
 14 

1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V 

ZAHRANIČÍ 

 
V odborných kruhoch je neustále aktuálna diskusia dotýkajúca sa problematiky riadenia 

výkonnosti podniku. Je nesporné, že existuje súvislosť medzi finančnou štruktúrou podniku 

a jeho finančnou výkonnosťou. Nasledujúci text podáva stručný teoretický náhľad do riešenej 

problematiky. 

1.1 Výkonnosť podniku 

Koniec minulého storočia spája finančná teória s novými trendmi v podnikateľskej sfére. 

Prebiehajúce globalizačné procesy sa premietajú do zostrujúcej sa konkurencie na národnej aj 

medzinárodnej úrovni. Dochádza k rôznym formám integrácií na mikroekonomickej úrovni. 

Do popredia sa dostáva potreba sledovania dlhodobej prosperity podniku. Investori, akcionári 

či vrcholoví manažéri už nemajú záujem o krátkodobo dosahovanú výkonnosť. Snažia sa 

dovidieť až „za horizont“. Preto začínajú skloňovať častejšie pojmy dlhodobá vízia, rozvojové 

aktivity, výkonnosť podniku, kľúčové indikátory výkonnosti, ekonomický zisk či trhová 

hodnota podniku. 

1.1.1 Rozvojové aktivity a výkonnosť podniku  

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie pociťujú slovenské podniky globalizačné 

tlaky čoraz intenzívnejšie. Globalizáciu vnímajú ako mikroekonomický fenomén, ktorému 

podriaďujú svoje poslanie, vízie a stratégie (Kislingerová et al., 2005). Do popredia sa 

dostávajú moderné informačné a komunikačné prostriedky, ako aj nové úspornejšie, 

účinnejšie a ekologickejšie technológie. Podniky si uvedomujú existenciu otvorených trhov, 

rastúce konkurenčné tlaky, neustále zvyšujúci sa dôraz na ľudské zdroje, ich vedomosti, 

znalosti, zručnosti. Vo všeobecnosti majú dve možnosti, ako sa vysporiadať s prebiehajúcimi 

zmenami. Môžu zvoliť pasívne prispôsobovanie sa alebo aktívne zapojenie sa do 

globalizačných procesov. Prvý prístup je typický pre malé podniky s obmedzenými 

finančnými zdrojmi bez možnosti expanzie na zahraničné trhy. Druhý prístup je 

charakteristický pre väčšie podniky disponujúce dostatkom finančných zdrojov pre ďalší 

rozvoj. Jedná sa o podniky, ktoré sa aktívne zapájajú do globalizačných procesov. 

Globalizáciu nevnímajú ako hrozbu, ale ako príležitosť.  
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Podnik prechádza počas svojej existencie viacerými fázami. Ak kontinuálne investuje do 

selektívne zvolených rozvojových aktivít, prechádza jednotlivými fázami postupne a zotrváva 

tak na trhu pomerne dlho. Takýto podnik možno vo všeobecnosti označiť pojmom „výkonný“. 

Čo sa ale rozumie pod výkonnosťou podniku? Výkonnosť je relatívne široký pojem. Skrývajú 

sa za ním tak ako finančné, tak aj nefinančné ukazovatele, ktoré vytvárajú dynamický obraz 

o konkurencieschopnosti podniku a zároveň odkrývajú možnosti ďalšieho zvyšovania jeho 

výkonnosti. Výkonnosť podniku vnímaná nielen z finančnej, ale aj nefinančnej perspektívy, 

tak ide ruka v ruke s konkurencieschopnosťou podniku a je podmienená úspešne 

realizovanými rozvojovými aktivitami.  

Dosahovanie účtovného zisku a jeho maximalizácia ako hlavný cieľ podnikania už dávno nie 

je považované za vrcholový cieľ podniku. Súčasné globalizačné procesy sprevádzané 

zostrujúcou sa konkurenciou nútia manažment podniku efektívne rozpoznávať činnosti 

vytvárajúce hodnotu pre podnik. A činnosti vedúce k maximalizácii účtovného zisku nimi 

rozhodne nie sú. Rozvojové aktivity by preto mali podporovať rast výkonnosti podniku vo 

finančnej aj nefinančnej perspektíve, pričom z finančných ukazovateľov výkonnosti zohrávajú 

významnú úlohu tie, ktoré odrážajú rast ekonomického (nie účtovného) zisku podniku. 

