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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na využitie programovacieho jazyka Visual Basic 

vo firemnej sfére. Jej cieľom je návrh softvéru na finančnú analýzu pre malé firmy. 

Softvér je finančne dostupný a jednoducho ovládateľný bežným užívateľom. Obsahuje 

tabuľky a grafy pre lepšiu názornosť finančného stavu analyzovanej firmy. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the application of programming language Visual Basic in small 

companies. The aim is to suggest development of the software for financial analysis in 

small companies. The software is to be affordable and easy to use. The thesis contains 

tables and graphs to illustrate the financial status of selected company submitted to 

financial analysis. 
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ÚVOD 

Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného rozhodovania podniku. 

Na základe analýzy z predchádzajúcich rokov sa dá predpokladať budúci vývoj 

a reagovať na prípadné pozitívne alebo negatívne zmeny. Kľúčom k efektívnemu 

finančnému riadeniu podniku je práve kvalitná finančná analýza a znalosti v tomto 

odbore. 

Pre výpočet ukazovateľov finančnej analýzy sú použité ako hlavné zdroje účtovné 

výkazy, teda v tomto prípade súvaha a výkaz ziskov a strát spoločnosti, u ktorej 

je finančná situácia posudzovaná. 

Výsledky finančnej analýzy pomáhajú k ďalšiemu rozvoju podniku, ale sú taktiež 

zaujímavé nielen pre investorov a obchodných partnerov, ktorým indikujú, 

či sa do podniku oplatí investovať alebo s ním spolupracovať, ale taktiež pre 

konkurenčné podniky, ktoré môžu využiť ich slabé stránky vo svoj prospech.  

Malé podniky sa často stretávajú s nedostatkom kapitálu vyhradeného pre finančnú 

analýzu a teda si nemôžu dovoliť pokročilé nástroje a software. Jednou z nich 

je aj firma Infinity, s.r.o., na ktorej budem túto prácu aplikovať. 

Teoretická časť práce je vytvorená predovšetkým na základe štúdia finančnej analýzy, 

odbornej literatúry zaoberajúcej sa touto tematikou a taktiež štúdia užívateľského 

prostredia MS Excel, a to hlavne doplnku Visual Basic for Applications. 

Praktická časť sa venuje algoritmom vytvoreným práve na účel finančnej analýzy 

podniku Infinity, s.r.o. Výsledky sú porovnané s odporúčanými hodnotami a graficky 

znázornené.  
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CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Cieľom tejto práce je na základe preskúmania súčasných teoretických poznatkov 

vytvoriť aplikáciu za pomoci Visual Basic v prostredí MS Excel. Zároveň pomocou 

výsledkov a metód finančnej analýzy a informácií získaných z odbornej literatúry 

poskytnúť súhrnné informácie a zhodnotenie finančnej situácie akéhokoľvek vybraného 

podniku a prípadne aj navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie. 
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1  TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1  Finančná analýza 

Finančná analýza slúži ako spätná informácia o finančnej situácii podniku. Ukazuje 

ziskovosť podniku, či má podnik vhodnú kapitálovú štruktúru, efektívnosť aktív 

a mnoho ďalších informácií. Znalosť ukazovateľov finančnej analýzy je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodovania o budúcich aktivitách podniku, a to jednak z krátkodobého, ale 

aj dlhodobého hľadiska. Na základe znalostí z minulosti sa dá tiež predpovedať budúci 

vývoj podniku. Výsledky finančnej analýzy neslúžia iba samotnému podniku, ale 

aj subjektom, ktoré sú s podnikom finančne alebo hospodársky previazané, ako 

napríklad investori, obchodní partneri, štátne inštitúcie ale aj konkurenti podniku. [1] 

1.2  Zdroje finančnej analýzy 

Základom úspešnosti finančnej analýzy podniku sú vstupné informácie. Tieto 

informácie by mali byť komplexné a kvalitné, aby pokryli všetky dáta, ktoré by mohli 

ovplyvniť hodnotenie finančného zdravia podniku. Základnými dátami používanými pri 

finančnej analýze sú účtovné výkazy, ktoré sa delia na externé a interné účtovné 

výkazy. Externé výkazy – finančné účtovné výkazy poskytujú informácie hlavne 

externým užívateľom a dávajú im prehľad hlavne o štruktúre majetku a zdrojoch 

financovania, ale taktiež o peňažných tokoch v podniku. Tieto účtové výkazy je firma 

povinná pravidelne zverejňovať. Interné výkazy – vnútropodnikové účtovné výkazy – 

nemajú ustálenú formu. Obsahujú podrobnejšie informácie a každý podnik si ich 

zostavuje sám pre vlastné potreby.  

Finančná analýza vychádza hlavne zo základných účtovných výkazov: Súvaha, výkaz 

ziskov a strát a výkaz o tvorbe a použití peňažných prostriedkov (výkaz cash flow). [2] 

1.2.1  Súvaha 

Súvaha, nazývaná aj bilancia, dáva prehľad o majetku podniku – aktíva a o zdrojoch 

financovania majetku – pasíva a umožňuje nám k určenému dátumu posúdiť finančné 

zdravie podniku. [3] 
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Aktíva sú prostriedky, ktoré má podnik pod kontrolou a sú výsledkom minulých 

udalostí v podniku. Očakáva sa, že aktíva prinesú podniku v budúcnosti úžitok, ktorý 

sa môže prejaviť rôznym spôsobom. Najčastejšie sa aktíva používajú pri výrobe 

výrobkov určených k predaju a poskytovaní služieb, prípadne sa premieňajú na iné 

aktívum, uhrádzajú sa pomocou nich dlhy, alebo sú rozdelené vlastníkom podniku 

napríklad vo forme dividendy. [4] 

Aktíva – majetok – sa členia na: 

 Obežný majetok 

o Peňažný  

 Finančný majetok (peniaze, cenné papiere) 

 Pohľadávky (krátkodobé, dlhodobé) 

o Vecný – Zásoby (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, tovar) 

 Dlhodobý majetok 

o Hmotný majetok 

 Hnuteľný (stroje, zariadenia, dopravné prostriedky) 

 Nehnuteľný (pozemky, budovy) 

o Nehmotný majetok (oceniteľné práva, software) 

o Finančný majetok (cenné papiere, majetkové účasti)ň 

 Ostatné aktíva 

[5] 

Pasíva podniku tvoria tri základné časti: 

 Vlastný kapitál – predstavuje vklady vlastníkov, spoločníkov prípadne 

akcionárov, do podniku a kapitál vytvorený činnosťou podniku. Základnými 

zložkami vlastného kapitálu sú: základný kapitál, kapitálové fondy, zákonný 

rezervný fond a ďalšie fondy, ktoré sa tvoria v rámci rozhodovania podniku 
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a nazývajú sa fondy zo zisku a nakoniec výsledky hospodárenia minulých rokov 

a aktuálneho roku. 

 Cudzie zdroje – túto časť pasív tvoria záväzky (dlhy) a rezervy. Záväzky 

sú položky, ktoré pochádzajú z minulých udalostí v podniku a očakáva sa, 

že vyústia do zníženia najčastejšie peňažných prostriedkov podniku buď 

na požiadanie, alebo k určitému dátumu. Rezervy predstavujú budúce 

predpokladané náklady podniku. 

 Ostatné pasíva – tvoria ich rôzne typy časového rozlíšenia nákladov a výnosov 

podniku. [6] 

1.2.2  Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch za určité obdobie 

za prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu činnosť. Umožňuje sledovať tvorbu 

hospodárskeho výsledku, nájdeme v ňom prehľad o nákladoch a výnosoch a slúži aj pre 

posúdenie schopnosti zhodnocovať vložený kapitál. Zachytáva výnosy podniku 

a náklady s nimi spojené počas účtovného obdobia. Vo výkaze ziskov a strát je uvedený 

hospodársky výsledok za sledované obdobie. [7] 

Najčastejšie sa člení na: 

 Prevádzkový výsledok 

 Finančný výsledok 

 Hospodársky výsledok za bežnú činnosť (súčet prevádzkového a finančného 

výsledku) 

 Mimoriadny hospodársky výsledok 

 Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (súčet hospodárskeho výsledku 

za bežnú činnosť a mimoriadneho hospodárskeho výsledku) [8] 
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1.2.3  Cash flow 

Cash flow vyobrazuje skutočný tok peňažných prostriedkov podniku, jeho príjmy 

a výdaje. Vysvetľuje prírastky a úbytky peňažných prostriedkov a dôvody, prečo k nim 

došlo. Výkaz cash flow sa člení na tri časti: 

 Bežná (prevádzková) činnosť – tvorí jadro celého podniku a je najdôležitejšia. 

Je to kľúčová oblasť pre existenciu podniku. Zaraďujú sa tu základné výnosové 

činnosti podniku a činnosti, ktoré nepatria medzi investičné alebo finančné. 

Záporné cash flow z prevádzkovej činnosti môže značiť vážne problémy 

v podniku. 

 Investičná oblasť – táto oblasť zahrňuje nákup a predaj dlhodobého majetku, 

poskytovanie úverov, pôžičiek a výpomocí, ktoré nie sú zaradené medzi bežnú 

prevádzkovú činnosť podniku. Záporné investičné cash flow ukazuje, že podnik 

investuje peňažné prostriedky do dlhodobého majetku a naopak, kladné 

investičné cash flow zas svedčí o tom, že podnik svoj dlhodobý majetok 

odpredáva. 

