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Abstrakt 

Diplomová práca spočíva v hodnotení ekonomickej situácie zvolenej spoločnosti s ručením 

obmedzeným (ďalej len „PODNIK“) a vytvorení návrhov na jej zlepšenie. Podnik funguje 

v odvetví priemyselnej filtrácie a vyrába technologické celky na zákazku. Prostredníctvom 

strategickej analýzy sú vyhodnotené externé a interné faktory vplývajúce na podnik. Na základe 

vyhodnotenia jednotlivých faktorov sú spracované príležitosti a hrozby podniku a jeho silné 

a slabé stránky. Výsledky analýz sú ďalej rozpracované a na ich základe sú vytvorené návrhy 

riešení pre zlepšenie ekonomickej situácie. 

Abstract 

The diploma thesis deals with an assessment of the economic situation of the selected limited 

liability company (hereinafter referred to as “PODNIK”) and introduces a number of proposals 

for its improvement. The company operates in the field of industrial filtration and manufactures 

custom technological complexes. Strategic analysis was used to evaluate external and internal 

factors that have an impact on the company. This evaluation reveals the strengths 

and weaknesses of the company and what opportunities and threats the company faces. 

The results put forward the proposals on the basis of which the economic situation of the 

company can improve. 
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ÚVOD 

Úspešná korporácia by mala neustále sledovať svoje výsledky a zlepšovať svoje praktiky. 

Teoretická rovina, ktorú vo väčšej miere ponúka štúdium na vysokej škole je základom, bez 

ktorého sa nemožno obísť pri aplikácii v praxi. Témou tejto diplomovej práce je „Hodnotenie 

ekonomickej situácie zvolenej korporácie a návrhy na jej zlepšenie“. Táto téma je vhodná na 

praktickú aplikáciu teórii, ktoré štúdium ponúka na teoretickej úrovni. Zároveň táto téma 

ponúka široké možnosti pre zlepšenie fungovania podniku a jeho výsledkov. 

Ako sa hodnotenie ekonomickej situácie korporácie a návrhy na jej zlepšenie vytvárajú je 

bližšie popísané v kapitole „Ciele práce, metódy a postupy spracovania“. 

Zvolený PODNIK bol vybratý na základe absolvovania praxe v tejto organizácii. Vďaka 

vykonanej praxi boli využité informácie z daného odboru lepšie identifikované, a tiež boli 

využité vedomosti o fungovaní vnútri tohto PODNIKU. Na základe požiadavky vedenia 

podniku, nie je v práci uvedený názov spoločnosti a používa sa označenie „PODNIK“. 

PODNIK pôsobí v odvetví priemyslovej vzduchotechniky. V rámci svojho podnikania sa 

zameriava najmä na zákazkovú výrobu priemyslovej filtrácie, strojárenskú výrobu 

a spracovanie individuálnych projektov na mieru pre daného zákazníka a danú prevádzku. 

V nadväznosti na výrobu, podnik poskytuje dodávky náhradných dielov a servis a opravy 

zariadení. 

Fungovanie tohto odvetvia je veľmi dôležité. Vyrobené technologické celky zlepšujú 

environmentálne podmienky a prispievajú tak k lepším životným podmienkam. Podniky 

pôsobiace v tomto odbore sa spoločne podieľajú na znižovaní vypustených emisií vo výrobných 

procesoch, či už vo forme tuhých, kvapalných alebo plynných znečisťujúcich látok. Dôkazom 

dôležitosti tohto odvetvia môže byť aj to, že zákazníci často využívajú európske aj národné 

dotačné programy. Jedným z týchto programov je aj Operačný program Životné prostredie, 

podporovaný Európskou úniou, ktorý za dobu svojho fungovania podporil projekty za viac ako 

31 miliárd českých korún (Operační program životní prostředí, 2020). 

Diplomová práca je rozdelená do troch ucelených samostatných častí. Prvá časť teoretických 

východísk obsahuje definície, vysvetlenia pojmov a analýz a vzorce, ktoré vychádzajú najmä 

z odbornej literatúry a sú potrebné pre vypracovanie ďalších častí. Druhá časť je analytická 

a zameriava sa na analýzu súčasného stavu zvoleného podniku. V tejto časti sú využité metódy 

a postupy, ktoré boli popísané v teoretickej časti. Na začiatku tejto časti je predstavená 
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spoločnosť a následne prevedené jednotlivé analýzy. Konkrétne sa jedná o analýzu PESTLE, 

Porterovu analýzu piatich konkurenčných síl, overenie platnosti Paretovho pravidla, 

aplikovanie Modelu 7S, prevedenie finančnej analýzy a následné spracovanie výsledkov do 

prehľadnej SWOT analýzy. Posledná tretia časť udáva návrhy a odporúčania pre podnik do 

budúcnosti na základe analyzovaného súčasného stavu podniku. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom práce je vhodne zvolenými metódami previesť analýzu zvolenej korporácie. Na základe 

výsledkov plynúcich z prevedených analýz a s prihliadnutím k špecifikám zvolenej korporácie 

a odboru jej činnosti formulovať odporúčania a navrhnúť opatrenia umožňujúce zlepšenie 

zisteného stavu. 

Práca vychádza zo zozbieraných dát a poznatkov k téme hodnotenia ekonomickej situácie 

korporácie. Dáta a informácie boli získané prostredníctvom rôznych zdrojov, ktoré sa zaoberali 

touto témou. Medzi zdroje patrí predovšetkým odborná literatúra, odborné články, 

zákony, internetové stránky a interné dokumenty PODNIKU. Informácie boli využité 

z domácich zdojov. 

Grafy sú vypracované zo štatistických údajov dostupných na stránkach Českého statistického 

úřadu, jednotlivých ministerstiev, na základe verejne dostupných dát z verejných registrov, 

odborných článkov, účtovných výkazov a interných dát analyzovaného podniku. 

V práci sú využité všeobecné metódy a tiež špecifické metódy. V teoretickej časti sú využité 

všeobecné metódy. V celej časti je využitá deskripcia k popisu a vysvetleniu jednotlivých 

všeobecných pojmov k téme práce. Jednotlivé informácie sú zhromaždené a poskladané do 

logicky nadväzujúcich celkov. V priebehu získavania dát bola využitá analýza dostupných 

informácií, ktoré boli usporiadané použitím syntézy tak, aby práca smerovala k dosiahnutiu 

vymedzeného cieľa. 

Analytická časť aplikuje jednotlivé metódy, ktoré sú obsiahnuté v teoretickej časti. Pri 

porovnávaní PODNIKU s konkurenčnými podnikmi v odvetví je využitá metóda komparácie. 

Praktická časť využíva grafické zobrazenie dát, aby si čitateľ mohol rýchlejšie a lepšie 

predstaviť niektoré výsledky. K porovnaniu výsledkov je aj tu využitá metóda komparácie. Pre 

prevedenie celkovej analýzy súčasného stavu podniku, boli zvolené nasledujúce špecifické 

metódy: 

- PESTLE analýza – analýza vonkajšieho prostredia, ktorá skúma faktory politické, 

ekonomické, sociálne a demografické, technické a technologické, legislatívne 

a ekologické; 

- Porterova analýza piatich konkurenčných síl – analýza odvetvia, ktorá skúma faktory 

v odvetví, konkrétne vplyv dodávateľov, vplyv odberateľov, hrozbu vstupu nových 

konkurentov, hrozbu substitučných produktov a služieb a existujúcich konkurentov; 
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- Model 7S – analýza vnútorného prostredia, ktorá skúma faktory v rámci podniku, 

konkrétne spoločné hodnoty v podniku, stratégiu, štruktúru, štýl riadenia, 

spolupracovníkov, schopnosti, systémy a postupy; 

- Finančná analýza – analýza finančnej situácie podniku, pomocou horizontálnych 

a vertikálnych analýz výkazov a analýzy ukazovateľov; 

- SWOT analýza – analýza zahrňujúca výsledky predchádzajúcich analýz, ktoré rozčlení 

do štyroch skupín: príležitosti, hrozby, silné a slabé stránky podniku. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami, ktoré tvoria podklad 

pre ďalšie kapitoly. Čitateľ sa postupne zoznámi s jednotlivými analýzami, ktoré budú v práci 

aplikované na analyzovanie súčasnej situácie podniku. Dôležitou súčasťou tejto kapitoly bude 

strategická analýza, analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. 

1.1 Strategická analýza 

Strategická analýza slúži k zisteniu vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré môžu zásadne 

ovplyvniť fungovanie podniku. Na základe analýzy faktorov môže podnik pracovať na svojich 

silných a slabých stránkach a tiež na príležitostiach a hrozbách okolia. Strategická analýza tak 

môže byť užitočným podkladom strategického plánovania a jej výsledkom by malo byť 

predovšetkým určenie, kde sa podnik nachádza a kam má ďalej smerovať (Grasseová a kol., 

2012, str. 43). 

Strategická analýza je východiskom pre vytvorenie podnikovej stratégie. Základom pre 

zvolenie stratégie sú súvislosti medzi podnikom a okolím podniku. Je dôležité skúmať vzťahy 

a súvislosti jednotlivých faktorov v makrookolí, v odvetviach, v konkurencii, v konkurenčných 

silách, či v potenciáli podniku. Strategická analýza by mala vyhodnotiť všetky situácie, ktoré 

by mohli v budúcnosti nastať a pripraviť tak podnik na eventuálne zmeny. Je nutné analyzovať 

súčasné trendy a z nich odvodiť možný budúci vývoj. Podnik by mal na pozitívnom vývoji 

ťažiť a zároveň obmedziť negatívny vývoj, vyhľadávať a využívať nové príležitosti. 

Strategickú analýzu podľa jej orientácie je možné rozdeliť na dva smery, analýzu vonkajších 

a vnútorných faktorov (Sedláčková, 2000, str. 3-4). 
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Obrázok 1: Prostredie podniku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa:  Mařík a kol., 2011, str. 56) 

 

1.2 Analýza vonkajšieho prostredia podniku 

Vonkajšie prostredie, v ktorom podnik pôsobí, sa skladá z dvoch vrstiev: 

• Makroprostredie je pre všetky podniky spoločné a je možné ho chápať ako okolie 

určujúce podmienky podnikania. Faktory makrookolia podnik priamo neovplyvňujú, 

ale na každý podnik pôsobia. Vzhľadom k rozličným zameraniam podnikov, bude 

makrookolie pôsobiť na každý podnik inak. Makroprostredie bude analyzované 

pomocou PESTLE analýzy. 

• Mikroprostredie tvoria podniky, ktoré si priamo konkurujú. Mikrookolím sa zaoberá 

napríklad Porterova analýza piatich síl, ktorá bude bližšie popísaná v ďalšej časti práce 

(Grasseová a kol., 2012, str. 45-46). 

Faktory makrookolia vznikajú v medzinárodnom, národnom a regionálnom prostredí. Vhodnou 

metódou na skúmanie makroprostredia je využitie analýzy PESTLE, ktorá rozoberá politické, 

ekonomické, sociálne, technologické, environmentálne a legislatívne faktory (Dvořáček 

a Slunčík, 2012, str. 8-9). 

Analyzovaním mikrookolia sa zisťujú podmienky a stav v odvetví. Zisťuje sa atraktívnosť 

odvetvia, konkurenčné prostredie, hybné sily a faktory úspechu (Sedláčková, 2000, str. 6). 
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1.2.1 PESTLE analýza 

Analýza PESTLE sa postupom času vyvíjala a modifikovala, preto sa v literatúre môžeme 

stretnúť napríklad s pojmami ETPS, STEP, STEPE, SLEPTE, či STEPLE. Analýza PESTLE 

je zameraná na vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na podnik a mohli by v budúcnosti znamenať 

príležitosti alebo hrozby pre podnik. Po prevedení analýzy by sa mali vyhodnotiť tri základné 

otázky: 

1. Ktoré faktory ovplyvňujú podnik? 

2. Aké dôsledky môžu mať tieto faktory? 

3. Ktoré situácie môžu nastať v krátkom časovom období? 

Názov analýzy PESTLE je odvodený od začiatočných písmen, ktoré táto analýza skúma: 

politické, ekonomické, sociálne a kultúrne, technologické, legislatívne a ekologické faktory 

(Grasseová a kol., 2012, str. 178-179). 

Analýza PESTLE by mala vyhodnotiť potenciálne zmeny v rôznych oblastiach a pripraviť tak 

podnik na rôzne budúce scenáre vývoja na trhu. Vďaka predpovediam, či skôr odhadom, môže 

podnik získať konkurenčnú výhodu, predchádzať hrozbám a byť pripravený chopiť sa 

príležitosti (Sedláčková, 2000, str. 11). 

Analýza PESTLE nemá slúžiť ako zoznam všetkých existujúcich faktorov, ktoré na podnik 

existujú, ale dôraz by mal byť kladený na faktory, ktoré na konkrétny podnik priamo pôsobia 

a ovplyvňujú ho. Preto sa táto časť bude zameriavať hlavne na faktory, ktoré majú s podnikom 

silnejšie väzby (Sedláčková, 2000, str. 12). 
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Obrázok 2: Makroprostredie podniku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Grasseová a kol., 2012, str. 179) 

• Politické faktory 

Politické faktory sú pre činnosť podniku dôležité. Medzi politické faktory radíme vládu a jej 

stabilitu, slobodu tlače, úroveň byrokracie a korupcie v krajine, kde má spoločnosť sídlo, ale aj 

v krajinách, s ktorými podnik obchoduje. Tiež sa tu môže zaradiť regulácia, či deregulácia trhu 

(Dvořáček a Slunčík, 2012, str. 10). 

Grasseová a kol. (2012, str. 179) dôležitosť ďalej prikladajú nielen samotnej vláde a štátu, ale 

aj súvisiacim inštitúciám, politickým osobnostiam, či politickej strane, ktorá má momentálne 

moc. Za dôležité považuje aj postoje k investíciám, priemyslu a privátnemu sektoru. Ďalej 

spomína tiež vonkajšie vzťahy, či už v rámci regiónov alebo medzinárodné vzťahy. 

• Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory sú buď relatívne stabilné alebo sa môžu v čase meniť. Medzi faktory, ktoré 

sú relatívne stabilné patrí charakter ekonomiky, úroveň ekonomiky, konkurencie schopnosť 

ekonomiky a disponibilné zdroje ekonomiky. Naopak medzi faktory, ktoré sa v čase menia patrí 

fáza ekonomického cyklu, vývoj cien a dopytu, hospodárska politika vlády (Dvořáček a 

Slunčík, 2012, str. 11). 

Makroekonomické okolie môžeme podrobnejšie skúmať vďaka jednotlivým ukazovateľom ako 

sú miera ekonomického rastu, úroková miera, miera inflácie, daňová politika, či zmenný kurz. 

Tieto ukazovatele je veľmi dôležité v čase sledovať, pretože pre podnik môžu priniesť veľké 
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príležitosti, ale aj hrozby. Ekonomický rast na jednej strane zvyšuje spotrebu, a tým aj dopyt 

po rôznych produktoch či službách, ale na druhej strane zároveň vytvára príležitosť pre vznik 

konkurencie. Nízka úroková miera dovoľuje podnikom uskutočňovať nové projekty a rozvíjať 

sa, obdobné správanie nastáva pri nízkej miere inflácie. Vysoká úroková miera a inflácia často 

brzdia ekonomický rozvoj. Zmenný kurz je dôležitý najmä pre podniky, ktoré pôsobia na 

zahraničnom trhu alebo obchodujú so zahraničným trhom. Pre podnik je vplyv týchto faktorov 

dôležitý a to nie len samostatne, ale je nutné tieto faktory skúmať dokopy, pretože medzi 

ukazovateľmi sú úzke väzby a je vhodné predvídať ich ďalší vývoj (Sedláčková, 2000, str. 11). 

Grasseová a kol. (2012, str. 179) k ekonomickým faktorom radia aj daňové faktory ako sú výška 

daňových sadzieb a ich vývoj, či cla a daňové poplatky. 

• Sociálno-demografické faktory 

Sociálno-demografické faktory sú úzko spojené s životnou úrovňou obyvateľstva. Medzi tieto 

faktory je možné radiť celkovú veľkosť populácie, vek v lokalite, rozloženie obyvateľstva v 

lokalite,  etnické či náboženské rozloženie. Ďalej faktory ako sú spoločenská vrstva a výška 

príjmov alebo pracovné faktory ako miera nezamestnanosti v regióne, pracovné zvyklosti a 

potencionálni zamestnanci. Faktorom, ktorý je tiež dôležitý a spojený s pracovnými faktormi 

sú dostupné možnosti vzdelávania v regiónoch (Grasseová a kol., 2012, str. 179). 

Zmeny v štatistikách môžu byť spôsobené narodením, úmrtím, sťahovaním populácie alebo 

zmenou sociálnej štruktúry obyvateľstva (Dvořáček a Slunčík, 2012, str. 11). 

Sedláčková (2000, str. 11) podotýka, že znalosť súvislosti a vývoja týchto faktorov vytvára 

konkurenčnú výhodu v udržaní a získaní zákazníka. 

• Technické a technologické faktory  

Technické a technologické faktory a vývoj týchto faktorov je dôležitý preto, aby podnik dokázal 

operatívne reagovať na zmeny v okolí. Vyhodnocovaním technických faktorov podnik môže 

dopredu odhadovať budúci vývoj odvetvia a správanie svojich konkurentov, čo mu môže 

priniesť veľkú výhodu (Grasseová a kol., 2012, str. 179). 

Grasseová a kol. (2012, str. 179) medzi tieto faktory radia napríklad vládne podpory výskumnej 

práce, výšku výdajov vynaložených na výskum, nové vynálezy a objavy, nové technológie, či 

všeobecnú technologickú úroveň. 
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• Legislatívne faktory  

Legislatívne faktory zahrňujú povinnosti dané štátom. Patria sem právne predpisy, ktoré 

zahrňujú zákony, nariadenia a vyhlášky. V prípade zahraničných obchodov je potreba 

dodržiavať medzinárodné právo. 

Príkladom základného práva, ktoré podnik musí dodržovať a postupovať podľa neho je 

občianske, obchodné, pracovné a trestné právo. Ďalej sa podnik podľa svojej špecializácie riadi 

špecifickým právom, do ktorého je možné radiť napríklad regulačné právo v oblasti 

hospodárskej súťaže, kontrolu znečisťovania životného prostredia alebo investičné pobádanie 

(Dvořáček a Slunčík, 2012, str. 10-11). 

Sedláčková (2000, str. 10) dodáva, že existencia legislatívnych faktorov jednak vymedzuje 

a upravuje priestor pre podnikanie, ale tým ho môže do značnej miery ovplyvniť. K vyššie 

spomínaným faktorom spomína tiež daňové zákony, protimonopolné zákony, exportné 

a importné podmienky alebo ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. 

• Ekologické faktory  

Ekologické faktory môžeme rozdeliť na prírodné vplyvy, ekologické hrozby alebo ekologické 

obmedzenia zo strany legislatívy (Grasseová a kol., 2012, str. 180). 

1.2.2 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Porterova analýza konkurenčných síl analyzuje konkurenčné prostredie v odvetví, v ktorom 

podnik pôsobí. Na základe analýzy podnik zistí svoje postavenie voči konkurencii, a na tomto 

základe môže vytvoriť svoju stratégiu. Pre budúce fungovanie a smerovanie podniku je potreba, 

aby vedúci pracovníci získané informácie využili vo svoj prospech a ovplyvnili budúci chod 

podniku. Analýza sa prvotne zaoberá priamou konkurenciou v odvetví, nesmie ale zabudnúť na 

ďalšie štyri skupiny na trhu, ktoré môžu spôsobovať nepriamu konkurenciu. Medzi tie patria 

vyjednávacia sila dodávateľov, vyjednávacia sila odberateľov, hrozba vstupu nových 

konkurentov a hrozba substitučných produktov (Sedláčková, 2000, str. 34-35). 

Analýza vychádza z Porterovho predpokladu, že zisky v odvetviach závisia na piatich 

dynamických činiteľoch, ktoré ovplyvňujú ceny, náklady a investície v daných odvetviach. 

Tieto faktory by mal podnik vyhodnotiť ešte predtým, ako vstúpi na trh. Nie všetky faktory sú 

pre daný podnik v danom odvetví rovnako dôležité. Podnik sa musí zamerať na tie faktory, 

ktoré sú v rámci konkurenčných vzťahov v danom odvetví najrelevantnejšie (Grasseová a kol., 

2012, str. 191). 
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Prevedením analýzy odvetvia môže podnik vyhodnotiť svoje silné a slabé stránky vo vzťahu 

k odvetviu a vyhodnotiť jednotlivé vplyvy pôsobiace na rivalitu v odvetví. Mal by vyhodnotiť 

silné a slabé miesta podniku voči zdrojom na trhu a na základe týchto informácii ďalej plánovať 

a zvoliť svoju stratégiu. Pomocou analýzy je možné vyhodnotiť charakter fungovania daného 

odvetvia a určiť rozhodujúce faktory pre podnik. Podnik sa následne môže rozhodnúť aké 

správanie na trhu zvolí. Po prevedení analýzy, môže na trhu zaujať pozíciu na základe 

vyhodnotených faktorov a využívať vedome svoje silné a slabé stránky. Druhým prístupom 

môže byť ofenzívny prístup, kedy sa podnik snaží o zmenu zdrojov a prostredníctvom 

marketingu a diferencovania svojho produktu vytvára prekážky vstupu do odvetvia. Tretím 

prístupom je sústrediť sa na využitie zmeny a využívať vývoj v odvetví, pripravovať sa na 

zmeny na trhu  a bezodkladne na zmeny reagovať skôr ako stihne reagovať konkurencia (Porter, 

1994, str. 30-33). 

Porter (1994) sily konkurenčného prostredia výborne popísal vo svojej knihe Konkurenčná 

stratégia, kde analýzu odvetvia podrobne popísal a vysvetlil. Jednotlivé body sú prehľadne 

popísané nižšie. 