Finanční manažéri pri sledovaní rozvoja podniku volia viaceré kľúčové indikátory 

výkonnosti, avšak začínajú sa vynárať aj ucelené systémy, ktoré hodnotia popri finančných aj 

nefinančné aspekty výkonnosti. Jedným z týchto systémov je systém RDF (Result and 

Determination Framework) – sústava výsledkov a ich determinantov. Dosiahnutie pozitívnych 

cieľov je podmienené plnením cieľov v oblasti determinantov, ktoré sa členia do štyroch 

skupín – kvalita, flexibilita, inovácia a využitie zdrojov (Tumpach, 2008). Iným uceleným 

systémom merania výkonnosti je systém BSC (Balanced Scorecard) – systém vyvážených 

ukazovateľov, ktorý dopĺňa finančné ukazovatele o hybné sily budúcej výkonnosti podniku. 

Systém ukazovateľov vychádza z vízie a stratégie podniku, pričom zahŕňa výkonnosť podniku 

meranú zo štyroch perspektív – z finančnej perspektívy, zákazníckej perspektívy, perspektívy 

interných procesov a perspektívy učenia sa a rastu. Medzi nesporné výhody implementácie 

riadenia výkonnosti podniku prostredníctvom metódy BSC sa radí procesný prístup, pružnosť 

vo vzťahu k podnikovej stratégii, synergický efekt pri dosahovaní cieľov v jednotlivých 

perspektívach, prepojenosť všetkých stupňov riadenia a konštruktívny tlak na pracovníkov 

(Kaplan, Norton, 2004a). Nadstavbou systému BSC sú diagramy stratégií (strategy maps), 

ktorých úlohou je zostaviť mapu vzájomných interakcií vedúcich k tvorbe hodnoty vo vyššie 

spomenutých perspektívach (Kaplan, Norton, 2004b). Ďalším systémom merania výkonnosti 
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podniku je francúzska koncepcia Tableu du Bord – riadiaca doska. Táto koncepcia taktiež 

zohľadňuje popri finančných ukazovateľoch aj nefinančné ukazovatele. Od predchádzajúcich 

systémov sa však líši v úrovni jej využitia. Koncepcia Tableu du Bord sa využíva na úrovni 

jednotlivých stredísk. Každé stredisko si volí indikátory výkonnosti, ktoré sleduje a riadi, 

pričom na vyššiu úroveň sa posúvajú už iba sumarizované výsledky (Tumpach, 2008). 

Tradičný spôsob merania výkonnosti zameraný na dosahovanie stanovených finančných 

cieľov už nepostačuje k udržaniu a zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku. Dynamika 

začína zohrávať významnú úlohu. A práve ucelené systémy merania výkonnosti podniku, 

ktorej sledovaním v čase možno charakterizovať rozvoj podniku, umožňujú vniesť prvok 

dynamiky do rozhodovania manažérov v smere udržania konkurenčnej výhody podniku. 

1.1.2 Finančné ukazovatele výkonnosti 

Napriek v poslednej dobe intenzívnej popularizácii (ba dokonca niekedy až glorifikácii) 

nefinančných ukazovateľov zostávajú finančné ukazovatele naďalej nenahraditeľné. Verne 

odrážajú minulé deje, podávajú retrospektívny pohľad na konkurenčné postavenie podniku 

a dokážu pomerne presne predpovedať krátkodobý vývoj podniku. Manažéri si ale začínajú 

uvedomovať, že niektoré finančné ukazovatele nemajú dostatočnú vypovedaciu schopnosť 

o výkonnosti podniku. Príkladom takéhoto ukazovateľa je hrubý zisk, ktorý vychádza 

z rozdielu účtovných výnosov a nákladov. Navyše, hrubý zisk sa vo väčšine prípadov odlišuje 

od základu dane, nakoľko v sebe zahŕňa daňovo neuznateľné náklady a výnosy. Druhou 

stránkou mince je fakt, že podniky častokrát zámerne znižujú zisk s cieľom zníženia daňovej 

povinnosti. Treba si taktiež uvedomiť, že podnik vykazujúci zisk, nemusí byť zároveň 

likvidný. Z tohto pohľadu teda dôležitejšiu úlohu zohráva tok hotovosti (cash-flow).  