 Oblasť externého financovania – finančné cash flow vyjadruje toky financií, 

ktoré vedú v prípade kladného výsledku od vlastníkov, prípadne veriteľov 

do podniku a záporný výsledok zas signalizuje odliv financií z podniku 

k vlastníkom, prípadne veriteľom. [1] 

1.3  Absolútne ukazovatele 

Finančná analýza podniku začína hodnotením absolútnych ukazovateľov spoločnosti 

získaných z účtovných výkazov. Podľa spôsobu, ako ukazovatele hodnotíme, hovoríme 

o horizontálnej a vertikálnej analýze. [15] 

 Oba tieto postupy nám slúžia na zobrazenie údajov z účtovných výkazov v určitých 

súvislostiach. V prípade horizontálnej analýzy sa skúma vývoj určenej položky 

z výkazov v čase, vo vzťahu k minulým účtovným obdobiam. Vertikálna analýza zas 

sleduje štruktúru finančného výkazu k nejakej celkovej veličine, napríklad celkovým 

aktívam. [9] 
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1.3.1  Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza získava dáta prevažne z účtovných výkazov – súvahy, výkazu 

ziskov a strát a prípadne výročných správ podniku. Sleduje percentuálne zmeny 

za určité obdobie (obvykle 3 – 10 rokov). Zmeny jednotlivých položiek sa určujú 

postupne po riadkoch, preto sa táto metóda nazýva horizontálna analýza. Bežne 

sa používa na zachytenie trendov vývoja v štruktúre vybratých položiek majetku, ale 

aj kapitálu podniku. Výsledky horizontálne analýzy sa väčšinou interpretujú graficky 

pomocou spojnicového grafu, kde môžeme sledovať trendy počas dlhšieho obdobia. 

[10] 

𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏𝑒ž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒 
∗ 100 

Vzorec 1 - Výpočet percentuálnej zmeny (Zdroj: [10]) 

1.3.2  Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza vyjadruje vybranú položku účtovného výkazu ako percentuálny 

podiel k inej zvolenej základni, ktorá vyjadruje 100%. Pre rozbor súvahy je ako 

základňa zvolená výška aktív celkom, v prípade výkazu zisku a strát je to veľkosť 

obratu celkom – výnosy celkom. Táto metóda sa využíva aj pre porovnanie položiek 

účtovných výkazov za viac rokov a preto môže slúžiť pre plánovaciu činnosť. Ďalšie 

využitie je aj pri porovnávaní podniku s iným podnikom z rovnakého oboru. [11] 

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
∗ 100 

Vzorec 2 - Výpočet vertikálnej analýzy (Zdroj: [9]) 

1.4  Rozdielové ukazovatele 

Rozdielové ukazovatele sa používajú predovšetkým na analýzu a riadenie likvidity 

podniku. Označujú sa aj ako finančné fondy alebo fondy finančných prostriedkov. 

Medzi rozdielové ukazovatele patrí čistý pracovný kapitál, čisté pohotové prostriedky 

a čistý peňažný majetok. [12] 
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1.4.1  Čistý pracovný kapitál 

Čistý pracovný kapitál je vyjadrením prebytku obežných aktív nad krátkodobými 

záväzkami. [13] 

Ak má byť podnik likvidný, musí mať časť svojho kapitálu voľného. Čistý pracovný 

kapitál predstavuje časť obežných aktív financovanú dlhodobým kapitálom. [1] 

Č𝑃𝐾 =  (𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 +  𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 +  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘)  −  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 3 - Čistý pracovný kapitál (Zdroj: [14]) 

1.4.2  Čisté pohotové prostriedky 

Čisté pohotové prostriedky určujú okamžitú likviditu krátkodobých záväzkov, ktoré 

sú práve splatné. Je to rozdiel medzi pohotovými finančnými prostriedkami a  

krátkodobými záväzkami. Keďže do finančných prostriedkov zahrňujeme iba hotovosť 

a zostatok na bankovom účte, jedná sa o najvyšší stupeň likvidity. [1] 

Č𝑃𝑃 =  𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 4 - Čisté pohotové prostriedky (Zdroj: [1]) 

1.4.3  Čistý peňažný majetok 

Čistý peňažný majetok je kompromisom medzi vyššie uvedenými ukazovateľmi. 

Zaraďuje totiž do obežných aktív ešte krátkodobé pohľadávky bez nevymáhateľných 

a preto sa nazýva aj peňažno-pohľadávkový finančný fond. [15] 

Č𝑃𝑀 =  𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 –  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 –  𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛é 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 –  𝑘𝑟. 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5 - Čistý peňažný majetok (Zdroj: [16]) 

1.5  Pomerové ukazovatele 

Pomerová analýza sa zaoberá vzťahom dvoch položiek z účtovných výkazov, ktorých 

podiel je relevantný pri rozhodovaní a finančnej analýze. Je to jeden 

z najpoužívanejších spôsobov, ako porovnávať finančný stav podniku s historickými 

údajmi, prípadne s inými podnikmi. Samotný jeden ukazovateľ nám môže naznačiť, 

v ktorej oblasti má podnik problémy, ale neodhalí samotnú príčinu, preto je potrebné 
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kombinovať pomerové ukazovatele spolu s ďalšími analýzami. Pomerové ukazovatele 

môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín: [17] 

1.5.1  Ukazovatele likvidity 

Najčastejšie používanými ukazovateľmi likvidity sú: 

Bežná likvidita určuje koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky 

podniku. Význam tohto ukazovateľa spočíva v tom, že podnik sa snaží hradiť svoje 

záväzky z tých aktív, ktoré sú na to určené a nie napríklad z dlhodobých aktív, ktoré 

by musel odpredávať. Za optimálnu hodnotu sa považuje hodnota 2, ktorá je skôr 

priemerom všetkých odvetví ekonomiky.  

Pohotová likvidita ukazuje okamžitú solventnosť podniku. Do pomeru sa tu dávajú 

pohotové obežné aktíva a krátkodobé záväzky. Za dobrú hodnotu sa považuje hodnota 

1, kedy je podnik schopný uhradiť všetky svoje záväzky bez toho, aby bol nútený 

odpredať svoje zásoby. Pri tomto ukazovateli je viac dôležité sledovať jeho vývoj 

v čase, ako jeho aktuálnu hodnotu.  

Okamžitá likvidita, inak nazývaná aj hotovostná, vyjadruje pomer všetkých 

pohotových platobných prostriedkov a krátkodobých záväzkov. Medzi pohotové 

platobné prostriedky (finančný majetok) patrí hotovosť, účty v bankách, ale aj voľne 

obchodovateľné cenné papiere a šeky. Za ideálnu hodnotu sa považuje hodnota 0,4. [16] 

Vzorce pre výpočet jednotlivých ukazovateľov likvidity: 

𝐵𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 / 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6 - Bežná likvidita (Zdroj: [18]) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  (𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 −  𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) / 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 7 - Pohotová likvidita (Zdroj: [19]) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘 / 𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 8 - Okamžitá likvidita (Zdroj: [20]) 
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1.5.2  Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability merajú mieru zisku z výšky zdrojov, ktoré sme do podniku 

vložili. Využívajú sa na medzipodnikové porovnávanie výkonnosti, ale 

aj na porovnávanie výkonnosti podniku v čase. Ukazovatele rentability by mali v čase 

stúpať. Pre ich výpočet sa najčastejšie používa EBIT, čo je zisk pred úrokmi 

a zdanením, alebo čistý zisk EAT. Najčastejšie používané ukazovatele rentability 

sú ROA, ROI, ROE a ROS. [21] 

ROA – rentabilita aktív – dáva do pomeru zisk podniku k celkovým vloženým 

prostriedkom. Tento ukazovateľ neberie do úvahy, či tieto aktíva boli financované 

z vlastných, alebo z cudzích zdrojov. Je to najdôležitejší a kľúčový ukazovateľ 

rentability. [22] 

𝑅𝑂𝐴 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 / 𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎 

Vzorec 9 - Rentabilita aktív (Zdroj: [23]) 

ROI – rentabilita investovaného kapitálu – vyjadruje výkonnosť dlhodobého kapitálu 

vloženého do majetku podniku. [21] 

𝑅𝑂𝐼 =  𝐸𝐴𝑇 / 𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒) 

Vzorec 10 - Rentabilita investovaného kapitálu (Zdroj: [23]) 

ROE – rentabilita vlastného kapitálu – tento ukazovateľ značí mieru efektivity využitia 

kapitálu ktorý bol vložený vlastníkmi podniku. Sleduje koľko čistého zisku pripadá 

na jednu investovanú korunu vlastníkmi podniku. [22] 

𝑅𝑂𝐸 =  𝐸𝐴𝑇 / 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec 11 - Rentabilita vlastného kapitálu (Zdroj: [23]) 

ROS – rentabilita tržieb – vyjadruje, koľko korún zisku vytvorí podnik z jednej koruny 

tržieb. Môžeme predpokladať, že pokiaľ tento ukazovateľ udáva zlé hodnoty, tak ani pri 

ostatných ukazovateľoch rentability nebude situácia iná. [22] 

 



21 

 

𝑅𝑂𝑆 =  𝐸𝐴𝑇 / 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑗𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘𝑜𝑣 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑖𝑒𝑏 

+  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑗𝑎 𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑢 

Vzorec 12 - Rentabilita tržieb (Zdroj: [22]) 

1.5.3  Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti indikujú výšku rizika, ktorú podnik nesie pri danom pomere 

a štruktúre vlastného kapitálu a cudzích zdrojov. Čím viac je podnik zadlžený, tým 

je toto riziko samozrejme väčšie, pretože svoje záväzky musí splácať bez ohľadu na to, 

ako sa mu darí. Ani nulová zadlženosť nie je pre podnik ideálna, pretože cudzí kapitál 

je lacnejší ako vlastný. Každá firma by sa teda mala usilovať o optimálny pomer 

vlastného a cudzieho kapitálu. Analýza zadlženosti ukazuje, pomocou akých zdrojov 

sú financované aktíva podniku. [1] 

