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2.3 Analýza výberovej vzorky 

Podniky tvoriace výberovú vzorku vykonávajú prevažujúcu činnosť v oblasti nákladnej 

cestnej dopravy, ktorá najmä v súvislosti s prebiehajúcim globalizačnými procesmi zohráva  

významnú úlohu v národnom hospodárstve nielen z mikroekonomického, ale aj 

makroekonomického hľadiska. V prvej časti tejto podkapitoly je analyzovaná situácia 

v nákladnej cestnej doprave. Nasleduje základná analýza výberovej vzorky, ako aj vertikálna 

a horizontálna analýza súvahy podnikov vo výberovej vzorke. V rámci výskumu bola 

identifikovaná výkonnosť podnikov, boli preverené základné pravidlá financovania 

a analyzovaná štruktúra zdrojov financovania majetku podnikov vo výberovej vzorke. 

2.3.1 Nákladná cestná doprava ako súčasť terciárneho sektora 

Nákladná cestná doprava (trieda H 49.41) spadá podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2 do sekcie H „Doprava a skladovanie“, divízia 49 „Pozemná 

doprava a doprava potrubím“, skupina 49.4 „Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby“. 

Trieda Nákladná cestná doprava zahŕňa všetky druhy prepravy tovaru na cestách.  

Podľa štatistického zisťovania Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

(http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/preprava_nakl.htm#k3) sa v roku 2008 

prepravovalo až 80 % tovaru (meraného v tisícoch ton) prostredníctvom nákladnej cestnej 

dopravy. Tak ako kontinuálne stúpa množstvo tovaru v tonách prepravovaného po cestných 

komunikáciách, stúpa aj prepravný výkon nákladnej cestnej dopravy (meraný v miliónoch ton 

na 1 km). Percentuálne zastúpenie nákladnej cestnej dopravy v prepravnom výkone v roku 

2008 sa oproti roku 1995 zvýšilo z 63,7 % na 73,9 %. Ďalšie relevantné informácie 

zachytávajúce porovnanie jednotlivých druhov dopráv tovaru obsahuje príloha 1.  

V prílohe 2 je zachytený vývoj hrubého domáceho produktu a prepravných výkonov 

nákladnej dopravy (nielen cestnej) od roku 1995 do roku 2007. Na základe výstupu 

štatistického zisťovania Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je zrejmé, že od 

roku 1997 prepravné výkony merané v miliónoch ton na 1 kilometer narastajú. Oproti roku 

2007 sa jedná o takmer 27 percentné zvýšenie prepravných výkonov. (http://www.telecom. 

gov.sk/files/statistika_vud/makro_uk.htm) 

 

http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/preprava_nakl.htm#k3�
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Vývoj prepravy tovaru nákladnou cestnou dopravou, ako aj vývoj prepravných výkonov, 

v rokoch 1995, 2000, 2004 ž 2008 v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu 

zachytáva príloha 3. Z grafickej interpretácie jednotlivých hodnôt je zreteľné, že nákladná 

cestná doprava je zameraná na vnútroštátnu prepravu tovaru. Z grafov je tiež zrejmé, že 

v priebehu času dochádza k zvyšovaniu prepravy tovaru v rámci medzinárodnej dopravy. 

Oproti roku 2000 sa množstvo tovaru prepraveného v rámci medzinárodnej dopravy zvýšilo 

až o 189 %. Taktiež rastie preprava tovaru na objednávku, a naopak, klesá preprava na vlastné 

účely. Preprava tovaru nákladnou cestnou dopravou na cudzie účely sa oproti roku 2005 

zvýšila o 116 %. Naopak, preprava tovaru nákladnou cestnou dopravou na vlastné účely 

(napr. zásobovanie vlastnej predajne) sa oproti roku 2005 znížila o 55 %. 

V 1. štvrťroku 2009 bolo zamestnaných v sekcii Doprava a skladovanie 157 500 osôb, pričom 

v celom národnom hospodárstve bolo evidovaných 2 388 200 zamestnaných osôb. Táto sekcia 

zamestnáva 6,6 % pracujúcich. Je z pomedzi 21 sekcií v poradí šiestou sekciou, čo do počtu 

zamestnaných osôb. Predbieha ju sekcia C (Priemyselná výroba), sekcia G (Veľkoobchod 

a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov), sekcia F (Stavebníctvo), sekcia O 

(Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie) a sekcia P (Vzdelávanie) 

(http://portal.statistics.sk/showdoc.do? docid=17681). Priemerná mesačná mzda v sekcii H za 

obdobie január až máj 2009 predstavovala 683,93 EUR (http://portal.statistics.sk/showdoc.do? 

docid=16415). Následkom finančnej krízy došlo v sekcii H ku koncu apríla 2009 k 

medziročnému poklesu tržieb o 17,3 %. Po znovu oživení výroby a obchodu je možné 

predpokladať postupné zvyšovanie tržieb (NBS, 2009). Vývoj tržieb za vlastné výkony 

a tovar v sekcii H v roku 2009 od januára do mája zachytáva tabuľka 8. 

Tabuľka 8: Tržby za vlastné výkony a tovar v roku 2009 až 2011 – sekcia H 

Štatistická 
klasifikácia    SK 

NACE Rev. 2 

Sekcia H Divízia 49 Divízia 50 Divízia 51 Divízia 52 Divízia 53 

Doprava a 
skladovanie 

Pozemná 
doprava 

a doprava 
potrubím 

Vodná 
doprava 

Letecká 
doprava 

Skladové 
a pomocné 
činnosti v 
doprave 

Poštové 
služby 

a služby 
kuriérov 

Merná jednotka mil. 
EUR index mil. 

EUR index mil. 
EUR index mil. 

EUR index mil. 
EUR index mil. 

EUR index 

Rok 
2009 

január 407,2 83,7 230,3 82,8 3,3 119,1 23,2 103 114,1 79,4 36,3 92,4 

február 460,6 89,3 249,8 86,2 3,6 106,3 28,1 149,5 144,2 85,5 34,8 99,1 

marec 437 83,5 240,8 83 2,3 67,4 19,5 70 135,7 80,9 38,6 113,8 

apríl 432,7 82,7 236,9 82,7 2,9 83,6 20 81,9 138,1 79,6 34,8 98,6 

máj 430,9 81,5 244,2 84,9 2,7 51,5 25,2 78,2 126,6 74,2 32,2 97,8 

jún 448,9 83,3 237,1 81,4 3,1 69,4 34,0 82,3 139,7 84,6 34,9 94,1 

júl 484,5 89,2 244,6 87,5 4,0 109,6 60,1 118,9 141,5 81,9 34,3 94,0 
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Štatistická 
klasifikácia    SK 

NACE Rev. 2 

Sekcia H Divízia 49 Divízia 50 Divízia 51 Divízia 52 Divízia 53 

Doprava a 
skladovanie 

Pozemná 
doprava 

a doprava 
potrubím 

Vodná 
doprava 

Letecká 
doprava 

Skladové 
a pomocné 
činnosti v 
doprave 

Poštové 
služby 

a služby 
kuriérov 

Merná jednotka mil. 
EUR index mil. 

EUR index mil. 
EUR index mil. 

EUR index mil. 
EUR index mil. 