Iným príkladom, kedy môže byť dosahovaná výkonnosť deformovaná, je sledovanie 

nákladov, prípadne tržieb, za predpokladu značných mikroekonomických, prípadne 

makroekonomických zmien na trhu. Vývoj účtovných (ale aj daňových) nákladov môže byť 

ovplyvnený zmenou odpisovej metódy, nárastom investícií, ale aj zmenou legislatívy a pod. 

Preto nárast nákladov sa nemusí jednoznačne spájať s poklesom výkonnosti podniku, ba práve 

naopak. Taktiež pokles tržieb na danom trhu môže byť kompenzovaný nárastom tržieb na 

inom trhu, môže sa spájať s prudkým nárastom cien vstupov, zmenou spotrebiteľského 

správania a pod. 
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Finančný manažér musí zvážiť, ktoré ukazovatele majú v prípade merania finančnej 

výkonnosti podniku značnú vypovedaciu schopnosť. Popri sledovaní vybraných ukazovateľov 

v čase je nutné venovať pozornosť taktiež faktorom, ktoré majú významný vplyv na výšku 

týchto ukazovateľov. Zhoršenie ukazovateľa neznamená jednoznačne pokles výkonnosti 

podniku, a naopak, zlepšenie ukazovateľa nemusí jednoznačne znamenať zvýšenie výkonnosti 

podniku. Medzi najčastejšie ukazovatele, ktoré charakterizujú výkonnosť podniku vo 

finančnej perspektíve, sa radia nasledovné (Závarská, 2008): 

• absolútne ukazovatele: hrubý zisk, čistý zisk, tržby, náklady, pridaná hodnota, čistý cash-

flow (tieto ukazovatele nemožno použiť na medzipodnikové porovnávanie, avšak tento 

nedostatok sa dá eliminovať ich porovnaním ku nejakej základni, napr. ku výške 

podnikových pasív; spomedzi absolútnych ukazovateľov má najvyššiu vypovedaciu 

schopnosť predovšetkým vývoj tržieb, pridanej hodnoty a cash-flow; pri zvažovaní 

ostatných ukazovateľov je nutné zohľadňovať interné a externé vplyvy o čosi 

intenzívnejšie), 

• ukazovatele rentability: najmä rentabilita aktív, rentabilita vlastného imania, rentabilita 

investovaného kapitálu, rentabilita nákladov (ukazovatele rentability majú značnú 

vypovedaciu schopnosť o výkonnosti podniku, avšak pri ich vyčísľovaní vystupuje 

v čitateli zlomku výška čistého zisku; tento fakt treba pri vyvodzovaní záverov 

zohľadniť), 

• ukazovatele aktivity: najmä obrat zásob, celkový stav zásob, doba obratu záväzkov, doba 

obratu pohľadávok, výška nedobytných pohľadávok (vývoj týchto ukazovateľov je 

vhodné porovnávať s konkurenciou v príslušnom odvetví), 

• ukazovatele likvidity: najmä okamžitá likvidita, likvidita prvého stupňa a celková 

likvidita (tieto ukazovatele majú značnú vypovedaciu schopnosť o platobnej schopnosti 

podniku a v konečnom dôsledku o finančnom zdraví podniku), 

• ukazovatele zohľadňujúce koncepciu Shareholder Value1: najmä ekonomická pridaná 

hodnota (EVA)2 a hodnota pridaná trhom (MVA)3

                                                 
1 Koncepcia shareholder value vychádza z hodnoty, ktorú podnik vytvára pre jeho vlastníkov. Táto koncepcia 
uprednostňuje takú kapitálovú štruktúru, ktorá zvyšuje túto hodnotu vypočítanú ako rozdiel medzi operatívnymi 
výnosmi a operatívnymi nákladmi vrátane nákladov na cudzí aj vlastný kapitál. 

 (tieto ukazovatele sledujú vývoj tzv. 

