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Abstrakt  

PINDEŠOVÁ, K.: Náklady a výnosy v účtovníctve podnikateľov. (Bakalárska 

práca) / Kristína Pindešová. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta 

ekonomiky a manažmentu, Katedra informačných systémov. – Vedúca bakalárskej práce: 

doc. Ing. Žofia Hacherová, PhD. Nitra, FEM SPU, 2010. Účtovníctvo je jedným 

z najdôležitejších nástrojov podnikateľskej činnosti. Poskytuje informácie o stave 

a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch 

a o výsledku hospodárenia. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je sledovať náklady 

a výnosy vo vybranom podniku. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. Prvá kapitola 

obsahuje citácie domácich a zahraničných autorov. V druhej kapitole je vymedzený 

hlavný cieľ a čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa. Tretia kapitola obsahuje 

metodiku práce. Štvrtá kapitola je venovaná aplikačnej časti práce, kde sú prezentované 

výsledky práce.  V kapitole sú sledované, hodnotené a porovnávané náklady a výnosy, 

výsledok hospodárenia za sledované obdobie 2007-2009, spracované údaje sa získali zo 

Súvahy a z Výkazu ziskov a strát. Pri spracovaní tejto problematiky boli využité metódy 

komparácie, grafického znázornenia, metóda finančnej analýzy a indexová metóda. 

V piatej kapitole sú uvedené odporúčania danému podniku. Kľúčové slová: náklady, 

výnosy, výsledok hospodárenia, podnik, súvaha, výkaz ziskov a strát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

PINDEŚOVA, K.: The Costs and Benefits in business accounting. (Thesis) / Kristína 

Pindešová. - Slovak Agricultural University in Nitra. Faculty of Economics and 

Management, Department of Information Systems. - Thesis: doc. Ing. Žofia Hacherová, 

PhD. Nitra, FEM SPU, 2010. Accounting is one of the most important tools for business 

activity. It provides informations about the status and movement of property and 

liabilities, costs and profits, incomes and expenses and about result of economy. The main 

objective of this bachelor work is to monitor the costs and profits of the selected company. 

The work is divided into several chapters. The first chapter contains a quote of domestic 

and foreign authors. The second chapter sets out the main objective and partial targets to 

reach the main objective. The third chapter contains the methodology of work. The fourth 

chapter is devoted to the application part of the work, where presented the results of the 

work. In the chapter we monitor, evaluate and compare costs and profits, result of 

economy for the period 2007-2009, the processed data was obtained from the balance 

sheet and from profit and loss report. When processing the issue we used methods of 

comparison, the graphical representation, the method of financial analysis and index 

method. In the fifth chapter we set recommendations to the company. Key words: costs, 

profits, result of economy, balance sheet, profit and loss report 
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Úvod 

 

Vývoj účtovníctva na Slovensku je ovplyvnený hlavnou úlohou účtovníctva, ktorou 

je podávať pravdivý a verný obraz o predmete účtovníctva. To znamená aj pravdivý 

a verný obraz o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.  

Účtovnou jednotkou je každý podnik, ktorý sa môže chápať ako ekonomická, sociálna, 

finančná jednotka. Jeho úlohou je:  

-  plánovito a uvážene vyrábať výrobky a poskytovať služby pre uspokojenie potrieb 

spotrebiteľov,  

- poskytovať pracovné príležitosti pre ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

a zabezpečiť primeranú starostlivosť,  

- dosiahnuť stanovené ciele podniku so správne určenými prostriedkami 

a informáciami alebo poznatkami, 

- uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť hospodárnym spôsobom. 

Podnik je samostatná hospodáriaca jednotka, ktorá vykonáva podnikateľskú 

činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. 

Každá podnikateľská činnosť je ovplyvňovaná hodnotou vstupných zdrojov, ktoré sa 

v transformačnom procese realizujú na finálne výkony. Tento transformačný proces závisí 

od organizačnej štruktúry, technologického procesu a systému riadenia a rozhodovania 

podniku.  

Úroveň nákladov odzrkadľuje hospodárenie podniku s pracovnými, materiálovými 

a peňažnými zdrojmi a umožňuje zhodnotiť efektívnosť činnosti podniku. Efektívnosť 

činnosti podniku je možné hodnotiť aj podľa dosiahnutých výsledkov vo vzťahu 

k vynaloženým nákladom. Je pritom nevyhnutné preskúmať vzťah osobných nákladov 

a nákladov, ktoré sa viažu účelovo na finálne výkony.  

Racionálnosť uskutočnenia finálnych výkonov je tiež konečným meradlom efektívnosti 

a hospodárnosti priebehu nákladového procesu podniku.  

1Poľnohospodárstvo ako celok každoročne od vstupu Slovenska do Európskej únie 

si zachováva trend ziskovosti, ale konkurencie schopnosť jeho výrobkov je značne 

diferencovaná a bez podpôr by bola väčšina z nich stratová. 

                                                 
1 http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=122&id=1964 
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 Poľnohospodárske podniky, v snahe udržať rentabilitu a efektívnosť, pokračovali 

v uplatňovaní racionalizačných opatrení zameraných na optimalizáciu rozsahu 

a efektívnosti výroby. Pozitívne k ich ekonomike prispelo preferovanie rastlinnej výroby, 

nové úsporné technológie  a znižovanie zásob komodít, ale súčasne znížilo stavy 

hospodárskych zvierat a tým aj produkčné možnosti v živočíšnej výrobe.  

Ekonomickú situáciu poľnohospodárstva významne ovplyvnili podpory a celkové 

priame platby hradené z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Okrem 

priamych podpôr čerpali poľnohospodárski výrobcovia aj financie zo štrukturálnych 

fondov. Poľnohospodárske podniky si udržali prostredníctvom podpôr bonitu a postavenie 

na trhu a zabezpečili si tým  prevádzkový cyklus poľnohospodárskej výroby. K zvýšeniu 

finančných tokov do poľnohospodárstva prispela aj zmena agrárnej politiky.  

Napriek zvýšenej dotačnej podpore v sektore pretrváva podkapitalizovanosť odvetvia 

a parametre intenzity výroby sú naďalej nízke, čo zvyšuje nákladovosť výroby. 

K významným indikátorom konkurencieschopnosti, ktoré ovplyvňujú efektívnosť 

poľnohospodárskej výroby patrí tvorba pridanej hodnoty a nákladovosť, ktorá značne 

ovplyvňuje hodnotové výsledky produkcie podniku. 

Vybranými okruhmi problematiky finančnej situácie podnikov sa venuje aj predkladaná 

záverečná bakalárska práca. 
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V 

ZAHRANI ČÍ 

 

 Táto časť bakalárskej práce je spracovaním vybraných literárnych zdrojov 

k problematike nákladov a výnosov vo finančnom účtovníctve podnikateľov. Zároveň je 

uskutočnená komparácia názorov, poznatkov a výsledkov citovaných autorov, obsahov 

vyjadrujúcich vymedzenie nákladov, výnosov a ich funkciu v podnikateľskej činnosti. 

 

SOUKUPOVÁ, B. – ŠLOSÁROVÁ, A. – BAŠTINCOVÁ, A. (2004) uvádzajú, 

že náklady podniku predstavujú vynaloženie ekonomických zdrojov pri uskutočňovaní 

podnikových výkonov v peňažnom vyjadrení. Vznik a priebeh nákladov podniku je 

uzatvorený vytvorením finálnych výkonov (výrobkov, prác a služieb) a ich realizáciou 

odberateľom, zákazníkom. Náklady všeobecne nevyjadrujú iba určitý moment procesu 

podnikovej činnosti, ale proces ako celok. 

Uvádzajú, že na posudzovanie a riadenie hospodárnosti a efektívnosti je podstatné 

nasledujúce členenie nákladov: 

- druhové členenie 

- účelové členenie 

- členenie podľa miesta vzniku a zodpovednosti 

- kalkulačné členenie. 

Ďalej píšu, že výnosy znamenajú prírastok majetku, ktorý vzniká realizáciou 

podnikových výkonov – predajom výrobkov, tovarov, poskytovaním služieb, alebo 

zníženie záväzkov – dlhov podniku. Prejavujú sa najčastejšie v peňažnej podobe. 

Výnosy ako ekvivalent predaných výkonov podniku predstavujú: 

- úhradu vynaložených nákladov a zabezpečenie zisku. 

- mieru úspešnosti na trhu, konkurencieschopnosť podnikových výkonov. 

 

Náklady sú syntetickým ukazovateľom kvality práce podniku, pretože iba 

pomocou nich možno vyčísliť, koľko stojí uskutočňovanie a realizácia určitého výkonu, 

uvádza CHODASOVÁ, Z. (2008). V tejto súvislosti zdôrazňuje, že je nevyhnutné 

odlišovať náklady od výdavkov. Preto uvádza, že výdavky znamenajú zmenšenie objemu 

finančných prostriedkov podniku a náklady znamenajú použitie prostriedkov podniku na 

určité výkony. 
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Výnosy definuje ako aktivované náklady, t.j. výkony ocenené zložkami 

vynaloženého majetku, alebo realizačnými cenami, ktoré okrem „obetovaného“ majetku 

obsahujú aj očakávané efekty. 

