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Úvod 
 

 Monografia Controlling a efektívne riadenie vznikla v súvislosti s riešením projektu KEGA 

Tvorba multimediálnych web dokumentov pre e-lernigové vzdelávania a zvyšovanie kvality vedomostí 

manažérov a študentov - Projekt č. 020PU-4/2015. Je výstupom, kde sa prezentujú poznatky 

z rovnomennej konferencie organizovanej v rámci tohto projektu a tvorí základnú bázu vedeckých 

a odborných poznatkov pre tvorbu multimediálneho programu e-learningového vzdelávania. 

Rozoberá problematiku controllingu, postupy jeho zavádzania a implementácie a skúma 

najdôležitejšie ukazovatele vo vzťahu k tejto problematike.  

Vychádza z poznatkov aplikovaného výskumu zavádzania controllingu v slovenských 

podnikoch a uvádza odporúčania a postupy ako efektívne pristupovať k implementácii tejto vednej 

disciplíny do praxe. Oblasť controllingu rozširuje aj na oblasť verejnej správy, kde na príklade využitia 

CBA analýzy poukazuje na jeho efektívne využitie aj v tejto oblasti. Zároveň naznačuje postupy, ako 

by sa dalo pristúpiť k riešeniu problematiky controllingu aj v podmienkach daňovej správy.  

 Prvá kapitola sa zaoberá predovšetkým terminológiou controllingu a jeho organizačnými 

aspektmi. Popisuje subsystémy podnikového controllingu a predpoklady pre jeho zavedenie do 

praxe. V tejto kapitole poukazujeme ako je možné efektívne prepojiť teoretické vedecké poznatky 

s praxou. V závere sa zaoberáme problematikou manažérskych informačných systémov z pohľadu 

controllingu. 

 Druhá kapitola rozoberá postup tvorby controllingových systémov a to na strategickej aj 

operatívnej úrovni a jeho informačné zabezpečenie. Uvedené sú postupy zavedenia controllingu do 

podniku a metodika tvorby controllingových systémov, ktorá bola predmetom nášho dlhodobého 

výskumu na základe riešenia problémov praxe ich podrobným štúdiom. 

 Tretia kapitola sa venuje jednej z najdôležitejších častí súčasného controllingu a tou je 

controllingový reporting, kde stále prebieha tak základný aj aplikovaný výskum vo vzťahu prepojenia 

controllingu, informačných technológií a schopností controlléra do jedného efektívne pracujúceho 

celku. Uvedená je tu štruktúra controllingového reportingu, zobrazovanie informácií, strategické 

mapy ako aj ukazovatele hodnotenia výkonnosti podniku dôležité pre controlling. Moderné trendy 

zvyšujú možnosti vytvorenia efektívneho reportingu formou controllingových a manažérskych 

dashboardov. Z toho dôvodu aj naša vedecko-výskumná práca je orientovaná týmto smerom za silnej 

podpory informačno-komunikačných technológií. 

 Štvrtá kapitola rozoberá problematiku controllingu v štátnej správe. Sústreďuje sa na dve 

oblasti jeho uplatnenie a to využitie metodiky Cost-Benefit-Analysis (CBA) v činnosti štátnej správy 

a pohľad na daňovú správu a možnosti zvyšovania jej efektivity a hospodárnosti vo vzťahu k daniam. 

Obidve témy sú z pohľadu controllingu ešte v začiatkoch skúmania a preto je tu načrtnutý postup, 

ako pristúpiť k riešeniu tejto problematiky.  
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1 Controlling – všeobecná terminológia 
 

Keď hovoríme o úspechu resp. neúspechu firmy, nie je možné pozabudnúť na jednu z 

účinných metód prosperujúceho podnikania, ktorou je  controlling. Controlling môže zohrať dôležitú 

úlohu pri riadení podnikov na ceste k zisku. Poznanie jeho obsahu a systému zavedenia je veľmi 

dôležité a umožní predísť takým zlým stavom ako je dlhodobý pokles zisku,  vysoká strata alebo aj 

samotná likvidácia podniku.  

1.1 Pojem controlling 
 

CONTROLLING (voľný preklad - ekonomické riadenie), vyjadruje komplexnú funkciu 

ekonomického riadenia, koordináciu plánovania, kontroly a informačného zabezpečenia. Koordinácia 

v tejto súvislosti znamená vytvorenie systému podnikového plánovania, kontroly a informácií, 

využiteľného pre potreby manažmentu podniku. Za jeho hlavné úlohy podľa Amerického ústavu pre 

ekonomické riadenie považuje  plánovanie, rozbory, hodnotenie a poradenstvo, daňové záležitosti, 

správy štátnym orgánom, ochranu majetku, národohospodárske štúdie.  

Slovo controlling sa odvoďuje z anglického slova control, ktoré má viac významov ako napr. 

riadiť, viesť, regulovať, stanoviť, obsluhovať, kontrolovať, skúšať, 4) ovládať, dohliadať, držať 

v medziach, 5) plánovať. To zároveň vysvetľuje, prečo má controlling toľko podôb (Eschenbach, Siller, 

2011).  

Controlling možno vymedziť aj ako „riadenie k úspechu“. Aj keď to nie je doslovný preklad, 

veľmi výstižne vystihuje o čom dnešný controlling je. 

Za najdôležitejšiu súčasť ekonomického riadenia sa považuje účtovnícky systém orientovaný 

na potreby manažmentu podniku a tento systém tvorí aj základnú východiskovú základňu 

controllingu. 

Controlling možno vymedziť tiež ako systém pravidiel, ktorý napomáha manažérom 

dosiahnuť podnikové ciele. Zároveň zabraňuje prekvapeniam a včas „rozsvieti červenú“, keď sa objaví 

nebezpečenstvo vyžadujúce príslušné opatrenia. Controlling slúži k udržaniu žiaduceho stavu, je to 

projekt, ktorý v pravidelných intervaloch umožňuje porovnávať plán so skutočnosťou, aby sa zistilo či 

sú nevyhnutné urobiť v oblasti riadenia zásahy, ktorými je možné žiaduci stav dosiahnuť alebo udržať. 

Žiaduci stav v podniku je vyjadrený v podnikovom plánovaní, skutočný stav je známy z priebežného 

výkazníctva. Porovnanie plánovaného stavu so skutočným je „srdcom“ controllingu. Plán je výrazom 

toho, čo podnik chce a skutočný stav je skutočne merateľný výsledok podnikovej činnosti. 

Pod pojmom controlling teda rozumieme proces sledovania, rozboru, prijatia záverov v 

súvislosti s odchýlkami, ktoré v riadenom procese charakterizujú rozdiel medzi zámerom a jeho 

realizáciou. Sledované odchýlky môžu byť z hľadiska cieľov  alebo sledovaných kritérií riadeného 

procesu : 

 významné  (vyžadujúce prijatie opatrení), 

 bezvýznamné (nevyžadujú manažérsku reakciu ). 



6 
 

Slovným základom slova „controlling“ je „control“, resp. „to control“, ktorý možno chápať v 

dvojakom význame: 

 vo význame riadiť, ovládať, mať pod kontrolou, 

 vo význame kontrolovať, preverovať ( v angl. možno vyjadriť aj slovesom  „to check“). 

Vychádzajúc z tohto vymedzenia pojmov môžeme controlling vyčleniť ako špecifickú súčasť 

manažmentu, bez ktorého riadenie v dnešnej podnikovej praxi a vo verejnom sektore už skoro nie je 

možné. Ak chceme potom hovoriť o efektívnom riadení, tak to by malo v sebe zahrňovať prvky 

controllingu v akejkoľvek miere potrebnej pre úspešnú realizáciu cieľov. 

Controlling chápaný v manažmente len ako kontrola, teda konečná fáza systému riadenia, je 

iba vznešenejší názov pre štandardnú kontrolu podnikových aktivít. Takéto poňatie býva typické pre 

podnikovú prax, nepredstavuje však nijakú zmenu systému riadenia podniku. Za inovačné možno 

považovať chápanie controllingu tak ako v prvom bode, to znamená vo význame riadenia, ovládania 

za účelom plnenia stanovených cieľov s cieľom dosahovať úspech. Skrátene teda možno controlling 

definovať ako riadenie k úspechu.  

Controlling tiež označuje koncepciu riadenia založenú na komplexnom informačnom a 

organizačnom prepojení plánovacieho a kontrolného procesu a informačno-komunikačných 

technológiách. Takto koncipovaný controlling je založený: 

 na aplikácii controllingových nástrojov, metód, techník, analýz,  

 na systémovom vytváraní controllingových informačných systémov, 

 na systémovej komunikácii medzi organizačnými útvarmi, 

 na zmene postojov a spôsobu myslenia. 

 

1.2 Vývojové stupne 

controllingu 
  

V procese vývoja 

controllingových funkcií možno rozlíšiť a 

identifikovať tri stupne: 

 controlling zameraný na 

dodržiavanie vonkajších a 

vnútorných noriem (predpisov, 

smerníc a podobne), 

 controlling orientovaný na 

dodržiavanie hospodárnosti a jej 

analýzu (controlling v navigačnej 

funkcii), 

 controlling zacielený na systémy plánovania, kontroly a regulácie podnikových aktivít (v 

riadiacej a inovačnej funkcii). 

Obrázok 1.1 Základná schéma controllingového  

                       procesu 
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Controlling  znamená také usmerňovanie podnikového diania, ktoré je zamerané na 

dodržiavanie podnikateľského zámeru - najmä však na dosahovanie zisku. To znamená, že zahŕňa 

nasledovné prvky činností : 

 stanovenie cieľov, 

 prognózy, 

 plánovanie, 

 porovnávanie plánu so skutočnosťou, 

 analýzu odchýlok, 

 opatrenia na odstránenie odchýlok, 

 stanovenie nových cieľov. 

Controlling ako systém predovšetkým vnútropodnikového  plánovania a kontroly tvorí 

spojovací článok medzi externe orientovaným strategickým plánovaním a interne orientovaným 

operatívnym plánovaním a kontrolou. Modernejší pohľad na controlling ho už spája aj so 

strategickým riadením a ako strategický controlling. 

Do controllingu patria nasledovné úlohy : 

1. Oblasť plánovania : 

 tvorba čiastkových plánov (pre predaj, výrobnú oblasť, funkčnú oblasť a región, a 

pod.), 

 zosúladenie čiastkových plánov, 

 premena údajov plánu na numerické vyjadrenie a ich hodnotenie, 

 peňažné vyjadrenie údajov plánu (rozpočet ), 

 vypracovanie porovnávacích kritérií (údaje za predchádzajúce plánovacie obdobie, 

údaje z porovnateľných organizácií), 

2. Oblasť kontroly : 

 bežná evidencia údajov o skutočnosti, 

 analýza odchýlok, 

 zavedenie korekčných opatrení. 

Predpokladom controllingu je formulácia cieľov a vypracovanie plánov, ktoré vyjadrujú 

budúcnosť. Úlohou plánu je zároveň stanoviť meradlo, kritérium, s ktorým by sa mohol porovnávať 

dosiahnutý výsledok. V štandardoch sa premietajú nižšie podnikové ciele. Štandardy sa môžu 

vzťahovať na kvalitu, kvantitu, spotrebu času, náklady a výdaje spojené s podnikovými aktivitami.  