EUR index 

august 463,2 89,1 238,0 88,6 3,6 91,7 46,5 80,6 145,8 92,7 29,4 90,1 

september 476,7 86,1 254,2 89,1 3,4 89,8 18,4 37,2 165,1 93,5 35,7 92,4 

október 474,5 83,6 259,0 85,8 4,0 105,8 11,4 46,2 161,1 83,2 39,0 90,0 

november 467,4 91,4 256,3 90,7 3,8 139,6 11,5 48,6 159,1 97,1 36,7 95,3 

december 427,3 95,0 231,6 100,1 2,6 62,4 2,5 11,2 151,5 104,9 39,1 83,3 

Rok 
2010 

január 417,6 102,5 234 101,6 2,4 73,3 12,7 54,6 129 113,1 39,5 108,8 

február 440,7 95,7 246,6 98,7 2,2 60,2 1,4 5 153,6 106,5 36,9 106,2 

marec 489,2 112 264,3 109,7 2,8 121,5 1,9 9,8 177,9 131 42,4 109,8 

apríl 478,6 110,6 265,1 111,9 4,7 164 2,9 14,4 167,7 121,5 38,2 109,7 

máj 476,8 110,7 266,1 108,9 3,5 129,2 5,4 21,5 164,2 129,7 37,6 117 

jún 499 111,2 270,6 114,1 2,8 89,6 2,4 6,9 185,3 132,6 38,1 109,1 

júl 500,2 103,2 267,8 109,5 3,4 84,2 3,3 5,5 190,8 134,8 34,8 101,7 

august 461,6 99,6 249,7 104,9 4,1 113,4 2,7 5,9 170,9 117,3 34,1 116,1 

september 506,9 106,3 274,6 108 3,8 113 2,6 14 189,4 114,7 36,5 102,2 

október 531,3 112 280,5 108,3 3,6 89,4 15,6 136,4 192 119,2 39,6 101,6 

november 501,6 107,3 269 105 4,5 119,1 2,4 20,9 185,9 116,8 39,8 108,3 

december 489,8 114,6 258,9 111,8 2,8 110,1 2,7 104,9 186,2 122,9 39,2 100,2 

Rok 
2011 

január 448,3 107,4 247,8 105,9 3 125,1 3,5 27,6 151,5 117,4 42,6 107,9 

február 495,8 112,5 277,5 112,6 2,8 126,8 2,7 192,1 174,6 113,6 38,2 103,5 

marec 569,9 116,5 319,2 120,8 3,1 112,5 4,5 233,6 200,4 112,6 42,8 101 

apríl 532,2 111,2 302,5 114,1 2,8 58,9 4,4 151,1 181,8 108,4 40,8 106,8 

máj 544,1 114,1 300,9 113,1 6,9 196,2 5,1 93,6 191,7 116.8 39,5 105 
Zdroj: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16388>, <http://portal.statistics.sk/showdoc.do? 

docid=21112>, <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=32195> 

Tržby za vlastné výkony a tovar v divízii 49 fluktuujú v roku 2009 v rozmedzí od 230 do 259 

mil. EUR ku koncu roka, avšak index zachytávajúci medziročnú zmenu poukazuje na pokles 

tržieb oproti tomu istému obdobiu roku 2008 s výnimkou mesiaca október a november 2009. 

V roku 2010 došlo k oživeniu ekonomiky, čo sa prejavilo aj zvýšením tržieb v divízii 49. 

Výrazné zmeny vo fluktuácii tržieb zaznamenala v sledovanom období vodná a letecká 

doprava, kedy medziročný index vykazoval razantný pokles.  

Hospodárska kríza preverila konkurencieschopnosť podnikov pôsobiacich v nákladnej cestnej 

doprave. Výrazný prepad tržieb spôsobený recesiou národného hospodárstva bol vystriedaný 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16388�
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od roku 2010 pozvoľným nárastom. V predchádzajúcom (predkrízovom) období (roky 2003 – 

2007) vykazovala nákladná doprava27

Tabuľka 9: Tržby za nákladnú dopravu v bežných cenách 

 postupný nárast tržieb, ako zachytáva tabuľka 9.  

Nákladná 
doprava 

Tržby bez DPH v bežných cenách  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
mil. Sk 38 758 36 944 37 680 41 077 48 367 70 373 66 849 
index - 0,95 1,02 1,09 1,18 1,45 0,95 

Zdroj: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3640> 
 
Tak ako iné podnikateľské subjekty, tak aj podniky s prevažujúcou činnosťou v nákladnej 

cestnej doprave sú nútené reagovať na silnejúce konkurenčné tlaky. Ich konkurenčnou 

výhodou sa môže stať široký, prípadne aj úzko špecializovaný sortiment ponúkaných služieb, 

ďalej kvalita poskytnutých služieb, dodržiavanie dohodnutých termínov a pod. Dosiahnutie 

a udržanie konkurenčnej výhody vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. V podstate 

nezáleží na tom, či sa jedná o investíciu do kúpy dlhodobého hmotného majetku (napr. ťahač, 

náves, cisterna), alebo o investíciu do informačného systému zabezpečujúceho dodržiavanie 

v zmluve dohodnutých termínov, prípadne o investíciu do ľudskej zložky podniku vo forme 

rôznych druhov poukážok, preplatenia časti zájazdu či investície do podnikového zariadenia 

pre oddych zamestnancov a rodinných príslušníkov. 

Podniky podnikajúce v oblasti nákladnej cestnej dopravy získavajú potrebné finančné 

prostriedky z rôznych zdrojov. Nakoľko prevažnú väčšinu dlhodobého majetku tvorí hmotný 

majetok, presnejšie samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, do úvahy pripadá 

z externých cudzích zdrojov financovania predovšetkým lízing a bankový úver. Vývoj objemu 

obchodov na lízingovom trhu nákladných vozidiel, ťahačov, prívesov a úžitkových 

automobilov zachytáva tab. 10. 

Tabuľka 10: Lízing nákladných vozidiel, ťahačov a prívesov 

Medziročný vývoj 
Objem obchodov Zmena 

2009/2008 
Zmena 

2008/2007 v mil. EUR 
1Q 2009 1Q 2008 1Q 2007 % % 

Objem obchodov celkom 
z toho: 

333 
 

616 
 

514 
 

-45,9 
 

19,8 
 

Nákladné vozidlá, ťahače, prívesy 
Podiel na celkovom objeme obchodov 

43 
12,9 % 

134 
21,8 % 

123 
23,9 % 

-67,9 
- 

8,9 
- 

Úžitkové automobily 
Podiel na celkovom objeme obchodov 

56 
16,8 % 

105 
17,0 % 

82 
16,0 % 

-46,7 
- 

28,0 
- 

Zdroj: ALSSR (2009) 

                                                 
27 Radí sa sem nielen nákladná cestná doprava, ale aj ostatné druhy nákladnej dopravy, ako železničná a letecká 
doprava. Tržby sú uvedené v bežných cenách bez DPH.  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3640�
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Ďalším, pomerne rozšíreným externým cudzím zdrojom financovania je bankový úver. Podľa 

údajov Národnej banky Slovenska ku koncu mája 2009 poskytli komerčné banky 

nefinančným subjektom v sekcii H, divízia 49 „Pozemná doprava a doprava potrubím“ úvery 

vo výške 619,54 mil. EUR. Z toho krátkodobé úvery do jedného roku predstavovali 41,8 %, 

strednodobé úvery do 5 rokov 25,9 % a dlhodobé úvery nad 5 rokov 32,3 %. 