• Rivalita medzi konkurenčnými firmami 

Podniky pre udržanie podielu na trhu a konkurenčnej výhody a pre ich zvýšenie využívajú 

množstvo nástrojov, medzi ktoré patrí nízka cena, reklamná kampaň, uvedenie nového 

produktu, lepší servis alebo dlhšia záručná doba. V niektorých odvetviach je rivalita medzi 

podnikmi intenzívna a tvrdšia, v iných odvetviach je rivalita jemnejšia. 

V odvetví pôsobia rôzne faktory, ktoré určujú silu rivality. Medzi tieto faktory je možné radiť 

počet konkurentov v odvetví, vyrovnanosť konkurencie, rýchlosť rastu odvetvia, veľkosť 

fixných, skladovacích a prechodových nákladov, diferencovanosť produktov v odvetví, 

kapacity konkurencie, rôznorodosť stratégií konkurencie, či strategických zámerov podnikov. 

Podnik môže zlepšiť svoje postavenie napríklad zvýšením prechodových nákladov u jeho 

odberateľov, a to prostredníctvom poskytovania odbornej podpory u jeho produktov, čím budú 

odberatelia na podniku v istej miere závislí. 

• Hrozba vstupu nových konkurentov 

Nové podniky v odvetví prinášajú novú kapacitu a snažia sa získať svoj podiel na trhu. Vstup 

nových podnikov môže viesť k znižovaniu cien alebo k rastu nákladov a následne k zníženiu 

zisku. Často nové podniky vstupujú cez akvizície a prinášajú naviac nové zdroje a vyvolajú tak 

tlak na trhu. Hrozba je významne ovplyvnená prekážkami vstupu na daný trh alebo očakávaním 
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reakcie konkurenčných podnikov vstupujúceho podniku do odvetvia. Porter (1994) hovorí, že 

existuje sedem hlavných prekážok k vstupu do odvetvia: úspory z rozsahu, diferenciácia 

výrobku alebo služby, kapitálová náročnosť, prechodové náklady, prístup k distribučným 

kanálom, nákladové znevýhodnenie nezávislé na rozsahu a vládna politika. 

- Úspory z rozsahu – jedná sa o zníženie jednotkových nákladov na výrobok alebo 

službu; 

- Diferenciácia výrobku alebo služby – v tomto prípade ide o to, že existujúce podniky 

majú svoje značky a svojich verných zákazníkov; 

- Kapitálová náročnosť – vstup vyžaduje vysoké investície pri vstupe do reklamy, 

výskumu, vývoja, výrobných zariadení, zásob alebo krytia počiatočných strát; 

- Prechodové náklady – pri zmene dodávateľa má kupujúci často tzv. prechodové náklady 

alebo tiež nazývané jednorazové náklady. Patria sem napríklad náklady na zaškolenie 

zamestnancov, nové doplnkové zariadenie, náklady na zhodnotenie nového zdroja, ale 

tiež čas kupujúceho na otestovanie nového zdroja, potreba technickej pomoci, či 

psychické napätie spôsobené zmenou dodávateľa. Zmena dodávateľa zo strany 

kupujúceho tak často vyžaduje podstatné zníženie ceny alebo zvýšenie kvality, aby nad 

novým dodávateľom vôbec uvažoval; 

- Prístup k distribučným kanálom – existujúce podniky na trhu už obsadili distribučné 

kanály a preto nový konkurent musí presvedčiť obchodníka, aby mu vyhradil miesto pre 

výrobky, či reklamnú kampaň. Často títo obchodníci majú dlhodobé zmluvy 

s existujúcimi konkurentmi, a tým sa vstup do odvetvia sťažuje; 

- Nákladové znevýhodnenie nezávislé na rozsahu – existujúce podniky môžu mať 

zvýhodnenie v nákladoch, ktoré nové podniky len ťažko dosiahnu. Je možné sem radiť 

vlastnenie technológií, know-how, výhodný prístup k materiálu a surovinám, poloha 

podniku, vládne subvencie, znalostnú krivku; 

- Vládna politika – politika vlády môže udať limity vstupu alebo uzavrieť vstup do 

odvetvia pomocou licencií alebo obmedzením prístupu k surovinám a materiálu. Ďalej 

môže stanovovať normy, ktoré sťažujú vstup. 

• Vyjednávacia sila dodávateľov 

Dodávatelia môžu ovplyvniť fungovanie v odvetví zvýšením ceny alebo znižovaním kvality 

dodávaných produktov a služieb. Sila dodávateľov záleží na rozličných činiteľoch, medzi ktoré 
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je možné zaradiť počet dodávateľov produktu alebo služby, možnosť substituovať požadovaný 

produkt či službu, dôležitosť odberateľa pre dodávateľa, dôležitosť výrobku pre odberateľa, 

rozdielnosť produktu od konkurenčných dodávateľov, veľkosť prechodových nákladov. 

V širšom slova zmysle je možné pod pojmom dodávatelia nájsť aj pracovné sily. Kvalifikovaní 

a zruční zamestnanci môžu svojim vyjednávaním dosiahnuť podstatný podiel na zisku 

v odvetví. Pokiaľ nie je ponuka kvalifikovanej pracovnej sily na trhu vysoká, môžu si títo 

zamestnanci nadiktovať zaujímavé podmienky. 

• Vyjednávacia sila odberateľov 

Odberatelia svojimi požiadavkami znižujú ceny produktov a služieb a zvyšujú ich kvalitu. Ich 

sila môže znížiť zisk v celom odvetví. Intenzita s akou dokážu ovplyvniť odvetvie záleží na 

rôznych faktoroch, ako sú napríklad: 

- veľkosť odberu k celkovým predajom,  

- veľkosť nákladov odberateľa v danom odvetví  – pokiaľ tvorí významnú časť, snaží sa 

odberateľ o optimalizáciu nákladov,  

- typ produktov a služieb – pokiaľ ide o štandardné produkty, ktorých je na trhu veľa, 

bude odberateľ hľadať nového lacnejšieho dodávateľa,  

- veľkosť prechodových nákladov,  

- veľkosť zisku odberateľov – pokiaľ má odvetvie nízke zisky, budú odberatelia vyvíjať 

tlak na znižovanie nákladov,  

- schopnosť odberateľa produkovať produkt alebo službu, ktorú nakupuje,  

- dôležitosť daného produktu či služby pre kvalitu výrobkov odberateľa,  

- informovanosť odberateľa. 

Podnik môže eliminovať možnosť ovplyvňovania zo strany odberateľa jeho výberom. Väčšinou 

majú odberatelia rozdielny vplyv na dodávateľov a to aj v jednom odvetví. 

• Hrozba substitučných produktov a služieb 

Substitučné produkty a služby sú významným faktorom v odvetví. Substitúty, svojimi často 

významne nižšími cenami, preberajú časť zisku v odvetví. Týmto obmedzujú potencionálnu 

výšku výnosu podnikov v danom odvetví. Substitút je produkt alebo služba, ktorý obdobne 

uspokojí spotrebiteľové očakávanie ako produkt daného odvetvia. Zistiť, ktorý produkt či 

služba môže byť substitútom je občas náročnejšie než by sa mohlo zdať a často sa pri analýze 
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dá dostať k veľmi odlišným odborom a produktom. Najväčší dôraz by mal byť venovaný 

substitútom, ktoré sa vďaka svojej nízkej cene približujú produkcii odvetvia alebo sú vyrábané 

odvetviami, ktoré majú vysoké zisky. 

• Vláda a jej vplyv v konkurenčnom prostredí 

Vláda môže ovplyvňovať konkurenčné prostredie zásadným spôsobom – priamo aj nepriamo. 

Môže vytvárať vstupné náklady, ale tiež vystupovať na trhu ako odberateľ alebo dodávateľ. 

Vláda môže trh regulovať rôznymi limitmi či podmienkami licencií, alebo subvencovať 

jednotlivé odvetvia dotačnými programami, či daňovými úľavami. Vplyv vlády je vhodné 

posudzovať pri jednotlivých piatich hybných silách u každej samostatne. 

 

Obrázok 3: Porterov model piatich konkurenčných síl 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Porter, 1994) 

1.2.3 Paretovo pravidlo 

Paretov princíp, ktorý je pomenovaný podľa jeho autora sociológa, politológa a ekonóma 

Vilfreda Frederica Pareta vyjadruje, že 20 % príčin spôsobuje 80 % dôsledkov. V bežnom 

živote tiež značí, že 20 % aktivít tvorí až 80 % zisku. 

Paretov princíp sa dá uplatniť aj na rozdelenie odberateľov a dodávateľov. Podľa tohto princípu 

platí, že 20 % odberateľov je hlavných a tvorí 80 % príjmov, a tiež že 20 % dodávateľov je 

hlavných a tvorí 80 % podnikových výdajov (Smejkal a Rais, 2013, str. 31). 
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1.3 Analýza vnútorného prostredia podniku 

Analýza vnútorného prostredia podniku slúži k vyhodnoteniu silných a slabých stránok 

podniku. Základom je roztriedenie všetkých zdrojov podniku – hmotných, nehmotných, 

finančných a ľudských. Na základe prevedenia metód, by tieto zdroje mali byť podnikom 

využívané účelovo a efektívne. Na analyzovanie vnútorného prostredia bude použitá finančná 

analýza a Model 7S (Grasseová a kol., 2012, str. 46). 

Analýza vnútorného prostredia skúma vnútorné zdroje podniku. Vyhodnocuje súčasné zdroje 

a schopnosti podniku, tak aby mohla tieto informácie využiť do budúcnosti. Zdroje 

a schopnosti, ktoré vyhodnotí ako významné, na tie by sa mal podnik zamerať a využiť ich 

a vylepšiť pre svoju konkurenčnú výhodu. Dotýka sa v podstate všetkých činností v rámci 

podniku (Sedláčková, 2000, str. 60-61). 

1.3.1 Model 7S 

Podľa modelu firmy McKinsey je úspech podniku ovplyvnený 7 faktormi, ktoré sú na sebe 

vzájomne závislé a mali by byť vyvážene rozvíjané. Ide o faktory, ktoré majú pre manažérov 

veľký význam. Názov modelu 7S zastupuje 7 faktorov začínajúcich písmenom S a patrí sem 

stratégia podniku, štruktúra podniku, spolupracovníci, schopnosti, štýl riadenia, systémy 

a postupy a spoločné hodnoty. (Smejkal a Rais, 2013, str. 39). 

Sedem faktorov je možné rozdeliť ešte na dve skupiny a to na tvrdé a mäkké faktory. Všetkých 

sedem je pre úspešný podnik veľmi dôležitých. Tvrdé faktory sú managementom ovplyvňované 

priamo a dajú sa ľahko identifikovať. Patrí sem stratégia, organizačná štruktúra a systémy. 

Naopak mäkké faktory sú ťažko identifikovateľlné a sú ovplyvňované podnikovou kultúrou. 

Do tejto skupiny patria spolupracovníci, štýl riadenia, schopnosti a spoločné hodnoty (Mind 

Tools, 2020). 
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Obrázok 4: Model 7S 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Smejkal a Rais, 1994, str. 40) 

Jednotlivé faktory, tak ako ich popisujú Smejkal a Rais (2013), sú popísané v nasledujúcej časti. 

• Stratégia podniku 

Stratégia podniku je obvykle dlhodobého charakteru a vedie k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

Stratégia vychádza z vízie a poslania podniku. Na základe stratégie sú stanovené jednotlivé 

ciele, ktoré majú byť dosiahnuté a k nim sú stanovené návody, ktoré pomáhajú k ich 

dosiahnutiu. 

Forma stratégie môže byť rôzna. Môže ísť o písomné materiály alebo o nepísomnú ideu, podľa 

ktorej vlastníci podnik riadia. Dôležité je aplikovanie stratégie a vyhodnotenie tejto aplikácie. 

Výsledkom vhodne použitej stratégie by malo byť získanie konkurenčnej výhody. Všeobecne 

sa rozlišujú dve základné konkurenčné výhody a to výhoda vďaka nízkym nákladom a výhoda 

vďaka diferencovanosti. Podnik si teda môže zvoliť stratégiu nízkych nákladov alebo stratégiu 

diferencie. Ďalším typom stratégie môže byť stratégia sústredenej pozornosti na minimalizáciu 
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nákladov alebo stratégia sústredenej pozornosti na odlišnosť, tento typ stratégie sústrednej 

pozornosti sa používa na úzky segment v odvetví. 

Stratégia pozostáva z podskupín stratégií. Podnikateľská stratégia je v hierarchii najvyššie 

a určuje smerovanie podniku. Od podnikateľskej stratégie sa odvíja obchodná stratégia a z tej 

zase funkčná stratégia. 

• Štruktúra podniku 

Organizačná štruktúra by mala byť zostavená na základe podnikateľskej stratégie tak, aby 

viedla k dosiahnutiu stanovených cieľov. Štruktúra má vyhovovať aktuálnej situácii podniku 

a mala by byť čo najjednoduchšia. 

Štruktúra podniku by mala byť postavená tak, aby zaistila vhodné rozmiestnenie pracovníkov 

a ich pracovných povinností, kompetencií a právomocí. Postupom času sa typy podnikových 

štruktúr vyvíjali, Smejkal a Rais (2013) medzi základné radia: 

- Líniová štruktúra – ide o štruktúru, v ktorej je daná priama nadriadenosť 

a podriadenosť. Právomoci sú v tejto štruktúre na najvyššej pozícii, čo umožňuje rýchle 

rozhodovanie. Tento typ štruktúry sa vo väčších firmách prakticky nevyskytuje. Vedúci 

jednotlivých oddelení musia mať široké odborné znalosti o činnostiach firmy. 

- Funkcionálna štruktúra – ide o štruktúru, ktorá rozvíja líniovú štruktúru. Funkcie 

pracovníkov sú špecializované, namiesto jedného vedúceho je tu viac špecializovaných 

vedúcich, ktorí rozhodujú o veciach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. Tento typ 

jasnejšie definuje zodpovednosť pracovníkov. Vytvorenie tejto štruktúry je ale finančne 

náročnejšie, vzniká nutnosť väčšej koordinácie činností, môže vzniknúť protichodný 

príkaz jednému podriadenému od dvoch rôznych vedúcich. 

- Líniovo-štábna štruktúra – tento typ štruktúry je spojením líniovej a funkcionálnej 

štruktúry. Odborné činnosti sú vykonávané jednotlivými útvarmi, ktoré sú podriadené 

vyššiemu útvaru. Tento typ štruktúry je využívaný veľmi často. 

- Divízna štruktúra – používa sa často, keď má podnik jednotlivé divízie. Delenie je podľa 

druhu výrobkov alebo služieb, podľa geografického hľadiska, podľa typu zákazníka. 

Divízie majú vlastné úseky, ktoré si riadia. Odborné činnosti sú rozdelené medzi 

jednotlivé divízie. 

- Maticová organizačná štruktúra – štruktúra má znaky funkcionálnej a divíznej štruktúry. 

Používa sa najmä vo výrobe. Výhodou tejto štruktúry je priamy kontakt s vedúcim 
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a zamedzenie zdĺhavých byrokratických postupov, motivácia manažérov, skupinová 

práca a pružnosť štruktúry. Môže však vzniknúť konflikt medzi pracovníkmi z dôvodu 

prikladania rozličných priorít alebo zastávania odlišných názorov a nie je jasné, kto 

zodpovedá za náklady a zisky. 

V praxi sa vyskytujú rôzne hybridné modely spomenutých štruktúr. Každá organizačná 

štruktúra sa snaží o vytvorenie jednoduchej organizačnej formy. Autori teoretických 

doporučení sa zhodujú na tom, že by podniky mali znižovať počet manažérskych úrovni. 

• Systémy a postupy 

Systémy a postupy v podniku slúžia k spracovaniu všetkých informácií. Pre spracovanie dobre 

definovaných úloh a problémov, ktoré sú spracovávané rutinne a vo veľkom objeme sa 

používajú zaužívané systémy, napríklad ekonomické informačné systémy. Pri spracovávaní 

nejasných informácií a ojedinelých dát je však ťažké použiť jeden konkrétny systém alebo 

postup. Ide najmä o informácie, ktoré sa vyskytujú na manažérskych pozíciách a problémy sú 

nové a ťažšie spracovateľné. 

• Štýl riadenia 

Štýl vedenia je možné rozdeliť na tri základné typy. Prvý autoritatívny štýl vedenia je 

autoritatívny a vedúci sa na základe dostupných informácií od podriadených rozhoduje výlučne 

sám. Druhý demokratický štýl vedenia dáva možnosť vyjadriť sa aj podriadeným. Podriadený 

majú určité právomoci, ale zodpovednosť za konečné rozhodnutie nesie vedúci. V praxi to 

funguje tak, že vedúci oboznámi podriadených so zámermi a tí majú možnosť sa vyjadrovať. 

Tretí liberálny štýl riadenia sa vyznačuje veľkou voľnosťou. Vedúci do organizácie práce 

v skupine pracujúcich zasahuje minimálne. 

• Spolupracovníci 

Ľudské zdroje sú dôležitým zdrojom podniku, ktorý významne ovplyvňuje produktivitu 

podniku. Je nutné si uvedomiť, že v opačnom prípade môžu byť spolupracovníci tiež veľkým 

rizikom pre podnik. Eliminovanie tohto rizika by malo byť dosiahnuté správnou motiváciou 

zamestnancov zo strany manažmentu, ale aj samotných manažérov a vedúcich pracovníkov. 

Zamestnanci by sa mali cítiť súčasťou života podniku, mali by sa cítiť hrdými, že sú súčasťou 

daného kolektívu v podniku a budovanie dobrých vzťahov a lojálnosti voči vedeniu by malo 

byť samozrejmosťou. Manažment by mal dobre poznať svojich zamestnancov, zisťovať čo ich 

motivuje a čo preferujú. 
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Pre podnik sú dôležití manažéri lídri. Títo pracovníci sú základom kvalitnej a inovačnej práce 

v podniku. Dokážu sa pozerať na rôzne situácie ako na príležitosti, aj keď ich iní nevidia. Majú 

výborné komunikačné schopnosti a dokážu ostatných presvedčiť pre svoju vec. Tímová práca 

je pre nich dôležitou súčasťou pracovnej náplne. Dokážu podriadených motivovať a vytvárať 

z nich úspešných ľudí. Vo svojej práci sú vytrvalí. 

• Schopnosti 

Schopnosti pracovníkov by sa mali vyvíjať po viacerých stránkach, jednak po technickej 

a výrobnej stránke, ale tiež po stránke zvýšenia ekonomických, právnych a informačných 

schopností. 

• Spoločné hodnoty 

Spoločné hodnoty sú úzko spojené so spolupracovníkmi. Ide o dlhodobo tvorenú 

vnútropodnikovú kultúru. Pod týmto pojmom je možné si predstaviť zdieľané hodnoty 

a predstavy pracovníkov, ktoré vznikajú dobrým správaním ľudí a dobre vykonanými 

pracovnými činnosťami.  

1.4 Finančná analýza 

Finančná analýza skúma dáta obsiahnuté v účtovných výkazoch. Na základe finančnej analýzy 

je možné zhodnotiť minulosť, súčasnosť a predvídať budúci vývoj finančných ukazovateľov. 

Účtovníctvo je pre kvalitné rozhodovanie o podniku dôležité. Z účtovných výkazov je možné 

vidieť absolútne zmeny vo výsledkoch, ale na základe finančnej analýzy je možné zistiť aj 

úverovú schopnosť podniku. 

Prevedenie finančnej analýzy tak umožňuje hodnotiť reálnu ekonomickú situáciu podniku. Táto 

analýza môže tiež slúžiť k hodnoteniu a voľbe obchodných partnerov. 

Finančné riadenie podniku by malo viesť k finančnej stabilite, ktorá môže byť dosiahnutá 

dvomi spôsobmi. Za prvé je dôležité vytvárať zisk, čo je podstatou akéhokoľvek podnikania. 

Je nutné zhodnocovať vložený kapitál a zvyšovať hodnotu majetku. Za druhé je dôležité zaistiť 

platobnú schopnosť podniku a dosiahnuť dostatočnú likviditu pre fungovanie obchodovania. 

Zámerom by malo byť dosiahnutie takého pomeru, kedy bude platobná schopnosť zaistená 

a zároveň možná tvorba zisku. 

Finančná analýza dáva teda možnosť hodnotiť minulé dáta až do dnešného okamžiku a vytvára 

podklad pre krátkodobé aj dlhodobé strategické plánovanie. Finančná analýza je súčasťou 

strategickej analýzy a býva zahrnutá v SWOT analýze, na základe ktorej sa vyhodnotia slabé 
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miesta, ktoré by mohli spôsobovať v budúcnosti problém a zároveň sa vyhodnotia silné miesta, 

ktoré môžu byť v budúcnosti základom pre tvorbu zisku (Růčková, 2019, str. 9-11). 

Finančná analýza je dôležitá pre finančné riadenie podniku a je nutná aj pre stanovenie hodnoty 

podniku. Z finančnej analýzy by mal užívateľ zistiť stav finančného zdravia podniku. To 

znamená, že by mal zistiť finančný stav ku dňu ocenenia, historický vývoj a odhad pre blízku 

budúcnosť. Ďalej by mal získať východiskový základ pre finančný plán, to znamená získať čo 

najviac informácií o hlavných finančných veličinách. Záver analýzy by mal podať predbežný 

výrok o perspektíve podniku a stanoviť prípadné riziká podniku (Mařík a kol., 2011, str. 96). 

„Při finanční analýze účetních výkazů se neuspokojujeme s výsledky zjištěnými k určitému datu 

či za daný časový interval. Abychom dokázali posoudit vývoj (trendy) hospodaření dané účetní 

jednotky, srovnáváme výsledky téhož podniku v časové řadě (hovoří se o analýze časových řad 

– time-series analysis)“ (Kovanicová, Kovanic, 2001, str. 246) 

Finančná analýza je vždy vytvorená pre určitý subjekt. Pri každom prevedení finančnej analýzy 

je preto najskôr dôležité definovať, pre koho je finančná analýza tvorená, aký je účel finančnej 

analýzy, tzv. čo má vyplynúť z analýzy a následne zvoliť vhodnú metódu k získaniu výsledkov. 