Okrem formulácie cieľa je dôležité aj meranie skutočnosti. Pri meraní skutočnosti 

vychádzame zo zvolenej metódy kontroly, časového aspektu kontroly, nositeľa kontroly a 

kontrolného objektu. 

Najdôležitejšou súčasťou controllingu je analýza odchýlok. Po zistení, kde sa vyskytujú 

odchýlky, sa musia skúmať možné príčiny týchto odchýlok. Príčiny odchýlok je potrebné hľadať 

hlavne v zle zadaných plánovacích údajoch alebo v nedostatočnej práci, či výkonoch.  Keď sú 

odhalené príčiny odchýlok,  musí byť prijaté rozhodnutie zamerané na ich odstránenie. Je potrebné 

na základe analýzy odchýlok prijať opatrenia na korekciu smerom k východiskovej situácii a obnoviť 

tým vzťahy zo začiatku riadiaceho procesu. 
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V tomto zmysle sa formálna organizácia chápe ako spätná väzba kontrolného systému. V 

praxi nie je žiaduce, aby boli rozhodovaciemu centru hlásené všetky odchýlky skutočnosti voči plánu. 

V americkej literatúre sa tejto skutočnosti hovorí „hlásenie podľa výnimiek“ (Reporting by 

Exceptation ). Tento prístup vychádza z toho, že pozornosť manažéra by mali zamestnávať iba 

mimoriadne výsledky (dobré alebo zlé), aby bol odbremenený od rutinných informácií o „normále“. 

Tento výnimočný zásah riadiacich pracovníkov pri mimoriadnych odchýlkach skutočných údajov od 

zadaných štandardov je v európskej literatúre známy  pod názvom „Management by Exception “.  

Časový priebeh v procese controllingu možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

AKTIVITA     HĽADANÉ VÝSLEDKY 

____________________________________________________________________ 

1 - STANOVENIE CIEĽOV:   Čo chceme dosiahnuť? 

2 - INFORMÁCIE O SKUTOČNÝCH DEJOCH: Čo sme dosiahli? 

3 - ROZBOR:     Aké vznikli odchýlky a kde? 

4 - RIADENIE:     Ako možno odchýlky korigovať? 

5 - KONTROLA:     Porovnanie plánu a skutočnosti 

___________________________________________________________________ 

 

1.3 Filozofia controllingu 
  

Filozofia controllingu je charakterizovaná najmä týmito znakmi: 

 orientácia na ciele, 

 zameranie na slabé miesta, 

 zameranie  na aktivity, 

 neustále porovnávanie skutočnosti s plánom, 

 orientácia na budúcnosť (o minulosť sa zaujíma len do tej miery pokiaľ môže nejakým 

spôsobom ovplyvniť  budúcnosť), 

 snaha o to, aby  z porovnávania plánu so skutočnosťou sa nevytvoril systém 

zúčtovania a posudzovania orientovaný na minulosť, ale o to, aby sa získali  impulzy 

do budúcnosti (smer myslenia, ktorý R. Mann nazýva „myslenie dopredu“). 

Z uvedeného možno vyvodiť záver, že úlohou controllingu je kontrolovať dodržiavanie a 

dosahovanie stanovených cieľov, najmä však  zisku. Zvláštnosťou pritom nie je to, že jednotlivé 

funkcie riadenia prebiehajú v podniku integrovane, ale skôr to, akým spôsobom  sú tieto  funkcie 

realizované v praxi. 

Filozofia controllingu je teda daná sústavou niekoľkých princípov charakterizovaných  najmä 

týmito troma prioritami (Mann, Mayer, 1992): 
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 orientácia na úzky profil, 

 zameranie na budúcnosť, 

 perspektívne myslenie. 

Orientácia na úzky profil 

R. Mann upozorňuje na  tieto skutočnosti, vyplývajúce z poznania minimálneho sektoru : 

 rast je možný iba vďaka koncentrácii síl na najkritickejší úzky profil, 

 súčasné riešenie niekoľkých problémov  vedie k rozptýleniu, ale i k rušeniu síl 

sústredených na riešenie úzkeho miesta, 

 úzke miesta sa striedajú nečakane a príliš rýchlo. Úspechy, ktoré  sa dosiahli pri 

riešení jedného úzkeho miesta, sa nemôžu  automaticky prenášať pri riešení druhého 

úzkeho miesta. 

Zameranie  na budúcnosť 

Finančné účtovníctvo ukazuje  v ročných a mesačných intervaloch ako sa zmenila podstata 

podniku. Účtovníctvo zamerané na minulosť však nie je dostatočným informačným zdrojom pre 

účinné riadenie. Controlling na rozdiel od finančného účtovníctva je zameraný na budúcnosť. Táto 

zmena pohľadu sa vyvíjala od výhľadu na jeden rok cez časový horizont strednodobého plánovania až  

ku strategickému  plánovaniu, ktoré nepoužíva  číselné porovnávanie požadovaného a skutočného 

stavu, ale je založené na verbálnom plánovaní a zrovnávaní. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že  podstatou orientácie na budúcnosť,  je : 

 zameranie controllingu na  budúce deje a udalosti, 

 minulosť sa controlling zaujíma iba potiaľ, pokiaľ  poskytuje informácie a podnety pre 

budúce riadenie, 

 menia sa aj skúmané faktory, čím sa posúva skúmanie minulých a skutočných dát k 

analýze budúcich, ktoré neskôr  menia aktíva a pasíva , resp.  výnosy a náklady. 

Perspektívne myslenie 

V dôsledku nesprávneho plánovania vznikajú odchýlky, ktoré vzniknú zo zrovnávania 

požadovaného a skutočného stavu a ktoré sú zdrojom učenia a spätnou väzbou s minulosťou. 

Odchýlky pomáhajú pri perspektívnom myslení so snahou vyvarovať sa opakovaniu chýb. 

O tom, aký vývojový stupeň controllingu má ten ktorý podnik, je možné zistiť napríklad nižšie 

uvedenými otázkami. Záporné odpovede upozorňujú manažment, že pravdepodobne nemá moderný 

controlling a controlling podniku je stále zameraný do minulosti, nie na budúcnosť. Sú to nasledovné 

otázky: 

1. Považujete váš systém plánovania za pružný?  

2. Podarí sa vám včas zladiť kvantitatívne a kvalitatívne informácie pre rýchle rozhodnutie a 

výber alternatív? 

3. Myslíte si, že vaša činnosť nemá operatívny charakter?  

4. Konáte predvídavo – vizionársky? 

5. Orientácia na celkové ciele je väčšia, ako orientácia na vlastné ciele? 
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6. Myslíte si, že váš komplexný systém controllingu je pružný? 

7.  Sledujete prevažne kvalitatívne veličiny a nie kvantitatívne spojené s objasňovacími správami 

a analýzami? 

8. Myslíte si, že vaša práca je problémovo a cieľovo orientovaná? 

9. Myslíte si, že váš report má vysokú vypovedaciu schopnosť a prevláda nad množstvom 

informácií (dát), čiže je jasná, stručná a k veci? 

10. Je zobrazenie výsledkov rýchle a transparentné? 

11. Výkazy utvárajú tvorivým prístupom budúcnosť a nie sú len prehlásením reakcií na danú 

skutočnosť? 

12. Je váš prístup k reportingu aktívny (návrh – porovnanie – vyhodnotenie)?  

V prípade, že prevláda Áno nad Nie, je váš controlling controllingom budúcnosti, ak prevláda 

Nie, je výsledkom minulosti a bolo by vhodné zmeniť jeho orientáciu aj fungovanie. 

1.4 Organizácia controllingu 
 

Controlling predstavuje z funkčného hľadiska subsystém riadenia zameraný na proces 

plánovania a kontroly a na jeho koordináciu a informačnú podporu. Zabezpečenie základných 

controllingových funkcií je možné aj bez výraznej zmeny jestvujúcich organizačných štruktúr 

podnikov. Každý podnik sa s väčšou alebo s menšou intenzitou venuje procesom plánovania a 

kontroly a je vybavený určitými informačnými systémami. Zavádzanie controllingu sa chápe skôr ako 

neprestajné zdokonaľovanie procesov plánovania a kontroly, teda riadenia, najmä však, ako 

zavádzanie controllingových nástrojov, techník, metód, vytváranie integrovaných informačných 

systémov, kontrolnej a analytickej činnosti. Niekedy je účelné z hľadiska funkčného tieto činnosti 

podporiť aj inštitucionálne, v podobe controllingového útvaru, ktorý by s príslušnými kompetenciami 

vykonával vopred definovaný súbor controllingových úloh.  

Kompetencie controllingu 

Controllingový  útvar je spravidla vybavený súborom opatrení a smerníc smerujúcich tak 

dovnútra, ako aj navonok útvaru. Kompetencie controllingového útvaru smerom dovnútra 

neprekračujú bežné vymedzenie kompetencií pri riadení útvarov, zahŕňajúce napríklad rozhodovacie, 

prikazovacie, vykonávacie a dispozičné kompetencie. 

Smerom von je potrebné vybaviť controllingový útvar nasledujúcimi kompetenciami: 

 integračné kompetencie: controllingový útvar má byť oprávnený regulovať 

vnútropodnikové vzťahy a má mať právo zúčastňovať sa na tvorbe cieľov, 

 koordinačné kompetencie: znamenajú oprávnenie zavádzať a koordinovať opatrenia 

na dosiahnutie podnikových cieľov vrátane oprávnenia spolurozhodovať o vecných a 

finančných zdrojoch, 

 informačné kompetencie: predstavujú nielen právo na informácie, ale aj právo na 

určovanie ich formy a obsahu, 

 poradenské kompetencie: znamenajú oprávnenie na poradenstvo pri uplatňovaní 

nástrojov, metód a techník controllingu a pri utváraní plánovacieho a kontrolného 

procesu. 
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  V metodických, systémových a finančno-ekonomických otázkach môže mať controllingový 

útvar voči ostatným útvarom aj  rozhodovacie a nariaďovacie kompetencie. 

Controllingový úsek (útvar) 

Controllingový úsek podniku môže mať formu štábneho alebo líniového útvaru. Každé z 

týchto riešení môže mať svoje výhody i nevýhody. K výhodám štábnej organizácie patrí odľahčenie od 

vykonávacích činností a vyššia neutralita. Naopak negatívne môže pôsobiť prípadné napätie medzi 

štábnym útvarom a manažérmi líniových útvarov, ktorých môže ohrozovať účinnosť controllingových  

činností. Pri líniovom usporiadaní controllingového útvaru možno predpokladať hlbšie „vtiahnutie“ 

zodpovednosti do controllingu a vyššie kompetencie controllingových funkcií. Nevýhodou môže byť 

slabší nadhľad útvaru, ktorý obvykle vedie k orientácii na operatívne záležitosti. Značná rozmanitosť 

faktorov ovplyvňujúcich utváranie organizačných štruktúr (veľkosť podniku, štýl riadenia, odbor 

podnikania, informačné technológie, atď.) vedie ku vzniku mnohých foriem organizačných štruktúr 

podnikov. Organizačné usporiadanie controllingu má preto v rôznych podnikoch aj  rôzne formy 

riešenia. 