(www.nbs.sk/_img/Documents/STATIST/ZSU/v31-01) 

Okrem spomínaných finančných zdrojov sú podnikom k dispozícii aj iné alternatívy. Nakoľko 

podniky v triede Nákladná cestná doprava pôsobia v terciárnej sfére, finančné prostriedky 

možno uvoľniť vybudovaním efektívneho logistického systému. Ďalším nie menej 

významným zdrojom je financovanie zo zisku a odpisov. Niektoré podniky môžu siahnuť aj 

po formách rizikového kapitálu, ktoré sa však zvyčajne spájajú so znížením rozhodovacej 

právomoci a znížením kontroly nad podnikom. 

2.3.2 Základná analýza podnikov vo výberovej vzorke 

Podniky vo výberovej vzorke patria podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2 do sekcie H – „Doprava a skladovanie“, podtrieda 49.41.0 „Nákladná cestná 

doprava“. Účtovné výkazy potrebné k realizácii výskumu boli získané z databázy spoločnosti 

Creditinfo Slovakia, s. r. o. Všetky podniky výberovej vzorky majú právnu formu podnikania 

spoločnosti s ručením obmedzeným. Účtovné údaje boli čerpané z účtovných závierok za rok 

2007. Ako ďalšie požiadavky na zostavenie výberovej vzorky boli stanovené nasledovné 

kritériá: kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, kladná hodnota vlastného imania 

a nenulová výška záväzkov. 

Do výberovej vzorky bolo zaradených 120 podnikov, avšak po kontrole účtovných dát bol 

jeden podnik vylúčený z dôvodu chybnej účtovnej závierky (aktíva prevyšovali pasíva). Vo 

výberovej vzorke tak zostalo 119 podnikov s priemerným počtom zamestnancov 33. Okrem 

jedného podniku všetky podniky výberovej vzorky spadajú do kategórie malých a stredných 

podnikov28

                                                 
28 Pre rozčlenenie podnikov bola využitá klasifikácia malých a stredných podnikov podľa Európskej komisie 
Commission Recommendation 2003/361/EC, platná od 1. 1. 2005. Mikro podnik zamestnáva menej než 10 
zamestnancov, malý podnik zamestnáva do 50 zamestnancov a stredný podnik zamestnáva do 250 
zamestnancov. Pri zostavovaní histogramu neboli brané do úvahy ďalšie hraničné hodnoty, ako ročný obrat 
a ročná bilančná suma.  

. Prevažná časť podnikov (60 podnikov) patrí do kategórie malých podnikov. 

Ďalších 40 podnikov spadá do kategórie mikro podnikov. 17 podnikov sa radí medzi stredné 

podniky. Jeden podnik zamestnáva v priemere 374 zamestnancov, a preto sa radí medzi veľké 
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podniky. Percentuálne zastúpenie podnikov vo výberovej vzorke podľa veľkosti znázorňuje 

graf 3. 

 
Graf 3: Členenie podnikov výberovej vzorky podľa veľkosti 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý tabuľkový procesor MS Excel 2003 

Početnosti podnikov v jednotlivých intervaloch podľa počtu zamestnancov zachytáva 

nasledovný histogram (graf 4). 84,9 % podnikov (101 podnikov) zamestnáva do 40 

zamestnancov. Päť podnikov zamestnáva v priemere 75 zamestnancov, 10 podnikov 

zamestnáva v priemere 125 zamestnancov, 2 podniky v priemere 175 zamestnancov a jeden 

podnik 374 zamestnancov. 

 
Graf 4: Histogram počtu zamestnancov vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Výberová vzorka je tvorená podnikmi so sídlom na území Slovenskej republiky. Percentuálny 

počet podnikov so sídlom v príslušnom samosprávnom kraji Slovenskej republiky zachytáva 

graf 5. 
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Graf 5: Členenie podnikov výberovej vzorky podľa sídla 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý tabuľkový procesor MS Excel 2003 

Jednou z podmienok zostavenia výberovej vzorky bol vykazovaný kladný výsledok 

hospodárenia za účtovné obdobie. Preto ukazovatele rentability dosahujú kladnú hodnotu. 

Nasledujúce grafy zachytávajú vybrané ukazovatele výkonnosti podnikov vo výberovej 

vzorke. 

 
Graf 6: Analýza produkčnej sily podnikov vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
 

Z grafu 6 vyplýva, že dva podniky vykazujú vyššiu produkčnú silu, než 50 %. Jeden podnik 

60,9 % a druhý dokonca 388,6 %. Tento údaj je však značne skreslený, nakoľko podnik 

vykazuje záporný výsledok hospodárenia minulých rokov znižujúci celkovú sumu pasív. 

Prevažná väčšina podnikov vykazuje produkčnú silu do 10 %  (60,5 %, 72 podnikov). 

V každom ďalšom intervale početnosť podnikov postupne klesá. 
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Obdobným spôsobom bola vykonaná aj analýza rentability aktív (graf 7) vypočítanej ako 

podiel čistého zisku na celkových aktívach. Tento ukazovateľ udáva, akú výšku čistého zisku 

vyprodukuje jedna peňažná jednotka aktív. Kým v prípade produkčnej sily nebol zohľadnený 

zdroj financovania podnikového majetku, v prípade rentability aktív už štruktúra pasív 

zohráva významnú úlohu. Najpočetnejšia skupina podnikov (49,6 %, 59 podnikov) spadá do 

intervalu rentability aktív od 0 do 5 %. Na sto peňažných jednotiek aktív pripadá čistý zisk vo 

výške do 5 peňažných jednotiek. Početnosť podnikov v nasledujúcich intervaloch prudko 

klesá. 

 
Graf 7: Analýza rentability aktív podnikov vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Ďalším výkonnostným indikátorom je rentabilita vlastného imania. Preto bol zostavený tiež 

histogram rentability vlastného imania (graf 8). Dva podniky vykazovali rentabilitu vlastného 

imania vyššiu než 120 %. Jednalo sa o tie isté podniky, ktoré dosahovali produkčnú silu 

vyššiu než 50 %. Najväčšia časť podnikov vykazovala rentabilitu vlastného imania do 10 %. 

 
Graf 8: Analýza rentability vlastného imania podnikov vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie,  použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Ďalším z ukazovateľov finančnej výkonnosti podniku je obrat aktív, ktorý udáva výšku tržieb 

na jednu peňažnú jednotku aktív. Rozčlenenie podnikov vo výberovej vzorke podľa obratu 

aktív znázorňuje nasledujúci histogram (graf 9), z ktorého vyplýva, že prevažná väčšina 

podnikov (55,5 %, 66 podnikov) vyprodukuje na jednu peňažnú jednotku aktív tržby 

v rozmedzí od jednej do dvoch peňažných jednotiek. Iba 9,24 % podnikov (11 podnikov) 

vykazuje obrat aktív pod 1,00.  

 
Graf 9: Analýza obratu aktív podnikov vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Histogramy vybraných ukazovateľov finančnej výkonnosti podnikov vo výberovej vzorke 

graficky znázorňujú počty podnikov v jednotlivých intervaloch hodnôt týchto ukazovateľov, 

avšak nezohľadňujú extrémne vysoké hodnoty. Preto bola vypočítaná popisná štatistika 

jednotlivých premenných po vylúčení podnikov dosahujúcich odľahlé hodnoty Popisnú 

štatistiku vybraných ukazovateľov finančnej výkonnosti zachytáva tabuľka 11. 