Následné zistené ukazovatele tak ukážu užívateľovi analýzy potrebné informácie. Pre 

management, vlastníkov, veriteľov, štát, dodávateľov, konkurenciu, zamestnancov či verejnosť 

budú podstatné vždy iné informácie (Růčková, 2019, str. 12-13). 

Pre teoretickú stránku tejto kapitoly bola použitá publikácia od Růčkovej (2019) vzhľadom 

k aktuálnosti tohoto vydania a k prehľadným vysvetleniam vrátane uvedených praktických 

príkladov. 

1.4.1 Horizontálna analýza súvahy 

Horizontálna analýza podniku hovorí, aký veľký rozdiel nastal v jednotlivých položkách, 

v jednotlivých účtovných obdobiach, a môže byť vyjadrený absolútne alebo relatívne. 

Percentuálne vyjadrenie je vhodné pri porovnávaní v rámci odvetvia. Vyjadrenie v absolútnych 

hodnotách je tiež dôležité, pretože z neho sa dá vyčítať, akú veľkú dôležitosť daná položka má. 

Porovnávanie je možné prevádzať medziročne alebo je možné porovnávať vždy so základným 

východiskovým obdobím. V praxi sa viac využíva medziročné porovnávanie, pretože má pre 

užívateľa väčšiu vypovedajúcu schopnosť. 

Absolútne vyjadrenie zmeny sa vypočíta jednoduchým rozdielom:  

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏𝑒ž𝑛𝑜𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í –  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑜𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 



30 

 

Percentuálne vyjadrenie zmeny sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =  
𝑏𝑒ž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒
× 100 

Po prevedení výpočtu si najskôr vyznačíme hodnoty, ktoré sa zmenili najviac. Tieto hodnoty 

sú najdôležitejšie, pretože ich zmena pravdepodobne ovplyvnila zásadným spôsobom 

podnikové výsledky. Pokiaľ je veľa odlišných hodnôt, tak je vhodné zamerať sa na položky, 

ktoré majú vyšší význam v absolútnom vyjadrení. Interpretuje sa slovne každá takáto zmena, 

ktorá má vplyv na výsledky podniku. Interpretácia je prevádzaná vždy určitou osobou. Iná 

osoba na danú vec môže mať odlišný názor, preto je nutné každý názor podložiť vhodnou 

argumentáciou. K vyhotoveniu analýzy je potrebné mať dostatok informácií, ktoré zaistia 

možnosť objektívne posúdiť finančnú situáciu podniku. 

1.4.1 Horizontálna analýza výkazu zisku a strát 

Pri horizontálnej analýze výkazu zisku a strát je dôležité sledovať položky výsledkov 

hospodárenia a tržby z predaja výrobkov a služieb v porovnaní s výkonovou spotrebou. Na toto 

nadväzuje analýza rentability tržieb. Tržby sú najdôležitejšou položkou výnosov a výkonová 

spotreba je najdôležitejšou položkou nákladov. Podnik by mal neustále zvyšovať tržby 

a zároveň znižovať náklady, teda výkonovú spotrebu. 

1.4.2 Vertikálna analýza súvahy 

Vertikálna analýza sa prevádza rozložením účtovných výkazov na percentuálny podiel. Z takto 

zostavených dát je možné zistiť, ako veľmi sa jednotlivé položky podieľali na celkovej sume 

aktív a pasív. Vertikálnu štruktúru aktív a pasív je možné využiť aj na porovnanie 

s konkurenciou v odvetví. Keď chceme previesť výpočty vo vertikálnej analýze, tak porovnáme 

jednotlivé položky v súvahe vo vzťahu k celkovej bilančnej sume. Výsledky je potrebné 

správne vysvetliť. Je vhodné postupovať prvotne analýzou pasív, zdrojov financovania 

a následne sa zaoberať stranou aktív a majetkom podniku. Tento postup je doporučený 

z dôvodu, že vo finančnom plánovaní je dôležité určiť zdroje financovania majetku. 

Pre podnik je dôležité zistiť, aké sú jeho možnosti financovania. Možnosti zdrojov financovania 

podnikov sa odvíjajú najmä od ich veľkosti, väčší podnik má z pravidla viac možností ako malý 

podnik, ale väčšiu potrebu financií. Ďalej záleží na výrobnej kapacite, čím viac sú kapacity 

zaplnené, tým viac nových investícii podnik potrebuje. Pokiaľ má podnik príliš veľa kapitálu, 

je možné hovoriť o prekapitalizovanom podniku, ktorý tento majetok nevyužíva naplno. Opak 



31 

 

prekapitalizovaného podniku je podnik podkapitalizovaný, ktorý môže mať problémy 

s financovaním bežnej prevádzky. 

Finančná štruktúra by mala byť stanovená tak, aby náklady na financovanie boli čo najnižšie 

a pri tom zaistili maximalizáciu tržieb a výsledku hospodárenia a mala by brať ohľad na 

majetkovú štruktúru. Krátkodobé financovanie je pre podniky nákladovo výhodnejšie ako 

dlhodobé financovanie. Krátkodobé financovanie je ale rizikovejšie. Vždy je potreba zvážiť 

odvetvie, v ktorom podnik pôsobí. Finančná štruktúra by mala brať v úvahu ukazovatele 

rentability. Záleží tiež na používateľovi finančnej štruktúry. Inak bude vnímať zadlženie 

podniku banka, ktorá má požičať peniaze a majiteľ podniku, pre ktorého môže byť cudzí kapitál 

výhodnejší ako vlastný. 

Majetková štruktúra podniku záleží prevažne na odbore podnikania, ukazuje rozloženie 

dlhodobého a krátkodobého majetku. Obchodné spoločnosti majú prevahu zásob tovaru. 

Výrobné zase dlhodobý majetok vo forme strojov a v zásobách majú vlastné výrobky 

a materiál. Energetické podniky majú minimálne zásoby a väčšina majetku je dlhodobého 

charakteru. Priemyslové podniky volia často financovanie vyvážené, využívajú zväčša vlastný 

kapitál a k prevádzke je potrebný najmä dlhodobý majetok. Zákazková výroba sa môže v tomto 

smere odlišovať v tom, že potrebuje častejšiu zmenu zariadení a strojov, toto býva často riešené 

operatívnym leasingom. Dlhodobo je toto riešenie často príliš nákladné. Obchodné spoločnosti 

využívajú zväčša krátkodobé cudzie zdroje financovania. Podobne sú na tom stavebné 

spoločnosti, ktoré však z charakteru podnikania volia dlhodobé cudzie zdroje. 

Investície do dlhodobého majetku sú pre podnik potenciálom vyššieho výnosu, avšak obežný 

majetok je nutný pre zachovanie likvidity aktív. Podľa druhu aktíva sa odvíja rizikovosť aktíva. 

Čím menej je rizikové, tým menší výnos prináša. Tiež platí, že čím je aktívum likvidnejšie, tým 

je menej výnosné. Opäť záleží, kto sa na štruktúru pozerá. Pokiaľ to budú veritelia, budú 

preferovať obežné aktíva, pokiaľ to budú majitelia, budú preferovať menej likvidné aktíva 

s vyšším výnosom. Finančný manažér musí zaistiť, aby bola dosiahnutá optimálna štruktúra, 

ktorú môže vyvodiť z doporučených hodnôt. Ďalej sa musí dívať tiež na ukazovatele rentability.  

Na základe interpretácie by malo byť vždycky stanovené odporúčanie do budúcna pre 

rozhodnutia finančného vývoja podniku. Mali by sa týmto podchytiť kritické miesta, ktoré je 

potreba sledovať. Hľadáme zároveň silné miesta v podniku, ktoré použijeme k odstráneniu 

slabých miest. 
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1.4.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

Pomerové ukazovatele sú obľúbenými vzhľadom k ich využiteľnosti. Táto analýza vychádza 

zo základných účtovných výkazov podniku. Keďže sú účtovné výkazy dostupné 

prostredníctvom obchodného registra širokej verejnosti, môže túto analýzu previesť aj 

externista. Výpočet spočíva v postavení položky alebo položiek z účtovných výkazov v pomere 

k inej položke alebo skupine položiek. 

Pomerové ukazovatele je možné rozdeliť do skupín: 

• Ukazovatele štruktúry majetku a kapitálu 

• Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenia 

• Ukazovatele peňažných tokov 

Každá skupina využíva jeden z troch účtovných výkazov, ktoré slúžia k finančnej analýze. 

Ukazovatele štruktúry majetku a kapitálu vychádzajú zo súvahy, sledujú spojitosti položiek 

v súvahe. Je možné z položiek vyhodnotiť ukazovatele likvidity, pretože je možné sledovať 

veľkosť finančných prostriedkov vložených do majetku a veľkosť v obežných aktívach. Ďalej  

je možné vypočítať ukazovatele zadlženosti, ktoré pojednávajú o kapitálovej štruktúre podniku. 

Ukazovatele tvorby výsledku hospodárenia sa počítajú najmä z výkazu ziskov a strát, riešia 

veľkosť nákladov a výnosov a štruktúrou výsledku hospodárenia. Ukazovatele peňažných 

tokov sú dôležité pre hodnotenie úverovej spôsobilosti a sledovania pohybu finančných 

prostriedkov. 

Ukazovatele, ktoré vychádzajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát a majú vysokú vypovedajúcu 

schopnosť, je možné rozdeliť na ukazovatele likvidity, ukazovatele rentability, ukazovatele 

zadlženosti a ukazovatele aktivity. 
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Obrázok 5: Pomerové ukazovatele 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa:  Růčková, 2019, str. 57) 

 

• Ukazovatele likvidity 

Dôležité je vysvetlenie pojmu likvidita, tak ako uvádza Růčková (2019, str. 57), „Likvidita 

určité složky představuje vyjádření vlastností dané složky rychle a bez velké ztráty hodnoty se 

přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost bývá v některé literatuře označena jako likvidnost. 

Naproti tomu likvidita podniku je vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své platební 

závazky“. 

Nedostatok likvidity môže spôsobiť, že podnik nemôže využívať ziskové príležitosti, ktoré sa 

na trhu objavia alebo má problém s platobnou schopnosťou. Podmienkou solventnosti je 

likvidita. 

Likvidita je nutná pre finančnú rovnováhu podniku. Dostatočná likvidita zabezpečuje 

schopnosť platiť záväzky. Príliš vysoká miera likvidity môže ale zbytočne viazať finančné 

prostriedky v nevýnosných aktívach a znižujú teda výnosnosť. 

Okamžitá likvidita 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘

(𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é ú𝑣𝑒𝑟𝑦)
 

Okamžitá likvidita = Likvidita 1. stupňa = Cash Ratio predstavuje najužšie vymedzenie 

likvidity. Do výpočtu sú vzaté najlikvidnejšie položky zo súvahy, to znamená: v čitateli je suma 

Pomerové 
ukazovatele

Ukazovatele 
likvidity

Ukazovatele 
rentability

Ukazovatele 
zadlženosti

Ukazovatele 
aktivity
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peňazí na bankových účtoch, suma peňazí v pokladne a voľne obchodovateľné cenné papiere 

a šeky. Ide teda o finančný majetok, ale niektoré teórie berú do výpočtu iba najlikvidnejšie 

aktíva, a to peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. V menovateli sú dlhy s okamžitou 

splatnosťou, ktoré zahŕňajú krátkodobé záväzky, krátkodobé úvery a krátkodobé finančné 

výpomoci. Odporúčaná hodnota sa uvádza v rozmedzí 0,9-1,1 alebo nižšia 0,2-1,1. 

Pohotová likvidita 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita = Likvidita 2. stupňa = Acid Test, pomer pohotovej likvidity by mal byť 1:1 

prípadne 1,5:1. Pomer 1:1 vyjadruje, že podnik by bol schopný zaplatiť svoje záväzky bez toho, 

aby musel predať svoje zásoby. Pre veriteľov je lepšia vyššia hodnota, táto však nie je priaznivá 

voči majiteľom podniku. 

Bežná likvidita 

𝐵𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 

Bežná likvidita = Likvidita 3. stupňa = Current Ratio, ukazuje koľkokrát pokrývajú obežné 

aktíva krátkodobé záväzky. Ukazuje, ako by bol podnik schopný uspokojiť svoje záväzky, keby 

všetky obežné aktíva premenil na hotovosť. Hodnoty bežnej likvidity by mali byť 1,5-2,5. 

• Ukazovatele zadlženosti 

„Pojmem „zadluženost“ vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by 

podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního a nebo naopak jen z cizího kapitálu“ 

(Růčková, 2019, str. 67). 

V kapitálovej štruktúre hovoríme o  hľadaní optimálneho vzťahu medzi vlastným a cudzím 

kapitálom. Štruktúra kapitálu je dôležitá pre rozvoj podniku. Pomer vlastného a cudzieho 

kapitálu ovplyvňuje výnosnosť. 

Podiel vlastného kapitálu na celkovom 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
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Vzorec sa používa k meraniu zadlženosti a vyjadruje, koľko percent kapitálu je vlastného. Číslo 

vyjde zo vzorca v relatívnom vyjadrení. Vynásobením 100 dostaneme percentuálne vyjadrenie. 

Doplnková hodnota do 100 % potom vyjadruje podiel cudzieho kapitálu na celkovom. 

Úrokové krytie 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Aby podnik zistil, či je preň ešte únosné úverové zaťaženie, je stanovený ukazovateľ úrokového 

krytia.  Ukazovateľ hovorí, koľkokrát je zisk väčší než úroky. Odporúčaná hodnota je 

trojnásobok a viac. 

• Ukazovatele rentability 

„Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se 

nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy 

– důraz klademe samozřejmě na výkaz zisku a ztráty, neboť v některých pramenech bývá 

rentabilita zaměňována za výraz „ziskovost““ (Růčková, 2019, str. 60-61). 

Rentabilita je všeobecne vyjadrená ako pomer zisku k čiastke vloženého kapitálu. Pre finančnú 

analýzu sú najdôležitejšie tri kategórie zisku. Tieto zisky je možné zistiť z výkazu ziskov a strát. 

1. EBIT – zisk pre odčítaním úrokov a daní = prevádzkový výsledok hospodárenia, využíva sa 

k medzipodnikovému porovnaniu 

2. EAT – zisk po zdanení / čistý zisk = výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie, 

využíva sa k rozdeleniu zisku 

3. EBT – zisk pred zdanením, to je zisk znížený alebo zvýšený o finančný a mimoriadny 

výsledok hospodárenia, od ktorého neboli odčítané dane = výsledok hospodárenia pred 

zdanením 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA/ROI) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita celkového kapitálu vyjadruje celkovú efektívnosť podniku a odráža celkovú 

výnosnosť kapitálu bez ohľadu na to, z akých zdrojov boli činnosti financované. 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  

Tento ukazovateľ rozoberá stanu pasív. Do ukazovateľa vstupujú dlhodobé dlhy, ku ktorým 

patria emitované obligácie, dlhodobé bankové úvery a vlastný kapitál. Vyjadruje efektívnosť 

hospodárenia firmy. 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Ukazovateľ ukazuje investorom, či je ich kapitál zhodnotený intenzitou odpovedajúcou riziku.  

Rentabilita tržieb (ROS) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita tržieb vyjadruje výnosnosť tržieb. Ukazovateľ sa tiež nazýva ziskové rozpätie 

a vyjadruje ziskovú maržu. 

• Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity vyčíslujú schopnosť podniku využívať vložené financie a viazanosť 

jednotlivých zložiek kapitálu v aktívach a pasívach. Tieto ukazovatele znázorňujú väčšinou 

počet obrátok jednotlivých zložiek zdrojov alebo aktív, alebo dobu obratu, čo je obrátená 

hodnota k počtu obrátok. Rozbor týchto ukazovateľov slúži hlavne k vysvetleniu, ako 

hospodárime s aktívami a ich zložkami. Tiež aký to má vplyv na výnosnosť a likviditu. 

Doba obratu zásob 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Ukazovateľ doby obratu zásob hovorí, ako dlho sú obežné aktíva viazané vo forme zásob. 

Všeobecne platí, čím kratšia doba obratu, tým lepšie. 

Doba obratu pohľadávok 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365
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Ukazovateľ doby obratu pohľadávok vyjadruje, ako dlho je majetok podniku viazaný vo forme 

pohľadávok, tzv. za ako dlho sú pohľadávky v priemere zaplatené. 

Doba obratu záväzkov 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Ukazovateľ doby obratu záväzkov vyjadruje, ako rýchlo sú splácané záväzky podniku. Doba 

obratu záväzkov by mala byť kratšia ako doba obratu pohľadávok, aby bola vo firme stabilná 

finančná rovnováha. 

1.5 SWOT analýza 

Analýza SWOT patrí medzi najčastejšie využívané analytické metódy. Výstup SWOT analýzy 

je spravidla matica SWOT. 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. Analýzu SWOT řadíme mezi základní 

metody strategické analýzy právě pro její integrující charakter získaných, sjednocených a 

následně vyhodnocených poznatků“ Grasseová a kol., 2012, str. 295). 

Analýza SWOT stavia na základoch poznatkov získaných z čiastových analýz podniku. 

Analýza sa zaoberá tým, či sú vnútorné zdroje a možnosti firmy správne využívané voči 

pôsobeniu vonkajších faktorov na organizáciu. Snaží sa posúdiť, ako správne naložiť so 

zdrojmi, ktoré má podnik k dispozícii, a tiež to, či sú to zdroje jedinečné alebo nahraditeľné. 

K analýze vnútorného prostredia môžeme použiť napríklad metódy nákladovej úžitkovej 

analýzy. K základom tejto analýzy patria tiež metódy auditu zdrojov, metódy VIRIO, 

benchmarking a v neposlednom bode procesné analýzy, ktoré systematicky určujú vnútorné 

schopnosti organizácie. 

Analýza vonkajšieho prostredia je určená predovšetkým možnými hrozbami a príležitosťami, 

ktoré charakterizujú toto prostredie. Analýzu vonkajšieho prostredia, ktorá sleduje napríklad 

politické, ekonomické, technologický vývoj, legislatívne prostredie, prevádzame napríklad 

analýzou PESTLE. 

Informácie z prevedených analýz a prognóz s využitím tvorivých metód sú základné podklady 

pre zhrnutie a prevedenie analýzy SWOT. Analýzu SWOT chápeme ako nástroj rekapitulácie 

s využitím všetkých predchádzajúcich záverov. Analýza SWOT prehľadne zobrazuje všetky 

možné hrozby a príležitosti v kombinácii so silnými a slabými stránkami podniku. Všetky tieto 
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výstupy využívame pri tvorbe strategických dokumentov, ako sú napríklad dlhodobá stratégia 

alebo stratégia rozvoja (Grasseová a kol., 2012, str. 295-296). 

„Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace a nebo její části proti 

identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici organizace 

nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje“ (Grasseová a kol., 

2012, str. 296). 

Na úplnom začiatku tvorby SWOT analýzy je podstatné určiť, za akým účelom jej výsledky 

budú využívané. Výsledky môžu byť použité k viacerým účelom: generovanie alternatív 

stratégií, podklad pre definovanie vízie, podklad pre definovanie strategických cieľov 

a k identifikácii kritických oblastí (Grasseová a kol., 2012, str. 297). 

„Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat, resp. 

utlumovat slabé a současně být připraven na potenciální příležitosti a hrozby. V této souvislosti 

je třeba zdůraznit, že jasná klasifikace faktorů vnější i vnitřní situace směřující k jednoznačné 

identifikaci příležitostí a hrozeb, jakož i silných a slabých stránek, je často daleko méně 

významná a podstatná než pečlivá identifikace vnějších i vnitřních faktorů a následné ocenění 

jejich vlivů a vazeb mezi nimi. Právě v tomto lze nalézt základní přínos SWOT analýzy“ 

(Sedláčková, 2000, str. 78). 

SWOT matica na obrázku nižšie ukazuje základné väzby medzi silnými, slabými stránkami, 

príležitosťami a hrozbami. Na základe týchto väzieb, je možné produkovať potencionálne 

stratégie pre rozvoj podniku. Následne sa konkretizujú strategické rozhodnutia, zámery 

a konkrétne ciele s opatreniami cielenými k ich naplneniu (Grasseová a kol., 2019, str. 299).  
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Tabuľka 1: Matica SWOT 

                            Vnútorné 

                                faktory 

Vonkajšie  

faktory 

 

Slabé stránky (W) 

 

Silné stránky (S) 

 

Príležitosti (O) 

WO stratégia „hľadanie“ 

Prekonanie slabej stránky 

využitím príležitosti 

SO stratégia „využitie“ 

Využitie silnej stránky v 

prospech príležitosti 

 

Hrozby (T) 

WT stratégia „vyhýbanie“ 

Minimalizácia slabej stránky 

a vyhnutie sa ohrozeniu 

ST stratégia 

„konfrontácia“ 

Využitie silnej stránky 

k odvráteniu ohrozenia  

(Zdroj: Grasseová a kol., 2012, str. 299) 

1.6 Veľkosť podniku podľa Európskej Únie 

V úvode tejto časti je dobré vymedziť pojmy podnikanie a podnik. Toto vymedzenie vhodne 

uvádza Martinovičová, Konečný a Vavřina (2014) 

„Podnikání obsahuje hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí k vyplňování 

mezer na trhu. Nedílnou součástí podnikání jsou samozřejmě podnikatelská rozhodnutí 

o znovurozdělení disponibilních zdrojů a překonávání tradičních stereotypů, což představuje 

iniciaci a zavádění nových řešení, ochotu a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné 

podnikatelské riziko spojené s možným ekonomickým úspěchem“ (Martinovičová a kol., 2014, 

str. 10). 

„Podnik je instituce vytvořená k podnikatelské činnosti. Při charakteristice podniku vycházíme 

z definice, kterou vymezuje Evropská komise v nařízení č. 800/2008, kde se podnikem rozumí 

každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto 

subjektům se řadí zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající 

řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají 

hospodářskou činnost“ (Martinovičová, 2014, str. 12). 

Podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008, ktorým sa v súlade s článkami 

87 a 88 Zmluvy o ES prehlasujú určité kategórie podpory za zlučiteľné so spoločným trhom 

(všeobecné nariadenie o blokových výnimkách) a podľa Odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 

6. mája 2003 sa podniky rozdeľujú na mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky. 
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V Nariadení Komisie (ES) č. 800/2008, v prílohe I v článku 2 sú uvedené kritéria pre zaradenie 

do určitej kategórie podniku. Medzi kritéria patrí počet zamestnancov a obrat alebo bilančná 

suma ročnej súvahy. Podľa článku 4 pre klasifikáciu do určitej kategórie musia byť kritéria 

splnené minimálne v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach. 

Článok 5 definuje počet zamestnancov ako počet ročných pracovných jednotiek (RPJ), tzv. 

počet osôb, ktoré boli v danom podniku alebo jeho menom zamestnané na plný pracovný 

úväzok po celý sledovaný rok. Ďalej je uvedené, že práca osôb, ktoré nepracovali po celý rok, 

práca osôb, ktoré pracovali na čiastočný úväzok bez ohľadu na jeho dĺžku a práca sezónnych 

pracovníkov sa započítavajú ako zlomky RPJ. Študentské odborné prípravy, materské 

a rodičovské dovolenky sa nezapočítavajú. 

Tabuľka 2: Kritéria pre určenie veľkosti podniku podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 

 POČET 

ZAMESTNANCOV 

OBRAT BILANČNÁ SUMA 

MIKROPODNIK < 10 <2 mil. € <2 mil. € 

MALÝ PODNIK > 10 a < 50 > 2 mil. € a < 10 mil. € > 2 mil. € a < 10 mil. € 

STREDNÝ 

PODNIK 

> 10 a < 250 > 10 mil. € a < 43 mil. € > 10 mil. € a < 43 mil. € 

VEĽKÝ 

PODNIK 

> 250 > 43 mil. € > 43 mil. € 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008) 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Začiatok tejto kapitoly bude obsahovať charakteristiku zvoleného podniku. Kapitola vychádza 

z teoretických východísk a postupne budú spracované jednotlivé časti strategickej analýzy pre 

skúmanie vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. Najskôr bude skúmané vonkajšie 

okolie podniku a to prostredníctvom PESTLE analýzy. Pre vyhodnotenie odvetvia, v ktorom 

podnik pôsobí, bude použitý Porterov model piatich konkurenčných síl. Vnútorná analýza bude 

spracovaná za pomoci modelu 7S a ďalej potom finančná situácia podniku prostredníctvom 

finančnej analýzy. Záver tejto kapitoly zhrnie jednotlivé analýzy využitím SWOT analýzy, 

ktorou sa jednotlivé informácie rozdelia na príležitosti a hrozby, prípadne silné a slabé stránky 

podniku. Táto kapitola je odrazovým bodom pre vyhotovenie návrhov a doporučení pre 

zlepšenie ekonomickej situácie podniku. 

2.1 Charakteristika vybranej spoločnosti 

Táto kapitola charakterizuje zvolený podnik tak, aby čitateľ vedel, čím sa spoločnosť zaoberá. 

Budú tu obsiahnuté základné informácie z obchodného registra, predmety podnikania 

spoločnosti, história spoločnosti, veľkosť podniku podľa Európskej únie a organizačná 

štruktúra. 

Právna forma podniku je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť zastupuje konateľ 

samostatne, ktorý je zároveň jediným skutočným vlastníkom. Základný kapitál v spoločnosti je 

100 000 Kč a je splatený vo výške 100 %. 

Sídlo podniku a prevádzka 

Podnik pôsobí na trhu od roku 1996. V roku 2015 presťahoval svoje sídlo a zmodernizoval 

kancelárske priestory. Aktuálne sídli v Brne. Okrem sídla, kde sa nachádza miesto hlavného 

vedenia, administratívni pracovníci a technici, ktorí vytvárajú projekty, má podnik ešte 

prevádzku, kde sa nachádza výrobná dielňa a skladovacie priestory. Tieto priestory nie sú 

v majetku spoločnosti, podnik si ich mesačne prenajíma. 

Predmety podnikania 

Podľa platného výpisu z obchodného registra spoločnosť podniká vo výrobe, obchode 

a službách neuvedených v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obrábaní, zámočníctve, 

nástrojárstve, projektovej činnosti vo výstavbe, uskutočňovaní stavieb, ich zmien 

a odstraňovaní. 
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Predmety podnikania podľa triedenia CZ-NACE sú uvedené v tabuľke č. 3. 

Tabuľka 3: Predmety podnikania podniku podľa CZ-NACE 

KÓD NÁZOV EKONOMICKEJ ČINNOSTI 

28 Výroba strojov a zariadení inde nešpecifikovaných 

2825 Výroba priemyslových chladiacich a klimatizačných zariadení 

28250 Výroba priemyslových chladiacich a klimatizačných zariadení 

33 Opravy a inštalácie strojov a zariadení 

332 Inštalácie priemyslových strojov a zariadení 

3320 Inštalácie priemyslových strojov a zariadení 

33200 Inštalácie priemyslových strojov a zariadení 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa:  Administrativní registr ekonomických subjektů, 2013) 

Na svojich internetových stránkach podnik uvádza špecifikovanejšie svoju ponuku, konkrétne 

sa jedná o zákazkovú výrobu priemyslovej filtrácie a vzduchotechniky, strojárenskú zákazkovú 

výrobu, servis a opravy zariadení, dodávky náhradných dielov a inžiniersku činnosť. 

História spoločnosti 

Od roku 1996 sídli spoločnosť v Brne, za dobu svojho pôsobenia presťahovala svoje sídlo 

trikrát. Pri vzniku podniku boli spoločníci dvaja, avšak v roku 1999 funkcia jedného spoločníka 

podľa obchodného registru zanikla a zostal jediný spoločník v podniku. 

Podnik tento rok dosiahne 25 rokov fungovania na Českom trhu. V oblasti priemyslovej 

vzduchotechniky tak má dlhoročné skúsenosti. Za dobu svojej pôsobnosti spracoval projekty 

pre ľahký aj ťažký priemysel, príkladom môže byť papierenský priemysel, drevospracujúci, 

potravinársky, banský, zlievarenský, hutnícky, stavebný, strojárenský a mnoho ďalších. V tejto 

oblasti sa venuje návrhom technických riešení, konštrukcií, výrobe aj montážam. Často sa jedná 

o zákazkovú výrobu, ktorá je priamo prispôsobená zákazníkovi. Zákazníkom podnik poskytuje 

služby v oblasti servisu a opráv zariadení, či dodávky náhradných dielov. 

Okrem referencií zákazníkov  má podnik od roku 2008 certifikát kvality ISO 9001, ktorý každý 

rok úspešne obhajuje a udržuje si ho.  



43 

 

Veľkosť podniku podľa Európskej únie 

Tabuľka 4: Údaje o vybranom podniku 

ROK POČET 

ZAMESTNANCOV 

OBRAT BILANČNÁ SUMA 

2014 9,5 1,258 mil. € 2,210 mil. € 

2015 13,5 3,781 mil. € 2,751 mil. € 

2016 13,5 0,916 mil. € 1,415 mil. € 

2017 11,5 1,107 mil. € 1,992 mil. € 

2018 10,5 5,943 mil. € 4,032 mil. € 

2019 9,5 3,585 mil. € 2,387 mil. € 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku a interné dokumenty podniku) 

Z tabuľky 4 vidieť, že v roku 2015 podnik splnil všetky tri kritéria pre to, aby bol 

kategorizovaný ako malý podnik. Z dôvodu podmienky, že kritéria musia byť splnené v dvoch 

po sebe idúcich účtovných obdobiach je nutné skontrolovať, či boli podmienky splnené v roku 

2014. Zistíme, že podmienky splnené neboli, a preto podnik zaradíme medzi mikropodniky. 

V rokoch 2016-2017 podnik nesplnil kritéria pre zaradenia podniku ako malého podniku 

z dôvodu nízkeho obratu a bilančnej sumy. V roku 2018 podnik opäť splnil všetky kritéria, 

avšak nie v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach, a preto podnik spadá medzi 

mikropodniky. V roku 2019 podnik splnil podmienku obratu a bilančnej sumy, avšak počet 

zamestnancov bol nižší ako 10, a preto podnik naďalej radíme medzi mikropodniky. 

Organizačná štruktúra 

Podnik zastupuje konateľ samostatne a schvaľuje rozhodnutia na úrovni technickej a finančnej. 

Chod technického úseku majú na starosti projekt manažéri a servisní pracovníci. 

Projekt manažéri spracovávajú ponuky pre zákazníkov na základe ich požiadavku alebo na 

základe nových získaných kontaktov. Pretože sa nejedná o sériovú výrobu, ale o výrobu na 

zákazku, je nutné v mnohých prípadoch uskutočniť návštevu zákazníka a zoznámiť sa so 

situáciou a prostredím. V prípadoch, kedy sa jedná o dodávku náhradných dielov, je možné 

ponuku spracovať bez prehliadky miesta plnenia. Projekt manažér prehliadky miesta plnenia 

plánuje tak, aby čo najefektívnejšie využil čas, takzvane využil cestu na prehliadku miesta 

plnenia u viacerých zákazníkov po jednej trase. Pokiaľ ide o zákazníka, ktorý si porovnáva 
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ceny, a ide najskôr o prvé kolo výberového konania, je možné vytvoriť orientačnú cenu na 

základe popisu prevádzky a skúsenosti podniku. Pokiaľ sa zákazník rozhodne pozvať podnik 

do ďalšieho kola výberu, uskutoční sa prehliadka miesta plnenia a vytvorí sa presná cenová 

ponuka. Popri tom sa projekt manažéri aktívne podieľajú na vyhľadávaní nových zákazníkov 

a snažia sa o rast podniku. 

Projekt manažéri organizujú montáže, konkrétne plánujú harmonogram prací, počet 

pracovníkov, kontrolné dni, neohlásené kontroly, kontrolu stavebného denníka 

s harmonogramom,  termíny dokončenia a predanie hotového diela. V spolupráci s nákupným 

úsekom zaistia montážnikom ubytovanie.  

Organizácie v mieste plnenia a montáž je pod vedením zodpovedného vedúceho montéra. 

Vedúci montér vedie montáž podľa inštrukcií projekt manažérov a je zodpovedný za plnenie 

stanovených termínov. Vedúci montáže zadáva prácu jednotlivým pracovníkom 

s prihliadnutím k platným predpisom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnym 

smerniciam a interným technickým smerniciam. 

Ekonomický úsek zaisťuje finančné riadenie podniku. Komunikuje s bankami ohľadom 

bankových produktov, ktoré môže podnik pre svoju činnosť a chod prevádzky využiť, napr. 

rieši úverové možnosti, bankové záruky či dokumentárne akreditívy. Zaisťuje zákonné odvody 

voči štátu, finančnému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Sleduje platobnú 

morálku odberateľov, ale aj svoju vlastnú platobnú schopnosť voči dodávateľom. Sleduje vývoj 

kurzu, konkrétne eura, ktoré v menšej miere využíva k obchodovaniu. Tiež rieši peňažnú 

hotovosť v podniku a prípadné zálohy na materiál na montáže. 

Ekonomické oddelenie v podniku zastrešuje tiež personálne oddelenie, vzhľadom k počtu 

zamestnancov je všetka personálna agenda vykonávaná tu. Oddelenie posiela prihlášky, 

odhlášky zamestnancov, vybavuje agendu v prípade, že je zamestnanec v pracovnej 

neschopnosti alebo čerpá ošetrovné na svoje dieťa. Taktiež rieši nástup do dôchodku, nástup na 

materskú dovolenku a uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti alebo dohôd 

o prevádzaní práce. Spracováva prípadné cestovné príkazy, ktoré následne nesie ku kontrole 

externej účtovnej kancelárií. Podnik využíva služby externej účtovnej kancelárie, ktorá 

prevádza kontrolu nad účtovníctvom a daňovými povinnosťami. 

Schéma organizačnej štruktúry je uvedená v kapitole 2.4.1 Model 7S, v bode Štruktúra podniku 

na obrázku č. 17. 
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2.2 Strategická analýza 

Strategická analýza bude použitá na preskúmanie podniku a jeho okolia v troch vrstvách. 

Postupne sa pozrie na makroprostredie podniku, mikroprostredie podniku a nakoniec na 

vnútorné prostredie podniku. 

2.3 Vonkajšie prostredie podniku 

Analýza vonkajšieho prostredia skúma prostredie, v ktorom podnik pôsobí a výsledkom by 

malo byť vyhodnotenie príležitostí a hrozieb. 

2.3.1 Analýza PESTLE 

Analýza PESTLE skúma faktory vonkajšieho prostredia a jej názov je odvodený od 

začiatočných písmen daných faktorov – faktory politické, ekonomické, sociálno-demografické, 

technické a technologické, legislatívne a ekologické. V nasledujúcej časti budú jednotlivo 

postupne analyzované. 

• Politické faktory 

Politická situácia je jedným z vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú každý podnik, preto je 

dôležité sledovať aktuálnu politickú situáciu. Situáciu je nutné sledovať na národnej, ale aj 

regionálnej úrovni. 

Aktuálna vláda bola zostavená na základe volieb, ktoré prebehli v roku 2017 a v roku 2018 

začala vykonávať svoju funkciu. Vláda je zložená z dvoch strán, konkrétne ju tvorí politické  

hnutie ANO 2011 a Česká strana sociálne demokratická. Predsedom vlády a premiérom Českej 

republiky je Andrej Babiš zo strany ANO. Vo svojom programe sa vláda zameriava na 

dôchodkovú reformu, digitálnu ČR, presadzovanie záujmov ČR v rámci Európy, reformu 

k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu, investície do strategických stavieb, zvýšenie bezpečnosti 

za pomoci zvýšenia výdajov na obranu (European Commission, 2019). 

Pokiaľ sa vláde podarí naplniť plán digitálneho Česka, môže to priniesť veľkú časovú 

a finančnú úsporu aj pre náš podnik. Podniku by tiež mohlo pomôcť využitie investičných 

programov, ktoré vláda spomína vo svojom programe, konkrétne podporu produktívnych 

investícií pre malé a stredné firmy, ktoré technologicky zaostávajú. Vláda sa tiež plánuje 

zamerať na podporu projektov, ktoré budú zlepšovať ekologické podmienky v Českej 

republike. Tento krok môže motivovať zákazníkov podniku k tomu, aby zvýšili investície do 

nových, lepších technologických celkov v rámci priemyslovej vzduchotechniky (Vláda Českej 

republiky, 2018). 
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Rozhodnutia štátnych orgánov, môžu výrazne ovplyvniť situáciu aj u nami zvoleného podniku. 

Niektoré rozhodnutia môžu podnik zaťažiť a môžu mať dopad na nárast nákladov v podniku. 

Napríklad zvýšením minimálnych miezd, sprísnením požiadaviek na emisie, bezpečnosť práce, 

či zvýšením požiadaviek na používané materiály, zmenou daňovej politiky. Naopak niektoré 

kroky štátnych orgánov môžu priniesť pre sledovaný podnik nové príležitosti alebo výhody. 

Pre podnik a jej zákazníkov môže byť dôležitá alokácia dotačných zdrojov.  

Celosvetovo vzniká veľký tlak na znižovanie negatívneho dopadu ľudstva na ekológiu. 

Európska únia aj Česká republika z týchto dôvodov investujú veľký objem financií k zlepšeniu 

stavu v tejto oblasti. To prináša viac nárokov na ekologickejšiu výrobu, a tým aj nových 

zákazníkov v tomto obore. 

Parlament ako legislatívny orgán schvaľuje štátny rozpočet. Následne finančné prostriedky 

prerozdeľujú jednotlivé ministerstvá a krajské zastupiteľstvá. 

Súčasná vláda je pro-európska. Problém by pre sledovaný podnik mohol nastať, pokiaľ by sa 

k moci dostala vláda, ktorá presadzuje názory o vystúpení z Európskej únie a prípadné 

referendum na vystúpenie z EÚ by bolo prijaté. Takýto krok by malo za následok stratu 

všetkých európskych dotačných programov, čo by výrazne ovplyvnilo zákazníkov PODNIKU 

a zároveň PODNIK samotný. 

• Ekonomické faktory 

Hrubý domáci produkt v Českej republiky miernym tempom rastie. Vývoj v období 2015-2019 

je možné vidieť na obrázku 6. 
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Obrázok 6: Vývoj HDP v Českej republike 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Český statistický úřad, 2020) 

Na obrázku 7. je možné vidieť vývoj inflácie v rokoch 2015-2019. Inflácia a jej očakávanie je 

určite faktorom, s ktorým by mal podnik počítať pri kalkuláciách svojich cien. Táto informácia 

je užitočná pri aktualizovaní cenníka z roku na rok alebo pri ponuke, ktorá má platnosť dlhšiu 

ako jeden rok. Ďalej je prospešné využiť túto informáciu pri zmluvách o prenájme priestorov, 

ktoré podnik mesačne prenajíma. Priemerná ročná miera inflácie za rok 2019 bola 2,8 %. 

Vplyvom rastúcej ekonomiky, v sledovaných piatich rokoch, rastú ceny všetkých produktov 

a služieb, a to výrazne ovplyvňuje podnik. Ten musí reagovať zmenou cenovej politiky, či už 

voči zamestnancom, odberateľom či dodávateľom. Rast cien v roku 2020 vystihujú údaje 

uvedené na Českom štatistickom úrade „Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 

3,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v prosinci a nejvíce od března 2012.  Vývoj cen 

v oddíle doprava byl ovlivněn cenami pohonných hmot a olejů, které přešly z prosincového 

poklesu o 1,2 % v růst o 3,5 % v lednu. Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v lednu 

v oddíle bydlení. Ceny elektřiny byly vyšší o 10,0 %.V oddíle stravování a ubytování byly vyšší 

ceny stravovacích služeb o 5,4 % a ceny ubytovacích služeb o 4,4 %.Ceny zboží úhrnem vzrostly 

o 3,6 % a ceny služeb o 3,9 %“ (Český statistický úřad, 2020). 
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Obrázok 7: Vývoj inflácie v Českej republike 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Český statistický úřad, 2020) 

Ďalším ekonomickým ukazovateľom, ktorý môže byť pre podnik dôležitý, je dlhodobá úroková 

sadzba, ktorú stanovuje centrálna banka. Podľa tejto sadzby sa odvíjajú úrokové sadzby na trhu 

a podnik sa tak môže rozhodovať pre investície do rozvoja. Vývoj dlhodobej úrokovej sadzby 

je znázornený na obrázku 8.  

 

Obrázok 8: Vývoj dlhodobej úrokovej sadzby v Českej republike 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Ministerstvo financí ČR, 2018) 

Minimálna a priemerná mzda sú tiež jedným s ukazovateľov, ktorý by mal podnik brať v úvahu. 

V rokoch 2015-2019 táto hodnota postupne rastie a podnik by mal počítať s tým, že mzdové 

náklady sa tak budú ďalej zvyšovať. 
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Minimálnu mzdu na každý rok stanovuje Vláda ČR a určuje ju formou Nariadenia vlády. 

V roku 2020 platí Nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019. 

 

Obrázok 9: Vývoj minimálnej a priemernej hrubej mzdy v Českej republike 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Český statistický úřad, 2020 a Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019) 

V priebehu času je možné vidieť, že po opustení intervencií Českou centrálnou bankou, česká 

koruna oproti euru v čase postupne posilňovala. Sledovanie vývoja kurzu, predovšetkým eura, 

je pre podnik dôležité, pretože uskutočňuje obchod v rámci Európskej únie. Podnik má 

odberateľov, ale aj dodávateľov, ktorí obchodujú v eurách. Vývoj eura je možné vidieť na 

obrázku 10.  

 

Obrázok 10: Vývoj kurzu EUR/CZK 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Kurzy.cz, 2020)  
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• Sociálno-demografické faktory 

Zákazníkmi analyzovaného podniku nie sú fyzické osoby, a preto väčšina týchto faktorov pre 

tento podnik nie je veľmi podstatná. Zákazníci sú firmy – právnické osoby spravidla fungujúce 

v priemyslovom odvetví. 

Vzhľadom k nízkej nezamestnanosti v sledovanom období je pre PODNIK ťažké nájsť nových 

kvalitných pracovníkov. Veľké a silné spoločnosti si kvalitných zamestnancov držia 

zvyšovaním miezd, zlepšovaním pracovného prostredia a zavádzaním zamestnaneckých 

benefitov. Pre menší podnik, ako je sledovaný podnik, je náročné držať s týmito spoločnosťami 

krok, a preto musí často prijať nedostatočne kvalifikovaných pracovníkov a do ich kvalifikácie 

investovať. Tým to ale nekončí, pretože si následne zamestnancov musí udržať najmä 

akceptovateľnou mzdou a dobrým pracovným prostredím. To pre podnik znamená vysoké 

náklady. 

Problémom pre podnik by mohla byť aj ťažko predvídateľná situácia ako bola situácia 

s pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila problémy s prevádzkou viacerým podnikom. Na 

takéto situácie by mal mať podnik vytvorenú rezervu a byť pripravený pružne reagovať na 

zmenu na trhu. 

• Technické a technologické faktory 

Technické a technologické faktory sú pre podnik veľmi dôležité. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o zákazkovú výrobu a každá je jedinečná a pripravovaná individuálnym technickým riešením 

konkrétnemu zákazníkovi, nie je ľahké zjednodušiť či zautomatizovať výrobu a urobiť 

technické pokroky. Takáto investícia by bola pre podnik príliš nákladná. Vzhľadom k oboru 

podnikania sa ale môže stať, že podnik bude musieť prispôsobiť svoje technické riešenia 

rôznym požiadavkám na materiál, využitie nástrojov, či zníženie energetickej náročnosti. Toto 

môže spôsobiť rast nákladov. 

Preto podnik časť výroby outsourcuje a vo výrobnej dielni zväčša dochádza ku 

kompletizovaniu daných zákaziek. Podnik by ale mohol začať s postupným prechodom na plne 

vlastnú výrobu, výstavbou väčších výrobných priestorov, nákupom vyspelej technológie. 