Celková zadlženosť – ukazuje, ako dobre sú veritelia podniku v prípade platobnej 

neschopnosti chránení. Odporúča sa, aby táto hodnota nepresiahla 70%. V prípade 

vyšších hodnôt môže mať spoločnosť problémy so získavaním cudzieho kapitálu, 

pretože niektorí veritelia si dávajú do podmienok aj limity pre tento ukazovateľ. [24] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =  𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 / 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 

Vzorec 13 - Celková zadlženosť (Zdroj: [24]) 

Koeficient samofinancovania – ukazovateľ sleduje, na koľko percent podnik sám 

financuje svoje aktíva. Táto hodnota by nemala klesnúť pod 30%. Vysoká hodnota tohto 

ukazovateľa značí stabilnú spoločnosť s nízkou hrozbou úpadku, ale keďže vlastný 

kapitál je drahší, ako cudzí, má táto hodnota nepriaznivý vplyv na rentabilitu 

spoločnosti. Nízka hodnota prináša riziko pre akcionárov a investorov podniku. [24] 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 / 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 

Vzorec 14 - Koeficient samofinancovania (Zdroj: [24]) 

Úrokové krytie – vyjadruje, koľkokrát je podnik schopný kryť úroky z cudzieho 

kapitálu po tom, ako uhradí všetky náklady spojené s produktívnou činnosťou podniku. 

[22] 
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Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 / 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Vzorec 15 - Úrokové krytie (Zdroj: [22]) 

Doba splácania dlhov – tento ukazovateľ berie údaje aj z cash-flow a vyjadruje dobu, 

za ktorú by dokázal podnik vlastnou silou z prevádzkového cash-flow splatiť svoje 

dlhy. Optimálne je, keď tento ukazovateľ v čase klesá.[1] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑣 =  (𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 –  𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦) / 𝑝𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣é 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 

Vzorec 16 - Doba splácania dlhov (Zdroj: [1]) 

1.5.4  Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity sa delia na: 

 Ukazovatele doby obratu – udávajú počet dní, koľko trvá, kým sa vybraný 

majetok premení na tržby. Ideálny stav pre podnik je čo najnižšie číslo, pretože 

to pozitívne vplýva na rentabilitu podniku. 

 Ukazovatele počtu obratov – vyjadrujú, koľkokrát sa premení vybraný majetok 

na tržby za určité obdobie (jeden rok). Tento ukazovateľ je ideálne udržiavať 

na čo najvyššej hodnote. [25] 

V praxi sa najčastejšie používajú nasledujúce ukazovatele: [26] 

 Doba obratu zásob – vyjadruje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby 

viazané v podniku do doby ich spotrebovania alebo predaja. [27] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 / (𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360) 

Vzorec 17 - Doba obratu zásob (Zdroj: [27]) 

 Doba splatnosti krátkodobých záväzkov – vyjadruje počet dní, počas ktorých 

sa nezaplatia krátkodobé záväzky a podnik využíva bezplatne cudzí kapitál. [28] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =  𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 / (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 / 360) 

Vzorec 18 - Doba splatnosti krátkodobých záväzkov (Zdroj: [28]) 

 Doba splatnosti pohľadávok – vyjadruje, koľko dní trvá, kým sú pohľadávky 

splatené (prevedené na peniaze). [29] 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =  𝑃𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 / (𝑇𝑟ž𝑏𝑦 / 360) 

Vzorec 19 - Doba splatnosti pohľadávok (Zdroj: [29]) 

 Obchodný deficit – označuje rozdiel medzi dobou splatnosti pohľadávok 

a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov. Tento rozdiel určuje počet dní, ktoré 

je treba prefinancovať. [30] 

𝑂𝑏𝑐ℎ.  𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 =  𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡. 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 −  𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡. 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 

Vzorec 20 - Obchodný deficit (Zdroj: [30]) 

 Obrat aktív – udáva, koľkokrát sa celkové aktíva za jeden rok obrátia. Ideálna 

hodnota sa pohybuje okolo 1. [31] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =  𝑇𝑟ž𝑏𝑦 / 𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎 

Vzorec 21 - Obrat aktív (Zdroj: [31]) 

 Obrat dlhodobého majetku – vyjadruje efektívnosť využívania dlhodobého 

majetku a udáva, koľkokrát sa dlhodobý majetok obráti v tržbách za rok. [32] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  𝑇𝑟ž𝑏𝑦 / 𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘 

Vzorec 22 - Obrat dlhodobého majetku (Zdroj: [32]) 

 Obrat zásob – vyjadruje, koľkokrát je za rok jedna položka zo zásob predaná 

a potom opätovne naskladnená. [33] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑇𝑟ž𝑏𝑦 / 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Vzorec 23 - Obrat zásob (Zdroj: [33]) 

1.6  Sústavy pomerových ukazovateľov 

Samostatné ukazovatele nemusia mať dostatočnú vypovedaciu hodnotu pri finančnej 

analýze podniku, a preto boli vyvinuté sústavy pomerových ukazovateľov, ktoré 

za pomoci jediného čísla – indexu, dokážu predstaviť celkovú finančnú situáciu 

a výkonnosť vo vybranom podniku. [22] 
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Sústavy pomerových ukazovateľov sa delia: 

 Bankrotné indikátory – tieto sú určené predovšetkým pre veriteľa, ktorého 

zaujíma schopnosť podniku splniť záväzky. 

 Bonitné indikátory – ukazujú kvalitu firmy podľa jej výkonnosti. Sú určené 

predovšetkým pre investorov a vlastníkov. [22] 

1.6.1  Altmanov index finančného zdravia (Z-skóre) 

Altmanov index je súhrnný vzorec, ktorý určuje jedinečné číslo z-skóre, ktoré sa skladá 

z piatich ukazovateľov, ktoré v sebe zahrňujú rentabilitu, zadlženosť, likviditu 

aj štruktúru kapitálu. K týmto ukazovateľom je potom pridaná určitá váha. Altmanov 

index teda operuje s nasledujúcimi ukazovateľmi: [34] 

X1 – čistý pracovný kapitál / aktíva – tento ukazovateľ nám hovorí o tom, koľko nám 

ostane k dispozícií prostriedkov po uhradení všetkých krátkodobých záväzkov a túto 

hodnotu dáva do pomeru k celkovým aktívam, z čoho zistíme, aká časť majetku 

vo firme skutočne pracuje. 

X2 – nerozdelený zisk z minulých rokov / aktíva – tento koeficient nám ukazuje, akú 

časť majetku si firma sama vyrobila bez toho, aby si ho rozdelili majitelia firmy. 

X3 – EBIT / aktíva – táto časť je totožná s ukazovateľom ROA, a ukazuje, do akej 

miery podnik z aktív generuje zisk. 

X4 – vlastný kapitál / cudzie zdroje – tento koeficient je podstatný hlavne, ak nastane 

bankrot firmy, pretože hovorí, do akej miery je podnik schopný uhradiť v takomto 

prípade svoje záväzky. 

X5 – tržby / aktíva – vyjadruje, koľko finančných prostriedkov je firma schopná 

vygenerovať zo svojich zdrojov. Je rovný obratu aktív.[34] 

Samotný výpočet Z-skóre: 

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

Vzorec 24 - Z-skóre (Zdroj: [22]) 
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Šedá zóna má hodnoty od 1,23 do 2,89 a značí že podniku nehrozí bezprostredný 

bankrot. Pokiaľ je hodnota vyššia, tak sa jedná o finančne zdravú firmu, ktorá nie 

je ohrozená bankrotom. Ale pokiaľ je hodnota nižšia, firme hrozí bankrot. [22] 

1.6.2  Index dôveryhodnosti IN05 

Index IN05 je súhrnný index, ktorý pomocou jedného čísla – indexu, vyjadruje finančné 

zdravie podniku. Skladá sa z piatich častí, ktorým je pridelená rôzna váha. Na rozdiel 

od Altmanovho indexu spomenutého vyššie, je tento index upravený pre český trh. 

Skladá sa z nasledujúcich častí: 

X1 – Aktíva / cudzie zdroje – táto časť hovorí o tom, aká časť majetku firmy 

je financovaný z cudzích zdrojov, teda akú mieru rizika a finančnú zainteresovanosť 

nesú vlastníci. 

X2 – EBIT / nákladové úroky – tento pomer vypovedá o ekonomickej a vyjednávacej 

sile podniku voči veriteľom a o schopnosti podniku prežiť v horších časoch. 

X3 – EBIT / Aktíva – má rovnakú hodnotu ako ROA – rentabilita aktív. Vyjadruje 

schopnosť spoločnosti generovať zisk z dostupných aktív. 

X4 – Výnosy / Aktíva – je to vlastne obrat aktív. Hovorí o tom, koľko prostriedkov 

je firma schopná vygenerovať z dostupných aktív. 