Tabuľka 11: Popisná štatistika ukazovateľov finančnej výkonnosti 

Ukazovateľ Interval 
hodnôt 

Počet 
podnikov Minimum Maximum Priemer 

Smerodajná 
chyba 

priemeru 

Smerodajná 
odchýlka Rozptyl 

Produkčná 
sila  0 – 0,5 117 0,00 0,49 0,1126 0,00919 0,09944 0,010 
Rentabilita 
aktív 0 – 0,5 118 0,00 0,45 0,0816 0,00862 0,09364 0,009 
Rentabilita 
vlastného 
imania 

0 – 1,2 117 0,00 1,12 0,3114 0,02581 0,27921 0,078 

Obrat aktív 0 – 5,5 118 0,00 5,13 1,8458 0,08011 0,87018 0,757 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Na základe výsledkov popisnej štatistiky možno vyvodiť nasledovný záver: Priemerný podnik 

vo výberovej vzorke vykazuje produkčnú silu 11,26 %, rentabilitu aktív 8,16 %, rentabilitu 

vlastného imania 31,14 % a obrat aktív 1,85. Smerodajná odchýlka je pomerne vysoká 

v prípade rentability vlastného imania a obratu aktív. Preto tieto dve hodnoty možno brať do 

úvahy len okrajovo. Naopak, smerodajná chyba priemeru merajúca rozptýlenosť štatistík je 

relatívne nízka.  

Porovnaním priemeru a mediánu (50 % percentil) možno konštatovať, že pri vzostupnom 

usporiadaní hodnôt sledovaných premenných dosahuje 60.-ty podnik v poradí (rozdeľujúci 

výberovú vzorku na dve rovnaké polovice) hodnotu finančného ukazovateľa nižšiu než je 

priemerná hodnota (tab. 12). 

Tabuľka 12: Priemer a percentily ukazovateľov finančnej výkonnosti 

Ukazovateľ Interval 
hodnôt 

Počet 
podnikov 

25 % 
percentil 

50 % 
percentil 

Aritmetický 
priemer 

75 % 
percentil 

Produkčná sila  0 – 0,5 117 0,0450 0,0765 0,1126 0,1614 
Rentabilita aktív 0 – 0,5 118 0,0138 0,0492 0,0816 0,1202 
Rentabilita vlastného 
imania 0 – 1,2 117 0,0745 0,2388 0,3114 0,4732 

Obrat aktív 0 – 5,5 118 1,3116 1,6909 1,8458 2,2087 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

2.3.3 Analýza základných pravidiel financovania vo výberovej vzorke 
 
Na základe účtovných údajov výberovej vzorky bolo preverené pravidlo vertikálnej finančnej 

štruktúry, zlaté pravidlo financovania a zlaté bilančné pravidlo. Pozornosť bola venovaná aj 

vybraným finančným ukazovateľom. 

Pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry 

Pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry známe aj pod názvom zlaté pravidlo vyrovnania rizík 

sa týka výlučne štruktúry finančných zdrojov. Podľa tohto pravidla by mal byť pomer 

cudzieho a vlastného kapitálu 1 : 1. Inými slovami, podiel cudzích zdrojov na celkových 

pasívach by sa mal pohybovať okolo 50 %. Histogram (graf 10) znázorňuje početnosť 

podnikov v jednotlivých intervaloch výšky podielu cudzích zdrojov na podnikových pasívach. 

Finančná teória udáva optimálnu hodnotu 50 %. V niektorých odvetviach je prípustná aj 

vyššia hodnota. Podtrieda odvetvovej klasifikácie ekonomických činností H 49.41.0 

„Nákladná cestná doprava“ je charakteristická vyšším podielom dlhodobého hmotného 

majetku, preto aj zadlženosť môže dosahovať vyššie hodnoty. Dlhodobý hmotný majetok sa 



 88 

CZ/A

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

morálne opotrebováva pomalšie, než nehmotný majetok. Ako možno vidieť na histograme, 

87,4 % podnikov (104 podnikov) vykazuje vyšší podiel zadlženosti než 50 %. Naopak, len 

12,6 % podnikov (15 podnikov) vykazuje podiel zadlženosti nižší než 50 %. Najväčšiu 

skupinu (31,9 %, 38 podnikov) tvoria podniky, ktorých zadlženosť spadá do intervalu od 80 

do 90 %. Všetky tieto podniku vykazujú zisk a len 6 podnikov vykazuje záporný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. Priemerná produkčná sila tejto skupiny podnikov je 7,3 %. 

 
Graf 10: Analýza podielu cudzích zdrojov na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Podniky vo výberovej vzorke dosahujú priemernú zadlženosť 71,82 %. Treba však 

pripomenúť, že podniky zaradené do výberovej vzorky museli spĺňať podmienku kladného 

výsledku hospodárenia v bežnom účtovnom období. Preto majú širšie možnosti získania 

externých zdrojov, a preto sa aj častejšie zadlžujú. Minimálna zadlženosť týchto podnikov je 

10 %, maximálna 100 %. Podnik vykazujúci 100 % zadlženosť má neuhradenú stratu 

minulých rokov vo výške 88,1 % celkových pasív. Medián celkovej zadlženosti dosahuje 

hodnotu 77 %, čo je o niekoľko percent viac než priemerná hodnota. Smerodajná odchýlka je 

však pomerne vysoká, dosahuje hodnotu až 20,3 %. 

Naopak, smerodajná chyba priemeru odhadujúca 

chybu štatistík je pomerne nízka – len 1,9 %. Graf 

11 zachytáva dolný kvartil, horný kvartil a medián 

(tzv. škatuľka), dolnú a hornú anténu. Popisná 

štatistika ukazovateľa zadlženosti je zhrnutá 

v tabuľke 13. 

Graf 11: Boxplot – ukazovateľ CZ/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Tabuľka 13: Popisná štatistika ukazovateľa zadlženosti 
CZ/A (119 podnikov, 0 chýbajúcich) 

Priemer 0,7182 Rozpätie 0,99 
Smerodajná chyba priemeru 0,01862 Minimum 0,01 
Medián 0,7700 Maximum 1,00 
Smerodajná odchýlka 0,20316 

Percentily 
25 % 0,6400 

Rozptyl 0,041 50 % 0,7700 
  75 % 0,8700 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Zlaté pravidlo financovania 

Zlaté pravidlo financovania je pravidlom horizontálnej majetkovo-finančnej štruktúry. Podľa 

tohto pravidla by mal byť pomer dlhodobého kapitálu a dlhodobo viazaného majetku vyšší 

alebo rovný jednej. Za dlhodobý kapitál (DK) je považované vlastné imanie, dlhodobé 

záväzky, dlhodobé bankové úvery a rezervy. Dlhodobo viazaným majetkom je neobežný 

majetok (NM). Nasledujúci histogram (graf 12) znázorňuje početnosť podnikov 

v jednotlivých intervaloch podielu dlhodobého kapitálu na neobežnom majetku. Štatistický 

softvér vylúčil osem podnikov z výberovej vzorky, nakoľko nevykazovali neobežný majetok 

v súvahe (delenie nulou). Deväť podnikov vykazovalo podiel vyšší než 2,75.  

