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4.2 Postupnosť krokov pri výbere externého zdroja financovania rozvojových aktivít 

podniku 

 
Hlavným cieľom vedeckej práce bolo spracovať postupnosť krokov pri výbere externého 

zdroja financovania rozvojových aktivít podniku pri zohľadnení rastu jeho finančnej 

výkonnosti. Prepojením poznatkov získaných hĺbkovou analýzou dostupných literárnych 

zdrojov s výsledkami praktickej a výskumnej časti práce bol výber externého zdroja 

financovania rozvojových aktivít rozdelený do troch úrovní.  

4.2.1 Úroveň A – Analýza dodržiavania základných pravidiel financovania 

Na základe dlhodobých praktických skúseností manažérov v oblasti podnikových financií boli 

definované základné pravidlá financovania. Nemožno ich síce považovať za návod, ako 

podnik priviesť k úspechu, avšak ich dodržiavaním môže podnik predísť mnohým finančným 

ťažkostiam. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby sa podnik porovnával s podnikmi pôsobiacimi 

v tom istom odvetví. Obdobne to platí aj pre základné pravidlá financovania. 

Pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry hovorí o tom, že pomer cudzieho a vlastného kapitálu 

by mal byť 1 : 1. Niektorí autori pripúšťajú vyššiu zadlženosť – 60 až 80 %, avšak táto 

hodnota závisí predovšetkým od odvetvia. Priemer ukazovateľa CZ/A v analyzovanej 

výberovej vzorke podnikov je 72 %, medián dosahuje hodnotu 77 %, prvý kvartil 64 % a tretí 

kvartil 87 % (bližšie v kapitole 3.1.3). Z výsledkov výskumu možno usudzovať, že v prípade 

podnikov patriacich podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

do triedy H 49.41 „Nákladná cestná doprava“ je pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry o čosi 

miernejšie. Charakter odvetvia umožňuje ľahšiu dostupnosť k úverovým zdrojom, čo sa 

prejavuje vo vyššom zadlžení. 

Podľa zlatého pravidla financovania by mal byť pomer dlhodobého kapitálu a dlhodobo 

viazaného majetku vyšší alebo rovný jednej. Ak je tento pomer nižší než jedna, potom je 

podnik podkapitalizovaný. Časť dlhodobého majetku je krytá krátkodobými finančnými 

zdrojmi, čo je z dlhodobého hľadiska neúnosné. Najväčšia početnosť podnikov výberovej 

vzorky je v intervale od 1 do 1,25. Vyše 35 % podnikov je podkapitalizovaných a 26,1 % 

podnikov dosahuje tento pomer vyšší než 1,5. Treba si však uvedomiť, že 

podkapitalizovaným sa môže javiť aj podnik, ktorý využíva preklenovací úver. Naopak, 

prekapitalizovaný podnik môže pri výhodnej úrokovej miere dlhodobého úveru dosahovať 
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vyšší zisk v dôsledku pákového efektu. Dlhodobo prosperujúci podnik má totiž z pohľadu 

komerčnej banky vyššiu bonitu. Dlhodobý úver sa preto môže stať výhodnejším. 

Zlaté bilančné pravidlo má užšiu a širšiu interpretáciu. Z užšieho poňatia by mal byť 

neobežný majetok financovaný vlastným imaním. Zo širšieho poňatia by mal byť neobežný 

majetok financovaný dlhodobým kapitálom (vlastným aj cudzím). Podniky pôsobiace 

v nákladnej cestnej doprave vykazujú vysoký podiel dlhodobého majetku v súvahe. Prevažnú 

časť dlhodobého majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok, konkrétne „Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných vecí“ ako ťahače, prívesy, cisterny a pod. Na kúpu tohto majetku sa 

popri vlastných zdrojoch využíva predovšetkým úver a lízing. Preto vhodnejšou sa javí širšia 

interpretácia zlatého bilančného pravidla. 

Popri vyššie uvedených pravidlách pozná finančná teória aj ďalšie pravidlá financovania, ako 

zlaté pomerové pravidlo, pravidlo 1 : 1 či pravidlo 2 : 1 (Synek et al., 2003). Zlaté pomerové 

pravidlo tvrdí, že tempo rastu investícií by nemalo ani z krátkodobého hľadiska predstihnúť 

tempo rastu tržieb. Podľa pravidla 1 : 1 by nemal byť súčet pokladnice, zmeniek 

a pohľadávok nižší než je výška krátkodobého cudzieho kapitálu. Pravidlo 2 : 1 tvrdí, že 

výška obežných aktív by mala dvakrát prevyšovať výšku krátkodobého cudzieho kapitálu. 