X5 – Obežné aktíva / krátkodobé záväzky – určuje, koľkokrát je podnik v prípade, 

že všetky svoje obežné aktíva premení na finančné prostriedky, uspokojiť záväzky voči 

veriteľom. [35] 

Vzorec pre výpočet IN05: 

𝐼𝑁05 =  0,13 ∗  𝑋1 +  0,04 ∗  𝑋2 +  3,97 ∗  𝑋3 +  0,21 ∗  𝑋4 +  0,09 ∗  𝑋5 

Vzorec 25 - IN 05 (Zdroj: [22]) 

Ideálna hodnota pre IN05 je od 0,9 do 1,6. Vyššie hodnoty sú pozitívne, ale naopak, 

nižšie hodnoty hovoria, že podnik speje k bankrotu. [22] 
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1.7  Programovací jazyk Visual Basic 

Visual Basic je objektovo orientovaný programovací jazyk. Samotný jazyk sa využíva 

pri tvorbe aplikácií pre najrôznejšie prostredia, napríklad pre operačný systém 

Windows, Web, príručné zariadenia a podobne. Bol navrhnutý tak, aby zvýšil 

produktivitu vývojárov pri práci s informáciami, či už vo forme databázy alebo inej. 

[47] 

1.7.1  História jazyka 

Prvá verzia programovacieho jazyka Visual Basic 1.0 bola vydaná v roku 1991. Do 

roku 1998 bolo vydaných ďalších 5 verzii. Verzia číslo 6.0 sa využíva v kancelárskom 

balíku Microsoft Office dodnes. V roku 2002 vydal Microsoft prvú verziu objektovo 

orientovaného programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic .NET, ktorý bol 

implementovaný na rozhranie .NET Framework, čo je ucelená knižnica riešení pre 

aplikácie písané v tomto jazyku. Od roku 2005 sa už Visual Basic predáva bez prípony 

.NET pretože sú oba produkty založené na technológií .NET Framework. [49] 

1.7.2  Microsoft Office - VBA 

Jadro tohto jazyka vo verzii Visual Basic 6.0 sa nachádza v kancelárskom balíku 

Microsoft Office od verzie 2000 (9.0). Syntax jazyka je rovnaká vo všetkých 

produktoch tohto balíka, líši sa iba v objektovom modeli jednotlivých produktov. [48] 

Samotný programovací jazyk Visual Basic je veľmi rozšírený a používaný vo svete. Má 

spoločný základ s VBA (Visual Basic for Application), ktorý sa používa pri tvorbe 

aplikácií využiteľných napríklad pri automatizácii každodennej činnosti v kancelárskom 

balíku, a to či už vo forme makier alebo samostatných formulárov a funkcií. [36] 

Najväčšia nevýhoda VBA je, že na rozdiel od klasického plnohodnotného Visual 

Basicu, nedokáže priamo vytvárať .exe aplikácie (samostatne spustiteľné aplikácie). 

Naopak, výhodou je obrovská komunita vývojárov a množstvo hotových aplikácií, ktoré 

sa dajú pri tvorbe vlastných riešení využiť. [36] 
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Pre účel tejto bakalárskej práce budú použité nasledujúce objekty z prostredia VBA: 

• MSGBOX – Dialógové okno, ktoré umožňuje zobrazovanie 

chybových hlásení ale aj jednoduchých otázok s možnosťami Áno 

alebo Nie. [37] 

• LABEL – Slúži na popis iných objektov vo formulári. [38] 

• TEXTBOX – Umožňuje zadávanie textu užívateľom. [39] 

• CHECKBOX – Zaškrtávacie políčko, ktoré slúži na výber viacerých 

možností z ponúkaných. [40] 

• OPTION BUTTON – Prepínač, ktorý slúži na výber jedinej 

možnosti z ponúkaných. [41] 

• COMMAND BUTTON – Tlačidlo, ktoré slúži na spustenie akcie, 

procedúry alebo funkcie. [42] 
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2  ANALÝZA SÚČASTNÉO STAVU 

Analytická časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu spoločnosti Infinity, s.r.o. 

Sú tu zhrnuté základné informácie o firme a jej zameraní a ďalej analýza požiadaviek 

firmy. Údaje mi boli poskytnuté priamo konateľom spoločnosti a jeho zamestnancami. 

2.1  Základné informácie o spoločnosti 

Názov:    Infinity, s.r.o 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) 

Sídlo:    Š.Náhalku 21, Ružomberok, Slovenská republika 

Predmet podnikania:  ubytovacie a stravovacie služby 

2.1.1  Logo firmy 

 

Obrázok 1 - Logo firmy (Zdroj: http://laverna.sk/images/logo_small.png) 

2.1.2  Sortiment služieb 

Firma Infinity, s.r.o. ponúka služby v oblasti ubytovania a stravovania. 

Apartmány Laverna sa nachádzajú v historickej časti mesta v centre Ružomberka, 

a to priamo na pešej zóne. Firma poskytuje ubytovanie v troch apartmánoch: Najlacnejší 

apartmán Paríž, drahší apartmán Tokio a najdrahší rodinný apartmán New York.   

Spoločnosť prevádzkuje reštauráciu Laverna, ktorá sa nachádza priamo pod 

apartmánmi. Reštaurácia poskytuje denné menu, široký sortiment jedál na objednávku 

a taktiež priestory pre organizovanie spoločenských akcií.  

Pod názvom Pub Laverna (obr. č. 2) môže návštevník nájsť širokú škálu 

nealkoholických a alkoholických nápojov, niekoľko druhov čapovaného piva, ponuku 

teplých nápojov a drobných pochutín. 
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Obrázok 2 - Pub Laverna (Zdroj: 

http://laverna.sk/images/galeria/restauracia/Restauracia_900x900_004.JPG) 

2.2  Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 3 - Organizačná štruktúra (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne 

malú spoločnosť, konateľ okrem riadiacej pozície vykonáva tiež funkciu prevádzkara. 

V jeho neprítomnosti ho zastupuje jeho manželka, môžeme preto hovoriť o menšej 

rodinnej firme. 

Zamestnanci spoločnosti sú rozdelení do troch oddelení – kuchyňa,  bar a apartmány. 

V kuchyni sú zamestnaní celkom 4 zamestnanci, v bare 4-5 zamestnancov v závislosti 

od sezóny.  O apartmány sa starajú hlavne majitelia s pomocou dvoch brigádničiek. 
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2.3  Informačné technológie 

Vo firme sa nachádza len malé množstvo IT zariadení z dôvodu zamerania firmy 

na vyššie uvedené služby. IT zariadenia firma využíva na účtovníctvo, personálnu 

a mzdovú agendu, prípravu jedálneho a nápojového lístka, kalkulácie a emailovú 

komunikáciu s klientmi. 

2.3.1  Hardware 

Firma využíva notebook Toshiba Portégé Z30-A-18M s procesorom Intel Core i5 4210 

Haswell, 4 GB pamäte RAM, grafickou kartou Intel HD Graphics 4400, ktorá 

v kombinácii s LED IPS displejom poskytuje FullHD rozlíšenie. V kancelárií sa taktiež 

nachádza  pracovná stanica HP Pro 3500 G2 s dvojjadrovým procesorom Intel Celeron, 

4 GB RAM a integrovanou grafickou kartou Intel HD. K používaným prídavným 

zariadeniam patrí atramentová tlačiareň so scanerom HP Deskjet 1515. 

2.3.2  Software 

Operačným systémom je Windows 7 Professional. Firma ďalej využíva kancelársky 

balík MS Office a účtovný program OMEGA od slovenskej spoločnosti KROS a.s. 

2.3.3  Archivácia a zálohovanie 

Archivácia a zálohovanie prebiehajú pravidelne, aby v prípade havárie niektorého 

zo zariadení firma neprišla o dôležité účtovné a iné dáta. 

2.3.4  Počítačová sieť 

V kancelári sa nachádza router TP-LINK TL-WR741ND s priepustnosťou 150 Mbps 

s WiFi a 4x LAN. Pracovná stanica HP Pro 3500 G2 je pripojená pomocou LAN kábla 

a notebook Toshiba cez bezdrôtovú WiFi sieť. WiFi je bez zabezpečenia 

a je poskytovaná zákazníkom reštaurácie, ako aj ubytovaným hosťom zdarma. 

2.4  Obchodná situácia firmy 

2.4.1  Analýza trhu 

Firma ponúka stravovanie a ubytovanie na štandardnej úrovni, čomu zodpovedá 

aj cenová politika. Zameriava sa najmä na pracujúcich ľudí, pre ktorých poskytuje 
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stravovacie služby formou denného menu. V letnej sezóne tvoria významný podiel 

na tržbách aj turisti, ktorých však minulé leto prišlo menej, než v minulosti. 

2.4.2  Konkurencia 

V rámci centra mesta má firma z hľadiska stravovacích služieb aj ubytovania silnú 

konkurenciu, nakoľko sa v jej okolí nachádza niekoľko reštaurácií, hotel a niekoľko 

ďalších ubytovacích zariadení. V súčasnosti sa hneď vo vedľajšej budove pripravuje 

otvorenie novej kaviarne, ktorá pravdepodobne nepriaznivo ovplyvní budúce tržby 

v popoludňajších a večerných hodinách. 

2.4.3  Ekologický pohľad 

Spoločnosť pri príprave jedál vyberá potraviny hlavne z BIO chovu a od lokálnych 

poľnohospodárov. Pred rokom bola zrekonštruovaná kuchyňa na prípravu jedál 

a zakúpený moderný konvektomat, ktorý zabezpečuje vysokú úsporu energie. 

Vo všetkých priestoroch využíva úsporné žiarovky. Stará sa aj o skrášlenie terasy 

a prístupu k podniku zakúpením okrasných drevín a kvetov. 

2.4.4  Etický pohľad 

Firma platí svoje záväzky načas a pohľadávky vymáha iba v extrémnych prípadoch. 

Ku zákazníkom pristupuje štýlom: „Náš zákazník = náš pán“. 