 

Peňažné čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil na získanie výnosov, charakterizuje 

BIELIK, P. (2008) ako náklady. Materiálny základ nákladov tvorí spotreba výrobných 

faktorov, ktoré musia byť k dispozícii v žiaducom objeme a štruktúre na uskutočnenie 

plánovaných výkonov. Úlohou skúmania nákladov je zhodnotiť dosiahnutú efektívnosť 

a posúdiť, či je adekvátna možnostiam a vynaloženým prostriedkom, a preto je dôležité:  

- sledovať úroveň nákladov v spojitosti s výrobou,  

- sledovať štruktúru nákladov zhodnotením vplyvov rôznych činiteľov na ich výšku, 

- sledovať vývoj nákladov. 

 

PATAKY, J. – HACHEROVÁ, Ž. – KO ČNER, M. (2008) uvádzajú, že náklady 

predstavujú zníženie ekonomických úžitkov počas účtovného obdobia vo forme zníženia 

majetku alebo zvýšenia záväzkov a výnosy predstavujú zvýšenie ekonomických úžitkov 

počas účtovného obdobia vo forme zvýšenia majetku alebo zníženia záväzkov. 

 

Významnou súčasťou účtovníctva je podľa PATAKYHO, J. – ŠKORECOVEJ, 

E. – BITTEROVEJ, M. (2007) vyčíslenie výsledku hospodárenia z podnikateľskej 

činnosti. Predpokladom vyčíslenia výsledku hospodárenia môžu byť informácie o: 

- nákladoch a výnosoch na účtoch výsledkových 

- majetku a záväzkoch na účtoch súvahových. 

Z uvedeného vyplýva, že zisťovanie výsledku hospodárenia môže byť pomocou účtu 

(výkazu) zisku a strát, resp. priamo v súvahe. V oboch prípadoch náklady a výnosy 

 pôsobia na výšku vlastného imania. Náklady a výnosy môžu na vlastné imanie vplývať: 

- priamo – znamená to, že vyčíslenie výsledku hospodárenia súvisí s uplatňovaním 

jednoradovej teórie účtov v účtovníctve, charakterizovanej využívaním iba jedného 

radu účtov súvahových. 

- nepriamo – t.j., že vyčísľovanie výsledku hospodárenia sa odvíja od informácií 

o nákladoch a výnosoch zaznamenaných na účtoch výsledkových. 
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Podľa VLACHYNSKÉHO, K. a kol. (2006) sú tokovými veličinami jednak 

náklady a výnosy, jednak peňažné výdavky a príjmy podniku. 

Náklady sú peňažným vyjadrením živej a zhmotnenej práce spotrebovanej 

(vynaloženej) v podniku. 

Výnosy zahŕňajú predovšetkým tržby z realizácie výrobkov a služieb, aktiváciu 

materiálov a výrobkov získaných vo vlastnej réžii (vlastnou výrobnou činnosťou), predaj 

dlhodobého majetku, výnosy z operácií s cennými papiermi, úroky z poskytnutých úverov 

a výnosy z rôznych mimoriadnych operácií. 

Peňažné príjmy a výdavky vyjadrujú sumy, ktoré za isté obdobie podnik v peňažnej 

forme prijal a ktoré boli v peňažnej forme vydané (zvýšili alebo znížili stav peňažných 

prostriedkov podniku vo forme hotovostí alebo vkladov na účtoch v banke). 

Tieto tokové veličiny sa v podniku zachytávajú vo výkaze ziskov a strát a v prehľade 

peňažných tokov (cash flows) podniku. 

 

MAREK, P. – MÍKOVÁ, M. (2006)  uvádzajú, že existencia priamo závislých 

nákladov na stav materiálu a snaha minimalizovať ich vedie ku znižovaniu ukazovateľa 

doby obratu materiálu, zatiaľ čo snaha minimalizovať náklady nepriamo závislé na výšku 

materiálu vedie naopak ku zvyšovaniu hodnoty doby obratu. Žiaduca hodnota doby obratu 

materiálu nie je však výsledkom vzájomného pôsobenia týchto nákladov, ale i otázka 

voľby spôsobu oceňovania a prepojenia ekonomických plánov. 

 

Aby poľnohospodársky podnik mohol vykonať výslednú kalkuláciu vlastných 

nákladov, KUBANKOVÁ, M. a BURIANOVÁ, V. (2009)  uvádzajú, že musí  zabezpečiť 

buď prostredníctvom analytickej evidencie alebo vnútropodnikového účtovníctva členenie 

nákladov tak, aby boli k dispozícii údaje o: 

a) priamych nákladoch na plodiny zberané v bežnom roku,  

b) priamych nákladoch na plodiny, ktoré budú zberané v budúcom roku, 

c) priamych nákladoch na jednotlivé chovy, 

d) nákladoch na traktory a nákladné automobily, 

e) nákladoch na kombajny a ostatné samohybné stroje, 

f) nákladoch na ostatné pomocné činnosti,  

g) nákladoch na nepoľnohospodárske činnosti, 

h) nepriamych (režijných) nákladoch. 
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Ako základné úlohy nákladového a manažérskeho účtovníctva uvádza 

ŠKORECOVÁ, E. (2008)  tieto: 

1. Poskytovať informácie pre finančnom účtovníctve minimálne o zásobách vlastnej 

výroby, aktivovaných výkonoch, o ich oceňovaní,  prípadne o časovom rozlišovaní. 

2. Poskytovať informácie o nákladoch, výnosoch a rentabilite výkonov 

- pre vnútorné riadenie efektívnosti a hospodárnosti výkonov, 

- pre cenovú kontrolu a cenotvorbu. 

3. Poskytovať informácie pre útvarové a zodpovednostné riadenie. 

4. Zabezpečiť bežnú kontrolu nákladov porovnaním skutočných výsledkov s vopred 

stanovenými (žiaducimi) hodnotami prostredníctvom predbežných kalkulácií 

a rozpočtov sa vypočítavajú odchýlky, zisťujú príčiny odchýlok a odchýlky sa 

priraďujú do zodpovednosti strediska alebo pracovníka. 

5. Poskytovať ďalšie informácie pre riadenie a rozhodovanie 

a) pre úlohy dlhodobého charakteru  

b) pre úlohy krátkodobého charakteru  

 

ŠÍBL, D. a kol. (2002) charakterizujú náklady ako to, čoho sa musíme vzdať, aby 

sme získali niečo iné prostredníctvom kúpy, výmeny, alebo výroby (v poslednom prípade 

ide o – výrobné náklady). V ekonómii sa často používa pojem náklady obetovanej 

príležitosti ( cena alternatívneho výstupu), ktoré sa vyjadrujú hodnotou všetkých vecí, 

o ktoré pri získavaní niečoho prichádzame, ktoré strácame, alebo ktorých sa vzdávame. 

Zhodujú sa zvyčajne (nie vždy) s peňažnými výdavkami. Niekedy sa rozlišujú súkromné 

náklady súvisiace s nejakým výrobkom alebo aktivitou (vynakladá ich spotrebiteľ alebo 

výrobca) a spoločenské náklady (vynakladá ich spoločnosť ako celok).  

Výnos ako charakterizuje ako peňažné vyjadrenie vzniknutých alebo realizovaných 

hodnôt tovarov a služieb. V účtovníctve sa výnosy vzťahuje vždy len na hodnoty, ktoré 

vznikli, resp. boli realizované v danom období. 

 

Základnou metódou používanou pri ekonomickom rozhodovaní je analýza 

nákladov a výnosov, píše POKRIV ČÁK, J. (2008). Ak chce súkromná firma investovať 

do rozvoja výroby mala by v prvom rade odhadnúť, či investičná projekt prispeje 

k zvýšeniu zisku firmy. Resp. mal by sa vybrať investičný projekt, ktorého prínos 

k zvýšeniu zisku je najväčší. 
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Analýza nákladov a výnosov pre daný investičný projekt pozostáva z nasledujúcich 

krokov: 

1. Zistia sa možné investičné alternatívy. 

2. Pre každú investičnú alternatívu sa vypočíta dodatočné zvýšenie tržieb 

alebo dodatočné zníženie nákladov pre celé obdobie životnosti. 

3. Dodatočné tržby a náklady sa diskontujú do súčasnosti, pričom sa používa 

vhodná diskontná sadzba.  