2 Na ekonomickú pridanú hodnotu - EVA™ - má registrovanú ochrannú známku spoločnosť Stern Stewart &Co. 
EVA (Economic Value Added) odhaduje „ekonomický“ zisk, resp. sumu, o ktorú zisk podniku prevyšuje 
požadovanú minimálnu mieru návratnosti, ktorú by mohli vlastníci a veritelia dostať, keby investovali do iných 
cenných papierov s porovnateľným rizikom.  
3 MVA (Market Value Added) je rozdielom medzi celkovou trhovou hodnotou podniku a investovaným 
kapitálom, ktorý možno vo všeobecnosti vnímať ako súčet fixných aktív a čistého pracovného kapitálu. 
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nadzisku, ktorý zostáva v rukách vlastníka podniku; postupne si razia cestu k meraniu 

finančnej výkonnosti aj v slovenských podnikoch). 

Ako už bolo vyššie spomenuté, maximalizácia zisku podniku sa podľa modernej teórie 

podnikania nepovažuje za vrcholový cieľ podniku. Manažéri sa zameriavajú na riadenie 

výkonnosti podniku, pričom výkonnosť vnímajú ako ucelený systém finančných 

a nefinančných ukazovateľov, medzi ktorými existuje určitá interakcia. Pomerne často sa 

v odborných kruhoch v súvislosti s riadením výkonnosti podniku skloňuje pojem 

konkurencieschopnosť či hodnota podniku. Z pohľadu finančnej perspektívy sa viacerí autori 

stotožňujú s koncepciou Shareholder value (hodnota pridaná vlastníkom podniku), a preto 

pokladajú za významný syntetický ukazovateľ finančnej výkonnosti práve ekonomický zisk. 

Niektorí sú dokonca zástancovia prepojenia systému BSC s koncepciou ekonomickej pridanej 

hodnoty. Sú presvedčení, že ich prepojením možno dosiahnuť značný synergický efekt 

(Horváth, 2002; Shinder, McDowell, 1999).  

Predkladaná monografia identifikuje vplyv finančnej štruktúry podniku na finančnú 

výkonnosť meranú prostredníctvom ukazovateľa rentability vlastného imania a ukazovateľa 

ekonomickej pridanej hodnoty ako jedného z hodnotových ukazovateľov založených na teórii 

riadenia tvorby hodnoty podniku. Výpočet rentability vlastného imania je všeobecne známy. 

Nejasnosti sa spájajú skôr s ukazovateľom ekonomickej pridanej hodnoty. Preto je tomuto 

ukazovateľu venovaná osobitná kapitola 1.2. 

1.1.3 Nefinančné ukazovatele výkonnosti 

Kým finančné ukazovatele poskytujú predovšetkým náhľad do minulosti, veľkou výhodou 

nefinančných ukazovateľov je ich schopnosť vypovedať o perspektíve podniku, avšak iba za 

predpokladu minimalizácie vplyvu subjektivity hodnotiteľa.  

Situácia pri vyčísľovaní nefinančných ukazovateľov je značne odlišná. Niektoré sa dajú 

vyčísliť pomerne presne (napr. fluktuácia zamestnancov), no pri odhade iných zohrávajú 

veľkú úlohu subjektívne pocity hodnotiteľa či realizované prieskumy bez náhodného výberu 

(napr. spokojnosť zákazníkov). Napriek tomu je úloha nefinančných metrík pri meraní 

podnikovej výkonnosti významná, nakoľko kladú dôraz na samotnú stratégiu naplnenia 

podnikových cieľov a nie iba na kontrolu dosahovaných výsledkov. Mnohí odborníci dokonca 

zastávajú názor, že ozdravením podniku v nefinančných perspektívach (vo vzťahu 

k zákazníkom, zamestnancom a interným procesom) dôjde automaticky k zlepšeniu hodnôt 
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sledovaných finančných ukazovateľov. Preto sú nefinančné ukazovatele minimálne tak 

dôležité ako ukazovatele finančné. 

Medzi najčastejšie používané nefinančné ukazovatele sa radia tieto: 

• sféra odbytu: výška objednávok celkom, realizované objednávky, podiel na trhu, 

spokojnosť zákazníkov, počet reklamácií či sťažností, ziskovosť na zákazníka a pod. 