Vo všeobecnosti finančná teória odporúča, aby sa podnik porovnával s inými podnikmi 

v odvetví. Porovnávajú sa nielen finančné ukazovatele, ale aj nefinančné ukazovatele. Pre 

porovnávanie slúžia rôzne moderné prístupy, ako SWOT analýza37, benchmarking, odvetvová 

analýza a pod. Pre porovnávanie finančných ukazovateľov v rámci odvetvia sa odporúčajú 

štatistické charakteristiky ako priemer, medián, prvý kvartil, tretí kvartil, smerodajná 

odchýlka a pod. Podnik však možno porovnávať aj s najsilnejším podnikom v odvetví či 

s doporučenými hodnotami finančných ukazovateľov. Pri tomto spôsobe porovnávania sa ako 

najvhodnejšia javí grafická analýza, ktorá prostredníctvom tzv. spider grafu38

                                                 
37 z anglického „Strenghts and Weaknesses of an Organization and the Opportunities and Threats Facing“ 
(Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb podniku) 

 umožňuje 

rýchle a prehľadné vyhodnotenie porovnania s odvetvím, prípadne s najsilnejším podnikom 

v odvetví.  

38 Spider graf (tiež pavučinový, radarový či hviezdicový graf) zachytáva na jednotlivých osiach vzorovú hodnotu 
ukazovateľa, s ktorou sa ukazovateľ analyzovaného podniku bude porovnávať (napr. odporúčenú hodnotu, 
štatistickú charakteristiku v rámci odvetvia, hodnotu sledovaného ukazovateľa najsilnejšieho konkurenta a pod.) 
a hodnotu ukazovateľa analyzovaného podniku. Vzorová hodnota sa rovná 100 %. Osi, na ktorých sú zaznačené 
ukazovatele, ktorých vyššia hodnota je lepšia (napr. ROE), sa číslujú vzostupne (v %) a osi, na ktorých sú 
zaznačené ukazovatele, ktorých nižšia hodnota je lepšia (napr. doba obratu pohľadávok), sa čísľujú zostupne (v 
%).  
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Ak podnik spĺňa základné pravidlá financovania, nie je silne prekapitalizovaný alebo naopak 

silne podkapitalizovaný, môže postúpiť do ďalšej úrovne, v rámci ktorej je potrebné vykonať 

finančnú analýzu a identifikovať tak finančné zdravie podniku. Ak podnik nespĺňa základné 

pravidlá financovania, mal by sa zamerať na zmenu finančnej štruktúry práve v smere ich 

naplnenia. Môže tak predísť mnohým problémom. 

4.2.2 Úroveň B – Analýza finančného zdravia podniku 

Po horizontálnej analýze súvahy prichádza na rad zostavenie paralelnej sústavy finančných 

ukazovateľov a následná analýza jednotlivých pomerových finančných ukazovateľov, ktorá sa 

javí pri riešení problematiky vedeckej práce ako najvhodnejšia metóda finančnej analýzy. 

Vypočítané pomerové finančné ukazovatele by mali byť porovnané so štatistickou 

charakteristikou odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. V prípade dostupných informácií je 

možné porovnať vypočítané hodnoty s hodnotami najsilnejšieho konkurenta. Relevantné dáta 

môže podnik získať z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým z Obchodného vestníka 

Slovenskej republiky. Tu sú však zverejnené iba účtovné závierky, ktoré mali zákonnú 

povinnosť overenia audítorom. Druhou možnosťou získania potrebných dát je zadanie 

objednávky spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a spracovávaním údajov o podnikoch. Na 

slovenskom trhu pôsobí viacero spoločností, ktoré vypracujú analýzu konkrétneho odvetvia 

vrátane štatistických charakteristík odvetvia za úplatu. Tieto spoločnosti disponujú vlastnou 

databázou podnikov, ktorú sú v prípade potreby schopné doplniť o ďalšie údaje potrebné 

k vybaveniu zadanej objednávky. 

