredí, by to 

znamenalo vstup najväčšej firmy z pomedzi už podpísaných firiem. Taktiež by tam bola 

pravdepodobná dodávka tovaru pre túto spoločnosť, čo by znamenalo enormný nárast tržieb. 

 

Hrozby 

Medzi najväčšie hrozby patrí strata klientely z dôvodu prechodu ku konkurencii. To by bolo pre 

túto spoločnosť smrteľné ak by si nenašla nových zákazníkov, čo je ale v tak preplnenom trhu 

dosť ťažké.  Ak by prišlo k radikálnej zmene zákonov nemuselo by to pre spoločnosť dobre 

dopadnúť tak isto. 
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Tabuľka 2: SWOT analýza, vlastné spracovanie 

Silné stránky Slabé stránky 

Silná a stabilná firma Nedostatok ľudskej sily v prípade veľkého 

zákazníka 

Nadštandardné vzťahy so zákazníkmi Takmer žiaden marketing alebo reklama 

Znalosť viacerých systémov   

Garancia najnižšej ceny  

Príležitosti Hrozby 

Predaj viacerých značiek príslušenstva Vysoko konkurenčné odvetvie 

Zisk nových zákazníkov Zmena zákonov 

 

2.6. Finančná analýza 

Finančná analýza je spôsob ako čo najpresnejšie charakterizovať momentálnu situáciu 

spoločnosť  či už jej históriu, prítomnosť alebo predpokladanie jej budúcej finančnej situácie. 

Finančná analýza používa na svoje fungovanie mnoho jednotlivých pod-analýz vďaka, ktorým je 

možné pri vzájomnom porovnávaní dospieť k takmer presným výsledkom. 
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3. PRAKTICKÁ ČASŤ 

3.1. Horizontálna analýza  

V tejto časti je z analyzovaná rozvaha za roky 2014-2018 konkrétne jej horizontálna časť. Je 

oddelená časť aktív a pasív pričom sú obidve znázornené graficky aj tabuľkovo. 

3.1.1.  Horizontálna analýza aktív 

 

Graf 3: Aktíva v priebehu rokov 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3: Tabuľka aktív za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Majetok spolu 141704 150604 101280 160477 249629 

Neobežný majetok 118370 118570 70070 118770 130357 

Dlhodobý hmotný majetok 118370 118570 70070 118770 130357 

Obežný majetok 23334 32034 31210 41707 119272 

Zásoby 0 0 0 0 334 

Krátkodobé pohľadávky  3842 2293 6779 17543 94133 

Finančné účty 18996 29741 24431 24164 25139 
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Horizontálna analýza má čiastočne kolísavý priebeh s postupným rastom. Najväčší nárast bol v 

roku 2018. Oproti predošlému roku to je viac ako 12000 €. Je to spôsobené najmä prudkým 

nárastom obežného majetku, ktorý nastal práve v tomto roku. Najslabším rokov v tomto 

ukazovateli bol rok 2016 kde nastalo výrazný pokles neobežného majetku. Toto nastalo pretože 

nastalo drastické zníženie podielu vlastného kapitálu na financovaní spoločnosti. Je však zjavné, 

že spoločnosť je na dobrej ceste k prosperite pretože aj keď si všímame kolísavý priebeh grafu 

vidíme, že majetok spoločnosti kontinuálne rastie. 

 

3.1.2. Horizontálna analýza pasív 

V nasledujúcej tabuľke a grafe sú zobrazené hodnoty pasív. 

 

Graf 4: Pasíva v priebehu rokov 2014-2018, vlastné spracovanie 
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Tabuľka 4: Tabuľka pasív za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastný kapitál a záväzky 54704 75604 36280 98477 131629 

Vlastný kapitál  50449 74954 35470 90773 102363 

Záväzky 4255 650 810 7704 29266 

Rezervy -332 -332 -332 -332 -332 

Dlhodobé záväzky 228 250 277 304 332 

Krátkodobé záväzky 4027 400 533 7400 28934 

Bankové úvery 91255 75650 65810 49704 147266 

 

Horizontálna hodnota pasív ma rastúcu tendenciu aj keď je tam zobrazené jemné zakolísanie 

v roku 2016. Rastúca tendencia značí stupňujúcu úspešnosť spoločnosti, taktiež navyšovaním 

majetku a  si môžeme povšimnúť nárast krátkodobých záväzkov, čo je výsledok vkladu 

spoločníka na nákup pozemku.  
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3.2. Vertikálna analýza 