 
Graf 12: Analýza podielu dlhodobého kapitálu na neobežnom majetku podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Ako možno vidieť na histograme, 64,9 % podnikov (72 podnikov) kryje aj časť obežného 

majetku dlhodobým kapitálom. Zvyšných 35,1 % podnikov kryje neobežný majetok 

krátkodobými zdrojmi. Niektoré podniky sú silne prekapitalizované, iné silne 

podkapitalizované. Vo všeobecnosti však najpočetnejšia skupina spadá do intervalu od 1 do 

1,25, čo je ideálne rozpätie. Priemerný podiel dlhodobého kapitálu na neobežnom majetku 

v intervale od 0,5 do 2 je 1,15. 
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Zlaté bilančné pravidlo 

Podľa užšieho poňatia zlatého bilančného pravidla (jedná sa o pravidlo horizontálnej 

majetkovo-finančnej štruktúry) by mal byť neobežný majetok (NM) financovaný vlastným 

imaním (VI). Pomer NM/VI by sa mal blížiť jednej (graf 13). Ak je pomer vyšší než jedna, 

potom je časť neobežného majetku financovaná cudzím kapitálom (otázka znie, či 

krátkodobým alebo dlhodobým). Ak je pomer nižší než jedna, potom je časť obežného 

majetku financovaná vlastným kapitálom. Podľa širšieho poňatia zlatého bilančného pravidla 

sa vychádza z podielu neobežného majetku a dlhodobého kapitálu daného súčtom vlastného 

imania a dlhodobých cudzích zdrojov. Tento pomer by sa mal taktiež rovnať jednej. Jedná sa 

o obrátený ukazovateľ ku ukazovateľu zlatého pravidla financovania. 

 
Graf 13: Analýza podielu neobežného majetku na vlastnom imaní podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Z histogramu (graf 13) jednoznačne vyplýva, že vlastné imanie kryje neobežný majetok len 

v prípade 29,4 % podnikov (35 podnikov). V týchto podnikoch je časť obežného majetku 

krytá vlastným imaním. Takéto podniky sa považujú za prekapitalizované. V ostatných 

podnikoch (70,6 %) je neobežný majetok krytý z časti cudzími zdrojmi a ako vyplynulo 

z predchádzajúceho histogramu, 35,1 % podnikov kryje neobežný majetok krátkodobými 

cudzími zdrojmi. 
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Ukazovatele likvidity 

Na základe dostupných účtovných dát nebolo možné vypočítať solventnosť29 podnikov vo 

výberovej vzorke. Na druhej strane výšku pracovného kapitálu je možné vypočítať, ale 

hodnota tohto ukazovateľa za daných podmienok stráca svoje opodstatnenie. Preto boli 

analyzované iba ukazovatele likvidity prvého, druhého a tretieho stupňa. Hodnota likvidity 

prvého stupňa30 by sa mala pohybovať v rozmedzí od 0,9 do 1, hodnota likvidity druhého 

stupňa31 v rozmedzí od 1,0 do 1,5 a hodnota likvidity tretieho stupňa32

 

 v rozmedzí od 1,5 do 

2,5. Jednotlivé histogramy sú zachytené v grafoch 14, 15 a 16. 

Graf 14: Analýza celkovej likvidity vo výberovej vzorke 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

  Z grafu 14 vyplýva, že najpočetnejšia skupina podnikov (33,6 %, 40 podnikov) 

vykazuje ukazovateľ celkovej likvidity v rozmedzí od 1 do 1,5. Do optimálneho intervalu od 

1,5 do 2,5 spadá 24,4 % podnikov (29 podnikov). Treba zdôrazniť, že podniky s vysokým 

stupňom likvidity zbytočne viažu finančné prostriedky v obežnom majetku. Naopak, podniky 

s nízkym stupňom likvidity sa môžu dostať pri neriešení situácie do finančných problémov. 

                                                 
29 Solventnosť daná podielom finančných účtov na okamžite splatných záväzkoch by sa mala pohybovať 
v rozmedzí od 0,3 do 1. Ideálna je hodnota 1, kedy finančné účty plne kryjú okamžite splatné záväzky. 
30 Likvidita prvého stupňa (okamžitá, pohotová likvidita) poukazuje na schopnosť podniku kryť krátkodobý 
cudzí kapitál najlikvidnejšími aktívami. Vypočíta sa ako pomer finančných účtov a krátkodobého kapitálu. 
31 Likvidita druhého stupňa (bežná likvidita) daná podielom súčtu finančných účtov a krátkodobých pohľadávok 
na krátkodobom cudzom kapitáli by mala dosahovať hodnoty od 1,0 do 1,5. 
32 Likvidita tretieho stupňa (celková likvidita) udáva, koľkokrát by bol podnik schopný splatiť všetky krátkodobé 
záväzky, keby všetok svoj obežný majetok premenil na hotovosť. Ak je hodnota ukazovateľa menšia než jedna, 
potom je časť dlhodobého majetku financovaná krátkodobými cudzími zdrojmi. 
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Nasledujúci histogram (graf 15) zachytáva početnosť podnikov v jednotlivých intervaloch 

bežnej likvidity. Optimálna hodnota bežnej likvidity sa nachádza v rozmedzí od 1 do 1,5. 

Túto podmienku spĺňa  29,4 % podnikov (35 podnikov). Jeden podnik dokonca vykazuje 

záporný ukazovateľ, čo bolo ovplyvnené prečerpaním bežného účtu v banke. 

 
Graf 15: Analýza bežnej likvidity vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

V rámci výskumu bol zostavený aj histogram pohotovej likvidity (graf 16). Z grafu 16 je 

zrejmé, že 28,6 % podnikov (34 podnikov) dosahuje optimálne hodnoty pohotovej likvidity 

v rozmedzí od 0,2 do 0,8. Najpočetnejšia skupina (48,7 %, 58 podnikov) vykazuje ukazovateľ 

v rozmedzí od 0 do 0,2. Tento jav je ovplyvnený čiastočne aj odvetvím, v ktorom podniky 

pôsobia. V štruktúre majetku totiž prevažuje dlhodobý majetok, bez ktorého by podnikateľská 

činnosť nemohla byť vykonávaná. Ten je krytý v prípade 35,1 % podnikov krátkodobými 

záväzkami. Podniky taktiež častejšie siahajú po prečerpaní bankového účtu a kontokorentnom 

úvere.  
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Graf 16: Analýza pohotovej likvidity vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

V rámci výskumu bol zostavený taktiež histogram úrokového krytia (graf 17). Niektorí autori 

uvádzajú optimálnu hodnotu 6 (napr. Synek et al., 2003), iní autori nižšiu hodnotu   3 – 5 

(napr. Kotulič et al., 2007). Štatistický softvér vylúčil 20 podnikov. Tieto podniky 

nevykazovali nákladové úroky vo výkaze ziskov a strát. Z histogramu je zrejmé, že  45,5 % 

(45 podnikov) vykazuje hodnotu úrokového krytia nižšiu než 3. Z tohto počtu len 7 podnikov 

dosahuje optimálnu hodnotu celkovej zadlženosti. 

 
Graf 17: Analýza úrokového krytia vo výberovej vzorke 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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2.3.4 Analýza finančnej štruktúry vo výberovej vzorke 
 
Na základe účtovných dát výberovej vzorky bola vykonaná vertikálna analýza súvahy 

jednotlivých podnikov. Výsledky analýzy boli spracované prostredníctvom histogramov, 

boxplotov (grafy 18 až 37) a popisných štatistík jednotlivých ukazovateľov (tab. 14, 15, 16). 

Tabuľky početností hodnôt finančných ukazovateľov sú uvedené v prílohe 4. 

Podiel základného imania na aktívach podniku 

Väčšina podnikov (53,8 %) vykazuje v súvahe základné imanie do výšky 5 % celkových 

pasív (graf 18). Nízke zastúpenie základného imania v štruktúre pasív je dané predovšetkým 

jeho legislatívnou úpravou.  