2.4.5  Legislatívny pohľad 

Stáli klienti majú so spoločnosťou uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej platia 

za stravovanie vždy až po skončení mesiaca. Brigádnikov spoločnosť zamestnáva 

na základe dohody o vykonanej práci, prípadne o dohody o brigádnickej práci študentov 

a stáli zamestnanci majú uzatvorenú zmluvu o trvalom pracovnom pomere. 

2.5  Hos3 analýza 

V rámci tejto časti som postupne zanalyzoval jednotlivé súčasti informačného systému 

vo firme a to konkrétne Hardware, Software a nakoniec Orgware. Podnik spadá 

do kategórie organizácie, pre ktorú informačný systém nie je až tak dôležitý, neprináša 

ani zvýšenie produkcie, ani zisku. 
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2.5.1  Hardware 

Pri zakladaní firmy v roku 2012 bol nakúpený nový hardware, preto môžeme tvrdiť, 

že firma má pomerne nový a výkonný hardware, avšak iba v strednej kategórii. Preto 

hardware zaraďujem do priemernej kategórie. 

2.5.2  Software 

Firma využíva licencovaný účtovný software, ktorý je moderný a pravidelne 

aktualizovaný. Software zaraďujem do kategórie „vysoká úroveň“. 

2.5.3  Orgware 

Orgware zaraďujem do kategórie „nízka úroveň“, nakoľko nie všetci pracovníci majú 

určenú zodpovednosť za dáta a nie sú ani plne vyškolení na používanie software 

vo firme. 

2.5.4  Celkové hodnotenie 

Podnik spadá do kategórie 231-. Jedná sa o málo efektívny informačný systém, 

efektívnosť by mohol dosiahnuť zmenou v oblasti orgware. 

 

Graf 1 - HOS3 Analýza (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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2.6  SWOT analýza 

Silné stránky 

 Prevádzka v historickom centre mesta 

 Veľké priestory – letná terasa  

 Fajčiarska aj nefajčiarska časť 

 Wifi pripojenie pre zákazníkov 

 Moderné a priestranné apartmány 

 Chutná domáca kuchyňa 

 Motivovaní zamestnanci 

 Príjemné pracovné prostredie 

Slabé stránky 

 Chýba parkovisko pre zákazníkov 

 Malé ubytovacie kapacity 

 Pešia zóna – návštevníkom nie je 

umožnený prístup autom priamo k 

prevádzke 

 

 

Príležitosti 

 Rozšírenie podniku do nevyužitých 

priestorov 

 Zlepšiť povedomie o firme  

 

Hrozby 

 Posilnenie alebo nárast konkurencie 

 Zmena legislatívy 

 Kolísavý sezónny dopyt  

 

Tabuľka 1 - SWOT Analýza (Zdroj: Vlastná tvorba) 

2.7  Súčasný stav finančnej analýzy vo firme 

V súčasnej dobe firma nemá zavedené žiadne pokročilé praktiky finančnej analýzy. 

Konateľ svoj stav posudzuje iba na základe veľkosti tržieb a ziskov firmy. Tieto analýzy 

nikde neukladá ani nearchivuje. 

2.8  Požiadavky firmy na finančnú analýzu 

Konateľ požaduje softvérové riešenie pre finančnú analýzu svojej vlastnej firmy, ale 

aj iných firiem – hlavne svojich obchodných partnerov. Má záujem o horizontálnu 

aj vertikálnu analýzu súvahy, ďalej analýzu rozdielových ukazovateľov, a to: čistý 

pracovný kapitál, čisté pohotové prostriedky, ďalej analýzu niektorých pomerových 

ukazovateľov. Po dohode boli vybraté tieto ukazovatele: 
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Ukazovatele likvidity: 

 Bežná likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Okamžitá likvidita 

Ukazovatele rentability: 

 ROA (rentabilita aktív) 

 ROE (rentabilita vlastného kapitálu) 

 ROI 

 ROS (rentabilita tržieb) 

Ukazovatele zadlženosti: 

 Celková zadlženosť 

 Zadlženosť vlastného kapitálu 

 Úrokové krytie 

Ukazovatele aktivity: 

 Obrat aktív 

 Obrat zásob 

 Dobra obratu zásob 

2.9  Existujúce softvérové riešenia 

Táto časť práce poukazuje na už existujúce vhodné softvérové riešenia, a to aj menej 

známe a ich cenové porovnanie. 
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2.9.1  FinAnalysis 2.14 CZ 

Firma Atlantis PC s.r.o. ponúka softvérové riešenie finančnej analýzy v cene 3 509 

CZK za licenciu. 

 

Obrázok 4 - Náhľad softvéru (Zdroj: 

http://www.finanalysis.cz/obrazky/nahled_financni_analyzy01.png) 

„Aplikace je vytvořena v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Umožňuje rozbor 

účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. 

Aplikace (sešit) tvoří 25 listů, jejichž vytištěním lze získat více jak 50 stran tiskových 

výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje 

sledovaných veličin. V aplikaci je kladen důraz právě na grafické vyobrazení zadaných 

a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční 

analýzy zkoumaného podniku.“ [43] 

Aplikácia sa skladá zo 4 listov pre zadávanie dát a 25 listov s výstupom analýz. 
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2.9.2  FAF – Finanční analýza firmy 

 

Obrázok 5 - Náhľad programu FAF (Zdroj: http://www.faf.cz/FINANCNI-

ANALYZA/FINANCNI-ANALYZA-VYSLEDOVKY-GRAFY.pdf) 

Softvérové riešenie od p. Jána Rudolského poskytuje tri typy licencie: START, 

STANDARD a PROFI. Licencie sa líšia počtom možných analyzovaných firiem. 

Keďže firma INFINITY, s.r.o. má záujem o analýzu neobmedzeného počtu firiem, 

z tejto ponuky jej vyhovuje iba verzia PROFI za 14 500 CZK. 

„Profesionální software pro finanční analýzy účetních výkazů, finančních ukazatelů 

rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, výpočet CASH FLOW a praktický pomocník 

při řízení a plánování firmy. 

Finanční analýza firmy je jedinečný program na českém a slovenském trhu, jehož cílem 

je srozumitelně a přehledně poskytnout informace o finančním vývoji firmy.“ [44] 

2.9.3  PC Ekonom 

Firma Softbit Software s.r.o. ponúka riešenie za cenu 22 400 CZK. Jedná sa ale 

o kompletný program ekonomického zamerania, ktorý okrem finančnej analýzy ponúka 

aj množstvo ďalších modulov. (Obrázok 6) 
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Obrázok 6 -  Prehľad modulov (Zdroj: 

http://www.softbit.cz/images/stories/pcekonom/stromek_pc.gif) 

„Ekonomický informační systém PC EKONOM, který je vyvíjen od roku 1993, je určen 

pro malé a střední podnikatelské subjekty. Jedná se DOSovskou aplikaci, kterou lze 

provozovat i v prostředí windows. Program je složen z několika, navzájem 

spolupracujících, modulů. Je dodáván jako variabilní systém v několika cenových 

úrovních, které jsou tvořeny poskytnutím práv podle výběru konečným uživatelem.  

Jednotlivé verze lze kombinovat.“ [45] 

2.9.4  FINA PLUS 

Firma 5PSOFT je taktiež poskytovateľom softvéru pre finančnú analýzu a svoj produkt 

Fina Plus ponúka za 9 000 CZK. 
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Obrázok 7 - Náhľad programu FINA PLUS (Zdroj: 

http://www.5psoft.sk/produkty/obrazky/finap_screen02.gif) 

„Finančná analýza PLUS (FINA PLUS) je súbor metód, ktoré umožňujú determinovať 

postavenie firmy na základe analýzy jej ekonomickej situácie. Pomocou skupiny 

finančných ukazovateľov vykoná komparatívne hodnotenie firmy voči doporučeným 

hodnotám resp. odvetvovým hodnotám ukazovateľa.“ [46] 

2.10  Analýza existujúcich riešení 

Názov Cena Klady Zápory 

FinAnalysis 3 509 CZK 
 Nízka cena  Nedostatok 

ukazovateľov 

FAF 14 500 CZK  
 Zložité ovládanie 

 Zbytočné funkcie 

PC Ekonom 22 400 CZK 
 Spĺňa všetky 

požiadavky 

 Modularita 

programu 

 Vysoká cena 

 Zbytočné funkcie 

FINA PLUS 9 000 CZK  
 Nespĺňa požiadavky 

 

Tabuľka 2 - Existujúce riešenia (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Riešenia, ktoré už na trhu momentálne existujú, nevyhovujú konateľovi firmy 

INFINITY, s.r.o., či už z dôvodu vysokej ceny, alebo nesplnenia všetkých požiadaviek 

na finančnú analýzu firiem. 
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3  VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

Vlastný návrh riešenia pozostáva zo zošita aplikácie Microsoft Excel 2013, ktorý 

poskytuje komplexné informácie, potrebné pre finančnú analýzu podniku v podobe 

rôznych finančných ukazovateľov. Ďalšou časťou je celkový pohľad na finančné 

zdravie firma a návrhy na zlepšenie. 

3.1  Vlastné riešenie 

Riešením je zošit s názvom financna_analyza.xlsm, ktorý sa celkovo skladá 

z jedenástich hárkov. Prvých päť hárkov slúži k vkladaniu informácií, potrebných pre 

analýzu. Ďalších šesť hárkov je výstupom strojového spracovania týchto informácií 

a obsahujú vypočítané finančné ukazovatele. Jednotlivé hárky sú popísane ďalej: 

3.1.1  Úvod 

Úvodný hárok má názov „Uvod“ a nachádzajú sa v ňom základné informácie 

o analyzovanom subjekte z dôvodu jednoduchej identifikácie. Ďalej tu nájdeme 

ovládacie prvky, ktoré slúžia na ovládanie jednotlivých výpočtov a funkcií programu. 