Na rýchle porovnanie hodnôt jednotlivých pomerových finančných ukazovateľov slúži spider 

analýza. Prostredníctvom zostavenia spider grafu možno pomerne rýchlo zhodnotiť, či je 

podnik „nadpriemerný“ alebo „podpriemerný“. Vybraná štatistická charakteristika 

(najčastejšie priemer, medián či modus), hodnota ukazovateľa najsilnejšieho konkurenta či 

odporúčaná hodnota ukazovateľa predstavuje 100 %. Jedná sa o tzv. vzorovú hodnotu. Ak sa 

uprednostňuje vyššia hodnota ukazovateľa, potom sa prepočítaná hodnota v percentách určí 

ako podiel vypočítanej hodnoty a vzorovej hodnoty. Ak je vhodnejšia nižšia hodnota, potom 

sa prepočítaná hodnota v percentách určí ako podiel vzorovej hodnoty a vypočítanej hodnoty. 

Ideálny stav nastáva, ak je plocha n-uholníka väčšia oproti „vzorovej“ ploche n-uholníka. 

V spojitosti s finančnou štruktúrou podniku a riešením otázky získania dodatočných 

finančných prostriedkov z externých cudzích zdrojov by sa mal manažér zamerať 

predovšetkým na ukazovatele likvidity a ukazovatele zadlženosti (najmä na úverovú 
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zaťaženosť, úrokové krytie a úrokové zaťaženie). Nelikvidný podnik, podnik s vysokou 

úverovou zaťaženosťou a nízkym úrokovým krytím by sa nemal zadlžovať. Neriešenie 

vzniknutej situácie by mohlo viesť k predčasnému zániku podniku. 

Spomínaná spider analýza má zjavné výhody, avšak nedokáže analyzovať vzťah medzi 

jednotlivými ukazovateľmi a taktiež nezachytáva vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase. 

Preto je vhodné doplniť spider analýzu o hodnotenie vzájomných vzťahov medzi pomerovými 

ukazovateľmi napr. prostredníctvom systému Du Pont alebo inou pyramídovou sústavou 

ukazovateľov. Hodnotenie vývoja pomerových ukazovateľov v čase je základom pre 

hodnotenie finančného zdravia podniku. 

Konečnému hodnoteniu finančného zdravia podniku predchádza väčšinou ešte výpočet 

a zhodnotenie ďalších, tzv. moderných ukazovateľov, ako napr. ekonomická pridaná hodnota 

(EVA) či trhom pridaná hodnota (MVA). Pre porovnanie týchto výkonnostných ukazovateľov 

s inými podnikmi sa odporúča dať ich do pomeru k celkovým aktívam alebo k vlastnému 

imaniu podniku. Taktiež sa odporúča využiť niektoré bonitné a bankrotné modely na 

predikciu finančnej tiesne. V spojitosti s riešenou problematikou možno odporučiť index 

IN99, ktorý bol zostavený v podmienkach Českej republiky (Neumaierová et. al., 2002). Jeho 

tvar je nasledovný:  

 4321 015,0481,0573,4017,099 XXXXIN ⋅+⋅+⋅+⋅−=  

Vysvetlivky: 
X1 = Aktíva/Cudzie zdroje 
X2 = EBIT/Aktíva 
X3 = Výnosy/Aktíva  
X4 = Obežný majetok/(Krátkodobé záväzky+ Krátkodobé bankové úvery) 

Ak je hodnota indexu vyššia než 2,070, potom podnik tvorí hodnotu pre jeho vlastníka 

(ekonomická pridaná hodnota dosahuje kladné hodnoty). Ak je hodnota indexu nižšia než 

0,684, potom podnik netvorí hodnotu. Ak je index v rozmedzí od 0,684 do 2,070, potom 

podnik spadá do šedej zóny. Pri indexe v rozmedzí od 1,089 do 1,420 nemožno jednoznačne 

určiť, či podnik tvorí hodnotu alebo nie. 

Ak na základe výsledkov finančnej analýzy doplnenej o SWOT analýzu vyplýva, že podnik 

disponuje dobrým finančným zdravím, je možné uvažovať o ďalšom rozvoji podniku a 

o získaní finančných prostriedkov nielen z externých vlastných, ale aj z externých cudzích 

zdrojov. Podnik pri svojom rozhodovaní o voľbe vhodného finančného zdroja, ktorý by 
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napomohol zvýšiť finančnú výkonnosť podniku, vstupuje do ďalšej úrovne, kde sa preverí 

vhodnosť konkrétneho finančného zdroja. 