4. Vyberie sa projekt, ktorý má najväčšiu čistú súčasnú hodnotu. 

 

Celkové náklady z krátkodobého hľadiska členia LISÝ, J. a kol. (2005) na: 

- celkové fixné náklady, ktoré predstavujú tie nákladové položky výroby, ktoré firme 

vzniknú pred tým, ako začne s výrobou a z krátkodobého hľadiska sú nemenné. 

- celkové variabilné náklady, ktoré vyjadrujú tie nákladové položky výroby, ktorých 

veľkosť aj z krátkodobého hľadiska závisí od objemu výroby, t.j. menia sa s objemom 

výroby. 

 

Náklady na kvalitu sú súčasťou celkových nákladov podnikateľského subjektu a 

PAŠKA, Ľ. (2004) ich člení na: 

1. Prevádzkové náklady na kvalitu sú náklady vynaložené podnikateľským subjektom na 

dosiahnutie a udržanie určitej úrovne kvality. Je potrebné pravidelne ich sledovať 

a vyhodnocovať vo vzťahu k ostatným ukazovateľom hospodárenia podniku. Zahŕňajú: 

a) náklady na prevenciu 

b) náklady na chybné výrobky (alebo straty),  

2. Náklady na externé zabezpečenie kvality (vonkajšie náklady) – sú to náklady na 

predvedenie a preukázanie kvality ako dôkaz požadovaný zákazníkmi. Patria sem zvláštne 

a dodatočné opatrenia na zabezpečenie kvality, postupov, údajov k predvádzacím skúškam 

a posúdeniam (napr. náklady špecifických ukazovateľov na preukázanie bezpečnosti, 

ochrany zdravia, ekológie krajiny prostredníctvom nezávislých skúšobných organizácií). 

 

ŠKORECOVÁ, E. – LÁTEČKOVÁ, A. – KUČERA, M. (2009)  uvádzajú, že 

nízke náklady nenahrádzajú rastúce výnosy. Náklady by mali byť optimálne a zvyšovanie 

zisku by sa malo dosahovať rastom výnosov. Rast výnosov si vyžaduje najmä existenciu 
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dobrej vyváženej podnikovej stratégie, inováciu výrobkov a služieb, prácu so zákazníkmi, 

odberateľmi, dodávateľmi i s konkurenciou a taktiež spravodlivý prístup k zamestnancom.  

Ak podniky svedomito odstraňujú plytvanie a redukujú náklady, dosiahne sa po 

určitom čase hranica, pod ktorú už nemožno ísť. Potom je potrebné sústrediť sa na projekt 

inovácie produktu (napr. zlepšenie jeho funkčnosti, zvýšenie úžitku pre zákazníka, 

redukcia škodlivých vlastností). 

 

www.euroekonom.sk2  uvádza, že náklady vznikajú v súvislosti s výrobou 

jednotlivých jednotiek výroby a sú uhrádzané cenou každého jednotlivého výrobku. 

Súvisia s určitým objemom výroby, získaných z výrobnej kapacity a môžu byť uhradené až 

z hodnotových výnosov, získaných za odpovedajúci rozsah v objeme výroby. Vzniká úloha 

stanoviť minimálny rozsah výroby zaisťujúci úplnú úhradu nákladov vynaložených na 

výrobu - vychádzame z ceny v návratnosti nákladov. Cena je ekvivalent slúžiaci k 

zaisteniu návratnosti. Má plne uhradiť náklady výrobku, a až potom prispieť k tvorbe 

zisku. 

 

Náklady určujú dolnú hranicu ceny, ktorú firma môže žiadať za svoj produkt, 

uvádza KITA, J. a kol. (2005).Firma chce účtovať cenu, ktorá poskytuje všetky náklady 

na výrobu, distribúciu a predaj produktu a zároveň zabezpečí primeranú výšku zisku za 

svoje úsilie a riziká. Náklady môžu byť významným prvkom cenovej stratégie. Mnohé 

firmy sa usilujú, aby sa vo svojom odvetví stali „výrobcami s nízkymi nákladmi“. Firmy 

s nižšími nákladmi môžu stanoviť nižšie ceny, čoho výsledkom môže byť vyšší objem 

predaja a zisku. 

 

Podľa VESELSKEJ, K. (2006) je poľnohospodársky produkt predávaný 

spracovateľom za cenu, ktorá je označovaná ako cena poľnohospodárskych výrobcov a je 

determinovaná nielen cenami vstupov a výrobnými nákladmi  poľnohospodárstva. 

 

Peňažné sumy, ktoré podnik účelne vynaložil na dosiahnutie výnosov definujú 

VIESTOVÁ, K. a kol. (2007) ako náklady. Nezáleží na skutočnom zaplatení. Skutočne 

                                                 
2 http://www.euroekonom.sk/ekonomika/agrarna-ekonomika/ekonomicka-charakteristika-vyrobnych-
faktorov-v-polnohospodarstve/ 
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zaplatené sumy sú výdavky. Skutočné výnosy, ktoré boli podniku zaplatené, sú zasa 

príjmy. Celkové náklady možno rozdeliť na náklady hlavnej činnosti a náklady ostatných 

činností. 

 

JIRČÍKOVÁ, E. – REMEŠ, D. – PAVELKOVÁ, D. (2006) píšu, že do finančnej 

perspektívy sa odrážajú niektoré z možných prínosov priamo (napr. nové finančné zdroje), 

ale aj nepriamo prínosy z ostatných perspektív, a ovplyvňujú tak finančné ukazovatele ako 

sú: náklady, tržby, výnosy, zisk, cash-flow, investície a využitie aktív. 

 

BPM portál 3 uvádza, že pri riadení flexibility nákladov podľa prietoku treba vziať 

do úvahy nasledujúce skutočnosti: 

- mať k dispozícii ukazovatele pre mapovanie prietoku, veľa ukazovateľov 

nekvantifikuje údaje vo vzťahu k obmedzeniu prietoku, ale k produktom, 

- redukovať štandardné náklady v závislosti od toku produktov, 

- každý produkt musí mať jasné vlastné náklady výroby a podiel na tvorbe krycieho 

príspevku, 

- prioritná je kvantifikácia nákladov prietoku, na druhom mieste za firmu,  

- riadiť účtovný systém „pred obmedzením“, nie po ňom, tento je citlivý aj na malé 

objemy výroby, ale ak sú už údaje o celej produkcii zadané do účtovného systému, 

je neskoro na riadenie obmedzení a adekvátne rozhodovanie, 

- zjednodušiť informačný systém na podstatné charakteristiky, pre riadenie 

obmedzení vo výrobe ide často o zbytočne komplikované až nepotrebné údaje, 

- riadiť rozpočet prietoku cez vstup a redukciu existujúcich úrovní nákladov, 

následne cez procesné kroky – t.j. zaviesť štíhlu administratívu nákladov. 

 

www.ekologika.sk4 píše, že environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa 

zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich 

sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj iných hodnotných informácií, dôležitých 

pre správne rozhodovanie v rámci podniku. Ako významný nástroj environmentálneho 

manažmentu sa začal využívať najmä v druhej polovici 90-tych rokov. Umožňuje 

                                                 
3 http://bpm-cz.blogspot.com/2008/02/flexibiln-riadenie-nkladov-vo-vrobe.html 
4 http://www.ekologika.sk/environmentalne-manazerske-uctovnictvo.html 
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podnikovému manažmentu lepšie odhadnúť peňažné aspekty výrobkov a projektov 

čistejšej produkcie najmä v procese rozhodovania o kapitálových investíciách, určovaní 

nákladov a výnosov ako aj pri tvorbe dizajnu výrobných procesov a samotných výrobkov. 

 

Finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie konkrétnych výrobkov, prác 

a služieb ako výsledkov (výstupov), resp. obchodného procesu sú podľa GURČÍKA, Ľ. 

(2001) náklady. Náklady sú teda spotrebované výrobné faktory ocenené v peňažných 

jednotkách.  

Výnosy sú teda aktivované náklady, t.j. výkony ocenené zložkami vynaloženého 

majetku alebo realizačnými cenami, ktoré okrem spotrebovaných faktorov obsahujú aj 

očakávané efekty. 

 

Medzi dôležité faktory ovplyvňujúce objem investícií poľnohospodárskych 

podnikov zaraďujú SERENČÉŠ, P. – MAJERNÍK, M. (2009) aj odpisy ako náklady. 

Nepredstavujú síce pre podnik novovytvorené zdroje financovania, ale zabezpečujú zdroje 

na financovanie reprodukcie dlhodobého majetku v podniku. 

 

PATAKY, J. – STAŠOVÁ, HUDÁKOVÁ, L. (16)  uvádzajú, že náklady sú 

veľmi zložitou ekonomickou kategóriou. Zložitosť nákladov v reálnom priebehu 

podnikateľskej činnosti podniku zdôrazňuje skutočnosť, že ide o tokové veličiny súvisiace 

s aktivitami podniku v určitom čase. Zmyslom vykonávania aktivít podniku je sledovanie 

použitých zložiek majetku, služieb a prác, ktoré sa podieľajú na tvorbe zisku. 