 

Obrázok 1.2a  Organizačné začlenenie controllingového oddelenia priamo pod vedenie podniku 

 

Obrázok 1.2b  Organizačné začlenenie controllingového oddelenia pod odbor financovania 
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Controllingové úlohy 

Pri formovaní controllingového útvaru musia byť jasne formulované aj úlohy, ktoré má 

controllingový útvar plniť. Zo značného množstva možností praktického vymedzenia controllingových 

úloh sa používajú najmä dva pohľady približujúce štruktúru týchto úloh. 

Pohľad skladajúci sa zo šiestich súborov controllingových úloh: 

 plánovanie a rozpočtovanie, 

 nákladové účtovníctvo a kalkulácia, 

 finančné účtovníctvo, 

 tvorba správ a informačných systémov, 

 bežné a špeciálne analýzy a kontrola, 

 organizácia a správa. 

Druhý pohľad hovorí o controllingu ako o zdroji informácií pre pracovníkov s rozhodovacou 

právomocou, najmä manažérov. Mal by okrem iného podávať informácie aj: 

 výške a štruktúre režijných nákladov,  

 spriehľadňovať väzby medzi procesmi a výkonmi, 

 k odhaleniu zbytočných výkonov a činností, 

 k zisteniu zbytočných úloh správy a administratívy, 

 pracovníkoch a ich využití, výkonnosti, 

 potrebe nákladov ku dosiahnutiu lepšieho výsledku s ohľadom na požadovaný a 

skutočný výkon, 

 aké náklady možno ušetriť, 

 pripraviť informácie pre strategické plánovanie a riadenie, Balanced Scorecard, 

 atď. 

Osobnosť controlléra 
 

Za zavedenie controllingového oddelenia je zodpovedný manažment podniku. Samozrejme, 

že pri zavádzaní controllingovej koncepcie môže manažmentu pomôcť externý poradca.  Keď už 

controllingový koncept prebieha, vzniká otázka či by nemal byť inštitucionalizovaný. Je to 

odôvodnené tým, že podnikové ciele sa budú ľahšie a zodpovednejšie plniť, ak bude stanovená 

osoba, miesto alebo inštitúcia zodpovedná za ich plnenie. 

Pri hľadaní  zodpovednej osoby sa odporúča využiť vnútropodnikové zdroje, pretože sa týmto 

znižuje riziko neúspechu. Chyby a slabé stránky spolupracovníka sa dajú odstrániť skôr, ako chyby 

úplne neznámeho človeka. Controllér sa hľadá v priebehu controllingového programu, kedy je 

vhodné sledovať kto má na controlling čo najvhodnejšie predpoklady. 

Na základe sledovania, ako i vo vzťahu k vypracovanej controllingovej koncepcii sa 

odporúčame, aby controllér spĺňal nasledovné predpoklady : 

 Kvalifikačné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie ekonomického, ekonomicko-technického 

alebo manažérskeho zamerania. Viacročné odborné skúsenosti vo finančnej a účtovnej 
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oblasti. Samozrejme vyžaduje sa i dodatočné štúdium literatúry, účasť na diaľkových kurzoch 

controllérov a podobne. Samozrejme controllérom môže byť aj človek iného vzdelania, ktorý 

má na to všetky žiadané predpoklady. 

 Odborné znalosti: Finančné  účtovníctvo, bilancie, rozbory, financie, plánovanie a riadenie, 

rozbory slabých miest a ukazovateľov, metódy evidencie a kalkulácie nákladov, plánovanie 

investícií a výpočty hospodárnosti. Organizácia výstavby a prevádzky, možnosti použitia 

výpočtovej techniky, vývoj hardvéru a softvéru. Riadiaci štýl a moderátorské techniky, 

základné znalosti marketingovej terminológie, riadenia,  anglického jazyka, výpočtu a 

využitia krycieho príspevku na úhradu. Výstavba a využitie operatívnych a strategických 

controllingových nástrojov, metód. 

 Osobnostné vlastnosti: Analytické a globálne myšlienkové schopnosti, schopnosť 

komunikácie, dobré vyjadrovacie schopnosti, kooperatívny, kontaktný, iniciatívny typ,  

dynamický, spoľahlivý, schopný  presadiť sa, cieľovo orientovaný. 

Pre úspešné zvládnutie úloh riadenia musí controllér: 

 byť odborne kompetentný, 

 preukázať kultúrne cítenie, 

 ovládať terminológiu, t. j. byť v obraze, 

 podnikateľsky myslieť, 

 lojálne, neutrálne a kooperatívne pracovať, 

 byť akceptovaný ako sprostredkovateľ informácií, partner pri jednaní vedenia 

podniku, ako aj na jeho jednotlivých úrovniach riadenia. 

Controlling a jeho činnosti možno znázorniť aj ako proces, ktorý je medzi manažérom a 

ekonómom. Kým manažér vybavuje obchodné záležitosti a riadi firmu alebo jej útvary, ekonóm 

zostavuje ekonomické informácie a zodpovedá za transparentnosť výsledku. Controlling je potom 

proces, ktorý je medzi týmito dvoma subjektmi. 

 

1.5 Subsystémy podnikového controllingu 
 

Systém podnikového controllingu sa dá rozdeliť na dva subsystémy, a to ziskový controlling a 

finančný controlling.  

 

 Finančný controlling je subsystémom podnikového controllingu, ktorého cieľom je 

zabezpečiť likviditu podniku. Funkčnosť finančného controllingu, podobne ako podnikového 

controllingu, je daná kvalitou používaných controllingových nástrojov, metód a techník, 

konzistenciou plánovacích a kontrolných mechanizmov a kvalitou informačných systémov. 

Funkcie finančného controllingu je možné vidieť v troch základných sférach: 

 získavanie finančných zdrojov, 

 správa finančných zdrojov, 

 použitie finančných zdrojov. 
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Každá z týchto funkcií finančného controllingu prechádza týmito fázami procesu riadenia: 

 fáza plánovania, 

 fáza realizácie, 

 fáza kontroly. 

 

 Nákladový (ziskový) controlling. Je druhým subsystémom podnikového controllingu. Tento 

názov vznikol na základe toho, že základným cieľom podnikového controllingu je dosahovanie 

finančno-ekonomickej rovnováhy podniku.  Hlavnými funkciami nákladového controllingu sú: 

 

 manažérske účtovníctvo, 

 kalkulácie, 

 vývoj systémov a spracovanie dát, 

 analýza, plánovanie a kontrola. 

 

Obrázok 1.3 Finančný a nákladový controlling (ziskový) 

Z obrázku je zrejmé, že medzi vedúcich nákladového a finančného controllingu je vsunuté 

vedenie podnikového controllingu. Vedenie podniku (predstavenstvo) je v takomto prípade 

oslobodené od riadenia a koordinácie subsystémov controllingu a môže sa lepšie sústrediť na svoje 

úlohy. Predlžuje sa však komunikácia a podnikové vedenie sa dostáva do izolácie. Túto izolovanosť je 

možné prekonať napr. účasťou vedenia podnikového controllingu v predstavenstve alebo riešením 

podnikového controllingu bez medzičlánku, keď sú v predstavenstve zastúpení priamo vedúci 

controllingových útvarov. Podnikové vedenie tu má užší kontakt s realitou, nevýhodou je však dvojitá 

funkcia vedúcich.  

Návrh organizácie controllingových činností 

Controllingové činnosti môžeme sústrediť aj pod útvar controllingu s nasledovným členením 

– obrázok 1.4. 
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Obrázok 1.4 Členenie útvaru controllingu 

Aj toto je jedna z možností, ako si zorganizovať prácu controllingu vo firme. Obsah 

jednotlivých subsystémov je možné prispôsobovať a meniť podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb 

firmy. 

Efektívny controlling by mal minimálne informovať o nasledovných skutočnostiach: 

1. VÝPOČET VÝSLEDKU 

 tržby 

 výrobné náklady (prevádzkové) členené podľa nákladových druhov a kalkulačné 

členenie 

 ostatné náklady 

 správne a odbytové náklady 

 vlastné náklady 

 výkony 

 hospodárenie stredísk 

 príspevok na úhradu 

 hospodársky výsledok produktov a divízií. 

2. ODBYT 

 tržby podľa produktov a trhov 

 krycie príspevky a ziskovosť produktov,  

 ziskovosť zákazníkov. 

3. VÝROBA 

 výrobné náklady na kus, tonu, fyz. jednotku 

 vyťaženie kapacít 

 objem výroby 

 produktivita 

4. PERSONÁL 

 osobné náklady 

 nemocnosť, fluktuácia 
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 vyťaženie personálu,  

 výkonnosť 

5. FINANCIE 

 súčasný stav a vývoj likvidity 

 stav a rozvoj investícií 

 rentabilita 

 riziká 

 

Požiadavky na integráciu controllingu 

Postupne s rozvojom vedy o controllingu sa objavujú  aj snahy o jeho integráciu. Tak vzniká 

controlling so zameraním na marketing – marketingový controlling, odbyt – controlling odbytu, 

výrobu – výrobný controlling, personál – personálny controlling, pohľadávky – controlling 

pohľadávok, atď. Tento proces je 

inovatívny a posúva hranice 

controllingu na novú kvalitatívne 

vyššiu úroveň. Proces integrácie 

controllingu možno vyjadriť aj 

pomocou nasledovného 

obrázku. 

 

 

Obrázok č. 1.5 Požiadavky na 

integráciu controllingu 

 

 

1.6 Predpoklady pre zavedenie controllingu 
 

Na základe vyššie uvedených poznatkov si môže každý podnik individuálne odpovedať, či má 

v požadovanej miere vytvorené podmienky pre fungovanie controllingu v jeho podniku. V ujasnení 

tohto problému mu môžu poslúžiť nasledovné otázky: 

1. Má podnik pripravený plán rozvoja - strategický plán na časový horizont 3, 5 a viac rokov? 

2. Stanovuje si podnik ciele v písomnej forme a pravidelne vyhodnocuje ich plnenie? 

3.  Má podnik vybudovaný systém plánovania zameraný na časový horizont dlhší ako jeden rok, 

optimálne 3 až 5 rokov? 

4. Zostavuje si podnik primárne marketingový plán a na jeho základe vypracováva finančný 

plán? 
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5. Je vybudovaný v podniku systém rozpočtovníctva na základe vybraných syntetických a 

analytických účtov s prihliadnutím na fixné a variabilné náklady? 

6. Je v podniku vybudovaný systém manažérskeho účtovníctva, ktorý umožňuje kontrolu 

plnenia plánu podľa jednotlivých organizačných jednotiek? 

7. Má podnik vymedzené strategické obchodné jednotky, ktorých činnosť sa samostatne 

plánuje a kontroluje? 