4.2.3 Úroveň C – Analýza dopadu zmeny finančnej štruktúry na finančnú výkonnosť 
podniku 

Podnik, ktorý má spracovaný investičný, prípadne inovačný projekt, potrebuje dostatok 

finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Možnosti sú rôzne a závisia od množstva nielen 

mikroekonomických ale aj makroekonomických faktorov. Ak podnik nedokáže uvoľniť 

dostatok finančných prostriedkov, chýbajúce musí získať z externých zdrojov. Ak podnik 

spĺňa základné pravidlá financovania, disponuje dobrým finančným zdravím, je likvidný 

a vykazuje úrokové krytie v odporúčaných hodnotách, potom môže uvažovať aj o získaní 

dodatočných finančných prostriedkov z externých cudzích zdrojov – podnik sa presunul 

z úrovne B na úroveň C. 

V podkapitole 3.2 a 3.3 boli odvodené vzťahy medzi vybranými finančnými ukazovateľmi, 

ktoré poukazujú na rastúci priebeh funkcie ROE a funkcie EVA/A v závislosti od zadlženosti. 

Ak podnik spĺňa kritérium rastúcej funkcie, potom sa môže zadlžovať. Zvýšenie ukazovateľa 

zadlženosti zvýši jeho výkonnosť meranú prostredníctvom ROE, resp. EVA/A. Nakoľko bola 

v rámci výskumu potvrdená silná pozitívna štatistická korelácia medzi jednotlivými 

ukazovateľmi finančnej výkonnosti, rast zadlženosti pri splnení podmienky pre rastúci priebeh 

funkcie zvýši celkovú finančnú výkonnosť podniku. Jednotlivé kritériá na roztriedenie 

podnikov podľa priebehu funkcie ROE a EVA/A v závislosti od zadlženosti sú zhrnuté 

v tabuľke 27. 

Tabuľka 27: Kritériá pre zaradenie podniku do príslušnej kategórie 

 
 
 
 
 

Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 

( )t
ÚCZ
PÚROE −⋅> 1  ( ) ( )








−⋅−⋅∈ t

ÚCZ
PÚt

CZ
PÚROE 1,1  ( )t

CZ
PÚROE −⋅< 1  

ROE↑ v závislosti  
od CZ/A a ÚCZ/ZO 

ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↓ v závislosti  
od CZ/A a ÚCZ/ZO 

↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá 
↑ ROE 

↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO  
vyvolá ↑ ROE 

↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO  
vyvolá ↑ ROE 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

Podniky spĺňajúce kritérium pre zaradenie do kategórie 1 zvýšením zadlženosti docielia 

zvýšenie ROE. Podniky spĺňajúce kritérium pre zaradenie do kategórie A zvýšením 

zadlženosti docielia zvýšenie EVA/A. Podniky v kategórii 3 a v kategórii B by sa nemali 

vôbec zadlžovať. Podnikom v kategórii 2 a v kategórii C sa odporúča zvýšiť podiel CZ/A, 

avšak znížiť podiel ÚCZ/ZO. 

Ak sa na základe začlenenia podniku do príslušnej kategórie odporúča zvýšiť ukazovateľ 

zadlženosti, potom do úvahy pripadajú predovšetkým bankové úvery, dlhodobé záväzky a na 

preklenutie aj ostatné krátkodobé záväzky. Podnik nachádzajúci sa vo fáze začatia činnosti 

môže siahnuť predovšetkým po krátkodobom a strednodobom bankovom úvere, preddavkoch 

od odberateľov, krátkodobom obchodnom úvere a lízingovom financovaní. Vo fáze rastu 

pribúda možnosť získať dlhodobý bankový úver a dodávateľský úver, ale aj emisie obligácií a 

zmeniek. Ak má podnik vytvorené rezervy na konkrétny účel, môže siahnuť aj po tomto 

zdroji. Ďalšou možnosťou je tvorba rezerv a opravných položiek (tzv. skryté financovanie). 

Vo fáze zrelosti prichádzajú do úvahy navyše niektoré nástroje mezanínového financovania. 