(vhodnejšie sú ukazovatele, ktoré sa dajú vyčísliť presne; situáciu, resp. vývoj 

ukazovateľov je vhodné porovnávať s konkurenciou), 

• sféra výroby: využitie výrobnej kapacity, miera nepodarkovosti, odchýlky vo výrobných 

nákladoch, odchýlky od plánovanej produkcie, odchýlky v produktivite, výška investícií 

do inovácií a pod. (ukazovatele spadajúce do sféry výroby sa dajú vyčísliť presne), 

• ľudské zdroje: miera absencií, miera výskytu úrazov, náklady na školenia, fluktuácia 

kľúčových zamestnancov (z pohľadu novej ekonomiky sú ľudské zdroje považované  za 

výrobný faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje dosahovaný výkon podniku). 

1.1.4 Najčastejšie chyby spojené s meraním výkonnosti podniku 

V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je pre podnik nesmierne dôležité, aby 

zodpovedne riadil svoju výkonnosť. Preto musí disponovať súborom finančných 

a nefinančných indikátorov, ktoré čo najpresnejšie charakterizujú jeho výkonnosť. Aj keď sa 

to javí ako pomerne banálny problém, prax poukazuje na príklady, kedy manažéri zjavne 

zlyhali. Medzi najčastejšie chyby (Valášek et al., 2005) možno radiť nevhodne zvolené 

indikátory vzhľadom na odvetvie či veľkosť podniku, ďalej príliš veľké množstvo 

indikátorov, neprepojenie indikátorov so stratégiou podniku, stanovenie nereálnych cieľov 

(cieľových hodnôt indikátorov), korigovanie výkonnosti nesprávnou činnosťou a pod. 

Pre obe skupiny výkonnostných indikátorov (finančných aj nefinančných) platí, že nie je 

vhodné ani účelné, aby podnik meral príliš veľký počet týchto ukazovateľov. Kompetentní 

pracovníci môžu potom pozabudnúť na pôvodný význam ich merania a v spleti množstva 

ukazovateľov stratia prehľad, na čo sa majú sústrediť. Ťažko potom navrhujú a prijímajú 

opatrenia, ktoré by mali negatívny vývoj zvrátiť. Dôležité je preto, aby bolo zvolených iba 

niekoľko kľúčových indikátorov odrážajúcich vierohodne výkonnosť daného podniku. 

Ukazovateľ, ktorý je vhodný pre jeden podnik, nemusí byť zákonite vhodný pre iný. 

Ukazovatele, ktoré identifikujú výkonnosť podniku, sa líšia aj od odvetvia, v ktorom podnik 

pôsobí. Značný rozdiel je medzi výrobnými podnikmi a podnikmi poskytujúcimi služby, kde 
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zohrávajú ukazovatele ako spokojnosť zákazníkov či efektívnosť tímu podstatne väčšiu úlohu. 

Rozdiel je jednoznačne aj medzi malým a veľkým podnikom. Malý podnik sa musí 

prednostne zamerať na efektívne zabezpečenie základnej činnosti, a preto mu postačuje 

niekoľko ukazovateľov, ako tržby, zisk a náklady, prípadne iné.  

Výber kľúčových výkonnostných indikátorov by mal vychádzať z tzv. strategickej mapy4

Použitie účtovného zisku ako indikátora výkonnosti podniku pri súčasnej snahe o zníženie 

základu dane povedie k skresleným výsledkom. V takom prípade je vhodnejšie pre podnik 

sledovať napr. priemerné náklady kapitálu, náklady vlastného imania, ukazovatele aktivity 

a likvidity. Pri použití ukazovateľov zohľadňujúcich koncepciu shareholder value je vhodné 

postupovať metódou Capital Charge

. Jej 

tvorbu však mnohé podniky obchádzajú a preto častokrát medzi kľúčové ukazovatele zaradia 

ukazovatele navzájom sa podporujúce, navzájom sa vylučujúce, resp. ukazovatele popisujúce 

ten istý jav alebo stav. Potom sa niektoré ukazovatele stávajú zbytočnými a rozptyľujú 

pozornosť manažéra. V horšom prípade sa môže jednať o ukazovatele, kedy zlepšenie jedného 

musí zákonite viesť k zhoršeniu druhého. Zvoliť vhodný súbor výkonnostných indikátorov je 

preto nesmierne náročná úloha, ktorej úspešné naplnenie podporované schopnosťami, 

vedomosťami a intuíciou zodpovedného manažéra určite zabezpečí zvyšovanie 

konkurencieschopnosti podniku skrz kontinuálny rast jeho výkonnosti. 