 

Podľa ŠILEROVEJ, E. (2005) správne informácie znižujú náklady, t.z. že vhodné 

informácie v kombinácii so zlepšenými podnikovými procesmi a vhodnou podnikovou 

kultúrou, v ktorej sa odráža predovšetkým tímovosť pracovníkov, šetrí významne peniaze 

a čas. 

 

Dodržovanie európskych štandardov, ktoré sú viazané na priznanie priamych 

platieb zvyšuje náklady poľnohospodárskych podnikov bez odpovedajúceho zvýšenia 

tržieb, uvádzajú STŘELEČEK, F. – LOSOSOVÁ, J. – ZDENĚK. R. (2006).  
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Hospodárske noviny on-line5 píšu, že náklady na kvalitu sú ekonomickou 

kategóriou, ktorá má jednoznačne určujúci charakter pri každej ekonomickej činnosti 

firmy. Sú kategóriou, ktorá nie je jedinou, ale je určite podstatnou na hodnotenie 

efektívnosti a účinnosti procesov. Vedenie firmy prejavuje nemalý záujem o ekonomické 

efekty spôsobené zhoršovaním, resp. zlepšovaním kvality výrobkov a služieb, ako aj 

kvality samotných procesov. Vypovedacia schopnosť nákladov na kvalitu má pre 

rozhodovanie manažmentu nesmiernu cenu. 

 

 Výsledné kalkulácie sú zamerané výhradne na zachytenie vynaložených nákladov, 

píše ŠKORECOVÁ, E. (2006), sú orientované iba na minulosť. Kalkulácie plánových 

nákladov (predbežné kalkulácie) predstavujú nákladovú úlohu alebo očakávané náklady 

podľa predpokladaných nákupných cien, nie podľa pevných cien. Ako nástroj plánovania 

poskytujú manažérom podklady o účinkoch rôznych alternatív podnikateľského správania. 

 

Analýzou kalkulácie vlastných nákladov PORHAJAŠ, V. – BIELIK, P. – 

ADAM ČÍKOVÁ, I. (2009)  zistili, že pracovné náklady je možné znižovať racionálnym 

využitím pracovného času a zvyšovaním produktivity práce. Znižovanie vlastných 

nákladov je možné výsadbou rezistentných odrôd proti chorobám a škodcom. Znižovanie 

nákladov znamená pre producenta vyššiu konkurencieschopnosť na trhu s ovocím. 

 

V západnej Európe, USA a iných rozvinutých krajinách je štruktúra 

poľnohospodárskej výroby koncentrovaná do malých rodinných fariem. V krajinách 

strednej a východnej Európy (CEEC) a bývalých krajinách Sovietskeho zväzu (FSU) 

existuje dvojaká štruktúra fariem: veľké korporátne farmy (CF) a malé rodinné farmy (FF). 

Článok CIAIANA, P. – DRÁBIKA, D. – POKRIV ČÁKA, J. (2008) ukazuje, že CF aj 

FF sa špecializujú na produkciu tých komodít, v ktorých dosahujú komparatívne výhody. 

CF sa špecializujú na kapitálovo intenzívnejšiu produkciu s nízkymi nárokmi na 

monitoring práce. Na druhej strane sa FF špecializujú na produkty charakteristické vyššími 

nárokmi na monitoring práce. Výsledkom je, že štruktúra fariem určuje, v ktorých 

produktoch bude daná krajina kompetitívna na medzinárodných trhoch. To je dôležité 

najmä z pohľadu tranzitívnych krajín, kde vysoké transakčné náklady brzdia zmenu 

                                                 
5http://devel.novaekonomika.cz/index.php?p=k00000_detail&article%5Bid%5D=20414525&article%5Bwha
t%5D=pr%E1ca&article%5Bsklonuj%5D=off 
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organizácie fariem. Z toho dôvodu pre tranzitívne krajiny vyznačujúce sa vysokými 

transakčnými nákladmi je dôležitejší výber štruktúry produkcie než výber organizácie 

farmy. 

 

 Prechod k účtovnému sledovaniu nákladov ekonomického reťazca vyžaduje podľa 

ŠKORECOVEJ, E. (2005) jednotné alebo aspoň kompatibilné účtovné systémy 

v podnikoch celého reťazca a výmenu informácií medzi podnikmi. Zabezpečenie tejto 

novej úlohy spoločného riadenia celého ekonomického reťazca nie je možné bez aplikácie 

IT a využívania medzipodnikovo prepojených integrovaných informačných systémov typu 

business intelligence. 

 

Pre potreby alokácie nákladov podľa aktivít v nákladovom systéme v rastlinnej 

výrobe odporúča PATAKY, J. (2006) vytvoriť informačnú podporu podľa aktivít 

rastlinnej výroby. 

 

Problémom vynakladania vysokých nákladov na vytváranie a prevádzkovania 

informačných systémov v podnikateľských subjektoch v porovnaní s ich prínosmi je 

dlhodobý a závisí od viacerých faktorov, uvádza KUČERA, M. (2003). Na základe 

analýzy nákladov vynaložených na informačné systémy rezortu poľnohospodárstva 

možno uskutočniť závery o ekonomických prínosoch informačných systémov 

aplikovaných v rôznych podmienkach poľnohospodárskej výroby, ku ktorým sa zaraďuje 

suma nákladov, kvantitatívne vyjadrenie ekonomického prínosu, stanovenie rizík, ktoré 

môžu viesť k zrúteniu sa informačného systému.  

 

Členstvo Slovenska v Európskej únii významne ovplyvnilo aj oblasť riadenia 

ochrany životného prostredia. Aktívny prístup podnikateľských subjektov k riadeniu 

ochrany životného prostredia je podmienený adekvátnymi hodnovernými informáciami, 

ktoré by mali byť súčasťou manažérskeho informačného systému podniku. K takýmto 

informáciám podľa ŠKORECOVEJ, E. (2007) patria informácie environmentálneho 

manažérskeho účtovníctva a environmentálne orientovaných kalkulácií, zahŕňajúcich 

environmentálne náklady konkrétneho výkonu. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

 

Každý podnik sa snaží pri dosahovaní svojich cieľov o  efektívne hospodárenie, 

ktoré možno dosiahnuť minimalizáciou nákladov a maximalizáciou výnosov. Pre 

zabezpečenie hospodárnosti a dlhodobej prosperity účtovnej jednotky je potrebné 

analyzovať náklady podľa rôznych členení, ktoré umožňujú určiť, aké náklady vznikajú, 

k akým výkonom sa vzťahujú a ako ovplyvňujú výsledok hospodárenia. 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je v teoretickej časti klasifikovať náklady 

a výnosy, vyjadriť ich obsahovú stránku a v aplikačnej časti zhodnotiť stav a vývoj, trendy 

a štruktúru nákladov a výnosov vo vybranej s.r.o. 

Za účelom dosiahnutia hlavného cieľa sú ustanovené tieto čiastkové ciele: 

- zhodnotenie celkovej finančnej situácie účtovnej jednotky,  

- spracovanie problematiky nákladov a výnosov z obsahového hľadiska, ich členenie 

pre potreby vyčíslenia výsledku hospodárenia, 

- hodnotenie úrovne vývoja nákladov a výnosov, 

- komparácia trendov a výsledku hospodárenia z hospodárskej, finančnej 

a mimoriadnej činnosti podniku, 

- sledovanie nákladov a výnosov zákazkovej výroby,  

- zhodnotenie výnosnosti jednotlivých zákaziek,  

- zhrnutie poznatkov a výsledkov, námety na skvalitnenie riadenia nákladov 

a výnosov. 
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

 

Charakteristika objektu skúmania 

Objektom skúmania je podnikateľský subjekt právnej formy s.r.o., ktorý nedal 

súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena. Obchodná spoločnosť vznikla v roku 1995 

pôvodne ako podnik spracujúci drevo. V roku 2004 sa stavebný závod oddelil a vytvoril 

novú firmu. Od svojho začiatku sa zaoberá prevažne stavebnou činnosťou a vykonávaním 

zemných prác. Podnik realizuje zákazky v rámci celého územia Slovenskej republiky, 

pričom má v Nitre zriadené sídlo a vlastný stavebný dvor. Vo firme pracuje 80 

zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou. 

Predmetom jeho činnosti je: 

- inžinierske činnosti, 

- prenájom strojov a zariadení, 

- prenájom motorových vozidiel, 

- faktoring a forfaiting, 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

- vykonávanie zemných prác, 

- vykonávanie pomocných stavebných prác, 

- návrh a realizácie interiérov, 

- montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení, 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej 

živnosti, 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

v rozsahu voľných živností, 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

v rozsahu voľných živností, 

- výskum trhu a verejnej mienky, 

- podnikateľské poradenstvo v obchode, službách a podnikaní v rozsahu voľných 

živností, 

- reklamné činnosti, 

- výroba a montáž oceľových konštrukcií, 



   

 23

- stolárstvo. 