 

Obrázok 8 - Úvodný hárok (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Tlačidlo „Spusti analýzu“ slúži na zavolanie úvodného formulára, v ktorom si užívateľ 

zvolí, za ktoré roky a aké typy analýz chce vypočítať. 

 

Obrázok 9 - Formulár pre výber analýz a rokov (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Formulár obsahuje aj možnosti „Vyber všetky“ a „Zrušiť výber“ pre zjednodušenie 

práce. V prípade, že užívateľ opakuje výber výpočtov, má možnosť pomocou 

zaškrtávacieho tlačidla zvoliť vymazanie starých výsledkov analýzy. Ak nevyberie 

žiadny rok alebo žiadnu analýzu, bude na túto skutočnosť upozornený a opakovane 

vyzvaný k zvoleniu potrebných údajov. Ak je vybratá možnosť „Horizontálna analýza“, 

je potrebné vybrať minimálne dva po sebe nasledujúce roky, z dôvodu porovnávania 

údajov pri výpočtoch v horizontálnej analýze. 
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Obrázok 10 - Upozornenie užívateľa (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Pokiaľ užívateľ zadal zvolené hodnoty, svoju voľbu potvrdí pomocou tlačidla „Spusti 

analýzu“. Program postupne zavolá potrebné procedúry a funkcie a výsledky finančnej 

analýzy potom uloží na jednotlivé hárky. 

Ďalším tlačidlom na úvodnom liste je tlačidlo pre zavolanie pomocného okna, v ktorom 

užívateľ nájde návod, ako s celou aplikáciou pracovať. 

 

Obrázok 11 – Pomocné okno pre užívateľa (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Posledným tlačidlom úvodného listu je tlačidlo „Aplikovať rozsah rokov“. Toto tlačidlo 

volá funkciu pre načítanie a nastavenie zvoleného rozsahu rokov na jednotlivé hárky. 

3.1.2  Výkazy 

Hárky „Aktiva“, „Pasiva“, „VZZ“ a „CF“ sú určené pre zadávanie jednotlivých 

položiek z účtovných výkazov. Tak, ako už z názvu hárkov vyplýva, prvé dva slúžia pre 

aktíva a pasíva podniku zo súvahy, hárok VZZ zas pre dáta z Výkazu ziskov a strát 

a hárok CF pre Cash Flow. Všetky hárky sú členené presne podľa účtovných predpisov 

a sú označené zelenou farbou, pre jednoduchšiu orientáciu užívateľa. Dáta z hárkov 

sú použité pri výpočtoch jednotlivých finančných ukazovateľov. 

 

Obrázok 12 - Hárok pre účtovný výkaz: Súvaha (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.1.3  Absolútne ukazovatele 

Výsledky horizontálnej a vertikálnej analýzy súvahy za jednotlivé roky sa nachádzajú 

na dvoch listoch označených červenou farbou. Samotné hodnoty pre horizontálnu 

analýzu sú pre lepšiu orientáciu podfarbené buď zelenou hodnotou v prípade nárastu, 

alebo červenou hodnotou v prípade poklesu hodnoty oproti predchádzajúcemu roku. 
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Vo vertikálnej analýze je podfarbovanie zbytočné. Pre horizontálnu analýzu boli 

vybraté súhrnné položky aktív a pasív, ktoré je významné sledovať a majú výpovednú 

hodnotu v oblasti finančnej analýzy podniku, a to konkrétne: 

Aktíva:  

 Spolu majetok 

 Neobežný majetok 

 Obežný majetok 

 Zásoby 

 Dlhodobé pohľadávky  

 Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé 

 Krátkodobé pohľadávky  

 Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé 

 Krátkodobý finančný majetok 

 Finančné účty 

Pasíva: 

 Spolu vlastné imanie a záväzky 

 Vlastné imanie 

 Základné imanie  

 Výsledok hospodárenia minulých rokov 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 

 Záväzky celkom 

 Dlhodobé záväzky  

 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
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 Dlhodobé bankové úvery 

 Krátkodobé záväzky 

 Záväzky z obchodného styku krátkodobé 

 Krátkodobé rezervy 

 Bežné bankové úvery 

Pre vertikálnu analýzu súvahy boli použité tie isté položky okrem celkovej hodnoty 

aktív aj pasív: Spolu majetok a Spolu vlastné imanie a záväzky. 

3.1.4  Rozdielové ukazovatele 

Vypočítané rozdielové ukazovatele sa nachádzajú na hárku označenom žltou farbou 

a obsahujú hodnoty pre:  

 Čistý pracovný kapitál 

 Čisté pohotové prostriedky 

 Čistý peňažný majetok 

Ukazovatele sú počítané pre jednotlivé roky podľa výberu užívateľa. 

3.1.5  Pomerové ukazovatele 

Hodnoty pomerových ukazovateľov sú podfarbované podľa toho, či sú pozitívne alebo 

negatívne, prípadne sa nachádzajú v šedej zóne. Rozdelené sú do podkategórií: 

LIKVIDITA 

 Bežná likvidita   

 Pohotová likvidita   

 Okamžitá likvidita   
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RENTABILITA 

 ROA (rentabilita aktív)   

 ROI (rentabilita investovaného kapitálu)   

 ROE (rentabilita vlastného kapitálu)   

 ROS (rentabilita tržieb)   

ZADLŽENOSŤ 

 Celková zadlženosť   

 Koeficient samofinancovania   

 Úrokové krytie    

 Doba splácania dlhov    

AKTIVITA 

 Doba obratu zásob    

 Doba splatnosti krátkodobých záväzkov    

 Doba splatnosti pohľadávok    

 Obchodný deficit    

 Obrat aktív    

 Obrat dlhodobého majetku    

 Obrat zásob    

3.1.6  Sústavy ukazovateľov 

Na hárku sústav ukazovateľov sa nachádzajú hodnoty pre: 

 Altmanov index (Z-skóre)   

 Index dôveryhodnosti (IN05)  
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3.1.7  Grafické znázornenie 

Posledným hárkom je hárok „Grafy“, ktorý obsahuje grafické znázornenie jednotlivých 

vypočítaných ukazovateľov za sledované roky. Na začiatku hárku sa nachádzajú štyri 

navigačné tlačidlá, ktoré umožňujú užívateľovi preskočiť priamo na požadovanú časť. 

 

Obrázok 13 - Navigačné tlačidlá (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Toto grafické zobrazenie umožňuje užívateľovi ľahšie sa zorientovať vo výsledkoch 

analýzy. 

 

Obrázok 14 - Príklad grafického spracovania výsledkov (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.1.8  Visual Basic 

Excel obsahuje celkom šesť modulov a dva formuláre. Prvý formulár nesie názov 

„vyber_analyz“ a je zavolaný po vyžiadaní analýzy. Obsahuje prvok ListBox pre výber 
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jednotlivých rokov analýzy, ďalej zaškrtávacie tlačidlá – CheckBox pre výber typov 

analýz a tlačidlá CommandButton, ktoré slúžia na volanie procedúr. 

Druhým formulárom je formulár s názvom „napoveda“, ktorý ako už z názvu vyplýva, 

obsahuje návod, ako používať aplikáciu, verziu a rok výroby aplikácie a taktiež aj meno 

autora a kontakt pre prípadné otázky. 

Funkcie a procedúry sú rozdelené podľa ich zamerania do jednotlivých modulov, každý 

modul tak nesie jednoznačný názov a pri prípadných úpravách zdrojového kódu uľahčí 

prácu programátorovi. Popis jednotlivých modulov: 

 ostatne – V tomto module sú obsiahnuté funkcie a procedúry, ktoré 

sa starajú o načítavanie dát do globálnych premenných pre jednoduchšiu 

a prehľadnejšiu prácu so vzorcami. Načítava sa tu rozsah rokov, ktoré 

užívateľ zvolil pre analýzu. 

 pomerove – Modul obsahuje celkom štyri procedúry, ktoré sa starajú 

o výpočet a zápis dát pre analýzu pomerových ukazovateľov – likvidita, 

rentabilita, zadlženosť a aktivita. 

 rozdielove – Nachádza sa tu iba jedna procedúra, ktorá slúži pre výpočet 

rozdielových ukazovateľov. 

 stavove – Procedúry pre výpočet absolútnych ukazovateľov sú rozdelené 

na vertikálnu a horizontálnu analýzu. Pre každú sú tu dve procedúry – 

prvá z nich obsahuje adresy riadkov súvahy, pre ktoré počítame stavové 

ukazovatele a podľa nich volá druhú procedúru, ktorá uskutočňuje 

samotné výpočty a zapisuje ich na hárok. 

 sustavy – Sústavy ukazovateľov – Altmanov index a IN05 sú počítané 

v dvoch rôznych procedúrach, kde je najprv vypočítaná hodnota 

x1 až x5 a následne hodnota samotného ukazovateľa. 

 vypocet_rokov – Posledný, ale nemenej dôležitý modul slúži pre 

nastavenie zvoleného rozsahu rokov. Procedúra funguje tak, že zapíše 

na každý hárok jednotlivé roky analýzy a pripraví tak hárok pre 

zapisovanie výsledkov jednotlivých analýz. 
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Obrázok 15 - Prvky Visual Basic (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.2  Finančná analýza spoločnosti Infinity, s.r.o 

Spoločnosť Infinity, s.r.o je na trhu od roku 2012 a v predstihu mi poskytla aj 

predbežné účtovné výkazy za rok 2014. V tejto časti budem teda analyzovať prvé tri 

roky fungovania spoločnosti. Celá analýza vychádza práve z výpočtov z mnou 

vytvoreného Excel zošita financna_analyza.xlsm. 