Momentálne je časť zariadení a strojov, ktoré podnik používa, zastaralá. Podnik by sa na 

začiatok mohol zamyslieť na reorganizovaní dielne, investícií do menších prístrojov, ktoré sa 

bežne používajú, ale dnes sú na lepšej technickej úrovni a tak zaisťujú vyššiu kvalitu produktov 

a zároveň šetria čas.  
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• Legislatívne faktory 

Legislatívne faktory zahrňujú povinnosti dané štátom. Patria sem právne predpisy, ktoré 

zahrňujú zákony, nariadenia a vyhlášky. V prípade zahraničných obchodov je potreba 

dodržiavať medzinárodné právo a úniové právo. 

Podnik sa musí riadiť množstvom zákonov. Sledovanie jednotlivých zákonov nie je jednoduché 

a preto spoločnosť využíva v situáciách, s ktorými sa ešte nestretla, služby externého právnika. 

Aby podnik splnil všetky účtovné a daňové požiadavky, využíva služby externej účtovnej 

kancelárie, ktorá dohliada na úkony, ktoré v podniku prebiehajú a zaisťuje kontrolu celého 

účtovníctva a daňových povinností. 

V rámci podniku musia byť tiež dodržované interné smernice podniku a Československé normy 

ČSN. Aby spoločnosť získala nové zákazky, účastní sa mnohých verejných výberových konaní, 

a preto musí dodržovať mnoho pravidiel a zásad vyplývajúcich zo zákonov, ktorými je verejná 

zákazka riadená. Niektorí zákazníci vyžadujú certifikát normy ISO 9001  - systém kontroly 

kvality, ktorú PODNIK každoročne obnovuje. Najdôležitejším kontrolným orgánom pri 

takýchto zákazkách je úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. 

Je nutné sledovať legislatívu a zmeny v nej, a to ako legislatívu ČR, tak legislatívu EÚ. 

Niektoré zákony sa veľmi nemenia, niektoré nemajú na PODNIK významný vplyv. Medzi 

zákony, ktorými sa podnik musí riadiť patrí: Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční; Zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu; Zákon č. 

280/2009 Sb., daňový řád; Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; Zákon č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně něktorých daších zákonů; Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže; Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; Zákon č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních; Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nový); Zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; Zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. 

Príliš časté zmeny v legislatíve môžu komplikovať chod podniku a zvyšovať jeho náklady. 

Preto podnik využíva služby externej účtovnej kancelárie, ktorá zaň sleduje zmeny v účtovnej 

a daňovej legislatíve. Ďalej využíva služby externého právnika, ktorý pri významných zmenách 

podnik informuje. Toto je pre podnik menej nákladné, než zamestnávanie interných 

pracovníkov pre danú oblasť.  
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• Ekologické faktory 

Ekológia je v dnešnej dobe stále viac diskutovaná a diskusie cielia k lepším podmienkam 

životného prostredia. Existujú rôzne právne predpisy, ktoré sa zaoberajú touto témou. Náš 

podnik má priamy dopad na zlepšovanie životného prostredia, pretože vyrába priemyslovú 

vzduchotechniku, ktorá má znižovať negatívny dopad na ovzdušie. Podnik vykazuje spotrebu 

odpadov spoločnosti EKO KOM, ktorá zaisťuje ich recykláciu. Podnik dodržuje predpisy 

k bezpečnej likvidácii odpadov, či už v svojom sídle, prevádzke alebo na miestach montáží 

u zákazníkov. Do budúcna sa podnik zamýšľa nad zavedením systému environmentálneho 

managementu, aby tak získal certifikát ISO 14001. 

• Záver PESTLE analýzy 

Faktory vonkajšieho okolia môžu pre podnik znamenať ako príležitosti tak hrozby. Medzi 

príležitosti je možné radiť dotačné programy pre malé a stredné podniky, čo vyplýva 

z politických faktorov. Sociálne faktory zahrňovali príležitosť zlepšiť pracovné prostredie pre 

zamestnancov, vzhľadom ku konkurenčným podmienkam a zastaralým strojom a zariadeniam 

sledovaného podniku. Tento faktor je prakticky spojený s faktormi technologickými, a zároveň 

môže zlepšiť efektívnosť využitia času a kvalitu vyrobených produktov. Príležitosťou môže byť 

tiež získanie certifikátu ISO 14001, ktorý by potvrdil postoj podniku k environmentálnym 

otázkam. Hrozbou pre podnik by naopak mohlo byť vystúpenie z EÚ, pretože by zákazníci 

podniku prišli o dotácie, z ktorých veľká časť plynie práve z Európskej únie. Negatívne by 

podnik mohlo tiež ovplyvniť neustále zvyšovanie nákladov, čo musí podnik zvážiť v cenovej 

politike. Podnik obchoduje z eurom a z ekonomických faktorov vyplýva, že vývoj kurzu môže 

mať na obchodovanie dopad. Zo sociálnych faktorov hrozí nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov a zároveň preplácanie kvalitných zamestnancov konkurenčnými firmami. 

Hrozbou pre podnik môžu byť aj časté zmeny v zákonoch a sprísňovanie ekologických noriem, 

čo vyplýva z legislatívnych a ekologických faktorov. 

2.3.2 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Porterova analýza, ako už bolo uvedené v teoretickej časti slúži k analýze prostredia v odvetví 

a konkurenčných vzťahov v odvetví. Nasledujúca časť bude postupne sledovať päť skupín 

konkurencie nášho podniku.  
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• Rivalita medzi konkurenčnými firmami 

Konkurencia v odvetví priemyslovej vzduchotechniky je pomerne vysoká. Vzhľadom 

k veľkosti trhu a tomu, že sa kladú podmienky na lepšie životné prostredie, je na trhu aj dostatok 

zákazníkov a konkurenčné podniky sa často zameriavajú na istú skupinu zákazníkov. Niektoré 

podniky vyhľadávajú zákazky v potravinárskom priemysle, iné v zlievarenskom a ďalšie 

napríklad v drevospracujúcom. Okrem rozdelenia podľa typu priemyslu, pre ktorý 

vzduchotechniku vytvárajú, sa zameriavajú buď na menšie výrobné podniky alebo veľké 

výrobné podniky, podľa čoho sa odvíja aj veľkosť a počty zákaziek. 

Rivalita medzi konkurenciou často nastáva na poli preberania zamestnancov, ktorí majú 

skúsenosti a vzdelanie v danej oblasti. K tomu podnikom slúžia ponuky lepších platobných 

podmienok, či ďalších firemných benefitov. 

Náš podnik sa zameriava najmä na priemyslovú vzduchotechniku pre ťažký priemysel ako je 

zlievarenský, oceliarsky, či strojárenský. V týchto sektoroch sa snaží získať väčšie zákazky na 

kľúč, kde zastrešuje celý projekt a zaisťuje aj ďalšie poddodávky a projektové dokumentácie. 

Okrem týchto veľkých projektov podľa vyťaženia pracuje na menších zákazkách či servisných 

prácach u terajších zákazníkov. 

Podobne orientovaných podnikov je na českom trhu pár, a preto porovnáme dvoch najväčších 

konkurentov s našim podnikom v období 3 posledných rokov. K tomuto poslúži grafické 

znázornenie na obrázkoch 11, 12, 13, 14, kde je zobrazený vývoj aktív a pasív, pohľadávok, 

záväzkov a tržieb v období 2016-2018. 

 
Obrázok 11: Porovnanie aktív/pasív 2 konkurentov na trhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Obchodní rejstřík, 2020) 
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Výška aktív a pasív najväčšieho konkurenta zvoleného podniku v roku 2016 viac ako päťkrát  

presiahla výšku aktív a pasív konkurenta č. 2 a nášho zvoleného podniku. V roku 2017 sa 

zvýšili aktíva všetkých podnikov. Aktíva a pasíva nášho podniku a konkurenta č. 2 narástli 

rýchlejším tempom a rozdiel v aktívach a pasívach bol už iba štvornásobný. V roku 2018 

najväčší konkurent znížil svoje aktíva a pasíva. Naopak aktíva a pasíva v zvolenom podniku 

a podniku konkurenta č. 2 narástli približne dvojnásobne. Rozdiel medzi najväčším 

konkurentom sa tak zmenšil približne na polovicu. 

 

Obrázok 12: Porovnanie pohľadávok 2 konkurentov na trhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Obchodní rejstřík, 2020) 

Z obrázku Pohľadávok je možné vidieť, že najväčší konkurent si udržuje výšku pohľadávok 

v relatívne stabilnej výške, tvoria približne 25 % na celkových aktívach. Oproti tomu nami 

sledovanému podniku sa percentuálny pomer pohľadávok na aktívach neustále zvyšuje, v roku 

2018 tvorili pohľadávky až vyše 80 % na celkových aktívach. Konkurent č. 2 mal v prvých 

dvoch rokoch pomer pohľadávok na celkových aktívach okolo 70 % a v poslednom roku sa 

tento pomer znížil na 17 %. 
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Obrázok 13: Porovnanie záväzkov 2 konkurentov na trhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Obchodní rejstřík, 2020) 

Na obrázku Záväzkov je možné vidieť výšku záväzkov podnikov v období 2016-2018. Najväčší 

konkurent má výšku svojich záväzkov na celkových pasívach vo výške okolo 80 % vo všetkých 

rokoch. Konkurent č. 2 má záväzky na celkových pasívach tiež v relatívne stabilnej výške okolo 

80 %. Nášmu sledovanému podniku sa záväzky v rokoch na celkových pasívach zvyšujú. 

V prvom sledovanom roku 2016 dosahovala 13 % a v poslednom roku 2018 až 65 %. 

 

Obrázok 14: Porovnanie tržieb 2 konkurentov na trhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Obchodní rejstřík, 2020) 

Podnik by mal cieliť na to, aby sa tržby zvyšovali. Toto sa podarilo najväčšiemu konkurentovi, 

ktorého tržby sa zvýšili v roku 2017 o 21 % a v 2018 o 6 %.  Sledovanému podniku sa tržby 
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zvýšili v roku 2017 o 24 % a v roku 2018 až o 440 %. Konkurentovi č. 2 sa tržby v roku 2017 

zvýšili o 39 %, ale v roku 2018 poklesli o 10 %. 

• Hrozba vstupu nových konkurentov 

Vstup nových konkurentov na trh je možný, avšak vyžaduje predovšetkým kvalitné know-how 

v oblasti priemyslovej vzduchotechniky v časti projektovej, výrobnej, montážnej či servisnej. 

Ďalšou prekážkou vstupu nových podnikov na trhu by mohli byť vysoké náklady na nákup 

priestorov a prístrojov na výrobu. Konkrétne pre náš podnik by novo vznikajúce podniky 

nemali byť veľkým rizikom, pretože projekty na ktorých podnik pracuje vyžadujú skúsenosti 

a často preukázanie kvalifikácie aj referenčnými zákazkami. Náš podnik má oproti novým 

konkurentom obrovský náskok, vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a tisícom 

realizovaných projektov. Za dobu svojej existencie uskutočnil zákazky v ľahkom aj ťažkom 

priemysloch. Medzi tieto priemysly je možné radiť potravinársky, drevospracujúci, priemysel 

spracúvajúci plasty, papierenský, prevádzky brusiarní, zlievarní či odsávanie kotlov. Vďaka 

tomu, že má podnik takéto skúsenosti, môže súťažiť o technologicky náročné zákazky. Takéto 

zákazky často požadujú zaistenie bankovými zárukami, dokumentárnymi akreditívmi, či 

financovanie úverovou linkou, čo eliminuje vstup nových konkurentov k týmto zákazkám. 

Tieto skúsenosti je nutné využiť a udržať si náskok, ktorý podnik vďaka svojmu know-how má. 

• Vyjednávacia sila dodávateľov 

Dodávateľov materiálu pre výrobu priemyslovej vzduchotechniky je na českom trhu veľa, preto 

ich vyjednávacia sila nie je veľmi veľká. Toto sa týka priamej výroby nášho podniku 

a materiálu, ktorý využíva na svoje dodávky vzduchotechniky. Výber dodávateľa sa odvíja od 

materiálu, ktorý je potrebný k dosiahnutiu požadovanej kvality, ceny a dodacej lehoty. Za 25 

rokov pôsobenia na trhu má podnik relatívne stálych dodávateľov, ktorí mu ako stálemu 

zákazníkovi dávajú množstevné, ale aj individuálne zľavy. Napriek tomu podnik neustále 

porovnáva ceny konkurencie a hľadá nových dodávateľov.  

V zákazkách, ktoré podnik robí na kľúč však často podnik využíva dodávateľov na časti 

zákaziek, ktoré sú tak špecifické, že sa nimi zaoberá na českom trhu len veľmi málo 

dodávateľov a často musí podnik požadovať aj cenové ponuky zahraničných dodávateľov, 

pretože v takýchto prípadoch ich vyjednávacia sila stúpa. Na druhú stranu podnik toto riziko 

zamedzí tým, že podniky žiada o ponuky ešte pred uzatvorením zmluvy s odberateľom a môže 

tak zahrnúť do zmluvnej ceny a ponuky pre odberateľa všetky náklady. 
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Sila dodávateľov sa mení s typom zákazky. V zákazkách, kde je jednoduchšie technické 

riešenie a podnik ich rieši pravidelne, sú dodávatelia slabší. Naopak v zákazkách, kde je 

vyžadované komplikovanejšie technické riešenie, sú z dôvodov požiadaviek na materiál 

a menšieho výberu dodávateľov silnejší. 

• Vyjednávacia sila odberateľov 

Odberatelia nášho podniku sú prevažne ďalšie podniky a veľa zákaziek je realizovaných na 

základe verejných výberových konaní. Verejné výberové konania majú svoj jedinečný postup, 

kedy zákazník vypíše výberové konanie a potenciálnym dodávateľom je sprístupnená 

zadávacia dokumentácia, v ktorej si zákazník v podstate nadiktuje podmienky obchodu. 

Súčasťou zadávacích dokumentácií sú technické špecifikácie, výkresy, podmienky pre splnenie 

kvalifikačných predpokladov dodávateľa, požiadavky na poistenie, bankové záruky, bankové 

istoty, maximálna prístupná cena za dielo či samotná zmluva. Uchádzač o zákazku buď 

s podmienkami súhlasí tak, ako sú uvedené, alebo má možnosť vzniesť dotaz a požiadať ním 

o vysvetlenie, či zmenu zadávacích podmienok. Zákazník na dotazy odpovie a žiadostiam 

môže, ale nemusí vyhovieť. Často je hlavným kritériom pre výber práve cena a na ňu je 

vyvíjaný tlak samotným výberovým konaním a vedomím, že sa ho budú zúčastňovať ďalší 

uchádzači o zákazku. Vyjednávacia sila odberateľov je v tomto odvetví obrovská. 

• Hrozba substitučných produktov 

Hrozba substitučných produktov v tomto odvetví je dnes len veľmi nízka. Oblasť priemyslovej 

vzduchotechniky je veľmi špecifická. Substitučnými produktami môžu byť napríklad lepšie 

technické riešenia, ale v tomto prípade sa podniky správajú podobne a pokiaľ vznikne nejaká 

lepšia technická aplikácia začnú ju postupne používať aj ostatní konkurenti na trhu. 

• Záver Portrovej analýzy piatich konkurenčných síl 

Z prevedenej analýzy vyplýva, že konkurencia v odvetví je vysoká a môže byť hrozbou. 

Vyjednávacia sila dodávateľov sa líši podľa náročnosti zákazky, ale u bežných technických 

riešení je v odvetví mnoho dodávateľov a ich sila je nízka. Naopak vyjednávacia sila 

odberateľov je vysoká. Hrozba vstupu nových konkurentov sledovanému podniku príliš 

nehrozí, pretože vyžaduje skúsenosti. Hrozba vstupu substitútu je prakticky nulová. 

2.3.3 Paretovo pravidlo 

Na obrázku 15  je možné vidieť podiely tržieb na celkovom obrate za rok 2019. Celkový počet 

zákazníkov za rok 2019 bol 63. Podnik získal jeden veľký projekt, v ktorom má za úlohu 
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zastrešiť postavenie novej zlievarne a zaistiť dodávky technologických celkov. Na danom 

obrázku je možné vidieť, že tento projekt, zaberá väčšinovú časť celkových tržieb a to 81 %. 

Pre prehľadnejšie rozlíšenie ostatných zákazníkov boli dáta očistené o tento projekt. Počítalo 

sa teda s 62 zákazníkmi, z ktorých bolo vybratých 7 najviac významných. Na obrázku 16 potom 

je možné vidieť, že týchto 7 zákazníkov tvorí 82 % a zvyšných 55 zákazníkov tvorí 18 %. 

Z obrázku vidieť, že aj tu je dodržané pravidlo, že úžitok z malého počtu odberateľov tvorí 

veľkú časť tržieb podniku. 

 

Obrázok 15: Hlavní odberatelia - podiely tržieb na obrate (neupravené o najvýznamnejšieho zákazníka) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: interné dokumenty podniku) 

 

Obrázok 16: Hlavní odberatelia - podiely tržieb na obrate (upravené o najvýznamnejšieho zákazníka) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: interné dokumenty podniku) 
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2.4 Vnútorné prostredie podniku 

Vhodnou analýzou vnútorného prostredia je analýza 7S faktorov od firmy McKinsey, ktorá 

bude použitá v nasledujúcej časti. 

2.4.1  Model 7S 

V tejto časti bude využitý model 7S a popísané časti tohto modelu na zvolenom podniku. 

Postupne budú popísané stratégia podniku, štruktúra podniku, systémy a postupy, štýl riadenia, 

spolupracovníci, schopnosti a spoločné hodnoty. 

• Stratégia podniku 

Stratégiou nášho podniku je udržať si spokojného zákazníka, neustále sa zlepšovať a získať 

zákazníkov nových. Aktuálnych zákazníkov si podnik udržiava kvalitou produktov a služieb,  

kvalitnými servisnými prácami, dodržovaním termínov plnenia pri zákazkách. O nových 

zákazníkov sa podnik snaží zúčastňovaním vo verejných zákazkách, ale tiež budovaním 

dobrého mena na základe odporúčania. Podnik má do budúcna záujem o väčšie projekty, ktoré 

tak pokryjú z väčšej časti výrobné kapacity na celý rok a počas roka naberá menšie zákazky, 

ktoré je schopný plniť v požadovaných termínoch. Každý rok sa naplánuje časová osa roku 

a predpokladané harmonogramy zákaziek.  

• Štruktúra podniku 

Podnik zastupuje konateľ samostatne a schvaľuje rozhodnutia na úrovni technickej a finančnej. 

Chod technického úseku majú na starosti projekt manažéri a servisní pracovníci. 

Projekt manažéri spracovávajú ponuky pre zákazníkov na základe ich požiadavku alebo na 

základe nových získaných kontaktov. Pretože sa nejedná o sériovú výrobu, ale o výrobu na 

zákazku, je nutné v mnohých prípadoch uskutočniť návštevu zákazníka a zoznámiť sa so 

situáciou a prostredím. V prípadoch, kedy sa jedná o dodávku náhradných dielov, je možné 

ponuku spracovať bez prehliadky miesta plnenia. Projekt manažér prehliadky miesta plnenia 

plánuje, tak aby čo najefektívnejšie využil čas, takzvane využil cestu na prehliadku miesta 

plnenia u viacerých zákazníkov po jednej trase. Pokiaľ ide o zákazníka, ktorý si porovnáva ceny 

a ide najskôr o prvé kolo výberového konania, je možné vytvoriť orientačnú cenu na základe 

popisu prevádzky a skúsenosti podniku. Pokiaľ sa zákazník rozhodne pozvať podnik do 

ďalšieho kola výberu, uskutoční sa prehliadka miesta plnenia a vytvorí sa presná cenová 

ponuka. Popri tom sa projekt manažéri aktívne podieľajú na vyhľadávaní nových zákazníkov 

a snažia sa o expanziu podniku. 
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Projekt manažéri organizujú montáže, konkrétne plánujú harmonogram prací, počet 

pracovníkov, kontrolné dni, neohlásené kontroly, kontrolu stavebného denníka 

s harmonogramom,  termíny dokončenia a predanie hotového diela. V spolupráci s nákupným 

úsekom zaistia montážnikom ubytovanie.  

Organizácie v mieste plnenia a montáž je pod vedením zodpovedného vedúceho montéra. 

Vedúci montér vedie montáž podľa inštrukcií projekt manažérov a je zodpovedný za plnenie 

stanovených termínov. Vedúci montáže zadáva prácu jednotlivým pracovníkom 

s prihliadnutím k platným predpisom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnym 

smerniciam a interným technickým smerniciam. 

Pracovné postupy sa riadia internými technickými smernicami, v ktorých sú podrobne popísané 

jednotlivé funkcie, kompetencie a právomoci pracovných pozícii. Pre uľahčenie zapracovania 

pracovníkov je vypracovaná príručka, ktorá pracovníkom pomôže orientovať sa v podnikových 

dátach. V príručke sú tiež uvedené odkazy a príklady k riešeniu jednotlivých úloh.  

 

 

Obrázok 17: Organizačná štruktúra podniku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: interné dokumenty podniku) 

Zo štruktúry vyplýva, že konateľ je najvyššie a mal by rozhodovať o veciach sám. V prípade, 

že konateľ nie je k dispozícii, nie je za neho náhrada a môže to pozdržať niektoré pracovné 

procesy. Výhodou môže byť, že v takto malom podniku je relatívne jednoduchá komunikácia 

a sledovanie procesov zákaziek naprieč organizáciou. 
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Podnik využíva externé služby právnika, účtovnej kancelárie a IT technika. Tieto pozície preto 

nie sú zahrnuté v organizačnej štruktúre.  

• Systémy a postupy 

Hlavný systém podniku je držaný na podnikových dátach, kde sú zložky rozdelené podľa 

jednotlivých pracovných zaradení – ekonóm, nákup, predaj, servis, výroba, montáže, právne 

záležitosti, IT služby a personálne. Do zložiek sú oprávnenia vstupovať nastavené vybraným 

pracovníkom. Okrem dát podnik využíva účtovnícky systém Money S3, v ktorom vedie 

účtovníctvo. 