Obchodná spoločnosť má vytvorený, zdokumentovaný, implementovaný, udržiavaný 

a sústavne zlepšovaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Procesy potrebné pre ISM 

sú identifikované v mape procesov. Vzťahy procesov sú určené v mape procesov a 

v smerniciach.  

Procesy sú monitorované prostredníctvom interných auditov, sledovania nezhôd a najmä 

v rámci analýzy údajov. Na zlepšovanie procesov sa využívajú zistenia interných auditov, 

výsledky analýzy údajov, nápravné a preventívne opatrenia, výsledky z preskúmania ISM 

vedením spoločnosti. K zlepšovaniu procesov smeruje aj politika pre kvalitu, environment 

a BOZP, ako aj stanovené ciele, prostredníctvom ktorých sa politika napĺňa. 

Organizácia externe obstaráva niektoré stavebné práce u svojich dodávateľov 

(subdodávky, resp. poddodávky). 

 

Tab. 1 Vývoj majetku v celých EUR 

Vývoj majetku za obdobie od 2007 do 2009 v EUR 

označenie v 
súvahe 

názov 2007 2008 2009 

A. Neobežný majetok   

A I. Dlhodobý nehmotný majetok       

A. II. Dlhodobý hmotný majetok 352 036,01 1 084 788,45 954 022,64 

A. III. Dlhodobý finan čný majetok       

B. Obežný majetok   

B. I. Zásoby 195 017,38 270 700,08 166 515,91 

B. II. Dlhodobé pohľadávky 6 281,16     

B. III. Krátkodobé poh ľadávky 2 248 814,27 3 182 652,65 2 168 181,62 

B. IV. Finančné účty -113 970,39 26 535,04 12 471,54 

C. Časové rozlíšenie 328 569,62 204 555,24 3 312,55 

  Spolu 3 016 748,05 4 769 231,46 3 304 504,26 

zdroj: Súvaha – Úč POD 1-01, vlastné spracovanie 

 

Pracovné postupy 

Porovnaním nákladov a výnosov podnik vyčísli výsledok hospodárenia a posúdi 

ziskovosť alebo stratovosť danej činnosti. 

Postup práce je rozdelený na dve časti: 
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1. časť – teoretická časť –  predstavuje preštudovanie odbornej literatúry, ktorá sa 

týka problematiky nákladov a výnosov. Problematika  je spracovaná formou 

prezentácie a komparácie názorov, poznatkov a výsledkov domácich a 

zahraničných autorov. Táto kapitola tvorí teoretický základ pre aplikačnú časť 

práce. 

2. časť – praktická časť –  je vymedzená pre zhodnotenie, sledovanie, stav a vývoj 

nákladov a výnosov podniku, porovnanie a vyčíslenie výsledku hospodárenia. 

 

Spôsob získavania údajov a ich zdroje 

Bakalárska práca vychádza z údajov, ktoré s.r.o. poskytla za roky 2007, 2008 a 

2009. Základným zdrojom získavania údajov potrebných k spracovaniu danej 

problematiky je individuálna účtovná závierka za hodnotené obdobie. Vzhľadom k tomu, 

že vstupné údaje pre spracovanie zahrňujúce aj rok 2009, údaje za 2007 a 2008 sú 

prepočítané na euro konverzným kurzom. 

 

Použité metódy vyhodnotenia a interpelácie výsledkov 

Ako základné metódy boli použité: 

V kapitole Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky bola použitá metóda analýzy 

a selekcie pri preštudovaní obsahu literárnych zdrojov. 

Vo vlastnej práci boli použité pri získavaní a spracovávaní údajov metóda selekcie, 

komparácie, grafického znázornenia, zoskupovania údajov do časových radov a indexová 

metóda. Sumarizáciu čiastkových poznatkov a výsledkov predstavuje aplikácia syntézy 

v záverečnej časti práce 

Pre zhodnotenie celkovej finančnej a ekonomickej situácie vo väzbe na tému práce sú 

vybrané tieto finančné ukazovatele6: 

 

1. Ukazovatele aktivity 

Doba obratu 
zásob 

= 
priemerné zásoby 

x 365 
výrobná spotreba 

- uvádza v dňoch, ako dlho je obežný majetok viazaný vo forme zásob. 

                                                 

6 BIELIK, P.: Podnikové hospodárstvo. 2. vydanie. Nitra: SPU, 2008. 319 strán. ISBN 978-80-552-0010-1. 
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Doba obratu 
pohľadávok 

= 
pohľadávky 

x 365 
tržby 

 - vyjadruje koľko dní sa majetok vyskytuje vo forme pohľadávok. 

 

Doba 
splácania 
záväzkov 

= 
krátkodobé záväzky 

x 365 
tržby 

 - informuje o dĺžke obdobia , počas ktorého musia čakať partneri podniku na úhradu jeho 

záväzkov. 

 

2. Ukazovatele zadĺženosti 

Ukazovateľ 
samofinancovania 

= 
vlastné imanie 

x 100 
celkový majetok 

 - poukazuje na podiel vlastného kapitálu v štruktúre zdrojov krytia celkového majetku 

podniku. 

 

Ukazovateľ 
zadĺženosti 

= 
celkové záväzky 

x 100 
celkový majetok 

- hodnotí podiel cudzích zdrojov na financovaní majetku podniku.  

 

3. Ukazovatele rentability 

Rentabilita 
vlastného 
kapitálu 

= 
čistý zisk 

x 100 
vlastný kapitál 

 - poukazuje na efektívnosť reprodukcie kapitálu prostredníctvom akumulácie 

nerozdeleného zisku. 

 

Rentabilita 
celkového 
kapitálu 

= 
zisk po zdanení + 

úroky x 100 
celkový kapitál 

- hodnotí všeobecnú efektívnosť využitia vloženého kapitálu. 

 

Rentabilita 
tržieb 

= 
čistý zisk 

x 100 
tržby 

 

 - meria zisk k objemu tržieb, vypovedá o realizačných cenách resp. o výške výrobných 

nákladov a o postavení podniku na trh. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 

 

4.1 Vybrané finančné ukazovatele 

Vo väzbe na tému a cieľ práce táto kapitola prezentuje a hodnotí nákladovú 

a výnosovú situáciu. 

V tabuľke č. 2 sú uvedené vybrané finančné ukazovatele, ktoré boli získané 

z Výkazov ziskov a strát za roky 2007 – 2009. 

Tab. 2 Vývoj vybraných finančných ukazovateľov v celých EUR 

Vývoj vybraných finan čných 
ukazovate ľov  Rok Index v % 

ukazovate ľ 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 

Výroba 4 202 672 4 930 215 5 381 451 117,31 109,15 

Výrobná spotreba 2 923 583 3 799 353 4 619 723 129,96 121,59 

Pridaná hodnota 1 279 089 1 130 861 761 728 88,41 67,36 

Osobné náklady 459 471 390 028 461 539 84,89 118,33 

Dane a poplatky 23 258 28 323 32 376 121,78 114,31 

Odpisy a opravné položky k DM 153 746 182 493 202 186 118,70 110,79 

Tržby z predaja DM a materiálu 22 431 188 981 31 407 842,52 16,62 

Zost.cena pred. DM a pred. mat. 14 708 187 070 32 358 1 271,86 17,30 

Tvorba a zúčtovanie OP k pohľ. 0 0 4 197 0,00 0,00 

Ostatné výnosy z hosp.činnosti 9 242 2 724 101 29,47 3,72 

Ostatné náklady na hosp.činnosť 12 881 8 850 955 68,71 10,79 

VH z hosp.činnosti 646 697 525 802 59 623 81,31 11,34 

Výnosové úroky 0 10 793 23 371 0,00 216,54 

Nákladové úroky 26 710 20 116 19 131 75,31 95,10 

Kurzové zisky 457 2 456 932 537,46 37,96 

Kurzové straty 292 3 666 80 1 254,93 2,19 

Ostatné výnosy z finan.činnosti 0 0 0 0,00 0,00 

Ostatné náklady na finan.činnosť 21 806 15 890 18 764 72,87 118,08 

VH z fin.činnosti -48 351 -26 423 -13 672 54,65 51,74 

VH z bežnej činnosti pred zdan. 598 346 499 379 45 952 83,46 9,20 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 122 989 99 884 16 596 81,21 16,62 

VH z bežnej činnosti po zdanení 475 357 399 496 29 356 84,04 7,35 

Mimoriadne výnosy 0 0 0 0,00 0,00 

Mimoriadne náklady 0 0 0 0,00 0,00 

VH z mimor.činnosti pred zdan. 0 0 0 0,00 0,00 

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0,00 0,00 

VH z mimor.činnosti po zdanení 0 0 0 0,00 0,00 

VH za účt.obdobie pred zdanením 598 346 499 379 45 952 83,46 9,20 

VH za účt.obdobie po zdanení 475 357 399 496 29 356 84,04 7,35 

zdroj: Výkaz ziskov a strát -  Úč POD 2-01, vlastné spracovanie 
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Z tabuľky č. 2 jednoznačne vyplýva, že hospodárenie v roku 2009 bolo oproti 

predchádzajúcim rokom horšie, o čom nám vypovedá výsledok hospodárenia za tento rok. 