3.2.1  Absolútne ukazovatele 

Analýza absolútnych ukazovateľov obsahuje vertikálnu a horizontálnu analýzu súvahy.  

Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza analyzuje obidve časti súvahy - aktíva a pasíva. Ako vidíme 

v tabuľke číslo 3, firma nevlastnila žiadny neobežný majetok až do roku 2014 a jej 

aktíva sú za prvé dva analyzované roky zložené výlučne z majetku obežného. 

Od začiatku podnikania firme stúpajú krátkodobé pohľadávky a klesajú finančné účty. 
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Firma nemá žiadne dlhodobé pohľadávky a ani krátkodobý finančný majetok. Ďalej tiež 

vidíme vysoký nárast zásob v roku 2013 a následný mierny pokles v roku 2014. 

 

Účtovné obdobie 

2012/2013 2013/2014 

Spolu majetok -19,69% 95,75% 

Neobežný majetok 
  Obežný majetok -19,69% 0,36% 

Zásoby  940,67% -22,13% 

Dlhodobé pohľadávky  
  Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé 
  Krátkodobé pohľadávky  439,82% 262,70% 

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé 439,82% -62,79% 

Krátkodobý finančný majetok  
  Finančné účty -88,71% -75,88% 

 

Tabuľka 3 - Aktíva spoločnosti (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Tabuľka číslo 4 obsahuje horizontálnu analýzu pasív firmy. V rokoch 2013 a 2014 

firma dosiahla stratu, v dôsledku čoho vidíme pokles vlastného imania a výsledku 

hospodárenia. Záväzky firme každým rokom narastajú a väčšinu z nich tvoria 

krátkodobé záväzky. 

 

Účtovné obdobie 

 
2012/2013 2013/2014 

Spolu vlastné imanie a záväzky -19,69% 95,75% 

Vlastné imanie -74,00% -66,38% 

Základné imanie  0,00% 0,00% 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 
 

-346,57% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -429,28% -87,07% 

Záväzky celkom 53,17% 132,66% 

Dlhodobé záväzky  151,28% 101,02% 

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
  Dlhodobé bankové úvery 
  Krátkodobé záväzky  55,94% 134,85% 

Záväzky z obchodného styku krátkodobé -86,66% 204,63% 

Krátkodobé rezervy -43,72% -3,31% 

Bežné bankové úvery 
 

-25,00% 
 

Tabuľka 4 - Pasíva spoločnosti (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Aktíva a Pasíva firmy v roku 2013 oproti predošlému roku mierne poklesli a v roku 

2014 narástli takmer o sto percent. 
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Vertikálna analýza 

V tabuľke číslo 5 vidíme zloženie aktív za jednotlivé roky. Firma až do roku 2014 

nemala žiadny neobežný majetok. Za rok 2012 tvorili aktíva hlavne finančné účty 

a malú časť aktív zásoby. V roku 2013 nastala presne opačná situácia a väčšinu aktív 

tvorili zásoby a finančné účty iba zhruba 10%. Za rok 2014 pribudol neobežný majetok 

a tvoril skoro polovicu. Obežný majetok bol tvorený hlavne zásobami a krátkodobými 

pohľadávkami. 

 

Účtovné obdobie 

 
2012 2013 2014 

Neobežný majetok 0,00% 0,00% 48,73% 

Obežný majetok 100,00% 100,00% 51,27% 

Zásoby  5,91% 76,64% 30,49% 

Dlhodobé pohľadávky  0,00% 0,00% 0,00% 

Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohľadávky 1,54% 10,35% 19,18% 

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé 1,54% 10,35% 1,97% 

Krátkodobý finančný majetok 0,00% 0,00% 0,00% 

Finančné účty 92,55% 13,01% 1,60% 
Tabuľka 5 - Vertikálna analýza pasív (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Z tabuľky číslo 6 vyplýva, že zloženie pasív sa od roku 2012, kedy bolo vlastné imanie 

k záväzkom v pomere 50:50, menilo tak, že záväzky každým rokom rástli a vlastné 

imanie napriek dodatočnému vkladu spoločníka do kapitálových fondov klesalo. 

Spôsobené to je hlavne záporným výsledkom hospodárenia v druhom a treťom roku 

podnikania. Takmer celú hodnotu záväzkov tvoria krátkodobé záväzky. 

 

Účtovné obdobie 

 
2012 2013 2014 

Vlastné imanie 57,29% 18,55% 3,19% 

Základné imanie  34,07% 42,42% 21,67% 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0,00% 27,47% -34,60% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23,22% -95,21% -6,29% 

Záväzky celkom 42,71% 81,45% 96,81% 

Dlhodobé záväzky  0,27% 0,83% 0,85% 

Dlhodobé záväzky z obchodného styku  0,00% 0,00% 0,00% 

Dlhodobé bankové úvery 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé záväzky  40,98% 79,56% 95,45% 

Záväzky z obchodného styku krátkodobé 18,75% 3,11% 4,85% 

Krátkodobé rezervy 1,46% 1,03% 0,51% 

Bežné bankové úvery 0,00% 0,03% 0,01% 
Tabuľka 6 - Vertikálna analýza pasív (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Firma nakúpila neobežný majetok až v roku 2014, kedy tvoril takmer polovicu aktív, 

dovtedy boli jej aktíva tvorené výlučne majetkom obežným. Na začiatku podnikania 

mala firma miernu prevahu vlastného imania, ale v priebehu druhého a tretieho roku 

podnikania sa postupne zadlžovala až do stavu, kedy záväzky tvoria takmer celé pasíva. 

Najväčší podiel majú krátkodobé záväzky voči spoločníkovi. Krátkodobé záväzky 

z obchodného styku tvoria len malú časť, z čoho vyplýva, že firma spláca svoje dlhy 

voči dodávateľom. 

 

Graf 2 - Štruktúra aktív za jednotlivé roky (Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

Graf 3 - Štruktúra pasív za jednotlivé roky (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.2.2  Rozdielové ukazovatele 

Čistý pracovný kapitál má od začiatku podnikania firmy až po súčasnosť klesajúcu 

tendenciu, v roku 2014 sa dokonca táto hodnota dostala až do záporných čísel. Čisté 

pohotové prostriedky firmy taktiež v čase klesajú a za celú dobu podnikania sú záporné. 
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Čistý peňažný majetok bol za prvý sledovaný rok síce kladný, ale od roku 2013 sa tiež 

drží v zápore a klesá. 

 
Účtovné obdobie 

 
2012 2013 2014 

Čistý pracovný kapitál 8662 2409 -10195 

Čisté pohotové prostriedky -6014 -9378 -22024 

Čistý peňažný majetok 7794 -6624 -17229 
 

Tabuľka 7 - Rozdielové ukazovatele (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Z analýzy vyplýva, že zdroje pre krytie krátkodobých záväzkov klesajú a firma nemá 

dostatok likvidného majetku pre ich prípadné okamžité vyplatenie. Krátkodobé záväzky 

sú ale tvorené prevažne záväzkami voči spoločníkom. 

 

Graf 4 - Rozdielové ukazovatele (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.2.3  Pomerové ukazovatele 

Analýza pomerových ukazovateľov obsahuje analýzu likvidity, rentability, zadlženosti 

a aktivity firmy. 

Likvidita 

Ako vyplýva z grafu číslo 5, hodnoty pre bežnú, pohotovú aj okamžitú likviditu od roku 

2012, kedy boli vyššie ako 2, každým rokom klesajú. V roku 2014 už sú všetky hodnoty 

nižšie ako 1. 
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Graf 5 - Likvidita (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Ideálne hodnoty pre bežnú likviditu sú v rozmedzí od 1,5 do 2,5. Firma tieto hodnoty 

spĺňa iba v prvom roku, v ďalších dvoch sú už nižšie, z čoho vyplýva nedostatok 

prostriedkov. Pohotová likvidita by nemala klesnúť pod 1. Vzhľadom na veľký skok 

medzi bežnou a pohotovou likviditou v rokoch 2013 a 2014 vidíme, že firma má príliš 

veľa zásob. Okamžitá likvidita by mala dosahovať hodnoty od 0,2 do 0,5. Z celkového 

pohľadu na stav likvidity vo firme môžeme usúdiť, že v prvom roku mala firma príliš 

veľa finančných zdrojov a v poslednom roku zase príliš málo. 

Rentabilita 

Hodnoty rentability sú okrem roku 2012, kedy boli kladné, ďalej iba záporné. 

Spôsobené je to záporným výsledkom hospodárenia, ktorý sa pri ich výpočte využíva. 
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Graf 6 - Rentabilita (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Rentabilita aktív by mala dosahovať hodnoty nad 0,1, čo sa podniku v prvom roku 

aj podarilo a mal dobrú produkčnú silu. Takisto aj rentabilita investovaného kapitálu 

bola nad úrovňou 0,15. Rentabilita vlastného kapitálu dosahovala 0,40, čo je vysoko 

nad úrokovou mierou. Rentabilita tržieb bola len kúsok pod požadovanou hranicou 

0,06.  V ďalších rokoch už ale podnik vykazoval záporný výsledok hospodárenia – 

stratu – v dôsledku čoho sú ďalšie hodnoty rentability záporné. 