 
Graf 18: Analýza podielu základného imania na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Až 37 % podnikov (44 podnikov) totiž vykazuje základné imanie v minimálnej výške 

stanovenej zákonom, t. j. vo výške 200 000 Sk. Ďalších 19 podnikov vykazuje základné 

imanie vo výške medzi 200 0000 Sk a 500 000 Sk, 14 podnikov medzi 500 000 Sk vrátane a  

1 mil. Sk, 14 podnikov medzi 1 mil. Sk vrátane a 2 mil. Sk a zvyšných 28 podnikov nad         

2 mil. Sk vrátane. Až 86,5 % podnikov  (103 podnikov) dosahuje podiel základného imania na 

aktívach vo výške do 15 %. Zvyšných 13,5 % podnikov vykazuje tento podiel nad 20 %. 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

štyroch podnikov z výberovej vzorky je 0,0719. 

Štandardná chyba priemeru je 0,00891. Medián 

dosahuje hodnotu 0,0400. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,09560. Kvartily zachytáva graf 19. 

Graf 19: Boxplot – ukazovateľ ZI/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel kapitálových fondov na aktívach podniku 

Kapitálové fondy nie sú v slovenských podnikoch štandardným nástrojom financovania. 

Akciové podniky nepredávajú akcie s ážiom, podniky nezískavajú dary a štátne dotácie sú 

aktuálne len v prípade vybraných odvetví. Čoraz častejšie sa však možno stretnúť 

s financovaním zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 
Graf 20: Analýza podielu kapitálových fondov na aktívach podniku 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Až 70,6 % podnikov (84 podnikov) nevykazuje kapitálové fondy v súvahe (graf 20).          

87,4 % podnikov (104 podnikov) vykazuje podiel kapitálových fondov v štruktúre pasív vo 

výške do 5%. Zvyšné podniky vykazujú tento ukazovateľ nad 20 %. Jeden podnik vykazuje 

záporný ukazovateľ, čo je pravdepodobne dôsledkom uplatnenia oceňovacích rozdielov 

z precenenia majetku.  

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

deviatich podnikov z výberovej vzorky je 0,0074. 

Štandardná chyba priemeru je 0,00221. Medián 

dosahuje hodnotu 0,0000. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,02313. Prvý, druhý a tretí kvartil sa 

rovná nule (graf 21). 

Graf 21: Boxplot – ukazovateľ KF/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel fondov tvorených zo zisku na aktívach podniku 

Fondy tvorené zo zisku vytvárajú podniky pôsobiace na území SR len v obmedzenej miere 

(graf 22). Zákonný rezervný fond podľa súčasnej úpravy Obchodného zákonníka už nemusí 

podnik vytvárať pri jeho vzniku, ale až v tom účtovnom období, v ktorom po prvý krát 

dosiahne zisk. Väčšina podnikov nevytvára štatutárne a ostatné fondy. 

 
Graf 22: Analýza podielu fondov tvorených zo zisku na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Z výberovej vzorky 89 % podnikov (106 podnikov) nevytvára štatutárne a ostatné fondy.  

31,1 % podnikov (37 podnikov) nevytvorilo zákonný rezervný fond a  30,3 %  podnikov     

(36 podnikov) vykazuje  fondy zo zisku v nulovej výške. Prevažná časť podnikov (až 92,4 %) 

vykazuje podiel fondov zo zisku v štruktúre pasív vo výške do 5 %.  

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

štyroch podnikov z výberovej vzorky je 0,0069. 

Štandardná chyba priemeru je 0,00183. Medián 

dosahuje hodnotu 0,0000. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,01957. Prvý, druhý a tretí kvartil sa 

rovná nule (graf 23). 

Graf 23: Boxplot – ukazovateľ FZ/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel výsledku hospodárenia minulých rokov na aktívach podniku 

Prevažná časť podnikov (70,6 %, 84 podnikov) vykazuje v súvahe kladný výsledok 

hospodárenia minulých rokov (graf 24). 12,6 % podnikov (15 podnikov) nevykazuje výsledok 

hospodárenia minulých rokov. Zvyšných 16,8 % podnikov (20 podnikov) vykazuje v súvahe 

záporný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 
Graf 24: Analýza podielu výsledku hospodárenia minulých rokov na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Viac než polovica podnikov (53,8 %, 64 podnikov) vykazuje podiel tohto zdroja financovania 

v štruktúre pasív vo výške od 0 do 10 %, 18,5 % podnikov (22 podnikov) vo výške od 10 do 

20 % a 10,9 % podnikov (13 podnikov) vo výške nad 20 %. 12,6 % podnikov (15 podnikov) 

vykazuje zápornú hodnotu tohto ukazovateľa vo výške do 10 %. Len 5 podnikov (4,2 % 

podnikov) vykazuje podiel záporného výsledku hospodárenia na pasívach vyšší než 20 %.  

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

piatich podnikov z výberovej vzorky je 0,0772. 

Štandardná chyba priemeru je 0,01128. Medián 

dosahuje hodnotu 0,0300. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,12043. Kvartily zachytáva graf 25. 

 
Graf 25: Boxplot – ukazovateľ VHm/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel výsledku hospodárenia za účtovné obdobie na aktívach podniku 

Jednou z podmienok zostavenia výberovej vzorky bolo, aby podniky dosiahli za sledované 

účtovné obdobie kladný výsledok hospodárenia. Preto histogram (graf 26) neobsahuje 

záporné rozpätie ukazovateľa VHb/A. 

 
Graf 26: Analýza podielu čistého zisku na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Ako možno z grafu vidieť, vyše 47 % podnikov (56 podnikov) dosahuje podiel výsledku 

hospodárenia za účtovné obdobie na celkových pasívach podniku vo výške do 5 %. Ďalších 

22,7 % podnikov (27 podnikov) vykazuje tento ukazovateľ vo výške od 5 do 10 %. Početnosť 

podnikov v nasledujúcich intervaloch postupne klesá. Prevažná väčšina podnikov (83,2 %,   

99 podnikov) vykazuje podiel VHb/A vo výške do 15 %. 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po 

vynechaní  jedného podniku z výberovej vzorky je 

0,0813. Štandardná chyba priemeru je 0,00864. 

Medián dosahuje hodnotu 0,0500. Smerodajná 

odchýlka je vo výške 0,09381. Kvartily zachytáva 

graf 27. 

Graf 27: Boxplot – ukazovateľ VHb/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel rezerv na aktívach podniku 

Rezervy nepredstavujú štandardný nástroj financovania. Podniky väčšinou nevytvárajú 

dlhodobé rezervy. Z výberovej vzorky len dva podniky vytvárajú zákonné rezervy a sedem 

podnikov ostatné dlhodobé rezervy. Opačná situácia je v prípade krátkodobých rezerv. Tie 

nevytvára 26,9 % podnikov (32 podnikov). Podniky, ktoré nevykazujú krátkodobé rezervy, 

nevytvorili ani zákonné, ani ostatné dlhodobé  rezervy. 

 
Graf 28: Analýza podielu rezerv na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Na základe histogramu (graf 28) možno konštatovať, že v prípade 60,5 % podnikov             

(72 podnikov)  predstavujú rezervy menší než 1 % podiel v štruktúre pasív. Až 93,3 % 

podnikov (111 podnikov) disponuje rezervami vo výške do 3 % celkových pasív. 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

šiestich podnikov z výberovej vzorky je 0,0049. 

Štandardná chyba priemeru je 0,00071. Medián 

dosahuje hodnotu 0,0000. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,00757. Kvartily zachytáva graf 29. 