Bolo to spôsobené zvýšením nákladov na hospodársku činnosť, výnosy sa síce zvýšili tiež, 

ale nie priamo úmerne. 

 

4.2 Vývoj nákladov 

 

Tab. 3 Vývoj nákladov v celých EUR 

Náklady 
  Rok Index v % 

  2007 2008 2009 2009/2007 

Spotrebované nákupy 50 1 273 658 1 192 877 1 070 410 84,04 

Služby 51 1 649 925 2 606 476 3 549 314 215,12 

Osobné náklady 52 459 471 390 028 461 539 100,45 

Dane a poplatky 53 23 258 28 323 32 376 139,20 

Iné náklady na hosp. činnosť 54 27 589 195 920 37 511 135,96 

Odpisy, rezervy a OP nákladov na hosp. činnosť 55 153 746 182 493 202 186 131,51 

Náklady na hosp. činnosť   3 587 647 4 596 117 5 353 336 149,22 

Finančné náklady 56 48 808 39 672 37 975 77,81 

Rezervy a opr.položky fin. nákladov 57 0 0 0 0,00 

Náklady na finančnú činnosť   48 808 39 672 37 975 77,81 

Náklady z bežnej činnosti   3 636 455 4 635 789 5 391 311 148,26 

Mimoriadne náklady 58 0 0 0 0,00 

Náklady na mimoriadnu činnosť   0 0 0 0,00 

Dane z príjmov a prevodové účty 59 122 989 99 884 16 596 13,49 

Celkové náklady   3 759 444 4 735 673 5 407 906 143,85 

zdroj: Hlavná kniha, vlastné spracovanie 

 

Z uvedených údajov v tabuľke č. 3 vyplýva, že celkové náklady vybranej s.r.o. každoročne 

vzrástli. Najväčší nárast bol zaznamenaný v roku 2008, oproti roku 2007 tieto náklady 

vzrástli o 976 tis. EUR, čo predstavuje nárast skoro o 26%. Náklady v roku 2009 oproti 

2008 vzrástli o 672 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 14%. 

Najviac peňažných prostriedkov sa vynaložilo v každom roku na hospodársku činnosť 

podniku, z čoho vyplýva, že väčšinový podiel na štruktúre celkových nákladov podniku 

patrí nákladom na spotrebované nákupy a služby. Náklady na hospodársku činnosť tvoria 

95,4 % celkových nákladov. Je zaujímavé si všimnúť, že náklady na spotrebované nákupy 

každoročne klesajú a naopak náklady na služby, ako sú subdodávky, každý rokom stúpajú 

rýchlym tempom. 
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Osobné náklady v roku 2008 zaznamenali oproti roku 2007 takmer 16%-tný pokles, čo 

predstavuje pokles skoro o 70 tis. EUR. Paradoxne v nasledujúcom roku zase vzrástli 

o 18%, čo je veľmi zvláštne vzhľadom na začínajúcu hospodársku krízu. Z teoretického 

hľadiska by sa dalo očakávať, že tieto osobné náklady v roku 2009 znova poklesnú, ale 

nestalo sa tak. 

Finančné náklady podniku tvoria 0,91 % celkových nákladov. V sledovanom období 

finančné náklady poklesli.  

Náklady sa mimoriadnu činnosť sa v sledovanom období nevykázali vôbec z dôvodu, že 

nevznikla žiadna mimoriadna udalosť ani živelná pohroma. 

 

 

Obr. 1 Vývoj nákladov s.r.o. v období 2007-2009 v EUR 
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4.3 Vývoj výnosov  

 

Tab. 4 Vývoj výnosov v celých EUR 

Výnosy 
  Rok Index v % 

  2007 2008 2009 2009/2007 

Tržby za vlastné výkony a tovar 60 3 965 493 4 865 404 5 620 142 141,73 

Zmeny stavu vnútroorg.zásob 61 187 723 50 969 -238 691 -127,15 

Aktivácia 62 49 456 13 842 0 0,00 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 64 31 672 191 705 31 508 99,48 

Zúčtovanie rezerv a OP výnosov hosp. činnosti 65 0 0 0 0,00 

Výnosy z hospodárskej činnosti   4 234 344 5 121 919 5 412 959 127,83 

Finančné výnosy 66 457 13 249 24 303 5318,17 

Zúčtovanie rezerv a OP finančných výnosov 67 0 0 0 0,00 

Výnosy z finančnej činnosti   457 13 249 24 303 5318,17 

Výnosy z bežnej činnosti   4 234 801 5 135 168 5 437 262 128,39 

Mimoriadne výnosy 68 0 0 0 0,00 

Výnosy z mimoriadnej činnosti   0 0 0 0,00 

Prevodové účty 69 0 0 0 0,00 

Celkové výnosy   4 234 801 5 135 168 5 437 262 128,39 

zdroj: Hlavná kniha, vlastné spracovanie 

 

Celkové výnosy vybranej s.r.o. v sledovanom období každoročne vzrástli. V roku 2008 

vzrástli o 900 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 21 %. Rok 2009 zaznamenal oproti roku 

2008 nárast o 5,9 %, čo predstavuje 302 tis. EUR. Nárast výnosov bol spôsobený získaním 

viacerých výhodných tuzemských zákaziek. Silná stránka obchodnej spoločnosti je, že 

i v období hospodárskej krízy zabezpečila uvedený trend výnosov z hospodárskej činnosti. 

Tržby za vlastné výkony a tovar tvoria 97,6 %-tný podiel celkových nákladov. Z tabuľky č. 

4 vyplýva, že v roku 2008 tržby zaznamenali nárast oproti roku 2007 takmer o 21%, čo 

predstavuje sumu 888 tis. EUR. V roku 2009 bol nárast oproti predchádzajúcemu roku 

slabší, tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli iba o necelých 6%, čo predstavuje sumu 291 

tis. EUR.  

Mínusová hodnota sa nachádza pri výnosoch pri zmene stavu vnútroorganizačných zásob. 

Táto záporná hodnota vznikla preto, že v rokoch 2007 a 2008 sa vyčíslili skutočné náklady 

na zákazku a následne sa aktivovali náklady v nedokončenej výrobe. V roku 2009 sa 

zákazka dokončila a po komplexnom odovzdaní predmetu zákazky sa nedokončená výroba 

zúčtovala. 

V rokoch 2007 a 2008 firma obstarávala administratívnu budovu vo vlastnej réžii, s čím 

súvisia účtovné prípady o aktivácii dlhodobého hmotného majetku v sume 63 tis. EUR. 
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Iné výnosy z hospodárskej činnosti zaznamenali v roku 2008 obrovský nárast oproti roku 

2007 o 160 tis. EUR. Bolo to spôsobené vysokými tržbami za predaný materiál na 

stredisku stolárstvo a takisto aj náhradami škôd, ktoré vyplynuli z poistných udalostí. 

Finančné výnosy každoročne zaznamenali nárast, väčší skok spôsobili kurzové zisky, 

v roku 2008 vzrástli 11 tis. EUR oproti roku 2007.  

Výnosy z mimoriadnej činnosti v sledovanom období účtovnej jednotke nevznikli. 

 

 

Obr. 2 Vývoj výnosov s.r.o. za obdobie 2007-2009 v EUR 
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4.4 Vývoj výsledku hospodárenia 

 

Tab. 5 Vývoj výsledku hospodárenia v celých EUR 

Výsledok hospodárenia 

Rok Index v % 

2007 2008 2009 2009/2007 

VH z hospodárskej činnosti 646 697 525 802 59 623 9,22 

VH z finančnej činnosti -48 351 -26 423 -13 672 28,28 

VH z bežnej činnosti 598 346 499 379 45 952 7,68 

VH z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0,00 

Celkový VH 598 346 499 379 45 952 7,68 

zdroj: Výkaz ziskov a strát – Úč POD 2-01, vlastné spracovanie 

 

Výsledok hospodárenia podniku vypočítame, ak od celkových výnosov odpočítame 

celkové náklady podniku. Ak je výsledok kladný, podnik dosiahol zisk a ak je záporný, tak 

podnik dosiahol stratu. Vo vybranej firme sa každý rok dosiahol zisk. 