Vzhľadom k tomu, že podnik funguje už takmer 25 rokov a všetky informácie a dáta sú 

uchovávané, je dnes veľkosť všetkých dát tak veľká, že by stálo za úvahu presunúť dáta na 

externé cloudové úložisko. Toto riešenie by uľahčilo a zrýchlili prístup k dátam vzdialeným 

prístupom, a tiež zrýchlilo prácu na pracovisku. 

Ďalším systémom, ktorý by mohol byť zmenený je účtovný systém. Podnik má systém Money 

S3 takmer od začiatku podnikania a dnes už obsahuje priveľa dát. Systém je pomalý. 

Archivácia dát minulých rokov, ktoré podnik pravidelne nepoužíva, by mohlo tento problém 

vyriešiť. Prípadne sa ponúka možnosť zmeny účtovného systému, pretože trh dnes ponúka 

množstvo lepších systémov. 

Pre podnik je dôležité, aby pracovné postupy boli nastavené správne, aby boli aktuálne 

a neustále sa zlepšovali. Podnik sa snaží, aby boli časovo aj finančne menej nákladné. 

K dosiahnutiu tohto cieľa využíva odporúčania z interných smerníc, ktoré podnik zaviedol 

spoločne so systémom managementu ISO 9001. 

• Štýl riadenia 

Štýl riadenia v našom podniku prebieha zhora nadol, od manažérov k podriadeným, avšak 

funguje obojstranná spätná väzba a nápady všetkých pracovníkov sú vždy vítané.  

• Spolupracovníci 

Pracovníci sú dôležitou zložkou podniku. Podnik má jadro stálych a lojálnych pracovníkov, či 

už v rámci administratívy, výroby alebo montáží. V prípade že niekto odíde alebo sa vytvorí 

nové miesto zväčšením objemu práce je ťažké zapracovať a udržať si nového človeka. Človek, 

ktorý je na mieste dlhší čas sa jednoducho v systéme orientuje a zvláda väčšie množstvo práce 

za kratší čas. Podnik sa postupne stále rozrastá a nových ľudí potrebuje, avšak pri dnešnej nízkej 

nezamestnanosti je ťažké nájsť kvalifikovaného pracovníka, ktorý sa dokáže rýchlo zaučiť. 
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Podnik by preto mohol prepracovať manuály pre jednotlivé pozície a zamyslieť sa nad 

efektívnejším zapracovaním nových spolupracovníkov. Jednou z možností by mohlo byť 

naviazanie spolupráce s odbornými strednými školami, pre ktoré by podnik zabezpečil platenú 

prax a následne by šikovným jedincom mohla byť poskytnutá pracovná ponuka. 

Z interných dát podniku bolo zistené, že podnik dáva zamestnancom iba dvadsať dní zákonnej 

dovolenky a benefit vo forme stravných lístkov v hodnote 70 Kč, na ktoré prispieva v zákonnej 

výške 55 % z ich hodnoty. Podnik umožňuje zamestnancom vzdelávanie v anglickom jazyku 

počas pracovnej doby. Iné benefity podnik neposkytuje. 

Na základe rozhovorov so zamestnancami vyplynulo, že zamestnanci by uvítali nové benefity 

a to vzhľadom k situácii na trhu a príležitostiam, ktoré ponúkajú iné zamestnania. 

• Schopnosti 

Zamestnanci majú pracovné zaradenie určené podľa svojich schopností. Nových zamestnancov 

podnik vyberá vždy na miesto, ktoré sa uvoľní alebo vznikne a už pri pracovnom pohovore sa 

zameriava, aby bol pracovník pre danú pracovnú pozíciu kvalifikovaný a chcel sa posúvať 

ďalej. Pracovníkom sú postupne priraďované zložitejšie úlohy, ktoré časom riešia samostatne 

alebo s minimálnou odbornou pomocou. Zamestnancom sú platené školenia, ktoré sú potrebné 

k ich pracovnej náplni. 

• Spoločné hodnoty 

Pre podnik je veľmi dôležitý spokojný zákazník, ktorý sa na podnik obráti opätovne. Dôležití 

sú stáli a lojálni pracovníci. Kvalitný tým pracovníkov je základom pre rozvoj podniku. 

V budúcnosti by sa chcel podnik čoraz viac venovať ekologickejším a lepším technológiám. 

• Záver Modelu 7S 

Z modelu 7S vyplýva, že podnik by mohol mierne zmeniť organizačnú štruktúru a to 

zavedením zástupcu konateľa. Ďalej sa ponúka zmena systému uchovávania dát a účtovného 

systému. Z modelu tiež vyplýva, že je veľmi dôležité udržať si schopných zamestnancov 

a zvážiť motivačné prostriedky a prípadnú spoluprácu s mladými nadanými ľuďmi. 

2.5  Finančná analýza 

Kapitola finančnej analýzy sa venuje konkrétne spracovaniu horizontálnej analýzy aktív, pasív 

a výkazu ziskov a strát. Ďalej sa venuje tiež vertikálnej analýze aktív, pasív a výkazu ziskov 

a strát. 
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2.5.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza porovnáva zmeny v jednotlivých rokoch po sebe idúcich, takzvane zmenu 

oproti roku minulému. Zmenu je možné vyjadriť absolútne alebo relatívne, na základe dát 

možné vidieť, o koľko sa položky zvýšili alebo znížili. 

• Horizontálna analýza aktív 

V tabuľke 5 je spracovaná horizontálna analýza aktív. Z tabuľky vidieť, že aktíva sa v podniku 

od roku 2017 zvyšovali a v posledný rok 2019 klesli o 41,2 %. Dlhodobý majetok sa každoročne 

mierne zvyšuje. Dlhodobý nehmotný majetok podnik od roku 2015 v majetku nemá. Dlhodobý 

hmotný majetok podnik každoročne mierne zvyšuje. Je možné vidieť navyšovanie 

samostatných hnuteľných vecí, medzi ktorými sú napríklad osobné automobily a dodávky alebo 

výrobné stroje. 

Obežné aktíva celkovo sú veľmi kolísavé a preto sa pozrieme na jednotlivé položky. Podnik sa 

snaží držať čo najnižšie zásoby, pretože nemá sériovú výrobu. V podstate to funguje tak, že 

podnik nakúpi materiál, tovar a výrobky na zákazku, vzniká nedokončená výroba, ale vo veľmi 

krátkom čase je premenená na finálny produkt, ktorý sa dodá priamo zákazníkovi a odchádza 

z podniku k zákazníkovi. Z tohto dôvodu je lepšie pozrieť sa na absolútne hodnoty zásob, ktoré 

boli v roku 2016 rovné 0, na konci roku 2017 boli zásoby v hodnote 2,042 mil. Kč, na konci 

roku 2018 boli zásoby iba 4 tis. Kč a k 31.12.2019 boli 9,851 mil. Kč. Z dôvodu väčších 

zákaziek na konci roku 2017 a 2019 môžeme zaznamenať vyššie zásoby podniku. Pohľadávky 

podniku kolíšu podľa objemu a veľkosti zákaziek.  
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Tabuľka 5: Horizontálna analýza aktív 

TEMPO RASTU AKTÍV 2016  2017  2018  2019  

AKTÍVA CELKOM -48,6 % 40,8 % 102,4 % -41,2 % 

Dlhodobý majetok -6,7 % 11,1 % 5,1 % 19,1 % 

Dlhodobý nehmotný majetok -100,0 % - - - 

Dlhodobý hmotný majetok -6,7 % 11,1 % 5,1 % 19,1 % 

Stavby -2,0 % -2,1 % -2,1 % 3,9 % 

Samostatné hnuteľné veci  -30,9  % 93,9% 27,0 % 61,8 % 

Dlhodobý finančný majetok - - - - 

Obežné aktíva -67,0 % 106,8 % 121,4 % -47,9 % 

Zásoby -100,0 % - -99,8  % 274900 % 

Materiál -100,0 % - -100,0 % - 

Tovar - - - -100 % 

Krátkodobé pohľadávky -82,1 % 223,5 % 278,9 % -69,7 % 

Krátkodobý finančný majetok -65,3 % 63,6 % -45,3 % -16,2 % 

Časové rozlíšenie - -99,2 % 458,1 % 173,7 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Horizontálna analýza pasív 

V tabuľke 6 je spracovaná horizontálna analýza pasív. Vlastný kapitál podniku je stabilný, 

výsledok hospodárenia bežného roku je v posledných piatich rokoch vždy kladný. Najlepší 

výsledok hospodárenia bol zaznamenaný v roku 2015, kedy bol výsledok 14 mil. Kč a podnik 

sa chystal získať veľkú zákazku na vystavenie celej novej zlievarne a skutočne potreboval 

dosiahnuť dobrý výsledok kvôli tomu, aby dosiahol bankový úver od banky. Zákazku nakoniec 

vo verejnej súťaži získal. Zákazky, ktoré boli na konci roku 2014 preto dokončoval v roku 2015 

a zákazky, ktoré mali byť v roku 2016 sa snažil uskutočniť ešte v roku 2015. Zároveň v roku 

2016 rozpustil stratu minulých období. 

Záväzky z obchodných vzťahov a daňové záväzky z veľkej časti opäť závisia na tom v akej 

časti harmonogramu zákaziek sa podnik nachádza ku dňu zostavovania súvahy. Zaujímavá je 

časť bankových úverov, kde je možné vidieť, že po dosiahnutí veľkej zákazky v roku 2016, 

podnik túto čiastku zvyšoval. Čiastka okrem úveru zahŕňa aj bankové záruky a dokumentárne 

akreditívy. V poslednom roku kedy je dokončovaná výstavba zlievarne z roku 2016 je možné 

vidieť, že úver klesá, jednak je z časti splatený, dokumentárne akreditívy sú vyplatené 

a bankové záruky sa znižujú. 
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Tabuľka 6: Horizontálna analýza pasív 

TEMPO RASTU PASÍV 2016  2017  2018  2019  

PASÍVA CELKOM -48,6 % 40,8 % 102,4 % -41,2 % 

Vlastný kapitál -5,9 % 0,8 % 10,0 % -1,2 % 

VH minulých rokov 65,2 % -4,9 % 4,5 % 6 % 

VH bežného účtovného obdobia  

(+-) 
-99,8 % 4982,9 % 100,2 % -63,1 % 

Cudzie zdroje -87,2 % 308,0 % 251,0 % -61,2 % 

Rezervy - - - - 

Dlhodobé záväzky (dlhopisy) - - - - 

Krátkodobé záväzky -88,2 % 308,9 % 27,5 % -64,6 % 

z toho: záväzky z obchodných 

vzťahov 
-88,9 % 272,2 % 45,7 % 904 % 

Bankové úvery a výpomoci -42,4 % 300,2 % 2292,7 % -59,6 % 

Bankové úvery dlhodobé -42,4 % 122,4 % 4206,4 % -59,6 % 

Bankové úvery krátkodobé - - -100,0 % - 

Časové rozlíšenie - -100,0 % - -97,8 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Horizontálna analýza výkazu zisku a strát 

Tržby podniku v roku 2015 boli vysoké, ako bolo už spomenuté vyššie, súvisí to s faktom, že 

podnik chcel v roku 2015 dosiahnuť vyšší výsledok hospodárenia, a tak časť zákaziek z roku 

2016 bola dokončovaná ešte v roku 2015 a časť zákaziek z roku 2014 presúvaná takisto na rok 

2015. V roku 2016 bola získaná veľká zákazka a od roku 2017 tržby opäť rástli. V roku 2019 

kedy bola zákazka naopak dokončovaná tržby zase začínajú pomaly klesať. Podnik sa bude po 

dokončení snažiť získať ďalšiu veľkú zákazku, ktorá zaplní harmonogram roku 2020 a ďalšie 

roky. Spolu s tržbami rastie aj výkonová spotreba podniku. 

Osobné náklady z roka na rok klesajú. Tento trend je spôsobený najmä tým, že podnik udržuje 

pozície administratívnych pracovníkov, ale kvôli nedostatku pracovníkov v manuálnej výrobe, 

časť svojej výroby outsourcoval. Najväčší pokles je možné vidieť v poslednom roku. Opäť 

v roku 2018, je možné vidieť vysoké nákladové úroky, ide o úroky z úveru a bankových záruk.  
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Tabuľka 7: Horizontálna analýza výkazu zisku a strát 

POLOŽKA 2016  2017  2018  2019  

Tržby za predaj tovaru -76,4 % 23,8 % 440,0 % -39,9 % 

Náklady vynaložené na predaný 

tovar 
- - - - 

Obchodná marža -76,4 % 23,8 % 440,0 % -39,9 % 

Výkonová spotreba -76,6 % 12,6 % 636,3 % -41,2 % 

Pridaná hodnota -76,1 % 56,4 % 29,2 % -24,9 % 

Osobné náklady -0,9 % -4,9 % -6,5 % -9,3 % 

Dane a poplatky -53,7 % 175,5 % -33,3 % -25,4 % 

Odpisy  -4,0 % -41,1 % 65,0 % 29,2 % 

Zmena stavu rezerv a opravných 

položiek 
- - - - 

Prevádzkový výsledok 

hospodárenia 
-98,7 % 1162,0 % 102,8 % -46,6 % 

Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku 
- - - - 

Výnosové úroky -92,5 % 0,0 % -30,0 % 5114,3 % 

Nákladové úroky 3,1 % 279,5 % 126,0 % 35,5 % 

Finančný výsledok 

hospodárenia 
477,8 % 297,4 % 128,5 % 10,4 % 

Daň z príjmov za bežnú činnosť -98,9 % 1192,1 % 80,0 % -71,7 % 

Výsledok hospodárenia za 

bežnú činnosť 
-99,8 % 4982,9 % 100,2 % -63,1 % 

Mimoriadny výsledok 

hospodárenia 
- - - - 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 
-99,8 % 4982,9 % 100,2 % -63,1 % 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením 
-99,6 % 3009,6 % 95,8 % -64,8 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

2.5.2 Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza skúma položky súvahy zhora nadol. Máme stopercentný podiel aktív a pasív 

a pozeráme sa na jednotlivé zložky a ich percentuálne zastúpenie v aktívach alebo pasívach. 

• Vertikálna analýza aktív 

Najväčšiu časť aktív tvoria obežné aktíva a to vo všetkých rokoch. V takmer všetkých rokoch 

tvoria obežné aktíva viac ako 80 % všetkých aktív. Výnimkou je rok 2016, kedy tvoria 56,6 %. 

Tento fakt je možné spojiť s časovým rozlíšením, ktoré je v tento rok najvyššie a tvorí až 

22,2 %. Ako už bolo spomenuté možné vidieť, že zásoby podnik nedrží takmer žiadne. Naopak 

najväčšiu časť obežných aktív tvoria krátkodobé pohľadávky. Je možné vidieť, že podnik z roka 
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na rok znižoval stav likvidných peňažných prostriedkov na účtoch a v pokladni. Dlhodobé 

pohľadávky od roku 2015 stúpli, opäť je vysvetlením angažovanosť vo väčších projektoch 

s dlhšími dobami splatnosti faktúr. Dlhodobý majetok tvorí približne pätinu celkových aktív. 

Tabuľka 8: Vertikálna analýza aktív (v %) 

ŠTRUKTÚRA AKTÍV 2015  2016  2017  2018  2019  

AKTÍVA CELKOM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Dlhodobý majetok 11,7 % 21,2 % 16,7 % 8,7 % 17,6 % 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dlhodobý hmotný majetok 11,7 % 21,2 % 16,7 % 8,7 % 17,6 % 

Pozemky 2,9 % 5,6 % 3,9 % 2,0 % 3,3 % 

Stavby 6,7 % 12,8 % 8,9 % 4,3 % 7,6 % 

Samostatné hnuteľné veci  2,1 % 2,8 % 3,8 % 2,4 % 6,6 % 

Dlhodobý finančný majetok 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Obežné aktíva 88,3 % 56,6 % 83,2 % 91,0 % 80,8 % 

Zásoby 1,2 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 18,6 % 

Materiál 1,2 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 18,6 % 

Tovar 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dlhodobé pohľadávky 0,1 % 14,5 % 10,0 % 7,2 % 12,2 % 

Krátkodobé pohľadávky 50,7 % 17,7 % 40,7 % 76,1 % 39,2 % 

Krátkodobý finančný majetok  36,3 % 24,5 % 28,4 % 7,7 % 11,0 % 

Časové rozlíšenie 0,0 % 22,2 % 0,1 % 0,3 % 1,6 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Vertikálna analýza pasív 

Vertikálna analýza pasív nám ukazuje, že podnik k fungovaniu využíva vlastný kapitál, ale aj 

cudzie zdroje. Najväčší podiel cudzieho kapitálu bol vo roku 2018, kedy podnik dosahoval 

úverovú špičku v zákazke postavenia novej zlievarne, zároveň mal voči investorom podnik 

vystavené bankové záruky za prevedenie diela, ktoré sa prekrývali s bankovými zárukami 

za záručnú dobu. V tomto roku tak bankové výpomoci dosiahli až 44,2 %, následne v roku 2019 

je možné vidieť pokles bankových výpomoci, a to jednak z dôvodu splatenia časti úveru 

a jednak z dôvodu ukončenia bankovej záruky za prevedenia diela. 

Vlastný kapitál tvorí základný kapitál, povinná zákonná rezerva a výsledky hospodárenia. 

Najväčšiu časť vlastného kapitálu tvorí výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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Tabuľka 9: Vertikálna analýza pasív (v %) 

ŠTRUKTÚRA PASÍV 2015  2016  2017  2018  2019  

PASÍVA CELKOM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Vlastný kapitál 47,4 % 86,7 % 62,1 % 33,8 % 56,7 % 

VH minulých rokov 26,9 % 86,3 % 58,3 % 30,1 % 54,3 % 

VH bežného účtovného 

obdobia 
20,4 % 0,1 % 3,6 % 3,5 % 2,2 % 

Cudzie zdroje 52,6 % 13,1 % 37,9 % 65,7 % 43,3 % 

Rezervy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dlhodobé záväzky (dlhopisy) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Krátkodobé záväzky 51,4 % 11,8 % 34,1 % 21,5 % 13 % 

z toho: Záväzky z obchodných 

vzťahov 
49,1 % 10,6 % 28,0 % 20,2 % 11,9 % 

Bankové úvery a výpomoci 1,2 % 1,3 % 3,7 % 44,2 % 30,3 % 

Bankové úvery dlhodobé 1,2 % 1,3 % 2,1 % 44,2 % 30,3 % 

Bankové úvery krátkodobé 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 

Časové rozlíšenie 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Vertikálna analýza výkazu zisku a strát 

Väčšinu tržieb tvoria tržby za vlastné výrobky a služby. Tržby z predaja tovaru sú 

zanedbateľné, a preto sú uvedené v kolónke spolu s tržbami za výrobky a služby. Výkonová 

spotreba v jednotlivých rokoch je pomerne vysoká a pohybuje sa v rozmedzí 70 až 90 %. 

Pridaná hodnota je naopak pomerne nízka a pohybuje sa do 30 %. Osobné náklady sa podarilo 

podniku znížiť na súčasných 4 %. 

Prevádzkový výsledok hospodárenia tvoril v roku 2015 až 18,5 % a od tohto roku tvorí už len 

malú časť do 10,5 %. Finančný výsledok hospodárenia je od roku 2016 kvôli úrokom z úverov 

záporný. Výsledok hospodárenia bežného roku je v každom roku kladný, ale tvorí iba malú 

časť.  
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Tabuľka 10: Vertikálna analýza výkazu zisku a strát (v %) 

POLOŽKA 2015 2016 2017 2018 2019  

Tržby za predaj 

výrobkov a služieb 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Náklady vynaložené 

na predaný tovar 
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Obchodná marža 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Výkonová spotreba 74,8 % 74,4 % 67,7 % 92,3 % 90,3 % 

Pridaná hodnota 25,2 % 25,6 % 32,3 % 7,7 % 9,7 % 

Osobné náklady 5,4 % 22,6 % 17,3 % 3 % 4,5 % 

Dane a poplatky 0,8 % 1,6 % 3,5 % 0,4 % 0,5 % 

Odpisy  0,9 % 3,6 % 1,7 % 0,5 % 1,1 % 

Zisk z predaja 

dlhodobého majetku 
0,3 % 3,2 % 0,8 % 0,2 % 0 % 

Zmena stavu rezerv 

a opravných 

položiek 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Prevádzkový 

výsledok 

hospodárenia 

18,5 % 1,0 % 10,5 % 4 % 3,5 % 

Výnosy z 

dlhodobého 

finančného majetku 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výnosové úroky 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

Nákladové úroky 0,2 % 0,7 % 2,3 % 1 % 2,2 % 

Finančný výsledok 

hospodárenia 
0,0 % -0,7 % -2,3 % -1 % -1,8 % 

Daň z príjmov za 

bežnú činnosť 
3,5 % 0,2 % 1,8 % 0,6 % 0,3 % 

Výsledok 

hospodárenia za 

bežnú činnosť 

14,9 % 0,2 % 6,5 % 2,4 % 1,5 % 

Mimoriadny 

výsledok 

hospodárenia 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výsledok 

hospodárenia za 

účtovné obdobie 

14,9 % 0,2 % 6,5 % 2,4 % 1,5 % 

Výsledok 

hospodárenia pred 

zdanením 

18,4 % 0,3 % 8,3  % 3 % 1,8 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 
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2.5.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

V tejto časti budú vypočítané pomerové ukazovatele, ktoré boli vysvetlené v teoretickej časti. 

Výpočty budú prevedené pre ukazovatele likvidity, zadlženosti, rentability a aktivity. 

• Ukazovatele likvidity 

Likvidita určitej zložky vyjadruje, ako rýchlo je možné premeniť onú zložku na peňažnú 

hotovosť. Likvidita podniku hovorí o tom, v akom čase je podnik schopný uhradiť svoje 

záväzky. Pre posúdenie likvidity podniku sa pozrieme na ukazovatele bežnej, pohotovej 

a okamžitej likvidity. Vypočítané hodnoty sú  uvedené v tabuľke 11. 