Graf 29: Boxplot – ukazovateľ R/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel dlhodobých záväzkov na aktívach podniku 

Dlhodobé záväzky predstavujú významný zdroj financovania predovšetkým dlhodobého 

majetku. Až 86,6 % podnikov (103 podnikov) nevyužíva dlhodobé záväzky z obchodného 

styku na krytie svojho majetku. 84,9 % podnikov (101 podnikov) kryje svoj majetok 

záväzkami zo sociálneho fondu, 68,9 % podnikov (82 podnikov) ostatnými dlhodobými 

záväzkami a 34,5 % podnikov (41 podnikov) odloženým daňovým záväzkom. Ďalšie druhy 

dlhodobých záväzkov, ako dlhodobé nevyfakturované dodávky, dlhodobé prijaté preddavky, 

dlhodobé zmenky na úhradu či vydané dlhopisy podniky vo výberovej vzorke nevyužili. Dva 

podniky vykazovali záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe. 

 
Graf 30: Analýza podielu dlhodobých záväzkov na aktívach podniku 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Z výberovej vzorky 37 % podnikov (44 podnikov) vykazovalo podiel dlhodobých záväzkov 

na celkových pasívach vo výške do 5 % (graf 30). Jednotlivé intervaly histogramu sú 

zastúpené v priemere šiestimi podnikmi.  

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa je 0,2161. 

Štandardná chyba priemeru je 0,01956. Medián 

dosahuje hodnotu 0,1900. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,21339. Kvartily zachytáva graf 31. 

 
 

Graf 31: Boxplot – ukazovateľ DlhZ/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel krátkodobých záväzkov na aktívach podniku 

Krátkodobé záväzky sú významným zdrojom krytia majetku. Medián podielu krátkodobých 

záväzkov v štruktúre pasív dosahuje hodnotu 35 % a priemer hodnotu takmer 40 %.   

 
Graf 32: Analýza podielu krátkodobých záväzkov na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Všetky podniky vo výberovej vzorke vykazujú záväzky z obchodného styku, 45,4 % 

podnikov (54 podnikov) vykazuje nevyfakturované dodávky, 63 % podnikov (75 podnikov) 

záväzky voči spoločníkom a združeniu, 93,3 % podnikov (111 podnikov) záväzky voči 

zamestnancom, 94,1 % podnikov (112 podnikov) záväzky zo sociálneho zabezpečenia,      

89,9 % podnikov (107 podnikov) daňové záväzky a dotácie, 2 podniky záväzky voči 

ovládanej osobe a ovládajúcej osobe a 4 podniky ostatné záväzky. Histogram (graf 32) 

poukazuje na fakt, že v prípade vyše 37,8 % podnikov (45 podnikov) krátkodobé záväzky 

predstavujú 10 až 30 % celkových pasív. Len 6 podnikov kryje menej než 10 % majetku 

krátkodobými zdrojmi. 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po vynechaní 

jedného podniku z výberovej vzorky je 0,3999. 

Štandardná chyba priemeru je 0,02116. Medián 

dosahuje hodnotu 0,3500. Smerodajná odchýlka je 

vo výške 0,22986. Kvartily zachytáva graf 33. 

 

Graf 33: Boxplot – ukazovateľ KrZ/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel bankových úverov a výpomocí na aktívach podniku 

Bankové úvery predstavujú významný externý zdroj. Napriek tomu 45,4 % podnikov (54 

podnikov) nevykazuje bankové úvery a výpomoci v súvahe. 

 
Graf 34: Analýza podielu bankových úverov a výpomocí na aktívach podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Z grafu 34 vyplýva, že ďalších 21,8 % podnikov (26 podnikov) vykazuje podiel bankových 

úverov a výpomocí na pasívach v rozmedzí od 0 do 10 %, 14,3 % podnikov (17 podnikov) 

v rozmedzí od 10 do 20 %, 9,2 % podnikov (11 podnikov) v rozmedzí od 20 do 30 %. Jeden 

podnik vykazuje záporný ukazovateľ. Jedná sa o ten istý podnik, ktorý  vykazuje podiel 

KrZ/A vyšší než 1. Až 73,1 % podnikov (87 podnikov) nedisponuje dlhodobými bankovými 

úvermi,   62,2 % podnikov (74 podnikov) bežnými bankovými úvermi  a až 86,6 % podnikov 

(103 podnikov) krátkodobými finančnými výpomocami. 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po 

vynechaní jedného podniku z výberovej vzorky je 

0,0860. Štandardná chyba priemeru je 0,01127. 

Medián dosahuje hodnotu 0,0150. Smerodajná 

odchýlka je vo výške 0,12237. Kvartily zachytáva 

graf 35. 

Graf 35: Boxplot – ukazovateľ BU/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Podiel časového rozlíšenia na aktívach podniku 

Graf 36 poukazuje na fakt, že až 63,9 % podnikov (76 podnikov) nevykazuje žiadne časové 

rozlíšenie v súvahe. 

 
Graf 36: Analýza podielu časového rozlíšenia na aktívach podniku 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Ďalších 26 % podnikov (31 podnikov) vykazuje podiel časového rozlíšenia na celkových 

pasívach vo výške od 0 do 1 %. Zvyšných 11 podnikov vykazuje tento podiel v rozmedzí od  

1 do 6 %. Jeden podnik vykazuje záporné časové rozlíšenie. Príčinou je pravdepodobne 

korekcia účtovného prípadu. 
 

Podľa výsledkov popisnej štatistiky (tab. 15) 

priemerná hodnota tohto ukazovateľa po 

vynechaní troch podnikov z výberovej vzorky je 

0,0013. Štandardná chyba priemeru je 0,00045. 

Medián dosahuje hodnotu 0,0000. Smerodajná 

odchýlka je vo výške 0,00485. Prvý, druhý a tretí 

kvartil vykazuje nulovú hodnotu (graf 37). 

Graf 37: Boxplot – ukazovateľ CR/A 
Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
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Popisná štatistika ukazovateľov vertikálnej analýzy pasív 

Histogramy vytvárajúce geometrický obraz jednotlivých premenných (pomerových 

ukazovateľov) majú síce pomerne vysokú vypovedaciu schopnosť o počte podnikov 

výberovej vzorky spadajúcich do toho istého intervalu príslušnej premennej, uľahčujú 

vizuálnu analýzu a celkové posúdenie dátovej konfigurácie, avšak postrádajú niektoré dôležité 

číselné charakteristiky zachycujúce rôzne aspekty dát. V rámci realizovaného výskumu boli 

vypočítané vybrané charakteristiky centrálnej tendencie a rozptýlenosti. Keďže v prípade 

účtovných dát nemožno hovoriť o normálnom rozdelení premennej, charakteristiky šikmosť 

a špicatosť rozdelenia dát boli vynechané. V rámci výskumu boli vypočítané charakteristiky: 

aritmetický priemer, štandardná chyba priemeru, medián, smerodajná odchýlka, rozptyl 

a percentily (25, 50 a 75 %-ný percentil) každého z pomerových ukazovateľov. Nasledujúca 

tabuľka uvádza aj ich minimálne a maximálne hodnoty, ako aj rozpätie ako rozdiel medzi 

týmito hodnotami.  