3.2.1. Vertikálna analýza aktív 

 

Graf 5: Aktíva zobrazené vertikálne v priebehu rokov 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 5: Tabuľka aktív za roky 2014-2018 percentuálne zobrazenie, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Majetok spolu 141704 € 150604 € 101280 € 160477 € 249629 € 

Neobežný majetok 83,53328 78,72965 69,18444 74,01061 52,22029 

Dlhodobý hmotný majetok 83,53328 78,72965 69,18444 74,01061 52,22029 

Obežný majetok 16,46672 21,27035 30,81556 25,98939 47,77971 

Zásoby 0 0 0 0 7,54 

Krátkodobé pohľadávky 2,711285 1,522536 6,693325 10,93178 37,70916 

Finančné účty 13,40541 19,74782 24,12224 15,05761 10,07054 

U vertikálne analýzy je možné si všimnúť hodnoty v percentuálnom zobrazení. Pričom najväčšie 

zastúpenie na celkovom majetku má neobežný majetok a to konkrétne dlhodobý nehmotný 

majetok. Tento ukazovateľ je úplne prirodzený z hľadiska majetku spoločnosti. 
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3.2.2. Vertikálna analýza pasív 

 

Graf 6: Pasíva zobrazené vertikálne v priebehu rokov 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 6: Tabuľka pasív za roky 2014-2018 percentuálne zobrazenie, vlastné spracovanie 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastný kapitál a záväzky 54704 € 75604 € 36280 € 98477 € 131629 € 

Vlastný kapitál  35,60168 49,76893 35,02172 56,56449 41,00605 

Záväzky 3,002738 0,431595 0,799763 4,800688 11,7238 

Rezervy 0,234291 0,220446 0,327804 0,206883 0,132997 

Dlhodobé záväzky 0,160899 0,165998 0,273499 0,189435 0,132997 

Krátkodobé záväzky 2,841839 0,265597 0,526264 4,611253 11,5908 

Bankové úvery 64,39832 50,23107 64,97828 30,97266 58,99395 

 Analýza pasív je pomerne vyrovnaná za všetky roky. Pričom najväčšie rozdiely sú práve 

v krátkodobých záväzkoch. Nárast záväzkov si môžeme všimnúť aj v tomto ukazovateli.  
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3.3. Rozdielové ukazovatele 

Tabuľka 7: Tabuľka ČPK a ČPP za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK-manažérsky prístup 18814 26634 30677 34307 90338 

ČPP 18814 26634 30677 34307 90338 

      

 

Graf 7: ČPK a ČPP v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Po celú sledovanú dobru sa aj Čistý pracovný kapitál aj čisté peňažné prostriedky v kladných 

číslach a fungujú ako ochranný vankúš v prípade núdze. 
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3.4.  Pomerové ukazovatele 

3.4.1. Ukazovatele zadlženosti 

 

 

Graf 8: Zadlženosť v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 8: Tabuľka zadlženosti za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadlženosť 64,40 50,23 64,98 30,98 58,99 

Koeficient 

samofinancovanie 35,60 49,77 35,02 56,58 41,01 

Úrokové krytie 336,18 524,62 232,71 147,66 5,15 

 

Pri ukazovateľoch zadlženosti je zrejme najmä výkyv úrokového krytia za čo môže nárast 

nákladov na finančnú činnosť podniku. Tieto ukazovatele sa používajú na zistenie z akých 

zdrojov je spoločnosť financovaná. 
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3.4.2. Ukazovatele likvidity 

 

Graf 9: Likvidita v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 9: Tabuľka likvidity za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Bežná likvidita 5,67 5,93 58,56 5,64 4,12 

Okamžitá likvidita 4,72 5,51 45,84 3,27 0,87 

Pohotová likvidita 5,67 5,93 58,56 5,64 4,11 

  

Ukazovatele likviditu sú všetky jemne nad doporučenými hodnotami. Všetky hodnoty majú 

konzistentný vývoj až na okamžitú likviditu v poslednom sledovanom roku. 
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3.4.3.  Ukazovateľ rentability 