Podľa tabuľky č. 4 bol najvyšší výsledok hospodárenia v sledovanom období dosiahnutý 

v roku 2007, naopak evidentne najnižší výsledok hospodárenia sa dosiahol v roku 2009, 

oproti roku 2008 poklesol takmer až o 92%. Tento výrazný pokles bol zapríčinený 

vysokými nákladmi na hospodársku činnosť, najmä na služby. 

 

Vývoj výsledku hospodárenia v EUR
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4.5 Výpočet vybraných finančných ukazovateľov 

 

V tejto časti bakalárskej práce sú uvedené výpočty vybraných finančných 

ukazovateľov. 

 

Tab. 6 Výpočet vybraných ukazovateľov 

Ukazovatele MJ 
rok Rozdiel 

2009-
2007 2007 2008 2009 

1. aktivity           
doba obratu zásob deň 24,35 26,01 12,36 -11,99 

doba inkasa pohľadávok deň 207,57 238,76 140,24 -67,33 

doba splácania záväzkov deň 141,2 217,75 96,8 -44,4 

2. zadĺženosti          

ukazovateľ samofinancovania % 45,62 30,97 45,85 0,23 

ukazovateľ zadĺženosti % 54,37 69,03 54,15 -0,22 

3. rentability          

rentabilita vlastného kapitálu % 34,54 27,05 1,95 -32,59 

rentabilita celkového kapitálu % 16,64 8,8 1,48 -15,16 

rentabilita tržieb % 11,99 8,21 0,52 -11,47 
zdroj: Súvaha – Úč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát – Úč POD 2-01, vlastné spracovanie 

 

4.5.1 Ukazovatele aktivity 

 

Doba obratu zásob 

Posudzuje, ako podnik účinne využíva svoj majetok. Vypovedá o tom, že koľko dní 

trvá premena zásob na peňažné prostriedky. 

Najdlhšia premena zásob na peňažné prostriedky trvala v podniku v roku 2008. V roku 

2009 sa doba obratu zásob znížila o polovicu, z čoho vyplýva, že zásoby sa menia na 

peňažné prostriedky v priemere do 12,36 dní . Je potrebné zvážiť, či má zmysel  viazať 

finančné prostriedky v nepredajných alebo málo obrátkových zásobách, čo prináša vznik 

zbytočných nákladov. 
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Doba inkasa pohľadávok 

Vypovedá o skutočnosti, že koľko dní trvá zinkasovanie vyfakturovaných výkonov. 

Z tabuľku č. 6 vyplýva, že od dátumu fakturácie sú odberatelia schopní v roku 2009 

zaplatiť v priemere do 140,24 dní. Všeobecne sa považuje za lepší výsledok, ak je 

priemerný počet dní menší. Za optimálnu hodnotu sa považuje doba inkasa menšia ako 40 

dní. V tomto prípade je doba inkasa evidentne dlhá, čo sa môže hodnotiť ako negatívny 

vývoj pre podnik s nepriaznivým dopadom na peňažné toky. Avšak v predchádzajúcich 

rokoch bola doba inkasa omnoho väčšia, čiže sa dá povedať, že rok 2009 sa vyvíjal 

priaznivejšie. 

 

Doba splácania záväzkov 

Vyjadruje, že koľko dní trvá podniku splatenie záväzku odo dňa obdržania faktúry. 

S.r.o. spláca svoje záväzky v roku 2009 v priemere do 96,8 dní. Tak ako u pohľadávok, je 

optimálna hodnota doby splatenia záväzku menšia ako 40 dní. Ani z tohto výsledku nám 

nevyplýva pozitívny vývoj pre podnik, čo môže byť zapríčinené druhotnou platobnou 

neschopnosťou, t.j. odberateľom trvá v priemere uhradiť svoje záväzky 140 dní, čo je 

veľmi neskoro, a preto vybraná účtovná jednotka nie je schopná si svoje záväzky uhradiť 

v zmluvnej dobe splatnosti. V roku 2008 doba splácania záväzkov vzrástla oproti roku 

2007 takmer o 80 dní, z čoho sa mohol predpokladať negatívny vývoj pre s.r.o., ale naopak 

v roku 2009 doba splácania klesla o 110 dní, čo bolo určite zaujímavou informáciou pre 

dodávateľov. 

Z uvedených výpočtov v tabuľke č. 6 vyplýva, že aj napriek tomu, že odberatelia neplatia 

v zmluvnej dobe splatnosti a doba inkasa pohľadávok prevyšuje optimálnu hodnotu, 

podnik je stále schopný každoročne uhradiť svoje záväzky v kratšej dobe ako odberatelia 

svoje pohľadávky voči podniku. 

 

4.5.2 Ukazovatele zadĺženosti 

 

Ukazovateľ samofinancovania 

Udáva, ako je podnik samostatný a nezávislý od financovania cudzími zdrojmi. Je 

ukazovateľom finančnej stability podniku. 
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V roku 2008 podnik kryl svoj celkový majetok iba takmer 31 %-tami z vlastných zdrojov. 

Nedá sa povedať, že toto % predstavuje nepriaznivý vplyv, pretože odporúčaná hodnota je 

nad 30%, avšak čím vyššia je táto hodnota, tým je financovanie podniku solídnejšie. Oproti 

roku 2007 bol zaznamenaný približne 15%-tný pokles. V roku 2009 sa krytie vlastnými 

zdrojmi dostalo na úroveň spred dvoch rokov.  

 

Ukazovateľ zadĺženosti 

Vyjadruje rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní podniku, čo môže 

výrazne ovplyvniť dosahovanú rentabilitu vložených prostriedkov. 

Celková zadĺženosť podniku v roku 2009 je 54,15%, podobná bola aj v roku 2007. Za 

kritickú sa považuje hodnota nad 70%, ku ktorej sa približovala hodnota z roku 2008. 

 

4.5.3 Ukazovatele rentability 

 

Rentabilita vlastného kapitálu 

Vypovedá o výške zhodnotenia vlastného kapitálu. Dynamika zhodnotenia 

vlastného kapitálu by mala byť vyššia ako dynamika zhodnotenia celkového kapitálu. 

Rentabilita vlastného kapitálu podniku bola najvyššia v roku 2007, v roku 2008 poklesla 

o 7%, ale v roku 2009 rentabilita poklesla až na hodnotu 1,95%. Výška výnosnosti 

vlastného kapitálu napovie, či má zmysel a perspektívu podnikateľská aktivita vybraného 

podniku. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Vypovedá o zhodnotení celkového kapitálu, ktorý podnik vložil do svojho 

podnikania.  

Rentabilita celkového kapitálu podniku v roku 2009 predstavuje 1,48%. Oproti 

predchádzajúcim rokom poklesla niekoľkonásobne. Hodnotu tohto ukazovateľa treba 

porovnať s priemernou hodnotou rentability za dané odvetvie v ktorom podnik pôsobí. 

 

Rentabilita tržieb 

Vypovedá o výške čistého zisku, ktorý pripadá na 1 EUR tržieb, meria tak 

zhodnotenie spotrebovaných výrobných činiteľov. 
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Najvyššia výnosnosť podnikateľskej činnosti k objemu výrobu bola v roku 2007. 

Každoročne však klesala a v roku 2009 poklesla na minimálne %, čo predstavovalo 

hodnotu 0,52%.  

 

4.6 Sledovanie nákladov a výnosov vybraných zákaziek 

 

Hodnotená s.r.o. realizuje svoju výrobu v rámci zákazkovej výroby. Zákazky 

získava väčšinou prostredníctvom verejných súťaží, kde musí predložiť technické (cenové 

ponuky, rozpočty) a ekonomické podklady (analýza hospodárenia) a musí spĺňať určité 

požiadavky náročnosti výroby (dostatok peňažných prostriedok, stavebnej mechanizácie, 

kvalifikovaných pracovníkov). 

Keď sa zákazková výroba začne realizovať, vedúci výroby pridelí zákazke číselné 

označenie, väčšinou sa zákazky označujú do poradia. O pridelení číselného označenia sú 

oboznámení zamestnanci ekonomického a prípravno-technického oddelenia, aby vedeli 

priradiť určité náklady a výnosy k správnej zákazke. 

Po ukončení zákazky vedenie spoločnosti vyhodnotí výnosnosť realizácie výroby. 

V tabuľke č. 7 sú uvedené vybrané zákazky, ktoré sa začali realizovať v roku 2009 

a zároveň sa aj dokončili v tom istom roku. 