8. Vyhodnocuje podnik pravidelne rentabilitu výrobkov, zákazníkov a trhov? 

 

K tomu, aby podnik mohol odpovedať na všetky uvedené otázky áno, by mal mať vytvorené 

potrebné predpoklady:  

 personál vyškolený pre prácu v oblasti controllingu, 

 informačný systém postavený na účtovnom systéme a systéme odbytu, ktorý je schopný 

poskytnúť informácie potrebné pre činnosť controllingu, 

 normalizovaný systém dokumentácie (tabuliek), ktoré poskytujú prehľad o plnení cieľov 

podniku, 

 jednotný pružný plánovací systém na báze tabuľkových procesorov. 

Najčastejšie chyby, ktoré robia slovenské podniky v tejto oblasti možno zhrnúť pod slovo 

nekoncepčnosť. Mnohé prvky controllingového systému majú, ale systém ako celok nie je schopný 

efektívne pracovať. V čom možno vidieť hlavné nedostatky: 

 Podnik má vybudovaný systém rozpočtovníctva a ten je postavený primárne nad systém 

plánovania. T. j. podnik zostavuje ročné rozpočty na báze výnosových a nákladových účtov, 

ale nemá v plnej miere realizované finančné plánovanie dlhodobejšieho charakteru, ktoré 

okrem výnosových a nákladových účtov umožňuje plánovať aj vývoj majetku a zdrojov jeho 

krytia a sledovať peňažný tok (cash flow) v podniku. Obyčajne je to ročný plán a plán na 

ďalšie 2 - roky neexistuje. 

 Primárne sa zostavujú rozpočty, resp. plány na ekonomickom úseku a od úseku odbytu, v 

lepšom prípade od úseku marketingu sa požaduje zostavenie plánu tržieb. Východiskom pre 

tvorbu finančného plánu teda nie je marketingový plán, ale rozpočet. 

 Mylná predstava o tom, že rozpočet je finančný plán. 

 Absencia marketingového plánu, resp. spracovanie marketingového plánu nie ako plánu, 

ktorý v slovnej podobe vyjadruje to, čo v číselnej podobe má vyjadrovať finančný plán, ale 

ako doplnok finančného plánu, alebo rozpočtu. 

 Podnik nemá jednotnú klasifikáciu produktov do skupín, podskupín a položiek a primerane 

tomu zostavený číselník produktov. 

 Podnik nemá klasifikáciu zákazníkov s kódmi pre ich identifikáciu podľa rôznych segmentov - 

trh, odvetvie, produkt. 

 Podnik nevie identifikovať variabilné a fixné náklady, alebo sa až priveľmi zaoberá touto 

problematikou. 

 Podnik nemá definované strategické obchodné jednotky a spôsob zberu informácií o nich. 

 Podnik má zlý informačný systém. Systém je zložený z rôznych programových produktov, 

ktoré neposkytujú potrebné dáta. Poskytnutie controllingového modulu s obmedzenými 

funkciami bez možnosti rozvíjania a rozširovania, a pod. Všetky tieto systémy sú schopné Vás 
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zaplaviť množstvo informácií, ktoré okrem toho, že ich je ťažké čítať a sú neprehľadné, 

nemožno ani účinne použiť v procese controllingu. Controlling by mal napríklad sledovať len 

vybrané nákladové a výnosové položky, kým vy dostávate mnohostránkový výpis o všetkých 

položkách s problematickou čitateľnosťou. 

  Z pohľadu dobre vybudovaného systému controllingu možno konštatovať, že kým dokonalú 

informačnú zabezpečenosť o súčasnom stave Vám poskytnú informačné systémy (účtovné alebo pre 

potreby odbytu a financovania) postavené na princípe databáz – dátových skladov DW, tak 

plánovacie systémy sú vhodné v prostredí spreadsheetov (tabuľkových procesorov typu EXCEL).  

V poslednom období sa pre controlling osvedčili tzv. integrované programové systémy 

zložené z rôznych informačných systémov medzi sebou komunikujúcich. Dobrý informačný systém 

controllingu by mal byť integráciou týchto dvoch systémov, pracovať v prostredí Windows a vedieť 

čítať databázové súbory alebo SQL dotazy.  

Controllingový systém musí byť pružný, variabilný s širokým rozsahom prezentácie výsledkov 

podľa požiadaviek pracovníka controllingu. Žiaden z databázových systémov zatiaľ nie je schopný 

plne túto požiadavku splniť. Ideálny systém controllingu by mal pracovať v dnešných podmienkach v 

prostredí WINDOWS, UNIX alebo LINUX. Závisí od veľkosti podniku pre aký manažérsky informačný 

systém sa rozhodne (SAP, QI, HELIOS, Pohoda, a pod.) 

Ako sa dostať z tohto neprehľadného stavu a vybudovať efektívne pracujúci controllingový 

systém sa pokúsime zhrnúť do nasledovných krokov: 

 Dôkladne spoznať problematiku controllingu a to získaním poznatkov o tom, čo vlastne 

controlling je a čo je jeho obsahom. 

 Vyškoliť min. 2 pracovníkov v oblasti controllingu, ktorý by v budúcnosti boli poradcami pre 

„ekonomické riadenie“ firmy spoločne s externou konzultačnou a poradenskou firmou. 

 Prehodnotiť súčasný informačný systém firmy z pohľadu informácií potrebných pre 

controlling, zjednotiť informačné databázy účtovníctva, financovania a odbytu tak, aby Vám 

poskytli prehľad o účtoch, produktoch, objeme predaja, zákazníkoch, tržbách, fixných a 

variabilných nákladoch pri minimálnych nárokoch na ich prácu. 

 Vypracovať súbor dokumentov (tabuliek - formulárov) pre potreby stanovovania cieľov, 

plánovania a kontroly tak, aby bolo možné sledovať a vyhodnocovať plnenie cieľov, 

porovnávať plán so skutočnosťou, vyhodnocovať odchýlky a robiť korekčné opatrenia.  

 Navrhnúť a zaviesť efektívny reportingový systém. 

 Dôsledne trvať na realizácii každého bodu a stále zdokonaľovať tento systém. 

Predpoklady pre účinný controlling 

  Aby sme dosiahli efektívny a účinný controlling potrebujeme naplniť tri základné skupiny 

predpokladov: 

1. PLÁNOVANIE 

 nákladov – analytické plánovanie nákladov pre každé hospodárske stredisko, 

 hodnôt spotreby výkonov na základe technologických postupov, kusovníkov, a pod., 

 výsledkov – tržieb, objemu predaja, štruktúry nákladov. 



19 
 

2. ZABEZPEČENIE – POSKYTNUTIE 

 skutočných nákladov, 

 skutočných výkonov, 

 skutočných tržieb a objemu predaja. 

3. POROVNANIE 

 hospodárskych stredísk, režijných nákladov – plán / skutočnosť (controlling režijných 

nákladov), 

 výrobných nákladov – plán / skutočnosť (controlling nákladov na výrobok, plánované 

a skutočné kalkulácie), 

 príspevkov na úhradu – plán / skutočnosť (controlling výsledkov a odbytu). 

  

Odporúčania na základe výskumu z praxe 

Mnoho súčasných informačných systémov vie informácie zaznamenať, no problémom 

všetkých týchto systémov je, že nevedia ich správne prezentovať a čítať. Informačné systémy sú tvrdé 

a vo veľmi malej miere rešpektujú požiadavky podniku. Prejavuje sa snaha o štandardizáciu týchto 

systémov.  

Podniky, ktoré ponúkajú takéto programové vybavenie sa riadia predajnou koncepciou a 

marketingová koncepcia zostáva stranou. To je však problémom väčšiny podnikov na Slovensku. 

Nedostatky sú na obidvoch stranách, a to tak u dodávateľa informačných systémov, ako aj u 

užívateľa. Podniky sú zaplavené množstvom dokumentov, ktorých praktické využitie môže byť 

sporadické. Práve controlling sa tu javí ako metóda, ktorá by mohla vyviesť podniky z týchto 

problémov, usmerniť ich na cestu marketingovo riadenej firmy a budúcej prosperity. V prvom rade sú 

to však veci koncepčné a ich účinok sa prejaví až v dlhšom časovom horizonte. 

 

1.7 Manažérsky informačný systém 
 

Vstupy potrebné pre controlling nám zabezpečí informačný systém, ktorý predstavuje jednu z 

dôležitých oblastí podnikovej ekonomiky. Poskytuje vedeniu podniku informácie v potrebnej 

štruktúre a kvalite pre koncepčné a operatívne riadenie. Z hľadiska času sa informácie delia na 

informácie, ktoré poskytujú údaje o dejoch minulých – sú to informácie ex post a informácie o dejoch 

budúcich – ex ante. Základné delenie manažérskych informačných systémov je nasledovné: 

            Informačné systémy ex ante            Informačné systémy ex post 

 _____________________________________________________________________  

  rozpočtový systém        účtovný systém 

  systém plánovaných kalkulácií       systém výsledných kalkulácií 

  systém strategického plánovania   systém podnikovej štatistiky 

  systém operatívneho plánovania   systém operatívnej evidencie 

 systém finančného plánovania   systém výkazníctva 

 _____________________________________________________________________  
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Obsah manažérskych informačných systémov 

Rozpočtový systém je zameraný na zostavenie rozpočtu jednotlivých útvarov a podniku ako 

celku, čo predstavuje vlastne finančný plán podniku. Rozpočet je finančným vyjadrením očakávaného 

vývoja v nasledujúcom období, v ktorom majú byť dosiahnuté určité dlhodobé a krátkodobé ciele. 

Podľa časového horizontu sa zostavujú dlhodobé a krátkodobé rozpočty. Dlhodobé sa zostavujú na 

10 rokov a krátkodobé na ročné časové obdobia. Krátkodobý rozpočet sa zostavuje v tvare 

rozpočtovanej súvahy a výkazu ziskov a strát.  

Rozpočtový systém je kontrolovaný účtovným systémom ako v jednotlivých útvaroch, tak aj v 

podniku ako celku. Je potrebné, aby oba systémy mali rovnako štruktúrované údaje. Porovnaním 

rozpočtového a účtovného systému zistíme, či sme dosiahli zisk a odhalíme rozdiely medzi 

rozpočtovým a účtovným systémom. 

Systém plánovaných kalkulácií sa zaoberá stanovením nákladov na jednotku výkonov, t.j. na 

výrobok alebo na službu. Údaje vo vnútropodnikových rozpočtoch slúžia na stanovenie predbežnej 

kalkulácie, a to v oblasti nepriamych nákladov, resp. štandardov na jednotlivé výkony. Plánovaná 

kalkulácia sa používa jednak pre nové výrobky, ale aj pre výrobky (služby) už zavedené a slúži pre 

stanovenie nákladovej náročnosti, podnikových cien, oceňovanie dokončených i nedokončených 

výkonov. Plánované kalkulácie a rozpočty slúžia v prípade potreby k zostaveniu vnútropodnikových 

zúčtovacích cien, za ktoré sa predávajú vnútropodnikové výkony medzi útvarmi. 

Pomocou systému výsledných kalkulácií sa zisťujú rozdiely oproti očakávaným nákladom na 

výrobok (službu). Používajú sa pri hodnotení rentability výrobkov (služieb).  