Tabuľka 14: Popisná štatistika výberovej vzorky podnikov 
 ZI/A KF/A FZ/A VHm/A VHb/A R/A DlhZ/A KrZ/A BÚ/A CR/A 
Počet 
podnikov 
  

platné 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

chýbajúce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Priemer ,1799 ,0439 ,0170 -,0598 ,0983 ,0110 ,2161 ,4052 ,0846 ,0018 
Smerodajná chyba 
priemeru ,09600 ,01655 ,00575 ,11205 ,01908 ,00280 ,01956 ,02164 ,01126 ,00073 

Medián ,0400 ,0000 ,0000 ,0300 ,0500 ,0000 ,1900 ,3600 ,0100 ,0000 
Smerodajná odchýlka 1,0472

3 ,18054 ,06271 1,22229 ,20812 ,03057 ,21339 ,23606 ,12280 ,00799 

Rozptyl 1,097 ,033 ,004 1,494 ,043 ,001 ,046 ,056 ,015 ,000 
Rozpätie 11,43 1,67 ,52 13,61 2,11 ,21 ,70 1,02 ,58 ,08 
Minimum ,00 -,08 ,00 -13,06 ,00 ,00 ,00 ,01 -,08 -,03 
Maximum 11,43 1,59 ,52 ,55 2,11 ,21 ,70 1,03 ,50 ,05 
Percentily 25 % ,0100 ,0000 ,0000 ,0000 ,0100 ,0000 ,0000 ,2300 ,0000 ,0000 
  50 % ,0400 ,0000 ,0000 ,0300 ,0500 ,0000 ,1900 ,3600 ,0100 ,0000 
  75 % ,1000 ,0000 ,0100 ,1200 ,1300 ,0100 ,3600 ,5900 ,1500 ,0000 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
 
Nakoľko jednotlivé premenné (pomerové ukazovatele) obsahujú aj hodnoty, ktoré sú relatívne 

vysoké, prípadne záporné, boli pri zostavovaní popisnej štatistiky niektoré podniky vylúčené. 

Tieto podniky vykazovali odľahlé hodnoty analyzovanej premennej. Cieľom vylúčenia 

niektorých podnikov z výberovej vzorky bolo zreálniť výsledky popisnej štatistiky. Tá je 

zhrnutá prehľadne v tabuľke 15. Podniky, ktorých ukazovatele nespadali do zvoleného 

intervalu (2. riadok, tab. 15), boli z výberovej vzorky vylúčené. Počet vylúčených podnikov je 

uvedený v 4. riadku tabuľky 15. 
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Tabuľka 15: Popisná štatistika výberovej vzorky podnikov (vynechané odľahlé hodnoty) 
 ZI/A KF/A FZ/A VHm/A VHb/A R/A DlhZ/A KrZ/A BÚ/A CR/A 
interval 0 – 0,45 0 – 0,15 0 – 0,15 -0,1 – 0,6 0 – 0,5 0 – 0,05 0 – 0,7 0 - 1 0 – 0,5 0 – 0,03 

Počet 
podnikov 
 

platné 115 110 115 114 118 113 119 118 118 116 

chýbajúce 4 9 4 5 1 6 0 1 1 3 

Priemer ,0719 ,0074 ,0069 ,0772 ,0813 ,0049 ,2161 ,3999 ,0860 ,0013 
Smerodajná chyba 
priemeru ,00891 ,00221 ,00183 ,01128 ,00864 ,00071 ,01956 ,02116 ,01127 ,00045 

Medián ,0400 ,0000 ,0000 ,0300 ,0500 ,0000 ,1900 ,3500 ,0150 ,0000 
Smerodajná odchýlka ,09560 ,02313 ,01957 ,12043 ,09381 ,00757 ,21339 ,22986 ,12237 ,00485 
Rozptyl ,009 ,001 ,000 ,015 ,009 ,000 ,046 ,053 ,015 ,000 
Rozpätie ,44 ,15 ,12 ,61 ,45 ,04 ,70 ,94 ,50 ,03 
Minimum ,00 ,00 ,00 -,06 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 
Maximum ,44 ,15 ,12 ,55 ,45 ,04 ,70 ,95 ,50 ,03 

Percentily 
25 % ,0100 ,0000 ,0000 ,0000 ,0100 ,0000 ,0000 ,2275 ,0000 ,0000 
50 % ,0400 ,0000 ,0000 ,0300 ,0500 ,0000 ,1900 ,3500 ,0150 ,0000 
75 % ,0800 ,0000 ,0000 ,1200 ,1225 ,0100 ,3600 ,5675 ,1500 ,0000 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Vysvetlivky: 
ZI/A – podiel základného imania na podnikových aktívach 
KF/A – podiel kapitálových fondov na podnikových aktívach 
FZ/A – podiel fondov zo zisku na podnikových aktívach 
VHm/A – podiel výsledku hospodárenia minulých rokov na podnikových aktívach 
VHb/A – podiel výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie na podnikových aktívach 
R/A – podiel rezerv na podnikových aktívach 
DlhZ/A – podiel dlhodobých záväzkov na podnikových aktívach 
KrZ/A – podiel krátkodobých záväzkov na podnikových aktívach 
BU/A – podiel bankových úverov a výpomocí na podnikových aktívach 
CR/A – podiel časového rozlíšenia na podnikových aktívach 

 
Podľa výsledkov popisnej štatistiky a zohľadnením histogramov, ako aj boxplotov, možno 

konštatovať, že analyzované premenné nemajú normálne rozdelenie. Preto okrem priemeru 

zohrávajú významnú úlohu pri porovnávaní štruktúry pasív medzi podnikmi taktiež kvartily 

a minimálne a maximálne hodnoty pomerových ukazovateľov. Berúc do úvahy nedostatky 

vypočítanej popisnej štatistiky možno vysloviť záver, že priemerný podnik v podtriede 

odvetvovej klasifikácie ekonomických činností H 49.41.0. „Nákladná cestná doprava“ má 

štruktúru pasív, ako zachytáva tabuľka 16. Najvyššia smerodajná odchýlka bola zistená 

v prípade krátkodobých záväzkov (23,0 %) a dlhodobých záväzkov (21,3 %). Nasledujú 

bankové úvery a výpomoci so smerodajnou odchýlkou 12,2 % a výsledok hospodárenia 

minulých rokov so smerodajnou odchýlkou 12 %. Naopak, najnižšia smerodajná odchýlka 

bola zistená pri podiele časového rozlíšenia, rezerv, fondov zo zisku a kapitálových fondov na 

celkových aktívach podniku. 
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Tabuľka 16: Štruktúra pasív priemerného podniku výberovej vzorky 
Zdroj financovania Percentuálne zastúpenie Smerodajná odchýlka 

Základné imanie 7,19 % 0,09560 
Kapitálové fondy 0,74 % 0,02313 
Fondy zo zisku 0,69 % 0,01957 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 7,72 % 0,12043 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8,13 % 0,09381 
Rezervy  0,49 % 0,00757 
Dlhodobé záväzky 21,61 % 0,21339 
Krátkodobé záväzky 39,99 % 0,22986 
Bankové úvery a výpomoci 8,60 % 0,12237 
Časové rozlíšenie 0,13 % 0,00485 

Zdroj: vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 
 

Finančné rozhodovanie o finančnej štruktúre podniku a jej zmene patrí medzi kľúčové úlohy 

finančného manažéra. Na finančnú štruktúru však pôsobia nielen makroekonomické, 

podnikom neovplyvniteľné faktory, ale aj mikroekonomické faktory. Teória nedefinuje 

jednoznačne, ako by mala vyzerať optimálna finančná štruktúru a taktiež neposkytuje žiaden 

jednoznačný návod, ako ju dosiahnuť. Je však zrejmé, že značný odklon od „štandardu“ nie je 

vhodný. Na základe analýzy vykonanej na výberovej vzorke doplnenej o popisnú štatistiku je 

tento otvorený problém čiastočne vyriešený. 

  