Okamžitá likvidita by sa podľa českej literatúry, ako uvádza Růčková (2019), mala pohybovať 

v rozmedzí 0,6-1,1, podľa ministerstva priemyslu 0,2-1,1. Pre pozorované obdobie podnik tieto 

hodnoty dodržal, až na rok 2016 v ktorom je okamžitá likvidita zbytočne vysoká a finančné 

prostriedky tak nie sú efektívne využité. 

Pohotová likvidita by sa mala pohybovať medzi 1-1,5. Táto hodnota je v našom podniku 

v každom roku vyššia, čo znamená, že obežné aktíva sú viazané v pohotových prostriedkoch, 

ktoré sú pre podnik neproduktívne a nemajú skoro žiaden výnos. 

Bežná likvidita vypovedá o tom, či by premena všetkých obežných aktív uspokojila 

pohľadávky veriteľov, keby sme ich premenili na hotovosť. Hodnota by sa ideálne mala 

pohybovať v rozmedzí 1,5-2,5. Z tabuľky 11 je možné vidieť, že likvidita bežná v našom 

podniku je opäť zbytočne vysoká. 

Tabuľka 11: Ukazovatele likvidity 

UKAZOVATEĽ 2015  2016  2017  2018  2019  

LIKVIDITA      

Okamžitá likvidita 0,71 2,08 0,79 0,36 0,85 

Pohotová likvidita 1,69 4,82 2,31 4,23 4,81 

Bežná likvidita 1,72 4,82 2,44 4,23 6,24 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku)  
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• Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti ukazujú ako podnik využíva vlastné a cudzie zdroje. Pre podnik je 

dôležité nájsť vhodný pomer medzi využívaním vlastného a cudzieho kapitálu, tzv. optimálnu 

kapitálovú štruktúru. 

Podiel vlastného kapitálu na celkovom, tiež nazývaný koeficient samofinancovania, mala 

spoločnosť až na rok 2015 a 2018 väčší ako 50 %. To znamená, že viac ako polovicu svojho 

chodu bola schopná financovať z vlastných zdrojov. V roku 2015 dobiehala väčšia zákazka, 

kde boli opäť bankové záruky, ktoré tvorili časť cudzích zdrojov. V roku 2016 podnik zákazku 

uzavrel, vyfakturoval a postupne sa uvoľňovali bankové záruky a podnik svoj chod financoval 

z 86,7 % vlastných zdrojov. V roku 2016 zároveň začala zákazka na výstavbu zlievarne, kde sa 

vytvorili nové bankové záruky a dokumentárne akreditívy a postupne sa začal čerpať úver 

z uzavretej úverovej linky. V roku 2017 bola špička úveru a bankových záruk za prvú etapu 

projektu, v roku 2019 bola druhá špička v priebehu druhej etapy projektu. Úverová linka bola 

finálne splatená až vo februári 2020, do ďalších rokov tak pokračujú už len bankové záruky za 

záručnú dobu projektu. 

Úrokové krytie by sa podľa Růčkovej (2019) malo pohybovať okolo hodnoty 3. Udáva, 

koľkokrát je zisk väčší ako úroky. Z tabuľky 12 je zrejmé, že v roku 2015 podnik úvery veľmi 

nevyužíval. V rokoch 2017 a 2018 bola hodnota väčšia ako 3 podľa odporúčanej hodnoty, 

v roku 2016  a 2019 bolo úverové zaťaženie príliš veľké. 

Tabuľka 12: Ukazovatele zadlženosti 

UKAZOVATEĽ 2015  2016  2017  2018  2019  

ZADLŽENOSŤ      

Podiel vlastného kapitálu na 

celkovom 
47,4 % 86,7 % 62,1 % 33,8 % 56,7 % 

Úrokové krytie 108,8 1,4 4,6 4,1 1,8 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Ukazovatele rentability 

Rentabilita celkového kapitálu bola v roku 2015 najvyššia. V roku  2016 spadla o 20 % na 

takmer 0. V roku 2017 sa zdvihla na 3,6 % a v roku 2019 na 2,2 %. 

Rentabilita vlastného kapitálu bola opäť najvýnosnejšia v roku 2015. V roku 2016 nebola 

výnosnosť takmer žiadna a od roku 2017 sa zdvihla a už neklesla pod 4 %.. 

U rentability tržieb bol trend rovnaký, rok 2015 dosiahol najlepší výsledok. V roku 2016 

obrovský úpadok, v roku 2017 sa rentabilita zvýšila, ale od roku 2018 sa opäť znižuje. 
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Tabuľka 13: Ukazovatele rentability 

UKAZOVATEĽ 2015  2016  2017  2018  2019  

RENTABILITA      

Rentabilita celkového kapitálu 

(EAT/celkový kapitál) 
20,4 % 0,1 % 3,6 % 3,5 % 2,2 % 

Rentabilita vlastného kapitálu 

(EAT/ vlastný kapitál) 
43,0 % 0,1 % 5,7 % 10,5 % 3,9 % 

Rentabilita tržieb (EAT/tržby) 14,9 % 0,2 % 6,5 % 2,4 % 1,5 % 

Rentabilita investovaného 

kapitálu (EAT/(dlhodobé dlhy 

+ vlastný kapitál) 

41,9 % 0,1 % 5,6 % 4,5 % 2,5 % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Ukazovatele aktivity 

Doba obratu zásob je veľmi malá. Dôvodom je, že podnik drží len veľmi malé zásoby na sklade. 

U doby obratu pohľadávok naopak je možné vidieť, že je celkom vysoká. Podnik má dlhé 

splatnosti faktúr a faktúry vystavuje až po ukončení jednotlivých fáz projektu, do ktorých 

ukončení všetko financuje buď z vlastných zdrojov alebo z úveru. 

Doba obratu záväzkov je podobná dobe obratu pohľadávok. Je možné vidieť, že podnik do roku 

2018 dokázal vyjednať podobné podmienky so svojimi poddodávateľmi ako má on 

s odberateľmi. Od roku 2018 je možné vidieť, že postavenie dodávateľov podniku posilnilo. 

Tabuľka 14: Ukazovatele aktivity 

UKAZOVATEĽ 2015  2016  2017  2018  2019  

AKTIVITA      

Doba obratu zásob 3,1 0,0 27,1 0,0 45,1 

Doba obratu pohľadávok 135,3 103,0 269,2 188,9 95,1 

Doba obratu obchodných 

záväzkov 
131 61,7 185,6 83,3 29 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: účtovné výkazy podniku) 

• Záver finančnej analýzy 

Z finančnej analýzy a interných informácií je možné konštatovať, že podnik využíva 

predovšetkým vlastné zdroje k financovaniu. Výnimkou je zákazka, v ktorej sa stavala nová 

zlievareň, ktorá bola dokončená na začiatku roku 2020. Najväčšiu časť aktív podniku tvoria 

obežné aktíva, čo je možné potvrdiť vysokými ukazovateľmi likvidity. Likvidita podniku je 

zbytočne veľká a aktíva nie sú zhodnocované. Výnosnosť kapitálu bola najlepšia v roku 2015, 

v rokoch 2016 až 2019 bola veľmi nízka. Počíta sa ale s tým, že po dokončení výstavby 

zlievarne a splatení úveru a zaplatení všetkých pohľadávok plynúcich z tejto zákazky sa 
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rentabilita kapitálu opäť zvýši. Doba obratu pohľadávok je príliš vysoká a zároveň je vyššia 

ako doba obratu záväzkov, čo môže v budúcnosti spôsobiť platobné problémy. 

2.6  SWOT analýza 

SWOT analýza je prehľadným zhrnutím strategickej analýzy vonkajšieho a vnútorného 

prostredia. Základom tejto analýzy je rozdelenie na silné a slabé stránky podniku a príležitosti 

a hrozby okolia a je tak základom pre plánovanie podniku. V nasledujúcej tabuľke sú zistené 

údaje rozdelené do prehľadnej tabuľky. 

Tabuľka 15: SWOT analýza 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Silné postavenie na českom trhu (25 ročné 

pôsobenie na trhu) 
Systém uchovávania dát 

Technologické Know-how, Produkty 

a služby pre široké spektrum priemyslov 
Účtovný systém 

Finančná spôsobilosť Organizačná štruktúra 

Kvalifikovaní pracovníci 
Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 

vo výrobe 

 Nízke investície do nových technológií 

 Nevyužité peňažné prostriedky 

 Doba obratu pohľadávok 

 
Prenájom výrobných a skladovacích 

priestorov 

 Zamestnanecké benefity 

Príležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Zlepšenie pracovného prostredia Vývoj kurzu EUR/CZK 

Investície do nových technológií Vysoká konkurencia 

Dotačné programy – technológie, vzdelanie Strata kvalifikovaných zamestnancov 

Rast trhu - zvýšenie počtu odberateľských 

firiem z dôvodu ekologických noriem  

Vystúpenie z EÚ – strata dotačných 

programov 

Využívanie brigádnikov 
Rast nákladov (doprava, materiál, mzdy, 

služby) 

ISO 14001 
Sprísnenie ekologických noriem (vyššie 

výdaje na technologické riešenie) 

Investície do vlastných priestorov (výroba) Časté zmeny zákonov 

 Vyjednávacia sila odberateľov 

 
Ekonomická kríza (napr. z dôvodu 

pandémie) 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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2.6.1 Silné stránky 

V tejto časti budú vymenované silné stránky sledovaného podniku a zároveň bude popísané, 

z ktorej analýzy vyplynuli. 

• Silné postavenie na českom trhu - z charakteristiky spoločnosti plynie, že podnik tento 

rok dosiahne 25 rokov fungovania na trhu a za dobu svojho fungovania získal 

skúsenosti, stálych zákazníkov a vytvoril meno. 

• Technologické KNOW–HOW - z charakteristiky spoločnosti plynie, že podnik má 

vysoké technologické know-how v zákazkách v rôznych priemyslových oboroch. 

Výroba je zákazková a vďaka tomuto charakteru a tisíckam realizovaných projektov má 

podnik povedomie a skúsenosti s rôznymi aplikáciami. 

• Finančná spôsobilosť - z finančnej analýzy sa zistilo, že podnik je finančne spôsobilý. 

• Kvalifikovaní pracovníci – z analýzy faktorov 7S sa zistilo, že silnou stránkou podniku 

sú zamestnanci, ktorých podnik zapracoval. Dnes sú títo pracovníci lojálni, skúsení 

v obore a vykonávajú svoju činnosť takmer samostatne. 

2.6.2 Slabé stránky 

• Organizačná štruktúra - možnosť zmeny organizačnej štruktúry z dôvodu aktuálnych 

nedostatkov, bola diskutovaná v analýze 7S faktorov. 

• Systém uchovávania dát - v analýze 7S, v bode systémy a postupy sa pojednávalo 

o možnosti zmeny systému prevedením dát na cloudové úložisko. Veľkosť dát na 

aktuálnom serveri je vysoká. 

• Účtovný systém - z analýzy 7S, z bodu systémy a postupy vyplynulo, že účtovný 

systém obsahuje príliš veľa dát a je pomalý.  

• Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov - nedostatok kvalifikovaných 

zamestnancov vyplynul zo sociálnych faktorov PESTLE analýzy, problém bol tiež 

spomenutý v Porterovej analýze piatich konkurenčných síl – rivalite konkurentov, ktorí 

si šikovných ľudí navzájom preberajú preplácaním a tiež v analýze 7S faktorov, kde bol 

definovaný problém so zapracovaním nových ľudí s nízkou kvalifikáciou. 

• Nevyužité finančné prostriedky - z finančnej analýzy vyplynulo, že likvidita 

peňažných prostriedkov podniku je podľa odporúčaných hodnôt príliš vysoká. 
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• Vysoká doba obratu pohľadávok - doba obratu pohľadávok je príliš vysoká, toto 

plynie jednak z finančnej analýzy a jednak to potvrdzuje zistenie z Porterovej analýzy 

konkurenčných síl, že vyjednávacia sila odberateľov je v tomto odvetví, konkrétne 

u veľkých verejných zákaziek, veľká. 

• Nízke investície do nových technológií - podnik málo investuje do nových technológií. 

Toto bolo zistené z analýzy PESTLE a jej technických a technologických faktorov.  

• Prenájom výrobných a skladovacích priestorov - z charakteristiky spoločnosti bolo 

zistené, že podnik vlastní kancelárske priestory, avšak každomesačne prenajíma 

výrobné a skladovacie priestory. 

• Zamestnanecké benefity - z faktoru spolupracovníci z analýzy 7S sa zistilo, že podnik 

používa k motivácii a udržaniu si zamestnancov minimum benefitov. Zároveň bolo 

zistené, že zamestnanci si uvedomujú situáciu na trhu a možnosti, ktoré ponúkajú 

konkurenčné podniky. 

2.6.3 Príležitosti 

• Dotačné programy (pre malé a stredné podniky) 

• Zlepšenie pracovného prostredia - zo sociálnych faktorov analýzy PESTLE a 7S 

faktorov (spolupracovníci) vyplýva, že iné podniky stále zlepšujú pracovné prostredie, 

napríklad investíciami do strojov, ktoré zamestnancom uľahčia prácu alebo 

zamestnaneckých benefitov, ktoré udržia zamestnancov. 

• Investície do nových technológií - úzko súvisia s predchádzajúcim bodom a plynú 

najmä z technických a technologických faktorov PESTLE analýzy, kde je uvedené, že 

podnik investuje do nových technológií málo. 

• Rast trhu - zvýšenie počtu odberateľských firiem z dôvodu ekologických noriem 

a legislatívnych požiadaviek z PESTLE analýzy, na ekologické postupy, zvyšuje dopyt 

po znižovaní znečisťujúcich látok, a tým sa zvyšuje počet odberateľov v odvetví. 

• Zavedenie ISO 14001 - z ekologických faktorov PESTLE analýzy vyplynulo, že 

podnik je úzko spojený s ekológiou a zamýšľal sa nad zavedením systému 

environmentálneho managementu. Vzhľadom k prepojenosti podniku, by podnik získal 

certifikát, ktorý by potvrdil túto spojitosť a angažovanosť na ekologických výzvach. 

Zároveň je vhodné povedať, že niektorí odberatelia v odvetví po dodávateľovi vyžadujú 

tento systém managementu. 
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• Spolupráca s odbornými školami - z analýzy 7S faktorov spolupracovníkov sa ponúka 

zaškolenie pracovníkov už v priebehu štúdia formou ponuky platenej praxe. 

• Investície do vlastných priestorov výroby a skladov - z charakteristiky podniku 

plynie, že podnik si prenajíma priestory na výrobu a skladovanie. Príležitosťou môže 

byť investícia do vlastných priestorov. 

2.6.4 Hrozby 

•  Vývoj kurzu EUR/CZK - z predstavenia spoločnosti a analýzy PESTLE, ekonomické 

faktory plynie, že podnik využíva k obchodovaniu euro a sleduje kurz eura, ale nemá 

zaistenie proti kurzovému riziku. 

• Vysoká konkurencia - vyplýva z Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl 

a rivality v odvetví. 

• Strata kvalifikovaných zamestnancov - hrozba vyplýva z Porterovej analýzy z bodu 

rivalita súčasných konkurentov, ktorí preplácajú zamestnancov. Tento bod tiež plynie 

z analýzy 7S faktorov z bodu spolupracovníci, ktorí majú nedostatočné benefity 

a z technologických a sociálnych faktorov a zastaralého technického vybavenia 

podniku. 

• Vystúpenie z EÚ a strata dotačných programov - faktor z politických faktorov 

z analýzy PESTLE, pokiaľ by sa k vláde dostala strana, ktorej by sa podarilo presadiť 

vystúpenie z EÚ. 

• Rast nákladov - z ekonomických faktorov PESTLE analýzy plynie, že sa každoročne 

zvyšujú náklady, niektoré viac ako je priemerná inflácia. Podnik musí teda počítať so 

zvyšovaním nákladov na materiál, služby, mzdy. 

• Sprísnenie ekologických noriem - plynie z legislatívnych a ekologických faktorov 

analýzy PESTLE. Toto môže viesť k zvyšovaniu výrobných nákladov. 

• Časté zmeny zákonov - hrozba vyplýva z PESTLE analýzy faktorov legislatívy. 

• Vyjednávacia sila odberateľov - vyplýva z Porterovej analýzy a finančnej analýzy 

a dlhej doby obratu pohľadávok 

• Ekonomická kríza – hrozba vyplýva zo sociálnych a demografických faktorov 

z analýzy PESTLE 
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2.6.5 Záver SWOT analýzy 

Aktuálne podnik používa prevažne stratégiu SO. Využíva svoje silné stránky a zároveň sa snaží 

využívať príležitosti, ktoré poskytuje trh a odvetvie. Po prevedení celkovej analýzy 

ekonomickej situácie podniku sa odporúča zmena stratégie na WT, so zameraním sa na 

elimináciu slabých stránok a odvrátenie hrozieb, ktorých je má podnik omnoho väčšiu časť 

a mohlo by to v budúcnosti spôsobiť problémy. 

Obrovskou výhodou podniku je dlhoročné pôsobenie na českom trhu a s ním spojené 

technologické know-how, vďaka ktorému má podnik náskok pred konkurenciou. Podnik má 

výborný koncept služieb pre zákazníka, a to od spracovania projektu na mieru, cez výrobu 

produktu a následné služby na danom zariadení, prípadne zaistenie chodu projektov na kľúč aj 

po ukončení projektov. Práve služby sú základom pre spokojných zákazníkov a ich prípadné 

obrátenie sa na firmu pri ďalších projektoch. Podnik má kvalifikovaných zamestnancov, ktorí 

sa neustále zlepšujú pri nových typoch projektov. 

V budúcnosti by mohol byť problém, že podnik investuje málo do nových technológií, a tak by 

konkurencia mohla prísť s lepšími riešeniami a prebrať aj súčasných zákazníkov. Podnik sa 

v poslednej dobe nízkej nezamestnanosti zaoberá problémom nedostatočného počtu kvalitných 

zamestnancov vo výrobe. V tejto dobe je pre podnik náročné nájsť zamestnanca, ktorý by bol 

pre prácu zapálený a chcel sa v nej neustále zlepšovať. Hrozbou by mohli byť aj konkurenčné 

firmy, ktoré kvalitných pracovníkov namiesto hľadania preplatia a stiahnu skúsených od iných 

podnikov. Menšími problémami je nedostatočný informačný systém v podniku, po niekoľkých 

pokusoch vytvorenia systému boli všetky varianty zamietnuté ako príliš nákladné, finančne ale 

aj časovo, a to práve z dôvodu jedinečnosti každej zákazky. Tento problém by mohol vyriešiť 

management zavedením pravidelných porád a jednoduchého systému kontroly úloh. 

Je dobré, že má podnik dostatočné množstvo finančných prostriedkov, avšak mohol by ich 

využívať efektívnejšie, napríklad investovaním do nových vlastných výrobných priestorov. 
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3  VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

Kapitola návrhov vlastných riešení nadväzuje na analýzu súčasného stavu, konkrétne na jej 

zhrnutie SWOT analýzy. Pre zlepšenie ekonomickej situácie podniku bolo navrhnuté zamerať 

sa na stratégiu eliminácie slabých stránok a hrozieb, ktorých má podnik viac ako silných stránok 

a príležitosti. Kapitola ponúka návrhy a odporúčania, ktoré podnik môže aplikovať. 

3.1 Návrhy 

V prvej časti tejto kapitoly budú predstavené návrhy, ktoré môže podnik zaviesť. Sú tu zahrnuté 

návrhy, ktoré odstránia slabé stránky podniku a do budúcna pomôžu k rozvoju podniku. 

3.1.1 Zavedenie zamestnaneckých benefitov 

Vyhodnotenie SWOT analýzy ukázalo, že je veľkou hrozbou strata kvalitných zamestnancov 

a zároveň je problém s náborom nových kvalifikovaných zamestnancov. Zavedenie 

zamestnaneckých benefitov, môže túto hrozbu potlačiť a zároveň uspokojí súčasných 

zamestnancov podniku. 

• Zvýšenie hodnoty stravných lístkov 

Podnik momentálne ponúka zamestnancom stravné lístky v hodnote 70 Kč, na ktorých sa 

podieľa zákonne vo výške 55 % hodnoty. Zvýšením hodnoty stravných lístkov sa zdvihne 

príjem zamestnancov s minimálnym nárastom nákladov pre podnik. Stravné lístky sú daňovo 

uznateľným nákladom pre podnik a nemusí sa z nich odvádzať sociálne a zdravotné poistenie, 

tak ako by sa muselo napríklad pri zvýšení mzdy. Vzhľadom k cenám obedov na trhu, napríklad 

menu je dnes 70 Kč nedostatočných a bolo by vhodné zaviesť stravné lístky napríklad v hodnote 

120 Kč. 

Aktuálne náklady na stravné lístky, pri 10 zamestnancov a 22 dní v mesiaci sú mesačne:  

10 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣 ∗ 22 𝑑𝑛í ∗ 38,5 𝐾č =  8 470 𝐾č 

V prípade zvýšenia hodnoty stravného lístku na 120 Kč pri rovnakom príspevku 

zamestnávateľa 55 % hodnoty budú mesačné náklady: 

10 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣 ∗ 22 𝑑𝑛í ∗ 66 𝐾č = 14 520 𝐾č 

Náklady zamestnávateľa za mesiac na benefity by sa teda zdvihli o 6 050 Kč.  
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• Zavedenie MultiSport karty 

Dnešným trendom je zdravý a aktívny životný štýl a preto mnoho podnikov prispieva 

zamestnancom formou príspevku na MultiSport kartu, ktorá ponúka možnosti športového 

vyžitia a zároveň relaxačných aktivít. MultiSport karta sa dá zamestnancom ponúknuť 100% 

financovaním, čiastočným financovaním. MultiSport kartu nie je možné zakúpiť bez 

zamestnávateľa. 