 

Graf 10: Rentabilita v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 10: Tabuľka rentability za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ROI 13,52 20,90 11,72 10,20 3,82 

ROA 10,51 16,27 9,10 7,00 2,08 

ROE 37,98 42,00 33,46 15,78 9,31 

ROS 104,20 237,53 230,54 38,85 9,56 

 Ukazovatele rentability ukazujú ako veľmi sa nám vracia buď vložený kapitál alebo iné 

porovnania analýze pomerových ukazovateľov. Z daných ukazovateľov je vidieť, že nastali 

vysoké odchýlky od noriem v rokoch 2015-2016. Dôvodom je fakt, že v týchto rokoch mala 

spoločnosť najmenšie tržby v sledovanom období. 
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3.4.4. Ukazovateľ aktivity 

 

Graf 11: Aktivita v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 11: Tabuľka aktivity za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktív 0,10 0,04 0,04 0,18 0,22 

Obrat stálych aktív 0,12 0,05 0,06 0,24 0,42 

Obrat zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 
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Graf 12: Doby obratov v rokoch 2014-2018, vlastné spracovanie 

Tabuľka 12: Tabuľka obratov za roky 2014-2018, vlastné spracovanie 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu pohľadávok 96,74 145,18 201,79 214,23 110,71 

Doba obratu záväzkov 164,70 137,66 162,50 186,85 176,08 

Doba obratu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 

 

Absolútne vyjadrenie ukazovateľov aktivity. V týchto prípadoch je jasne viditeľne, že 

spoločnosť ma vyššiu dobu obratu záväzkov ako pohľadávok až ma malé výchylky. Toto je 

veľmi dôležité pretože vtedy spoločnosť získava peňažné prostriedky rýchlejšie ako o ne 

prichádza. 
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4. VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

V analytickej časti bolo sledované a vyhodnocované správanie spoločnosti, jej zdravia 

a hodnotenie jej finančnej situácie. Z daných výsledok jasne vyplýva, že spoločnosť by mala 

zlepšiť svoju marketingovú situáciu a taktiež zlepšiť hospodárenie s pohľadávkami. 

4.1. Marketing 

Ako jeden z najväčších problémov spoločnosti bola zistená nedostatočná prezentácia svojho 

mena a svojich produktov. Spoločnosť nemá žiadnu marketingovú sekciu ani sa nezaoberá týmto 

problémom intenzívne. Častokrát získava spoločnosť svojich zákazníkov pomocou ústnych 

dohôd ale ak by bola vybudovaná schéma pomocou ktorej by o sebe spoločnosť dala vedieť tak 

by sa jej výsledky dramaticky zlepšovali. Ako príklad na marketingovú propagáciu by bola určite 

vhodná inzercia na internete, pretože sa s tým dá pokryť čo najviac potencionálnych zákazníkov. 

Taktiež by bolo vhodné aby si spoločnosť vybudovala webovú stránku aby mohli zákazníci 

vidieť produkty, ktoré spoločnosť ponúka a už pri prvotnom styku ich zaujala. 

 

4.2. Pohľadávky 

Spoločnosť má síce dobu obratu pohľadávok nižšiu ako dobu obratu záväzkov ale ak by sa 

snažila o zníženie tohto ukazovateľa bude mať viac peňažných prostriedkov k dispozícii. Taktiež 

je veľmi dôležite aby aj dodávatelia spoločnosti splácali svoje záväzky voči spoločnosti                                

J R K Partners s.r.o.. 

Spoločnosť môže voči svoji zákazníkom ak nesplácajú svoje záväzky v danom čase využívať 

rôzne spôsoby vymáhania. Medzi ne patria: 

• Penále, 

• Hrozba ďalšieho neposkytovania služieb. 
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4.2.1. Penále 

Systém penále spočíva v tom, že ak zákazník nehradí svoj záväzok na čas, bude najskôr 

elektronicky upozornení, následne mu v ďalšej faktúre príde pokuta a penále. Ak ani po tomto 

upozornení nebude ochotný splatiť svoju dlžobu bude nasledovať vymáhanie súdnou cestou. 