Systém strategického plánovania stanovuje dlhodobé ciele a varianty stratégií, ako tieto ciele 

dosiahne. Koncepcia musí obsahovať čím sa podnik bude zaoberať, teda jeho výrobný program 

(program služieb), musí byť jasné komu je výrobný program určený a ako bude vyrábaný. Ide aj o 

voľbu technológie. Manažment sa zaujíma o to, aké postavenie podnik dosahuje na trhu, aká je jeho 

rentabilita, efektívnosť využitia vloženého kapitálu, solventnosť, vývojové trendy, štruktúra kapitálu a 

podobne. 

Na tieto otázky by mal zodpovedať štatistický informačný systém, ktorý poskytuje zásadné 

informácie o doterajšom stave majetku a o jeho pohybe v dlhšom časovo horizonte a vývoj podniku z 

finančného hľadiska, ako aj iných hľadísk. Overuje doterajšiu koncepciu a mieru dosiahnutých cieľov, 

ktoré boli predpokladané.  

 Systém finančného plánovania sa používanie na plánovanie a riadenie finančných zdrojov 

v podniku. Napomáha vytvoriť majetkovú a kapitálovú štruktúru podniku tak, aby podnik dlhodobo 

dosahoval stanovené ciele. 

 Systém výkazníctva umožňuje kontrolu naplánovaných finančných zdrojov vrátane tvorby 

zisku. Pracuje na báze finančného účtovníctva najmä s výkazom ziskov a strát a súvahou. Nejde však 

do hospodárenia stredísk, ale monitoruje podnik ako celok.  

Z hľadiska krátkodobých cieľov sa používajú iné postupy plánovania ako plánovanie 

koncepčné. Operatívne plánovanie, ako sa toto plánovanie nazýva, sa zameriava na zaistenie 
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operatívnych úloh a smeruje do vnútropodnikových útvarov. Kontrola plnenia operatívnych úloh sa 

zabezpečuje systémom operatívnej evidencie. 

Pri tvorbe a využívaní manažérskych informačných systémov je potrebné najmä z pohľadu 

výkazníctva dodržiavať zásady, ktoré zabezpečia jeho účinnosť: 

 kvalita má prednosť pred kvantitou, 

 dostatočná presnosť a rýchlosť, 

 doplňujúci textový a grafický komentár, 

 používanie finančno-ekonomických ukazovateľov, 

 vizualizácia 

 účelnosť – cena zodpovedá kvalite. 

Na obrázku č. 1.6 je znázornená jedna z foriem manažérskeho informačného systému – 

systém EIS (Executive Information System), ktorý slúži pre potreby controllingu vo firme. Rozšírený je 

o modul Balanced Scorecard. 

 

Obrázok č. 1.6 Controllingový systém EIS a jeho štruktúra   

Systém preberá potrebné informácie z účtovníctva. Tieto informácie sú uložené v 

databázach. Pre prácu nákladového controllingu je potrebná databáza hlavnej knihy. Pri práci s 

každým súborom nákladového controllingu sa využíva tento zdroj dát a príslušný rozpočet. V rámci 

nákladového controllingu je možné potom sledovať ako hospodária strediská a ako sa plní rozpočet 

po strediskách („Controlling rozpočtu“), ako sa plní rozpočet krycích príspevkov na báze manažérskej 

výsledovky  („Controlling krycích príspevkov“), bod zvratu BEP na báze CVP analýzy, ako aj sledovať 

kalkulácie na výrobky a zákazníkov podľa rôznych kalkulačných metód. Kalkulácie sú zaujímavé tým, 

že sa dajú sledovať výsledné a plánované kalkulácie. 
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V rámci systému EIS je zastúpený finančný controlling, ktorý pracuje s „Databázou 

výkazníctva“. V rámci tejto databázy sa pracuje najmä s výkazníctvom firmy. Poskytuje množstvo 

finančných a ekonomických analýz a predikcií. Súčasťou finančného controllingu je aj finančný plán v 

súbore „Finančný plán“, ktorý je dôležitý z pohľadu finančných predikcií a budúceho vývoja firmy. 

Umožňuje modelovať rôzne finančné situácie vo firme. Okrem toho sú tu aj súbory, ktoré orientujú 

firmu na porovnávanie sa s lepšími „Benchmarking“ (ako hybný nástroj neustáleho zdokonaľovania 

sa), hodnotenie „Bonity firmy“ a najnovší nástroj riadenia hodnoty firmy „Economic Value Aded“, ako 

aj rôzne programy pre stanovenie hodnoty firmy. 

Novým aspektom, ktorý sa začína prejavovať v controllingu je komparácia výsledkov s inými 

podobnými podnikmi, ale aj sledovanie úspešnosti a bonitu zákazníkov a dodávateľov. Z toho dôvodu 

sa postupne súčasťou controllingu stávajú aj interné databáza reprezentované napríklad systémom 

Index podnikateľa (www.indexpodnikatela.sk).  

V takomto manažérskom systéme sú zastúpené všetky zložky informačného systému:  

 účtovný systém (preberá údaje a spracuje ich),  

 rozpočtový systém (má vlastný, s možnosťami voľby štruktúry rozpočtu, rozpočtovej 

metódy a objektov rozpočtovania),  

 kalkulačný systém (vlastný v podobe predbežných aj výsledných kalkulácií, pričom je 

zabezpečená ich úplná kompatibilita).  

 systém koncepčného plánovania cez finančný plán,  

 Benchmarking a ukazovateľ Eva.  

 

Obrázok č. 1.7 Ukážka z manažérskeho informačného systému Index podnikateľa IP 

Zdroj: https://www.indexpodnikatela.sk/ 

http://www.indexpodnikatela.sk/
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Obr. č. 1.8 Moderný pohľad na controlling prostredníctvom manažérskych dashboardov 
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2 Postup tvorby controllingového systému firmy 
 

V nasledovnej kapitole je stanovená postupnosť krokov, ktoré musia urobiť manažéri firiem, 

aby mohli vybudovať a do praxe zaviesť svoj vlastný controllingový systém. 

 

2.1 Základný model controllingu vo firme a strategický controlling 
 

Tvorba základného modelu controllingu pozostáva z nasledovných krokov: 

Tabuľka č. 2.1 Metodika tvorby controllingového systému 

P. č. Úloha Bližšia špecifikácia 

1 Rozhodnutie o budovaní 

controllingového systému. 

Zber, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií a 

skúseností z budovania útvarov controllingu v iných 

podnikoch. 

2 Výber a poverenie pracovníka 

do funkcie controlléra. 

Delegovanie právomoci a 

zodpovednosti. 

Ďalšie úlohy bude vykonávať tento pracovník zo 

súhlasom riaditeľa firmy. Dôležité je urobiť popis 

práce pracovníka - controlléra. Zabezpečiť jeho 

školenie. 

3 Nadviazanie externej 

spolupráce s poradenskou 

firmou v oblasti controllingu. 

Umožní značné zrýchlenie prác na výstavbe 

controllingu a ponúkne pohľad z vonka na činnosť 

firmy. Dôležité pre koexistenciu firmy s trhom. 

Pomôže vybudovať sofvérovú podporu, poskytnúť 

potrebné vzdelanie a pod. 

4 Úprava organizačnej štruktúry 

firmy a zriadenie 

controllingového oddelenia. 

Oddelenie controllingu zaradiť priamo do 

organizačnej štruktúry firmy pod riaditeľa 

spoločnosti. V kapitálovo silnej spoločnosti tiež pod 

ekonomického alebo finančného riaditeľa. 

5 Prehodnotenie súčasného 

informačného systému firmy na 

podmienky controllingu. 

Potrebná je analýza, či súčasný informačný systém je 

schopný poskytnúť  informácie potrebné pre činnosť 

controllingu. 

6 Vymedzenie strategických 

obchodných jednotiek.  

Dôležité je, aby informácie o ich činnosti boli ľahko 

dostupné zo súčasného informačného systému firmy 

(účtovníctvo, financovanie, odbyt). 

7 Prehodnotiť klasifikáciu 

produktov. 

Urobiť klasifikáciu podľa číselníka na skupiny, 

podskupiny, položky. Informačný systém musí byť 
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schopný podať informácie o týchto produktoch. 

8 Urobiť klasifikáciu zákazníkov. Identifikačné údaje, adresy, ostatné dôležité údaje. 

9 Urobiť klasifikáciu trhov. Identifikačné údaje trhov. 

10 Urobiť klasifikáciu odvetví. Identifikačné údaje odvetví. 

11 Navrhnúť prvý controllingový 

systém firmy. 

Musí byť schopný zostavovať plány podľa 

strategických obchodných jednotiek a kontrolovať ich 

činnosť. 

12 Analyzovať, prehodnotiť a 

pripraviť návrhy pre oddelenie 

controllingu v oblasti 

plánovania. 

Strategický plán rozvoja podniku, marketingový plán, 

finančný plán pre podnik ako celok ako aj strategické 

obchodné jednotky. 

13 Prehodnotiť systém 

rozpočtovníctva a postaviť ho 

na báze fixných a variabilných 

nákladov. 

Prehodnotiť a vybrať sledované účty na základe 

syntetických aj analytických účtov z pohľadu výnosov 

a nákladov. 

14 Prehodnotiť a analyzovať oblasť 

kontroly. 

Možnosť sledovania údajov o skutočnosti a 

porovnávanie ich s plánom. Systém by mal čo 

najrýchlejšie a v každom okamžiku poskytnúť 

informácie o skutočnosti a porovnať ich s plánom. 

15 Vytvorenie oddelenie 

strategického a operatívneho 

controllingu. 

Útvar controllingu by mal mať v tomto čase min. 2 

ľudí. Vedúci by mal riešiť úlohy strategického 

controllingu, ďalší pracovník by sa mal začať zaoberať 

operatívnym controllingom. 

16 Stanovenie cieľov spoločnosti 

vo forme podkladu pre tvorbu 

strategického plánu. 

Načrtnúť základné vývojové smery spoločnosti na 

obdobie 3 - 5 rokov. 

17 Analýza silných a slabých 

stránok spoločnosti a jej 

strategických obchodných 

jednotiek. 

SW - analýza,  OT - analýza, analýza trhu ABC analýza 

trhu, odvetvia, ABC produktov, zákazníkov. 

18 Analýza konkurencie Hodnotenie konkurencie, kritické faktory úspešnosti. 

19 Analýza strategických 

potenciálov a strategických 

medzier. 

Kľúčové faktory potenciálov, trhový podiel. 

20 Analýza životného cyklu Zamerať sa na skupiny a podskupiny produktov, až 

následne na položky v rozpätí 2 - 3 rokov nazad. BCG 
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produktov. matica. 

21 Hodnotenie príťažlivosti trhu a 

konkurencieschopnosti. 

Pre spoločnosť ako celok a v prípade potreby aj pre 

jednotlivé strategické obchodné jednotky. 

22 Spracovanie návrhu stratégie 

spoločnosti. 

Vhodné využiť metodiku Balanced Scorecard 

a controlling rozšíriť na úroveň Balanced Scorecard. 

23 Zostavenie strategického 

vnútropodnikového plánu. 