 

Tab. 7 Sledovanie nákladov a výnosov vybraných zákaziek za rok 2009 v celých EUR 

číslo názov zákazky mesto náklady výnosy VH 
rentabilita 
výnosnosti 

83 rekonštrukcia plynovej kotolne Nová Ves n. Žitavou 1 096 1 489 393 26,39% 
80 dovoz zeminy na byt.výstavbu, terén.úpravy Nitra 2 726 5 708 2 982 52,24% 
79 oprava kanalizácie a sociálneho zariadenia Dolná Streda 2 702 5 609 2 907 51,83% 
77 úprava podláh v montážnej hale Nitra 2 426 6 200 3 774 60,87% 
76 lapač tukov Nitra 1 966 3 225 1 259 39,04% 
75 vybudovanie kanalizácie a vodovodu Nitra 65 431 111 882 46 451 41,52% 
74 vybudovanie kanalizácie Šaľa 12 589 35 161 22 572 64,20% 
73 rekonštrukcia fasády Sereď 50 342 115 324 64 982 56,35% 
63 sadové úpravy Výčapy-Opatovce 20 177 30 938 10 761 34,78% 
60 sadové úpravy Nitra 60 325 149 313 88 988 59,60% 
58 vybudovanie komunikácie a spevn.plôch Nitra 765 770 1 020 004 254 234 24,92% 
47 rekonštrukcia polyfunkčného objektu Košice 2 468 092 3 560 535 1 092 443 30,68% 
42 búracie práce na polyfunkčnom objekte Bratislava 25 983 35 632 9 649 27,08% 
40 obnova bytovej budovy Bratislava 76 696 141 307 64 611 45,72% 

15 rodinný dom - stavebné práce Nitra 2 874 5 430 2 556 47,07% 

zdroj: finan čné analýzy,vlastné spracovanie 
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V tabuľke č. 7 je vyčíslená rentabilita výnosov (ziskovosť), ktorá vypovedá 

o hospodárnosti výroby. Hovorí, koľko zisku pripadá podniku na 1 EUR výnosov. 

Z vybraných zákaziek bola najrentabilnejšia zákazka s číslom 74 , ktorá dosiahla 

rentabilitu výnosov až 64,20 % t.j. že na 1 EUR výnosov pripadá 64,20 % centov zisku. 

Možno povedať, že firma pri tejto zákazke hospodárila efektívne a takisto je pozitívom aj 

to, že odberateľ bol zahraničným investorom. Naopak, najmenej zisková bola zákazka 

s číslom 58, ktorá dosiahla rentabilitu výnosov en 24,92 %.  

Za optimálnu hodnotu sa považuje hodnota viac ako 50%-tná. Rentabilitu výnosov je 

možné zvýšiť tak, že sa zvýšia výnosy a znížia náklady, optimálne sa budú využívať 

výrobné zdroje a zabezpečí sa rýchlejší obrat kapitálu. 
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Obr. 4 Rentabilita výnosov za rok 2009 v % 
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4.7 Evidencia nákladov a výnosov  

 

Všetky náklady aj výnosy, ktoré v podniku vzniknú, musia byť označené číselným 

označením zákazky alebo strediska. Bez označenia príslušného nákladu a výnosu, nie je 

možné jeho zaevidovanie a následné zaúčtovanie. Označovanie väčšinou realizujú vedúci 

výroby a všetci stavbyvedúci, majstri a technici. Takéto označovanie je dôležité pri 

vytváraní rôznych zostáv, uskutočňovaní strediskových analýz a vyhodnocovaní výsledku 

hospodárenia. 

Vybraný podnik má tieto hlavné strediská: 

01 – Nitra (admininistratívna budova) 

02 – dielňa a sklad 

03 – ubytovňa (Dubíkova ul.) 

13 – stolárstvo (Tvarožná, okr. Kežmarok) 

 

stredisko 01 – Nitra 

Toto stredisko zahŕňa náklady, ktoré súvisia s manažmentom spoločnosti: spotreba 

energií (elektrická energia, plyn, voda), kancelárske potreby, telefónne služby, internet, 

bankové poplatky, osobné náklady, poradenské služby, náklady na pitný režim, 

kopírovacie služby, mobilné hovory, požiarna ochrana, bezpečnostno-technické služby, 

vypracovávanie projektovej dokumentácie, audítorské služby, poplatky a zároveň aj ďalšie 

náklady, ktoré nie je možné presne určiť na konkrétnu zákazku (stavbu). 

 

stredisko 02 – dielňa, sklad, doprava 

V dielni sa vykonáva servis, oprava a údržba všetkých motorových osobných 

a nákladných vozidiel. S vykonávaním takéhoto servisu sa znižujú náklady na opravy, 

ktoré by vykonali špecializované servisy, ale samozrejme taktiež sa zvyšujú mzdové 

náklady a náklady na kúpu autosúčiastok. 

Sklad vykonáva skladovú činnosť, zásobuje výrobnú činnosť podniku a taktiež 

opravárenskú činnosť. Jeho úlohou je zásobovať zákazkovú výrobu podľa potrieb 

a pokynov stavbyvedúcich a majstrov. 

Doprava realizuje dopravnú činnosť v rámci hlavnej výroby podniku, ale vykonáva 

dopravnú činnosť aj ako subdodávateľ pre iné podniky. 
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stredisko 03 – ubytovňa (Dubíkova ul.) 

Keďže firma zamestnáva pracovníkov aj z východného Slovenska, poskytuje im 

zadarmo ubytovanie, znižujú sa tak náklady na ubytovanie zamestnancov, ale zo 

sociálneho hľadiska to možno považovať aj za benefit pre zamestnancov. Treba však 

počítať aj s nákladmi, ktoré budú súvisieť s udržiavaním ubytovne. 

 

stredisko 13 – stolárstvo (Tvarožná) 

Predmetom činnosti vybraného podniku je aj stolárstvo. Firma prevádzkuje 

stolársku dielňu na východe Slovenska v obci Tvarožná v okrese Kežmarok. Vedenie 

stolárskej dielne má na starosti vedúci stolár a pomocná administratívna a skladová 

pracovníčka. Dielňa produkuje stolárske výrobky na zákazky podľa potrieb zákazníkov, 

ale takisto produkuje výrobky aj pre hlavnú výrobnú činnosť. 
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5 Záver 

 

Efektívne hospodárenie podniku predstavuje splnenie podnikového kritéria 

zameraného na dosiahnutie najlepších výkonov s najnižšími nákladmi. Výška nákladov 

a výnosov jednoznačne vplývajú na finančné hospodárenie podnikateľského subjektu, 

preto by sa mali neustále analyzovať a zhodnotiť. 

 

Predmetom tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky nákladov 

a výnosov vo vybranej s.r.o., ich sledovanie, hodnotenie a komparácia v sledovanom 

období. Podkladovými zdrojmi boli Súvaha a Výkaz ziskov a strát za sledované obdobie 

2007-2009. 

Zo spracovaných údajov vyplýva, že podnik hospodáril najefektívnejšie v roku 2007, čo 

nám dokazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. V nasledujúcich rokoch 

bola zaznamená negatívna zmena výsledku hospodárenia,  klesal a v roku 2009 poklesol 

výrazne, čo bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi na služby. 

Na základe analýzy vybraných finančných ukazovateľov sa nám skôr rok 2008 javí ako 

neúspešný, čo nám dokazuje doba obratu zásob, doba inkasa pohľadávok, doba splácania 

záväzkov, ukazovateľ samofinancovania a ukazovateľ zadĺženosti. Výsledky týchto 

ukazovateľov sa pohybovali okolo hodnôt, ktoré nie sú optimálne. V roku 2009 tieto 

ukazovatele zaznamenali kladnú zmenu, na základe čoho možno konštatovať, že podnik sa 

stal stabilnejším a odolnejším aj napriek tomu, že nastala hospodárska kríza. Z celkového 

hodnotenia vyplýva, že vybraná s.r.o. hospodárila efektívne, pretože každoročne dosiahla 

kladný výsledok hospodárenia. Aj keď sa náklady zvyšovali, taktiež sa zvyšovali aj tržby.  

Vo väzbe na poznatky a čiastkové výsledky možno formulovať nasledovné námety: 

- dodržiavať zmluvnú  splatnosť záväzkov, aby nevznikli sankcie, úroky z omeškania 

a náklady na zmluvné pokuty a penále,  

- zabezpečiť účinný manažment. pohľadávok už od ich vzniku s cieľom skrátenia 

doby inkasa pohľadávok,  

- priebežne sledovať a hodnotiť vývoj nákladov a výnosov, pri zvýšení nákladov 

zabezpečiť preventívne opatrenia proti zvyšovaniu,  

- udržať si kladný výsledok hospodárenia,  

- skvalitňovať integrovaný systém manažérstva podniku, 

- investovať peňažné prostriedky do účinnej reklamy,  
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- prehodnotiť finančnú situáciu nových obchodných partnerov s cieľom posúdenia 

platobnej schopnosti,  

- rozšíriť svoje teritoriálne pôsobenie na území celej Slovenskej republiky,  

- zvyšovať kvalitu produkcie a vhodnou infraštruktúrou vytvárať podmienky pred 

kvalitnú realizáciu prác a spokojnosť odberateľov,  

- motivovať zamestnancov ku kvalitným výkonom. 
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