Penále je možné nastaviť na fixnú čiastku avšak je lepšie pre spoločnosť zaviesť penále na 

percenta. To znamená ak by bolo oneskorenie bolo v rámci iba jedného mesiaca spoločnosť by 

k ďalšej faktúre pripočítavalo 1% z nezaplatenej faktúry. Na ďalší mesiac ak by sa situácia 

opakovala by namiesto z 1%  narástla úroková sadzba na  2%.  

4.2.2. Neposkytovanie ďalších služieb 

V prípade ak by zákazník z neudania dôvodu neplatil po sebe niekoľko faktúr, môže spoločnosť 

pohroziť zastavením poskytovania svojich služieb. Toto je krajné opatrenie a znamenalo by to 

pre zákazníka veľké problémy, pretože by to mohlo mať fatálne následky z hľadiska napríklad 

daňových zákonov. 

 

4.3.  Zrýchlenie príjmu pohľadávok 

Aby mala spoločnosť dostatok peňažných zdrojov v rámci svojho podnikania mala by znížiť 

dobu obratu svojich pohľadávok na maximálnu možnú mieru. Ideálne číslo je 0. Čím nižšie toto 

číslo bude tým bude spoločnosť rýchlejšie preberať svoje pohľadávky od jej zákazníkov a bude 

to pre spoločnosť výhodné 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo z analyzovanie finančného zdravia spoločnosti J R 

K Partners s.r.o. za obdobie 2014-2018. V danej práci bola spravená finančná analýza pomocou 

rôznych analýz a metód. Vzhľadom na dané výsledky boli navrhnuté zlepšovacie opatrenia, 

ktoré by mali pomôcť spoločnosti zlepšiť jej terajšiu situáciu na trhu. Bakalárska práca mala 3 

časti. V teoretickej časti bolo predstavené a vysvetlené fungovanie jednotlivých analytických 

metódy, ktoré boli následne uplatnené na danú spoločnosť. Následne boli popísané jednotlivé 

finančné metódy a analýzy, ktoré  boli použité na presné zhodnotenie fonačného zdravia 

spoločnosti. Teoretická časť obsahuje základné  vysvetlené pojmy finančnej analýzy pomocou 

odbornej literatúry.  

Obsahom analytickej časti bolo predstavenie skúmanej spoločnosti a jej predmet podnikania. 

Následne bola použitá analýza SLEPTE, ktorá analyzovala okolie spoločnosti, po ktorej 

pokračovala Porterova analýza s modelom 7S. Po použití daných metód nasledovala SWOT 

analýza, ktorá zhrnula všetky získané informácie z predošlých analýz. Výsledkom bolo 

vytvorenie kompletného obrazu prostredia spoločnosti. 

Vo finančnej analýze bola vypočítaná horizontálna a vertikálna analýza, taktiež, analýza pasív 

a aktív. 

Z rozdielových ukazovateľov boli použite ukazovatele platobnej schopnosti. Konkrétne analýzy 

čistého pracovného kapitálu a čistých peňažných prostriedkov. Bolo zistené, že tento ukazovateľ 

má rastúcu tendenciu. Ukazovatele likvidity boli ľahko and optimálnymi hodnotami. V poslednej 

časti boli sformulované návrhy na zlepšenie situácie spoločnosti. Spoločnosť sa nachádza v 

priaznivej finančnej situácii ale aj napriek tomu boli navrhnuté spôsoby zlepšenia propagácie 

spoločnosti. Tento jav nevychádza priamo z ukazovateľov finančnej analýzy ale z prostredia 

spoločnosti. Ďalším zlepšujúcim prostriedkom bolo navrhnuté zrýchlenie platenia  firemných 

pohľadávok. Tým spôsobom môže firma zrýchlene využívať jej peňažné prostriedky. Pri 

zisťovaní rentability boli taktiež priaznivé výsledky avšak tieto ukazovatele majú vysokú 

výpovednú hodnotu až po širokom porovnaní s konkurenciou. Zadlženosť spoločnosti ja vo 

väčšine držala v zlatých pravidlách financovania avšak niektoré roky tieto pravidla porušila. 

Nedá sa povedať, že toto správanie je nevhodné ale práve vďaka tejto analýze je pre spoločnosť 
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jednoduchšie sledovanie týchto ukazovateľov v časovej rade niekoľkých rokov a práve vďaka 

tomu lepšie analyzovať a vyhodnocovať správanie do ďalších rokov.  
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