Analýza východiskovej situácie (finančná analýza, 

ekonomická analýza, analýza tržieb, analýza trhu, 

analýza zákazníkov, sociálna analýza, 

makroekonomická analýza, analýza odbytu, analýza 

organizácie, analýza potrieb pracovníkov, 

spracovanie historických údajov o produktoch, 

analýza rizík, bilančná analýza, analýza zdrojov). 

24  Spracovanie a uvedenie do života poslania podniku. 

25  Schválenie strategických obchodných jednotiek a 

sledovanie ich činnosti na základe ciele, plán, 

skutočnosť. 

26  Stanovenie cieľov spoločnosti a strategických 

obchodných jednotiek. 

27  Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií. Výber 

stratégie. Realizácia stratégie. Sledovanie a revízia 

stratégie. Strategické vyhodnotenie plánu a 

skutočnosti. Strategická kontrola. 

28 Spracovanie finančného plánu 

na obdobie 3 - 5 rokov. 

Výhľadovo až do 10 rokov. Jeho súčasťou musí byť: 

plán ziskov a strát, plánovaná bilancia, plán likvidity. 
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2.2 Operatívny controlling 
 

Úlohy operatívneho controllingu môžu začať súčasne s výstavbou strategického controllingu, 

pričom mu môže byť nápomocný pri formulovaní strategických plánov – Tabuľka č. 2.2. 

Tabuľka č. 2.2 Úlohy operatívneho controllingu 

P. 

č. 

Úloha Bližšia špecifikácia 

1 Zostaviť marketingový plán  Na jeden rok v spolupráci so strategickým 

controllingom. 

2 Kalkulácie plánovaných 

výnosov a nákladov.  

Od plánu tržieb na budúci rok zostaviť plánované 

kalkulácie nákladov. Základné jednotky kalkulácie: 

plánované množstvá, ceny, plánované vyťaženie 

kapacít. 

3 Spracovanie systému 

operatívneho controllingu. 

Diferencovanie nákladových a výnosových druhov pre 

operatívny controlling. 

4  Definovanie druhej roviny výkazníctva. 

5  Priraďovanie výnosov a nákladov. 

6  Zostavenie ročného plánu spoločnosti. 

7  Prehodnotenie stanovených cieľov. 

8  Vývoj čiastkových plánov. 

9  Rozdelenie na štvrťročné a mesačné plány. 

10  Príprava kalkulácie. 

11 Vypracovanie finančného plánu 

na základe podkladov 

strategického controllingu a 

predchádzajúcich krokov. 

Finančný plán na obdobie 1 roka v členení: plán ziskov a 

strát, plánovaná bilancia. plán likvidity, projekcia 

finančných a ekonomických ukazovateľov pre 

spoločnosť aj strategické obchodné jednotky. 
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2.3 Personál       
 

Personál tvorí najdôležitejšiu súčasť controllingového systému. Ako prvú úlohu, ktorú by mal 

prijať top manažment spoločnosti, je vybrať pracovníka schopného vykonávať túto náročnú činnosť a 

poskytnúť mu rozvoj jeho odbornosti v tomto smere. Pracovník by mal dôkladne poznať 

problematiku controllingu, či už z odbornej literatúry alebo školení. Dôležité sú aj konzultácie vo 

firmách, ktoré tento systém už majú alebo ho začínajú budovať. 

Na pracovníka delegovať zodpovednosť ale aj právomoc v tejto oblasti. Umožniť mu prístup k 

informačným databázam.  

Pracovník by mal spĺňať kvalifikačné, odborné a osobnostné požiadavky vymedzené v 

predchádzajúcej kapitole. Vhodné by bolo ho poslať na špecializované komplexné vzdelávanie v tejto 

oblasti.  

V úvode výstavby útvaru controllingu postačuje jeden pracovník. Následne prijať ďalšieho 

pracovníka a poveriť ho plnením úloh v oblasti operatívneho controllingu. Optimálny počet 

pracovníkov by si mala firma stanoviť samostatne podľa svojej veľkosti a zamerania. Minimálne však 

dvaja pracovníci. V prípade, že sa jedná o väčšiu spoločnosť počet pracovníkov môže byť 4 až 5. 

Vedúci plus 1 pracovník pre strategický controlling a 3 pracovníci pre operatívny controlling. Jeden z 

nich by mal byť zameraný aj na strategický controlling. V prípade holdingovej spoločnosti by mal byť 

za každú spoločnosť jeden pracovník. 

Dôležité je vybavenie ich pracovísk. Je nemysliteľné bez počítača na primeranej úrovni 

zodpovedajúcej súčasným podmienkam a príslušenstvo. PC je základným nástrojom práce 

controlléra. Ďalej je to farebná a laserová tlačiareň, internet, programová podpora okrem súčasného 

informačného systému (účtovníctvo, odbyt, a pod.) ako aj MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPIVOT) 

a ostatný podporný software, smartón, kopírka, dataprojektor atď. Samozrejme by pracovisko malo 

spĺňať požiadavky aj z hľadiska ergonómie, estetickosti 

a kultúry. 

  

2.4 Informačné zabezpečenie  
 

Informačné zabezpečenie tvorí hneď po ľuďoch 

najdôležitejšiu súčasť controllingového systému. 

Okrem toho, že pracovisko má dostupné údaje zo 

systému účtovníctva, odbytu a ďalších subsystémov 

podniku, musí mať aj vlastné programové vybavenie 

pre controlling. Je to z toho dôvodu, že tento systém 

je veľmi pružný a bude ho potrebné neustále dopĺňať, 

pretvárať alebo modifikovať podľa potrieb top 

manažmentu ale aj interného a externého okolia. 

Môžu to byť špeciálne software podpory pre controlling, alebo si ho môže controllér vybudovať sám. 

Záleží len na podmienkach a možnostiach firmy a schopnostiach controlléra.  

Obrázok č. 2.1 Hierarchia dôležitosti 

v procese tvorby controllingových 

systémov 
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2.5 Projekt controlling (príklad z praxe) 
 

Obsahuje rad bodov, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole. V stručnosti sa dajú 

zhrnúť nasledovne: 

1. Vymedzenie pojmu controlling vo forme (organizácii). 

2. Kompetencie controllingu.  

3. Rozdelenie kompetencií v controllingovom oddelení. 

4. Úlohy a kompetencie finančnej vetvy oddelenia controllingu. 

5. Štruktúra úloh finančného a ziskového controllingu. 

6. Controllingové oddelenie. 

7. Zriadenie controllingového oddelenia.  

8. Kompetencie a úlohy strategického controllingu 

9. Postup pri zavádzaní controllingovej koncepcie do podniku. 

10. Implementačný plán zavedenia controllingu.  

 

Definícia a úlohy controllingu  

Controlling je systém ekonomického riadenia, je to systém  plánovania a kontroly. Tvorí 

spojovací článok medzi externe orientovaným strategickým plánovaním  (čo spadá do kompetencií 

odboru Stratégií) a interne orientovaným operatívnym plánovaním a kontrolou (ktoré spadajú do 

kompetencií vnútropodnikových). Je to metodický útvar, oddelenie, ktoré usmerňuje proces 

plánovania, plánuje (finančný plán do 1 roka) a analyzuje činnosť podniku a jeho stredísk. Sústreďuje 

sa najmä na analýzu výkonov, produktov, a služieb, zákazníkov, pretože tieto objekty sú hlavní 

tvorcovia krycieho príspevku na úhradu.  Na základe analýzy robí závery a navrhuje opatrenia.  

Za základné vstupné informácie pre svoju prácu využíva súvahu, výkaz ziskov a strát, hlavnú 

knihu a systém odbytu, prípadne iné vstupné dokumenty. Výsledkom jeho práce sú výstupy v 

manažérskej podobe, ktoré toto oddelenie postúpi svojim nadriadeným. Tieto výstupy musia byť 

spracované podľa požiadaviek jednotlivých riadiacich úrovní a v podobe, ktorá zodpovedá danému 

stupňu riadenia.  Hlavným výsledkom práce tohto oddelenia je transformácia dát z účtovníctva do 

podoby, ktorá je čo najčitateľnejšia pre jednotlivých manažérov, aby tí mali k dispozícii údaje v 

správnom čase a v správnej štruktúre. 

 Do controllingu patria vo všeobecnej rovine nasledovné úlohy : 

1. Oblasť plánovania : 

 metodické usmerňovanie plánovacieho systému v podniku, 

 zosúladenie čiastkových plánov, 

 premena údajov plánu na numerické vyjadrenie a ich hodnotenie, (trhová cena, 

vnútropodnikové zúčtovacie ceny), 

 peňažné vyjadrenie údajov plánu (rozpočet), 

 spolupráca pri tvorbe a zodpovednosť za ročný finančný plán, 
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 vypracovanie porovnávacích kritérií (údaje za predchádzajúce plánovacie obdobie, 

údaje z porovnateľných organizácií), 

2. Oblasť kontroly : 

 bežná evidencia údajov o skutočnosti, 

 analýza podniku ako celku s využitím nástrojov finančného controllingu, 

 analýza odchýlok, 

 analýza nákladových odchýlok, 

 analýza nákladov na kalkulačnú jednotku, 

 zavedenie korekčných opatrení. 

Controlling predstavuje z funkčného hľadiska subsystém riadenia zameraný na proces 

plánovania a kontroly a na jeho koordináciu a informačnú podporu. Zabezpečenie základných 

controllingových funkcií je možné aj bez výraznej zmeny existujúcej organizačnej štruktúry podniku. 

Zavádzanie controllingu do podniku je potrebné chápať ako neprestajné zdokonaľovanie procesov 

plánovania a kontroly, teda riadenia, najmä však, ako zavádzanie controllingových nástrojov, techník, 

metód, vytváranie integrovaných informačných systémov, kontrolnej a analytickej činnosti. 

Je vhodné z hľadiska funkčného tieto činnosti podporiť aj inštitucionálne, v podobe 

controllingového oddelenia, ktoré bude s príslušnými kompetenciami vykonávať vopred definovaný 

súbor controllingových úloh. 

Kompetencie controllingu 

Controllingové  oddelenie je oddelenie vybavené súborom opatrení a smerníc smerujúcich 

tak dovnútra, ako aj navonok oddelenia. Kompetencie controllingového oddelenia smerom dovnútra 

neprekračujú bežné vymedzenie kompetencií pri riadení oddelenia, zahŕňajúce napríklad 

rozhodovacie, prikazovacie, vykonávacie a dispozičné kompetencie. 

Smerom von je potrebné vybaviť controllingové oddelenie nasledujúcimi kompetenciami: 

 integračné kompetencie: controllingové oddelenie má byť oprávnené regulovať 

vnútropodnikové vzťahy a má mať právo zúčastňovať sa na tvorbe podnikových 

cieľov, 

 koordinačné kompetencie: znamenajú oprávnenie zavádzať a koordinovať 

opatrenia na dosiahnutie podnikových cieľov vrátane oprávnenia 

spolurozhodovať o vecných a finančných zdrojoch, 

 informačné kompetencie: predstavujú nielen právo na informácie, ale aj právo na 

určovanie ich formy a obsahu, 

 poradenské kompetencie: znamenajú oprávnenie na poradenstvo pri uplatňovaní 

nástrojov, metód a techník controllingu a pri utváraní plánovacieho a 

kontrolného procesu. 