Zadlženosť 

Pre výpočet úrokového krytia a doby splácania dlhov nie je dostatok údajov 

vo výkazoch, firma nemá totiž žiadne nákladové úroky a nezostavuje výkaz cash-flow. 

V roku 2012 bola celková zadlženosť ku koeficientu samofinancovania v pomere 42:57. 

Postupom času sa tento pomer menil, celková zadlženosť rástla až do pomeru 

96:3 v roku 2014. 
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Graf 7 - Zadlženosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Ideálnu štruktúru mala teda firma iba na začiatku svojho podnikania. V ďalších dvoch 

rokoch už záväzky výrazne prevyšovali vlastné imanie. Spôsobené to je hlavne 

vysokými krátkodobými záväzkami voči spoločníkom. 

Aktivita 

Firma nadobudla dlhodobý majetok až v roku 2014, preto za roky 2012 a 2013 nie 

je dostatok dát pre výpočet obratu dlhodobého majetku. Obchodný deficit dosahuje 

záporných hodnôt, ktoré sa každým rokom zvyšujú. Ostatné hodnoty aktivity sa držia 

zhruba na rovnakej úrovni alebo mierne rastú v čase. 
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Graf 8 - Aktivita (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Doba obratu zásob dosahovala v prvom roku podnikania firmy výbornú hodnotu, 

zásoby sa v podniku držali iba 3 dni. V nasledujúcom roku sa vyšplhali až na 32 dní 

a nakoniec klesli na 25 dní. Ideálne hodnoty sú čo najnižšie. Doba splatnosti 

krátkodobých záväzkov v čase rastie, čo ukazuje na to, že podnik využíva dlhodobo 

bezplatné cudzie zdroje na pokrytie svojich výdajov. V roku 2014 sa vyšplhala 

až na 78 dní. Doba splatnosti pohľadávok taktiež v čase rastie, čo pre podnik nie 

je dobré, firma by mala zlepšiť vymáhanie pohľadávok. Keďže obchodný deficit 

dosahuje záporných hodnôt, môžeme tvrdiť, že firma nepotrebuje financovať žiadne dni 

v strate. Obrat aktív by mal dosahovať hodnoty okolo 1, firma však vykazuje hodnoty 

okolo päť a teda jej aktíva sa 5-krát za rok obrátia. Obrat zásob ukazuje, že jednotlivé 

položky zásob boli v prvom roku predané a opätovne naskladnené asi 116 krát, 

v ďalších rokoch ale došlo k poklesu počtu obratov.  

Hodnoty, z ktorých vychádzajú všetky tieto zistenia, sa nachádzajú v tabuľke číslo 8. 
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Účtovné obdobie 

 
2012 2013 2014 

LIKVIDITA 
   Bežná likvidita 2,44 1,26 0,54 

Pohotová likvidita 2,30 0,29 0,22 
Okamžitá likvidita 2,26 0,16 0,02 

    RENTABILITA 
   ROA (rentabilita aktív) 0,30 -0,94 -0,01 

ROI (rentabilita investovaného kapitálu) 0,23 -0,95 -0,06 
ROE (rentabilita vlastného kapitálu) 0,41 -5,13 -1,97 
ROS (rentabilita tržieb) 0,03 -0,11 -0,01 

    ZADLŽENOSŤ 
   Celková zadlženosť 0,43 0,81 0,97 

Koeficient samofinancovania 0,57 0,19 0,03 
Úrokové krytie  

   Doba splácania dlhov  
   

    AKTIVITA 
   Doba obratu zásob  3,09 32,11 25,00 

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov  21,38 33,34 78,29 
Doba splatnosti pohľadávok  0,80 4,34 15,73 

Obchodný deficit  -20,57 -29,00 -62,56 
Obrat aktív  6,90 8,59 4,39 
Obrat dlhodobého majetku  

  

9,01 
Obrat zásob  116,67 11,21 14,40 

 

Tabuľka 8 - Pomerové ukazovatele (Zdroj: Vlastná tvorba) 

3.2.4  Sústavy ukazovateľov 

Pre výpočet sústav ukazovateľov, konkrétne Altmanovho indexu a Indexu 

dôveryhodnosti podniku IN05 nie je dostatok potrebných dát z výkazov a konateľ 

nepovažoval za potrebné tieto ukazovatele analyzovať. Preto je ich analýza vynechaná. 

3.3  Súhrn finančnej situácie 

Z vypočítaných hodnôt ekonomických ukazovateľov firmy Infinity, s.r.o vyplýva: 

 Firma sa radí medzi kapitálovo ľahké firmy, keďže obežné aktíva vysoko 

prevyšujú dlhodobý majetok firmy. 
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 Aktíva a pasíva firmy v čase stúpajú a teda firma investuje a nakupuje 

majetky.  

 V druhom a treťom roku podnikania dosahuje záporný hospodársky výsledok, 

a preto by sa mala snažiť znížiť svoje náklady, prípadne zvýšiť výnosy. 

 Pohľadávky firmy v čase stúpajú, firma by mala zlepšiť vymáhanie dlhov, 

prípadne zvážiť faktoring - odpredaj pohľadávok inej firme alebo zvážiť 

zľavy pre odberateľov pri včasnom splácaní. 

 Nemá žiadne záväzky voči bankám, svoj majetok financuje hlavne 

zo záväzkov voči spoločníkom. 

 Firma má málo pohotových prostriedkov, v dôsledku čoho má problémy 

s likviditou. 

Na výsledky finančnej analýzy treba pozerať s ohľadom na to, že ide o mladú firmu 

a hodnotené boli prvé tri roky podnikania. S cieľom zabezpečiť tvorbu zisku a zlepšiť 

rentabilitu spoločnosti v ďalších rokoch dopočujem konateľovi zamerať svoju 

pozornosť na zvýšenie výnosov najmä cestou marketingovej podpory predaja svojich 

služieb a dôslednou analýzou nákladov spoločnosti až na úroveň nákladovosti 

jednotlivých položiek ponúkaných produktov a služieb. Viazanosť prostriedkov 

v obežných aktívach je možné znížiť zlepšením obrátky zásob, teda znížením hodnoty 

zásob na najnižšiu možnú úroveň a znížením doby splatnosti pohľadávok.  Tieto 

opatrenia pozitívne ovplyvnia nielen ukazovatele aktivity, ale aj zadlženosť a likviditu 

spoločnosti. 

3.4  Ekonomické zhodnotenie 

Samotný mnou vytvorený software použitý na finančnú analýzu firmy bol spracovaný 

podľa požiadaviek konateľa firmy tak, aby mu umožnil sledovať budúci vývoj 

a prípadne analyzovať aj finančnú situáciu svojich obchodných partnerov. Hlavnou 

výhodou je, že mu nevznikajú žiadne dodatočné náklady spojené s kúpou hardware 

a ani software, pretože jedinou požiadavkou pre správne fungovanie je zakúpený 

kancelársky balík Microsoft Office, minimálne verzia 2007, ktorým už konateľ 

disponuje. Cenu licencie som stanovil na 110,- Eur (približne 3 000,- CZK). Pri výpočte 

som rátal s 50 hodinami čistého času, ktoré som strávil programovaním a sadzbou 2,20 
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Eur (približne 60,- CZK) na hodinu. Vzhľadom na prieskum trhu, spomenutý v kapitole 

2, sa moje riešenie javí ako ekonomicky najvýhodnejšie. 

Názov Cena 
Úspora z 

vlastného riešenia 

Vlastné riešenie 3 000 CZK 0 CZK 

FinAnalysis 3 509 CZK 509 CZK 

FINA PLUS 9 000 CZK 6 000 CZK 

FAF 14 500 CZK 11 500 CZK 

PC Ekonom 22 400 CZK 19 400 CZK 

 

Tabuľka 9 - Prehľad cien produktov pre finančnú analýzu (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť aplikáciu za pomoci Visual Basic v prostredí 

MS Excel, ktorá slúži na finančnú analýzu firmy Infinity, s.r.o a zároveň výsledky 

analýzy zhodnotiť a navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie.  

Spoločnosť Infinity, s.r.o pôsobí na trhu zatiaľ iba tri roky a zaoberá sa hlavne službami 

v oblasti ubytovania a stravovania. Sídlo spoločnosti sa nachádza v historickom centre 

mesta Ružomberok. 

Teoretická časť práce obsahuje poznatky potrebné pri spracovaní finančnej analýzy 

a pri používaní programovacieho jazyka Visual Basic v prostredí MS Excel. Analytická 

časť je venovaná analýze súčasného stavu v spoločnosti a na trhu a analýze existujúcich 

softvérových riešení pre finančnú analýzu. V časti vlastného návrhu riešenia je popísaný 

zošit programu Microsoft Excel a jednotlivé moduly VBA. 

V aplikácií bola spracovaná vertikálna a horizontálna analýza absolútnych 

ukazovateľov, boli vypočítané rozdielové a pomerové ukazovatele za roky 2012 

až 2014 tak, ako to požadoval konateľ spoločnosti. Na základe týchto ukazovateľov boli 

navrhnuté vhodné riešenia pre zlepšenie finančnej situácie podniku. 

Výsledný zošit prostredia MS Excel splnil cieľ bakalárskej práce. Jeho budúce 

rozšírenie by mohlo spočívať v automatickom sťahovaní dát z verejne dostupnej 

databázy finančného úradu na základe DIČ zvolenej firmy, čím by odbudla potreba 

kopírovať dáta pri analyzovaní iných firiem z výkazov ručne. Ďalším rozšírením môže 

byť aj podpora načítavania dát priamo z exportov z existujúcich ekonomických 

softvérových riešení firmy.  
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