Vo fáze začatia činnosti môže podnik siahnuť okrem tradičných foriem financovania aj po 

neformálnom rizikovom kapitáli. V tejto fáze zohráva významnú úlohu základné imanie, 

v prípade akciových spoločností emisné ážio, ďalej dotácie (napr. z fondov EÚ), neformálny 

rizikový kapitál, pre-seed, seed, start-up a early stage kapitál. Vo fáze rastu pribúda najmä 

financovanie zo zisku, financovanie z fondov, early stage či later stage kapitál. Finančné 

prostriedky možno uvoľniť aj zmenou majetkovej štruktúry, konkrétne predajom 

prebytočného majetku, odpredajom pohľadávok, racionalizáciou produkčného procesu či 

reštrukturalizáciou podniku. Vo fáze zrelosti zohráva dôležitú úlohu záchranný kapitál, 

prípadne náhradné financovanie. Pri zmene vlastníctva môže dochádzať k manažérskym 

odkupom a akvizíciám. 

Kategória A Kategória C Kategória B 

)1( t
ÚCZ
PÚre −⋅>  








−⋅−⋅∈ )1(),1( t

ÚCZ
PÚt

CZ
PÚre  )1( t

CZ
PÚre −⋅<  

EVA/A↑ v závislosti  
od CZ/A a ÚCZ/ZO 

EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

EVA/A ↓ v závislosti  
od CZ/A a ÚCZ/ZO 

↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá 
↑ EVA/A 

↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO  
vyvolá ↑ EVA/A 

↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO  
vyvolá ↑ EVA/A 
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4.2.4 Faktory ovplyvňujúce výber externého zdroja financovania 

Pri výbere externého zdroja financovania zohráva významnú úlohu množstvo faktorov, ktoré 

by mal manažér brať do úvahy pri formulovaní záverov. Uvedená postupnosť krokov vo 

forme úrovní (stupňov) napomôže manažérovi pri rozhodovaní o voľbe externého zdroja 

financovania pri zohľadnení rastu finančnej výkonnosti. Nakoľko finančný manažment 

nemožno považovať za exaktnú vedu, ku formulovaniu záverov musí manažér pristupovať 

obzvlášť citlivo. Uvedené kritériá pre rastúci priebeh funkcií boli síce odvodené 

prostredníctvom matematického aparátu, avšak jedná sa o model, ktorý vychádza z určitých 

zjednodušených predpokladov.  

Ak sa manažér rozhodne pre vlastný, prípadne cudzí externý zdroj, nasleduje výber spomedzi 

viacerých variantov. V súvislosti s rastom finančnej výkonnosti podniku možno odporučiť 

porovnávať jednotlivé varianty líšiace sa výlučne formou financovania prostredníctvom 

súčasnej hodnoty ekonomickej pridanej hodnoty plynúcej z daného variantu projektu, 

prípadne prostredníctvom priemernej úrokovej miery jednotlivých variantov. Vhodnejším je 

variant projektu, ktorý prinesie vyššiu súčasnú ekonomickú pridanú hodnotu. Nakoľko sa 

v posledných rokoch do popredia dostávajú moderné ukazovatele merania výkonnosti, 

preferovaným ukazovateľom by mala byť ekonomická pridaná hodnota, ktorej súčasná 

hodnota udáva trhom pridanú hodnotu ovplyvňujúcu celkovú trhovú hodnotu podniku. Čím je 

súčasná hodnota budúcich hodnôt čistého zisku prevyšujúceho náklady na vlastné imanie 

(budúca EVA) vyššia, tým je vyššie dodatočné zvýšenie trhom pridanej hodnoty podniku. 

Manažér by mal zvoliť spomedzi viacerých variantov ten variant, ktorý prináša vyššiu trhom 

pridanú hodnotu.  

Napriek odporúčaniu uprednostniť pri financovaní rozvojových aktivít cudzí, prípadne vlastný 

kapitál, je potrebné, aby manažér pri konečnom rozhodnutí zohľadnil aj viaceré externé a 

interné faktory. Nasledujúci text sumarizuje kľúčové atribúty vplývajúce na rozhodnutie 

finančného manažéra o voľbe zdroja potrebných finančných prostriedkov. 

 Vo všeobecnosti majú malé podniky obmedzené možnosti získať finančné prostriedky 

z externých zdrojov, najmä prostredníctvom bankového úveru, emisie akcií či obligácií. 