V metodických, systémových a finančno-ekonomických otázkach môže mať controllingové 

oddelenie voči ostatným útvarom aj  rozhodovacie a prikazovacie kompetencie. 
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Rozdelenie kompetencií v controllingovom oddelení 

Systém podnikového controllingu je vhodné v podniku rozdeliť z časového hľadiska na 

strategický a operatívny. Strategický controlling  je v kompetencii odboru Stratégia a operatívny 

spadá do kompetencií controllingového oddelenia, ktoré sa buduje z pozície ekonomického riaditeľa.   

Operatívny controlling bude plniť úlohy v rámci dvoch funkčných okruhov: nákladový 

controlling a finančný controlling. Pri formovaní controllingového oddelenia musia byť jasne 

formulované aj úlohy, ktoré má controllingový útvar plniť. Všeobecné vymedzenie  controllingových 

úloh je nasledovné: 

 plánovanie a rozpočtovanie, 

 nákladové účtovníctvo a kalkulácia, 

 finančné účtovníctvo, 

 tvorba správ a informačných systémov, 

 bežné a špeciálne analýzy a kontrola, 

 organizácia a správa. 

Controllingové úlohy môžu byť vymedzené aj podľa nasledovného  vzoru  – obrázok č. 2.2. 

 

Obrázok č. 2.2 Rozdelenie controllingových kompetencií 
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Úlohy a kompetencie finančnej vetvy oddelenia controllingu 

Úlohou finančnej vetvy je zabezpečovať likviditu podniku.  Bude dozerať nad tvorbou a 

plnením finančného plánu, ako aj nad plnením príslušných cieľov. K tomu bude využívať   

controllingové nástroje, metódy a techniky, s využitím plánovacích a kontrolných mechanizmov a 

informačných systémov. Kompetencie finančnej vetvy sa budú deliť do dvoch okruhov úloh: jeden 

okruh bude zabezpečovať odbor Stratégie a druhý operatívny controlling – jeho finančná vetva. 

Funkcie finančného controllingu  pre odbor Stratégie je možné vidieť v troch základných 

sférach: 

 získavanie finančných zdrojov, 

 správa finančných zdrojov, 

 použitie finančných zdrojov. 

Každá z týchto funkcií finančného controllingu prechádza jednotlivými fázami procesu 

riadenia: 

 fáza plánovania, 

 fáza realizácie, 

 fáza kontroly. 

Funkcie finančného controllingu  pre oddelenie controllingu – finančnú vetvu budú mať 

operatívny charakter. Pôjde o bežné vyhodnocovanie finančných cieľov a finančného plánu: 

 spolupráca na tvorbe finančného plánu, 

 kontrola plnenia finančného plánu a cieľov, 

 analýza finančnej situácie a návrh opatrení, 

 analýza ekonomickej situácie a návrh opatrení, 

 analýza v oblasti predikcií, 

 analýza bonity podniku z pohľadu okolia, 

 analýza tvorby hodnoty, 

 návrh riadiacich opatrení v zadaných oblastiach, 

 informačné zabezpečenie, 

 metodické usmerňovanie analytickej práce, 

 metodické usmerňovanie spracovania manažérskych výstupov. 

 

Úlohy a kompetencie nákladovej vetvy oddelenia controllingu 

Druhým subsystémom oddelenia controllingu bude subsystém nákladový – vetva nákladová. 

Hlavnými úlohami nákladovej vetvy operatívneho controllingu bude: 

 tvorba podnikových – strediskových rozpočtov, 

 tvorba rámca pre vnútropodnikové účtovníctvo, jeho analýza, 

 analýza plnenia plánu – rozpočtov z pohľadu nákladov, 

 analýza odchýlok a návrh opatrení, 
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 analýza vývoja cien, 

 analýza nákladov na kalkulačnú jednotku, 

 ďalšie moderné nákladové analýzy, 

 spracovanie dát, 

 metodické usmerňovanie daného procesu. 

Na týchto úlohách bude participovať  útvar Odbytu a útvar Stratégie, najmä v oblasti 

vstupných údajov, ale zodpovednosť za spracovanie týchto údajov bude ponechaná na oddelení 

controllingu.  

 

Štruktúra úloh finančného a ziskového controllingu 

Z obrázku je zrejmé, že oddelenie controllingu je riadené svojím manažérom - controllérom. 

Ten má dvoch podriadených, ktorí pracujú v dvoch spomínaných vetvách operatívneho controllingu.  

Vedenie podniku (predstavenstvo) je v takomto prípade oslobodené od riadenia a 

koordinácie subsystémov controllingu a môže sa lepšie sústrediť na svoje úlohy. Predlžuje sa však 

komunikácia a podnikové vedenie sa dostáva do izolácie. Túto izolovanosť je možné prekonať napr. 

účasťou vedúceho podnikového controllingu v predstavenstve (samozrejme je nevyhnutné 

dodávanie výsledkov prác controllingu do predstavenstva podniku). V procese zavedenia môže 

činnosť controllingového oddelenia riadiť ekonomický úsek, ktorý má k tejto činnosti najviac 

dostupných informácií a je k nemu najbližšie. Závisí to od daností podniku a metodiky práce, ktorú si 

zvolí. 

 

Controllingové oddelenie 

Pri začlenení controllingového oddelenia vychádzame z podmienok vo firme a tým 

predpokladáme založenie tohto oddelenia pod ekonomickým odborom. Tým sa zabezpečí dostupnosť 

potrebných informácií, ako aj lepšia komunikatívnosť. Pracovníci ekonomického odboru budú 

spolupracovať na plnení niektorých úloh s oddelením controllingu, pôjde najmä o úlohy, ktoré sa 

týkajú plánovania, tvorby rozpočtov stredísk a podniku. Do budúcnosti môže podnik porozmýšľať o 

založení controllingu v podobe štábneho útvaru, ktorý bude podliehať priamo generálnemu 

riaditeľovi alebo predstavenstvu. Takto sa odbúra izolovanosť predstavenstva od controllingu. 

Za zriadenie controllingového oddelenia je zodpovedný manažment podniku. Samozrejme, že 

pri zavádzaní controllingovej koncepcie môže manažmentu pomôcť externý poradca.  Zriadenie 

controllingového oddelenia je nevyhnutné, najmä z hľadiska stanovenia zodpovedností za daný okruh 

úloh, ktoré je potrebné riešiť. 

Pri hľadaní  zodpovednej osoby za controllingové oddelenie – do pozície vedúceho 

controlléra sa odporúča využiť vnútropodnikové zdroje, pretože sa týmto znižuje riziko neúspechu. 

Chyby a slabé stránky spolupracovníka sa dajú odstrániť skôr, ako chyby úplne neznámeho človeka. 

Controllér sa hľadá v priebehu controllingového programu, kedy je vhodné sledovať, kto má na 

controlling čo najvhodnejšie predpoklady. 
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Na základe sledovania, ako i vo vzťahu k vypracovanej controllingovej koncepcii sa odporúčame , aby 

controllér spĺňal nasledovné predpoklady : 

 Kvalifikačné požiadavky: Minimálne stredné vzdelanie s maturitou so zameraním na 

priemysel alebo bankovníctvo. Viacročné odborné skúsenosti vo finančnej a účtovnej oblasti. 

Samozrejme vyžaduje sa i dodatočné štúdium literatúry, účasť na diaľkových kurzoch 

controllérov a podobne. Ďalšou možnosťou je ukončené vysokoškolské vzdelanie  v odbore 

prevádzkový ekonóm so zameraním na controlling (plánovanie, riadenie, kontrola). 

 Odborné znalosti: Finančné  účtovníctvo, bilancie, rozbory, financie, plánovanie a riadenie, 

rozbory slabých miest a ukazovateľov. Metódy evidencie a kalkulácie nákladov s 

porovnávaním plánovaných a skutočných  nákladov, plánovanie investícií a výpočty 

hospodárnosti. Organizácia výstavby a prevádzky, možnosti použitia výpočtovej techniky, 

vývoj hardware a software. Riadiaci štýl a moderátorské techniky, základné znalosti 

marketingovej terminológie, základné znalosti z riadenia, znalosti anglického jazyka . Znalosti 

z oblasti výpočtu a využitia krycieho príspevku na úhradu. Výstavba a využitie operatívnych a 

strategických controllingových nástrojov, metód. 

 Osobnostné vlastnosti: Analytické a globálne myšlienkové schopnosti, schopnosť 

komunikácie, dobré vyjadrovacie schopnosti, kooperatívny, kontaktný, iniciatívny typ,  

dynamický, spoľahlivý, schopný  presadiť sa, cieľovo orientovaný. 

 

Kompetencie a úlohy strategického controllingu 

Strategický controlling znamená systematické zisťovanie budúcich možností a rizík, ich 

skúmanie a pozorovanie. Z toho vyplýva dôležitá úloha strategického controllingu, a to riadenie a 

kontrola opatrení vykonaných  pre naplnenie a realizáciu stratégie. Strategický controlling napomáha 

tomu, aby dnes boli prijaté opatrenia pre zabezpečenie budúcej existencie. To znamená, že už dnes 

sa berú do úvahy budúce riziká a budúce možnosti a tým vytvárajú predpoklady úspechu do 

budúcnosti. Tieto predpoklady majú vplyv na budúci zisk podniku a na budúce operatívne výsledky. 

Strategický controlling bude v podniku zabezpečovať odbor Stratégie. K tomu bude zabezpečený balík 

programových riešení jednak na oblasť dlhodobého finančného plánovania a tvorbu vízie podniku, 

ale aj množstvo marketingových nástrojov na analýzu trhu, zákazníkov, produktov a okolie. 

Úlohy controllingu v strategickej  oblasti sledujú cieľ: 

 podnecovať strategickú filozofiu podniku, 

 vypracovať analýzu silných a slabých stránok podniku, 

 rozvíjať strategické ciele podniku, 

 zabezpečiť porovnanie skutočného a požadovaného stavu na  strategickej úrovni, 

 pripravovať opatrenia pre riadenie podľa odchýlok. 

K hlavným nástrojom strategického controllingu patria predovšetkým : 

 analýza silných a slabých stránok, 

 analýza strategických potenciálov a strategických medzier, 
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 strategická bilancia, 

 analýza priebehu životného cyklu, 

 portfóliová metóda. 

Rozdiely medzi strategickým a operatívnym controllingom je možné zhrnúť do týchto  kritérií: 

 Strategický controlling pracuje bez obmedzenia časového horizontu. V operatívnej oblasti 

pracuje s veličinami náklady a výnosy, strategický controlling pracuje so všetkými faktormi, 

ktoré majú vplyv na rozvoj podniku. Kvalitatívne pôsobiace faktory nie je možné rozdeliť na 

náklady a výnosy, ale je možné s nimi pracovať pri rozdelení do určitých stupňov. 

 Operatívny controlling je skôr introvertný, strategický controlling skúma všetky faktory, ktoré 

ovplyvňujú budúcu situáciu podniku, hlavne faktory trhových stratégií, ktoré ovplyvňujú 

podnik. 