5

Iným príkladom zlyhania príslušného ukazovateľa je jeho nevhodná aplikácia v praxi. 

Všeobecne by sa mohol manažér nazdávať, že napr. nižšia fluktuácia predavačov môže 

prispieť k rastu tržieb. V skutočnosti je to inak. Zvýšenie tržieb je spojené so znížením 

fluktuácie tzv. supervízorov. Taktiež podmienenie odmien zvýšenou spokojnosťou 

zákazníkov (ktorá je navyše ťažko merateľná) nie je vhodné.  

, ktorá je presnejšia a stiera nedostatky umelo zníženého 

účtovného čistého zisku (Závarská, 2007i). 

Na súbor výkonnostných indikátorov treba pozerať ako na celok, pričom nie je možné 

dosiahnuť stanovené ciele na sto percent. Plánované hodnoty ukazovateľov by mali byť reálne 

dosiahnuteľné a mala by byť stanovená jasná stratégia, ako ich dosiahnuť. V opačnom prípade 

                                                 
4 Zjednodušene sa jedná o strategické ciele vrátane väzieb medzi nimi.  
5 Ukazovateľ EVA sa vypočíta ako rozdiel medzi čistým operatívnym ziskom a nákladmi kapitálu. Do výpočtu 
čistého operatívneho zisku sa zahŕňa výsledok hospodárenia súvisiaci s hlavnou podnikateľskou činnosťou 
podniku (core business) vrátane platených úrokov ako výnos patriaci veriteľom. 
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hrozí, že podnik bude korigovať činnosť, ktorá v skutočnosti výkonnosť podniku vôbec 

neovplyvňuje. 

Riadenie podnikovej výkonnosti by malo byť prepojené s podnikovou stratégiou. Výber 

kľúčových indikátorov by mal vychádzať zo strategickej mapy a pre každý ukazovateľ by 

mala byť identifikovaná činnosť, prípadne činnosti, ktorými možno daný ukazovateľ 

korigovať. Riadenie podnikovej výkonnosti by malo byť preto zamerané na dlhší časový 

horizont, t. j. podnik by sa mal zameriavať predovšetkým na sledovanie dlhodobej 

výkonnosti. Prax je však značne odlišná. Dôvodom sú najmä rýchlo meniace sa podmienky na 

trhu, pomerne krátka životnosť podnikov a taktiež aj manažérov v dôsledku intenzívnej 

konkurencie. Manažéri často pristupujú k výkonnosti podniku spôsobom: „Lepší vrabec 

v hrsti, ako holub na streche“. V dôsledku obavy o stratu zamestnania uprednostňujú 

krátkodobé výsledky pred dlhodobými. Ťažko totiž vysvetľujú, že opatrenia, ktoré navrhujú, 

sú navrhnuté správne, avšak prejavia sa až o desať rokov. Takýmto tvrdeniam 

nezainteresovaní ťažko uveria a preto ostávajú manažéri nepochopení. V obave o stratu 

príjmu, prípadne odmien, siahajú po krátkodobých riešeniach. Vhodné je teda nájsť aspoň 

nejaký kompromis medzi krátkodobou a dlhodobou výkonnosťou. 

Súbor výkonnostných indikátorov by mal byť tvorený tak ako finančnými, tak aj 

nefinančnými ukazovateľmi. Kým finančné ukazovatele spĺňajú funkciu spätného zrkadla, 

nefinančné ukazovatele dokážu relatívne presne identifikovať perspektívu podniku. 

Zástancovia moderných konceptov merania podnikovej výkonnosti navyše tvrdia, že 

ozdravením podniku v nefinančných perspektívach dôjde k zlepšeniu finančnej výkonnosti.  

  