Dotácie z fondov EÚ vyžadujú určitú výšku vlastných prostriedkov a zadržaný zisk nemusí 

byť postačujúci. V prípade malých podnikov (ale nielen tých) zohráva významnú úlohu 

financovanie prostredníctvom lízingu, ale aj využitie dodávateľského úveru, preddavkov od 



 144 

odberateľov a neformálneho rizikového kapitálu. Malé podniky by však mali postupovať 

opatrne pri zvyšovaní zadlženosti, nakoľko ich riziko bankrotu je podstatne vyššie než 

v prípade väčších podnikov. 

Podniky vykazujúce stabilný zisk a stabilný cash-flow si môžu dovoliť vyšší podiel dlhu 

v štruktúre pasív. Takéto podniky dokážu uhrádzať svoje záväzky, ich riziko bankrotu je 

pomerne nízke, a tak lacnejší cudzí kapitál napomáha zvyšovaniu finančnej výkonnosti 

podniku. Takýto podnik dokáže získať úver za výhodnejších podmienok či predať akcie za 

podstatne vyššiu trhovú cenu.  

Štruktúra podnikového majetku taktiež vplýva na rozhodnutie o voľbe dodatočných 

finančných prostriedkov. Najmä podniky s vysokým podielom nehmotných aktív by mali byť 

zdržanlivejšie pri zvyšovaní zadlženosti. Trhová hodnota nehmotného majetku klesá 

podstatne rýchlejšie, než je to v prípade hmotného majetku. Je to dané najmä jeho morálnym 

opotrebením. Taktiež úzko špecializované stroje a výrobné zariadenia, ako aj výpočtová 

technika stráca rýchlo na hodnote. Opačná situácia však môže nastať v prípade niektorého 

druhu finančného dlhodobého majetku. 

Podniky pôsobiace v rovnakom odvetví majú podobnú štruktúru majetku. Finančné 

ukazovatele vypočítané v rámci finančnej analýzy by mali byť porovnávané s ukazovateľmi 

najsilnejšieho konkurenta, ako aj s ich priemernou hodnotou v rámci odvetvia. Zadlženosť 

podniku by sa preto nemala príliš vychyľovať od priemeru v odvetví. 

Ak chcú pôvodní vlastníci dosiahnuť vyššiu kontrolu nad podnikom, mali by sa zamerať 

predovšetkým na získavanie vlastných zdrojov. Opatrnejšie by sa mali stavať ku investorom 

rizikového a mezanínového kapitálu či ku emisii nových akcií, ku získaniu nového 

spoločníka, prípadne tichého spoločníka a pod. Treba si uvedomiť, že aj banková inštitúcia 

môže mať značný dopad na strategické rozhodnutia podniku prostredníctvom rôznych klauzúl 

v zmluve o poskytnutí predovšetkým dlhodobého úveru. 

Na výšku zadlženosti majú vplyv aj niektoré makroekonomické faktory, ako napr. inflácia, 

úverová politika bánk či vyspelosť kapitálového trhu. Vysoká miera inflácie zvýhodňuje 

dlžníkov, a preto stimuluje podniky ku zvyšovaniu zadlženosti. Avšak očakávaná inflácia 

býva zakomponovaná do požadovaných úrokových mier. Ľahšia dostupnosť k úverom môže 

viesť k uprednostňovaniu tohto zdroja financovania. Vyspelý kapitálový trh otvára podnikom 

tiež dvere k ďalším zdrojom financovania, najmä ku emisii akcií a obligácií. 
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Rastúca zadlženosť môže mať dopad na vzrastajúce nároky potenciálnych veriteľov. Podnik 

s vysokou zadlženosťou nesie vysoké riziko bankrotu, čo sa spája s rastom nákladov nielen 

cudzieho, ale aj vlastného kapitálu. Finančná výkonnosť podniku preto začína postupne 

klesať. Úlohou finančného manažéra je nájsť primeranú výšku zadlženosti podniku, pri ktorej 

by bola výkonnosť podniku dostatočne vysoká. Podnik je subjekt založený za účelom 

dosiahnutia zisku, no v prípade vysokej zadlženosti je zisk nízky, prípadne podnik dosahuje 

stratu. Dividendy, resp. podiely na zisku sa nevyplácajú, výška vlastného imania sa zvyšuje 

pomaly alebo sa dokonca znižuje. Takáto situácia nie je pre podnik dlhodobo únosná. 

  