Mesačné náklady na tento benefit pri plnom hradení zamestnávateľom pri 10 zamestnancoch 

by boli: 

10 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣 ∗ 620 𝐾č = 6 200 𝐾č 

 

Obrázok 18: Ceník Multisport 

(Zdroj: www.multisport.cz) 

 

• Príspevok na životné poistenie / penzijné pripoistenie 

Navrhuje sa zavedenie príspevku na životné poistenie alebo penzijné pripoistenie. Voľba 

benefitu by mohla zostať v rukách zamestnancov. Pre podnik sa opäť jedná o náklad, ktorý je 

na rozdiel od zvyšovania mzdy nepodstupujúci sociálnemu a zdravotnému poisteniu. 

Vzhľadom k veľkosti podniku sa navrhuje zavedenie príspevku v hodnote 750 Kč. 

Pre podnik by zavedenie tohto benefitu znamenalo mesačné náklady pre 10 zamestnancov vo 

výške:  

10 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣 ∗ 750 𝐾č = 7 500 𝐾č  

http://www.multisport.cz/
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• Zvýšenie dovolenky 

Podnik má momentálne 20 dní zákonnej dovolenky. Niektoré konkurenčné podniky ponúkajú 

zamestnancom benefit vo forme vyššieho počtu dní. Navrhuje sa zdvihnúť počet dní dovolenky 

na 25 dní. Náklady pre zamestnávateľa by pri hodinovej sadzbe 150 Kč/hrubá mzda, čo je 

priemer podniku boli nasledovné: 

10 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣 ∗ 150 𝐾č ∗ 8 ℎ𝑜𝑑í𝑛 ∗ 5 𝑑𝑛í ∗ 1,338 = 80 280 𝐾č  

Mesačné náklady by teda boli 80 280 / 12 = 6 690 Kč. Konštanta 1,338 vyjadruje náklady 

zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie. 

3.1.2 Spolupráca so strednými odbornými školami a vysokými školami 

Podnik by mohol nadviazať spoluprácu s odbornými strednými alebo vysokými školami 

pôsobiacimi v Brne. Mohlo by ísť o technické alebo ekonomické odbory. Mohol by napríklad 

ponúknuť prax pre štyroch technicky zameraných študentov, dvoch vysokoškolákov do 

kancelárskych priestorov pre spracovávanie projektov a dvoch stredoškolákov do výrobných 

priestorov. Jedno miesto by mohlo byť poskytnuté pre prax na ekonomickom a obchodnom 

úseku k spracovávaniu ľahších administratívnych úloh. Po ukončení praxe by mohla byť 

vybraným študentom ponúknutá pracovná pozícia. 

Pre podnik by tento krok znamenal lacnejšiu pracovnú silu a do budúcna zaučených 

pracovníkov. Navrhuje sa uzatvorenie dohody o prevedení práce s 25 hodinami mesačne, kedy 

podnik ani študent nehradí sociálne a zdravotné poistenie. Hodinová sadzba by mohla byť 

napríklad 100 Kč. Pre podnik by tieto náklady boli v mesačnej výške: 

5 š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 ∗  25 hodín ∗  100 Kč =  12 500 Kč 

3.1.3 Investícia do vlastných výrobných priestorov 

Zo SWOT analýzy je zrejmé, že vzhľadom k nevyužitým finančným prostriedkom a vysokej 

likvidite sa ponúka možnosť investovania do vlastných výrobných a skladovacích priestorov. 

Momentálne podnik platí mesačne za prenájom výrobných priestorov 68 000 Kč bez DPH. 

Ročné náklady na prenájom tak sú 816 000 Kč. Investícia do vlastných priestorov by sa pri 

súčasných cenách na trhu navrátila do 20-25 rokov. Zároveň by podnik mohol prípadne časť 

priestorov prenajímať. Voľné finančné prostriedky by týmto krokom boli investované do 

dlhodobého výnosnejšieho aktíva. 
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3.2 Odporúčania 

Táto časť ponúka zvolenému podniku odporúčania, ktoré zjednodušia každodenné fungovanie 

v podniku a zároveň pomôžu vyhnúť sa niektorým hrozbám. 

3.2.1 Zmena účtovného systému 

Jednou zo slabých stránok, ktorá vyplynula zo SWOT analýzy je pomalý účtovný systém, ktorý 

nevyhovuje užívateľom. Momentálne podnik využíva systém Money S3. Po konzultácií 

s podporou Money S3 bolo navrhnuté archivovanie starých neaktívnych dát a tým pomôcť 

zrýchleniu systému. Situácia bola konzultovaná aj s externou účtovnou kanceláriou, ktorá má 

skúsenosti s rôznymi účtovnými programami a zároveň pozná potreby sledovaného podniku. 

Po prieskumu trhu jednotlivých účtovných programov bolo zistené, že súčasný systém, ktorý 

podnik využíva je vzhľadom k veľkosti podniku a množstvu spracovávaných dát skutočne 

nevhodný a preto je uprednostňované riešenie výmeny programu za nový. Z českého trhu boli 

vybrané nasledujúce možnosti. 

• Money S4 

Na obrázku 19 je možné vidieť porovnanie produktov spoločnosti Money. Pri tomto 

jednoduchom porovnaní sa zistilo, že Money S3 je nevhodný a to z dôvodu, že vy systéme 

pracuje súčasne až päť užívateľov a je vhodný pre podniky s maximálne päťdesiatimi 

zákazníkmi. Z uvedených by teda bolo možné prejsť na Money S4, ktorý by podľa popisu mal 

vyhovovať potrebám podniku. Nákup tohto systému požaduje jednorazovú investíciu pri 

základnom balíčku 40 000 Kč bez DPH. Ďalšou možnosťou je Money S5, ktorého cena je na 

vyžiadanie.

 

Obrázok 19:  Porovanie ekonomických systémov Money 

(Zdroj: Money, ekonomické a účtovné systémy)  
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• ABRA FlexiBee 

Na základe odporúčania od audítora sa uvádza možnosť systému ABRA FlexiBee. Tento 

program by mal plne vyhovovať sledovanému podniku. Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia 

alebo prenájmu licencie. Zakúpenie jednej licencie v najvyššej verzii stojí 11 950 Kč bez DPH, 

čo by pre päť užívateľov bolo celkovo 59 750 Kč. 

• POHODA 

Ďalším často používaným účtovným programom je software POHODA. Po prieskumu ich 

ponuky na webových stránkach, by pravdepodobne najlepším variantom pre sledovaný podnik 

bola POHODA SQL 2020 Premium NET5. Ide o sieťovú licenciu pre päť užívateľov za cenu 

41 960 Kč bez DPH. 

3.2.2 Zmena systému uchovávania dát a modernizácia informačných technológií 

V roku 2019 boli zakúpené nové počítače pre kancelárie a nová multifunkčná tlačiareň, ktorá 

dokáže plne nahradiť malé tlačiarne, ktorých bolo v podniku viac, ale boli zastaralé a pomalé. 

Tento krok sa odrazil na spokojnosti zamestnancov a vyššej efektivite práce. 

Čo sa týka výpočtovej techniky odporúča sa zvážiť presun dát na cloudové úložisko, ktoré je 

v dnešnej dobe bezpečné, nezahlcuje systém a zrýchľuje fungovanie siete. 

Ďalším odporúčaním v oblasti výpočtovej techniky je zorganizovanie online školenia pre 

používanie online komunikačných prostriedkov a zvolenie jedného alebo viacerých 

komunikačných kanálov touto formou. Väčšina týchto prostriedkov je dostupná zdarma a pri 

vhodnom použití môžu veľmi zefektívniť prácu. Pokračovanie v online stretnutiach s klientami 

sa odporúča aj po skončení pandémie COVID-19, pretože táto forma dokáže znížiť náklady 

podniku a v prípade kedy nie je nutná prehliadka miesta je úplne dostačujúca. 

3.2.3 Zmena organizačnej štruktúry 

Organizačná štruktúra má menšie nedostatky, čo vyplynulo z analýzy vnútorného prostredia. 

Bolo by vhodné do štruktúry pridať zástupcu konateľa, ktorý by v dobe jeho neprítomnosti 

mohol rozhodovať v zásadných otázkach. V súčasnej dobe pri dlhšej neprítomnosti občas 

dochádzalo k zdržovaniu v procesoch výroby a vyjednávania zmluvných podmienok. 

Vzhľadom k veľkosti podniku a počtu pracovníkov nie je príliš možné meniť organizačnú 

štruktúru. Vnútropodniková komunikácia je bezproblémová a funguje spätná väzba medzi 

jednotlivými oddeleniami. 
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3.2.4 Zaistenie proti kurzovému riziku 

Hrozba kurzového rizika sa vyskytla v analýze súčasného stavu. Z tohto dôvodu by bolo 

vhodné dopad tejto hrozby eliminovať. Sledovaný podnik stále častejšie a vo väčšej miere 

obchoduje s eurom. Kvôli nedávnemu prepadu českej koruny voči euru, vplyvom pandémie 

COVID-19, ktorá bola takmer nepredvídateľná, sa podniku výrazne zdražil nákup eura a to 

o približne 2 koruny za 1 euro. 

Vzhľadom k tomu, že podnik pozná harmonogramy a platobné harmonogramy jednotlivých 

zákaziek predom je nutné zaisťovať tieto platby voči kurzovému riziku. Možností ochrany voči 

kurzovému riziku je viac, ale vzhľadom k veľkosti podniku a objemu potrebných eur, sú pre 

sledovaný podnik z nich vhodné nasledujúce možnosti. 

• Uzatvorenie forwardovej zmluvy 

Pre uzatvorenie forwardovej zmluvy je nutné najskôr uzatvoriť rámcovú zmluvu s bankou. 

Obchod funguje nasledovne. Podnik sa obráti na banku s požiadavkou, že v určitý budúci 

termín bude potrebovať nakúpiť alebo predať euro. Banka nájde na trhu ďalšieho klienta, ktorý 

bude v tento budúci termín požadovať opačnú operáciu. Banka ponúkne cenu jednému aj 

druhému klientovi. Teda dva subjekty v presne stanovenom budúcom termíne vymenia koruny 

a eurá za predom stanovený kurz. Takto bude podnik dopredu vedieť koľko korún bude 

potrebovať na nákup eur, prípadne koľko eur dostane za predaj korún. 

• Fakturácia v eurách 

Ďalšou možnosťou je fakturácia v eurách a vytvorenie potrebnej rezervy. Niektoré podniky 

prevádzajú fakturáciu v eurách aj korunách. Sledovaný podnik síce eurový účet má, ale 

fakturáciu v eurách prevádza iba pre zahraničné podniky. Vzhľadom k tomu, že množstvo 

českých firiem dnes v eure obchoduje prichádza v úvahu fakturovať v eurách aj vybraným 

českým podnikom. 

3.2.5 Investície do technológií 

Podnik od založenia nerozširuje možnosti vlastnej výroby. Dodnes väčšinu výroby presúva na 

poddodávateľov, a tým vynakladá väčšie náklady na výrobu než by bolo nutné. Zároveň je tým 

vystavený riziku v dodacích termínoch a odkázaný na výrobnú kapacitu jednotlivých 

poddodávateľov. Väčšina vstupov pre výrobu podniku nie je náročná na výrobu, preto by 

podnik mohol začať postupne presúvať výrobu od poddodávateľov do vlastných priestorov. 

Týmto by sa opäť znížila vysoká likvidita a zvýšila sa rentabilita vloženého kapitálu. 
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Výroba sledovaného podniku sa dá rozdeliť do dvoch hlavných pilierov; výroba zámočnícka 

a výroba strojárenská. Výrobu by bolo vhodné rozšíriť napríklad o tieto stroje: CNC zariadenie, 

ktoré umožňuje vŕtanie a základné obrábanie, stroj pre stáčanie a ohýbanie plechov, laserové 

CNC pre pálenie plechových častí filtračných zariadení a ďalších komponentov, a prípadne by 

bolo vhodné zmodernizovať súčasnú lakovňu. Technológia lakovania, ktorú podnik využíva 

nie je pre daný obor vhodná. Existujú odolnejšie technológie antikoróznej ochrany, napríklad 

práškové lakovanie, ale pre niektoré komponenty, ale pre niektoré komponenty, ktoré sú 

vystavené náročnejším poveternostným vplyvom, je vhodnejšie žiarové zinkovanie. 

3.2.6 Ochrana pred krízou 

Súčasná situácia pandémie COVID-19, je príkladom nepredvídateľnej kríze a pre veľa 

podnikov závažným ohrozením a dôvodom krízovej situácie. Táto hrozba nie je jediná, môže 

dôjsť k inej kríze z dôvodu inej pandémie, prípadne môže nastať ekonomická recesia. Pre 

podnik je dôležité byť na možné zhoršenie situácie pripravený a čo najviac zamedziť 

nežiadaným následkom. Podnik by mal využiť všetok kapitál a zamedziť mrhaniu zdrojmi. 

Podľa Smejkala a Raisa (2013) sú vytvorené nasledujúce odporúčania. 

1. Zaistenie dostatočného cash flow: 

Aj keď je aktuálne cash flow podniku v poriadku a likvidita finančných prostriedkov je 

zaistená odporúča sa podniku odpredať prebytočný nevyužitý prevádzkový majetok, 

konkrétne starý nákladný automobil  značky MAN. Vzhľadom k tomu, že podnik sa 

celkovo snaží o držanie čo najnižších zásob odporúča sa odpredať prebytočné zásoby 

pokiaľ v podniku nejaké vznikli. 

Pokiaľ by sa cash flow podniku zhoršilo odporúča sa využitie nástrojov faktoringu, 

forfaitingu alebo spätného leasingu. 

2. Znižovanie nákladov 

Ľudské zdroje a kľúčoví zamestnanci sú pre podnik dôležitý, preto znižovanie stavu 

zamestnancov sa neodporúča. Podnik môže zvoliť menej drastické kroky ako ušetriť na 

mzdových nákladov a to formou zníženia pracovnej doby, využitia neplateného voľna, 

využitia nariadenej dovolenky, prípadne kolektívnej dohody so zamestnancami na 

znížení platu o určité percento do určitej doby. 

Ďalšou možnosťou ako znížiť náklady je zrušenie pracovných ciest, zastavenie 

plánovaných investícií, ktoré nie sú nutné – kancelárske, technické, automobilové. 
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3. Sledovanie platobnej morálky odberateľov 

Podnik by mal sledovať finančnú situáciu hlavných odberateľov. Je vhodné využiť 

zálohové platby u zákazníkov s ktorými je možné tieto podmienky vyjednať.  
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo vhodne zvolenými metódami previesť analýzu zvolenej korporácie. Na 

základe výsledkov plynúcich z prevedených analýz a s prihliadnutím k špecifikám zvolenej 

korporácie a odboru jej činnosti mali byť formulované odporúčania a navrhnuté opatrenia 

umožňujúce zlepšenie zisteného stavu. 

Prvá časť diplomovej práce sa venovala teoretickým východiskám, ktoré boli odrazovým 

bodom pre nasledujúce časti práce. Bola popísaná strategická analýza. Analýza vonkajšieho 

okolia sa delila na jednotlivé analýzy, medzi ktorými bola analýza PESTLE a analýza odvetvia, 

konkrétne Porterova analýza piatich konkurenčných síl. Potom sa v práci plynule prešlo 

k analýze vnútorného okolia k Modelu 7S. V ďalšej časti bola charakterizovaná finančná 

analýza a následne bol popísaný spôsob prevedenia SWOT analýzy. Záver teoretickej časti 

definoval podnik, podnikanie a jeho veľkosť podľa Európskej Únie. 

Druhá analytická časť sa venovala konkrétnej vybranej spoločnosti. V úvode tejto časti bol 

stručne predstavený podnik, jeho činnosti a fungovanie v ňom. Nadväzujúce časti skúmali 

podnik detailnejšie a to analýzou jeho širšieho a užšieho okolia, a následne aj analýzou 

vnútorných zložiek. V prípade vonkajších faktorov sa vychádzalo z analýzy PESTLE 

a hodnotili sa faktory politické, ekonomické, sociálne a demografické, technické 

a technologické, legislatívne a ekologické. Odvetvie podniku bolo vyhodnotené Portrovou 

analýzou. Postupne bolo sledované fungovanie medzi existujúcimi konkurentmi, medzi 

odberateľmi a dodávateľmi. Tiež bola vyhodnotená hrozba nových vstupujúcich konkurentov 

a možnosti substitútov. Po analýze vonkajšieho prostredia sa práca zameriavala na prostredie 

vnútorné, a pomocou modelu 7S boli pozorované zložky ako štýl riadenia, systémy, stratégia 

podniku, spolupracovníci, spoločné hodnoty, schopnosti a štruktúra podniku. Následne bola 

aplikovaná finančná analýza na zistenie stavu finančnej situácie podniku. V tejto časti sa 

použila horizontálna, vertikálna analýza a analýza pomerových ukazovateľov. Všetky analýzy 

sa v závere zhrnuli do prehľadnej SWOT analýzy, z ktorej jasne vyplynuli príležitosti, hrozby, 

silné a slabé stránky podniku. 

Kapitola vlastné návrhy riešení vychádzala najmä zo SWOT analýzy z analytickej časti. Na 

základe zvolenej stratégie odstrániť slabé stránky a eliminovať hrozby boli stanovené 

jednotlivé návrhy a odporúčania. V návrhoch sú uvedené možnosti zavedenia zamestnaneckých 

benefitov, nadviazania spolupráce so školami a investícii do výrobných priestorov. Odporúčané 
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sú zmeny účtovného systému, zmeny uchovávania dát a zmeny organizačnej štruktúry. Sú tu 

tiež uvedené odporúčania na investovanie do nových technológií a zníženia následkov krízy. 
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAKOV 

CZK/ Kč - koruna česká 

Č. - číslo 

ČR - Česká republika 

ČSN - československá štátna norma 

EAT - čistý zisk 

EBIT - zisk pred odčítaním úrokov a daní 

EBT - zisk pred zdanením 

ES - Európske Spoločenstvá 

EUR/ € - euro 

EÚ - Európska únia 

HDP - hrubý domáci produkt 

ISO - International Organization for Standardization 

IT - informačné technológie 

Kol. - kolektív 

Mil. - milión 

Napr. - napríklad 

Resp. - respektíve 

ROA/ROI - rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE - rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE - rentabilita vlastného kapitálu 

ROS - rentabilita tržieb 

RPJ - ročná pracovná jednotka 

Sb. - zbierka (z českého „sbírka“) 

SO - Strengths, Opportunities 

ST - Strengths, Threats 
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Str. - strana 

Tis. - tisíc 

Tzv. - takzvane 

VH - výsledok hospodárenia 

WO - Weaknesses, Opportunities 

WT - Weaknesses, Threats 
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I 

 

Príloha č. 1 – Výkaz ziskov a strát v tis. Kč 

POLOŽKA 2015 2016 2017 2018 2019  

Tržby za predaj 

výrobkov a služieb 
94 150 22 180 27 463 148 308 89 115 

Náklady vynaložené 

na predaný tovar 
0 0 0 0 0 

Obchodná marža 94 150 22 180 27 463 148 308 89 115 

Výkonová spotreba 70 389 16 503 18 586 136 841 80 499 

Pridaná hodnota 23 761 5 677 8 877 11 467 8 616 

Osobné náklady 5 054 5 008 4 762 4 451 4 039 

Dane a poplatky 758 351 967 645 481 

Odpisy  832 799 471 777 1 004 

Zisk z predaja 

dlhodobého majetku 
258 710 213 268 163 

Zmena stavu rezerv 

a opravných 

položiek 

0 0 0 0 0 

Prevádzkový 

výsledok 

hospodárenia 

17 375 229 2 890 5 862 3 130 

Výnosy z 

dlhodobého 

finančného majetku 

0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 134 10 10 7 365 

Nákladové úroky 161 166 630 1 424 1 930 

Finančný výsledok 

hospodárenia 
-27 -156 -620 -1 417 -1 565 

Daň z príjmov za 

bežnú činnosť 
3 331 38 491 884 250 

Výsledok 

hospodárenia za 

bežnú činnosť 

14 017 35 1 779 3 561 1 315 

Mimoriadny 

výsledok 

hospodárenia 

0 0 0 0 0 

Výsledok 

hospodárenia za 

účtovné obdobie 

14 017 35 1 779 3 561 1 315 

Výsledok 

hospodárenia pred 

zdanením 

17 348 73 2 270 4 445 1 565 

 



II 

 

 

Príloha č. 1 – Súvaha v tis. Kč 

AKTÍVA 2015  2016  2017  2018  2019  

AKTÍVA CELKOM 68 792 35 387 49 814 100 808 59 296 

Dlhodobý majetok 8 036 7 494 8 325 8 746 10 417 

Dlhodobý nehmotný majetok 8 0 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 8 028 7 494 8 325 8 746 10 417 

Pozemky 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 

Stavby 4 636 4 542 4 447 4 352 4 522 

Samostatné hnuteľné veci  1 426 986 1 912 2 428 3 929 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 

Obežné aktíva 60 756 20 036 41 427 91 716 47 932 

Zásoby 810 0 2 042 4 11 000 

Materiál 810 0 2 042 4 11 000 

Tovar 0 0 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 75 5 116 4 959 7 217 7 216 

Krátkodobé pohľadávky 34 907 6 260 20 254 76 736 23 215 

Krátkodobý finančný majetok  24 964 8 660 14 172 7 759 6 501 

Časové rozlíšenie 0 7 857 62 346 947 

 

PASÍVA 2015  2016  2017  2018  2019  

PASÍVA CELKOM 68 792 35 387 49 814 100 808 59 296 

Vlastný kapitál 32 623 30 694 30 953 34 043 33 622 

VH minulých rokov 18 496 30 549 29 064 30 372 32 197 

VH bežného účtovného 

obdobia 
14 017 35 1 779 3 561 1 315 

Cudzie zdroje 36 169 4 623 18 861 66 207 25 662 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlhodobé záväzky (dlhopisy) 0 0 0 0 0 

Krátkodobé záväzky 35 362 4 158 17 000 21 679 7 684 

z toho: Záväzky z obchodných 

vzťahov 
33 782 3 751 13 961 20 340 7 068 

Bankové úvery a výpomoci 807 465 1 861 44 528 17 978 

Bankové úvery dlhodobé 807 465 1 034 44 528 17 978 

Bankové úvery krátkodobé 0 0 827 0 0 

Časové rozlíšenie 0 70 0 558 12 

 