 V strategickom controllingu  sa nemusia tak striktne dodržiavať stanovené termíny, pretože 

nie je ohraničený účtovným obdobím. 

 Operatívne plánovanie sa prevádza v sieťových plánoch, v strategickom plánovaní neexistuje 

tento štruktúrovaný tvar,  ale na  zasadnutiach sa snaží vyriešiť problém z rôznych zorných   

uhlov. 

 Najdôležitejší rozdiel je v stanovení cieľa, kým operatívne plánovanie si kladie za cieľ zisk, pri 

strategickom plánovaní je zisk dôsledkom vhodne zvolených cieľov. Z uvedeného vyplýva, že : 

o strategický a operatívny controlling sú dva funkčné regulačné okruhy, 

o regulačné okruhy sú navzájom prepojené, 

o organizačné oddelenie oboch komponentov nie je v praxi realizovateľné. 

Nestačí doplniť operatívny controlling strategickým plánovaním, aby sme dostali strategický 

controlling, ale je potrebné strategické plánovanie doplniť o stavebné prvky ako sú informácie, 

analýza, kontrola a operatívne riadenie. Strategický controlling sa stane aktívnym  a bude 

zabezpečovať prepojenie strategického plánovania a riadenia s operatívnou dennou činnosťou. 

V rámci moderného riadenia controlling rieši stále zložitejšie úlohy. Začína sa hovoriť o 

celkovom riadení podniku, alebo strategickom manažmente alebo stratégii manažmentu 

komplexných systémov. Z toho vychádzajú dva podstatné závery: 

 Požaduje sa  posilniť  strategický controlling a tým aj rozšíriť sledovanie tých faktorov, 

ktoré predchádzajú tvorbe zisku a ktoré majú byť riadené s predstihom. 

 Je potrebné vybudovať systematický controlling, ktorého  hlavnou úlohou bude tvorba a 

rozvíjanie komplexných organizačných štruktúr a rozhodovacích procesov. Čím  rýchlejšie 

sa  mení podnik a jeho okolie, tým sú pre riadenie dôležitejšie informácie v reálnom čase. 

Odporúčame, aby podnik pomaly prešiel na strategický systém riadenia podniku – Balanced 

Scorecard. Ak majú manažéri na všetkých úrovniach riadenia správne rozhodovať, musia vedieť 

vyhodnocovať výkonnosť podniku. K tomuto vyhodnocovaniu potrebujú súbor nástrojov, aby mohli 

posúdiť súbor aspektov vyplávajúcich z činnosti podniku a jeho ekonomického prostredia  a sledovať, 

ako podnik postupuje pri plnení stanovených cieľov. Tento súbor nástrojov poskytuje manažérom 

Balanced Scorecard (Systém vyvážených ukazovateľov výkonnosti podniku), ktorý prevádza vízie a 

stratégie podniku do uceleného a zrozumiteľného súboru meradiel finančnej a nefinančnej 

výkonnosti.  
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S pomocou BSC sa dajú realizovať podnikové vízie. Pracovníci na všetkých úrovniach môžu 

pracovať veľmi cielene. Pomocou BSC sa dajú spojiť dlhodobé ciele a faktory významné pre podnik s 

ročnými rozpočtami. Okrem finančných cieľov sa využívajú aj ukazovatele pre orientáciu na 

zákazníka, pre realizáciu podnikových procesov a potenciálov pracovníkov. Najmä silne rastúce a 

inovatívne podniky získavajú pomocou BSC vyvážený systém cieľov pre svoje riadenie. 

 

2.6 Postup pri zavádzaní controllingovej koncepcie do podniku 
 

Na základe skúseností z praxe  pri zavádzaní controllingového systému sa dá zovšeobecniť 

postup zavedenia controllingu a štruktúra jednotlivých etáp. Postup je nasledovný: 

Etapa – príprava 

V rámci prípravnej etapy je nevyhnutná analýza súčasného stavu v podniku a jeho 

pripravenosť na zavedenie controllingu. Táto prípravná etapa pozostáva z dvoch pod - etáp. Prvá je 

zameraná na systémové prvky a druhá na samotnú analýzu východiskového stavu v podniku v 

podobe vybraných ukazovateľov. Tieto vybrané ukazovatele sa vypočítajú vo východiskovom stave, 

pred zavedením controllingu a pred použitím controllingových nástrojov.  

pod – etapa : 

 analýza štruktúry výkazu ziskov a strát a súvahy, 

 analýza hlavnej knihy, 

 analýza pripravenosti číselníka analytickej evidencie pre potreby controllingu, 

 analýza číselníka stredísk, závodov pre potreby controllingu, 

 analýza číselníka produktov, 

 návrh členenie nákladov z kapacitného hľadiska, 

 návrh upraveného číselníka stredísk pre potreby analýzy nákladov z pohľadu 

výkonov, činností, 

 návrh štruktúry manažérskej výsledovky, štruktúry kalkulačného vzorca. 

pod – etapa: 

 výpočet a analýza vybraných finančných a ekonomických ukazovateľov, 

 stanovenie východiskového stavu, 

 výber ukazovateľov pre hodnotenie finančnej a ekonomickej situácie v podniku ( EVA, 

Cash – to – Cash, pracovný kapitál a podobne ). 

Etapa  - zavedenie 

Táto etapa pozostáva z 8 dôležitých krokov: 

1. Diferencovanie nákladových druhov. 

2. Definovanie druhej roviny výkazníctva. 

3. Priraďovanie výnosov a nákladov. 

4. Zostavovanie ročného plánu. 
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5. Prehodnotenie stanovených cieľov. 

6. Vývoj čiastkových plánov. 

7. Rozdelenie na štvrťročné a mesačné plány. 

8. Príprava kalkulácie 

Etapa – vyhodnotenie 

 vyhodnotenie dopadov controllingového systému na výsledky podniku, 

 analýza dopadu na ukazovatele ( EVA….) 

Etapa – výstavba 

 výstavba controllingového oddelenia, 

 zdokonaľovanie metód, nástrojov a techník controllingu, 

 príprava strategického systému riadenia. 

 

Potrebné je upozorniť na tú skutočnosť, že zavedením controllingu rastú nároky na 

sledovanie vývoja nákladových položiek. Controlling ovplyvní podnikové výkazníctvo a plánovací 

systém podniku. Dôsledná kontrola v oblasti nákladov prispeje k zvýšeniu zisku. Avšak je potrebné 

zavádzať aj nové metódy riadenia a postupne prechádzať na strategický systém riadenia. Z toho 

vyplýva nutnosť plánovať majetkové a kapitálové položky a postupne transformovať podnik v súlade 

s teóriou riadenia hodnoty. Cieľom je dosiahnuť maximalizáciu hodnoty podniku a hodnoty pre 

majiteľov. 

 

Implementačné postupy  

Na obrázku č. 2.3 je znázornený controllingový systém firmy. Jednotlivé bloky tvoria základné 

moduly, ktoré by mal dobrý controllingový systém obsahovať. Samozrejme každá firma si ho 

upravuje podľa svojich potrieb a požiadaviek. Zahrňuje oblasť finančného a nákladového controllingu. 

Strategický controlling sa prelína obyčajne úzko so systémom Balanced Scorecard alebo 

marketingom. Je na každej firme, ako si tento problém vyrieši. Ideálnym riešením je oblasť 

strategického controllingu nechať začlenenú do controllingu a Balanced Scorecard riešiť samostatne 

ako strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy, ktorý čerpá zo zdrojov controllingu. 

Marketing má svoje špecifické úlohy, ktoré mu aj zostanú a zostane samostatným odborným 

útvarom.  
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Obrázok č. 2.3 Controllingový systém  

Controllingový systém má z pohľadu informačného zabezpečenia nasledovnú štruktúru: 

 Riadiaci program a číselníky. 

 Dátové sklady – DW (Daten Warenhouse) – výkazníctvo, hlavné knihy, odbytové, 

výrobné a iné dáta. 

 Moduly finančného controllingu. 

 Moduly nákladového controllingu. 

 Moduly strategického controllingu a marketingu. 

 Balanced Scorecard . 

 Dasboardy. 

Implementačná schéma s návrhom počtom stretnutí  je uvedená v nasledovnej tabuľke č. 2.3. 

Tabuľka č. 2.3 Implementačná schéma controllingu 

P. 

č. 
Text Stretnutie Termín 

1 Informačné stretnutia a ponukové konanie. 1   

2 Prezentácia controllingového systému. Vyjasnenie východiskovej pozície. 1   

3 Zavedenie stredísk 2   

4 Controllingová účtovná osnova 2   

5 Rozdelenie na fixné a variabilné náklady 2   

6 Rozdelenie podľa čísiel krycích príspevkov 2   

7 Príprava údajov pre databázu ekonomika (výsledovka a súvaha) 2   

8 Príprava údajov pre databázu controlling (hlavná kniha) 2   

9 Načítanie údajov do databázy ekonomika, skutočnosť a min. rok 2   

10 Načítanie údajov do databázy controlling - skutočnosť a min. rok 2   

11 Odladenie programu Výkaz ziskov a strát 3   
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12 Odladenie programu Súvaha 3   

13 Odladenie programu Pracovný kapitál 3   

14 Odladenie programu Finančná analýza, likvidita, doby obratu 3   

15 Odladenie programu Ekonomická analýza (pyramidálne rozklady) 3   

16 Odladenie programu Bankrotové modely 3   

17 Odladenie programu Ekonomická pridaná hodnota 3   

18 Nadstavenie programu Cash flow 3   

19 Odladenie programu Du Pontova analýza 3   

20 Návrh a načítanie prvých údajov (skutočnosť) do rozpočtu 4   

21 Zostavenie rozpočtu podniku a vybraných stredísk 4   

22 Odladenie programu nákladový controlling 4   

23 Vypracovanie finančného plánu firmy 4   

24 Zavedenie plánu ziskov a strát a plánovanej bilancie do dáta ekonomika 4   

25 Zavedenie a odladenie programu krycie príspevky - man. výsledovka 5   

26 Odladenie programu rozbory - prehľady 5   

27 Načítanie produktov - číselník, doplnenie ceny produktov a var. náklady 5   

28 Príprava údajov pre databázu odbytu 5   

29 Načítanie údajov do databázy odbytu 5   

30 Odladenie programu výrobky 5   

31 Odladenie programu zákazníci 5   

32 Odladenie programu trhy 5   

33 Spracovanie a odladenie programu plán predaja 6   

34 Odladenie programu kalkulácie 6   

35 Odladenie programu CVP analýza 6   

36 Príprava údajov do databázy pohľadávky- záväzky 6   

37 Zvedenie údajov do databázy 6   

38 Odladenie programu controlling pohľadávok 6   

39 Odladenie programu controlling záväzkov 6   

40 Odladenie programu controlling zákazníka 6   

41 Zavedenie údajov do programu marketing 7   

42 Spracovanie návrhu marketingového plánu 7   

43 Zavedenie programu marketingová kontrola 7   

44 Spracovanie rozborov firmy podľa mesiacov - externý pohľad 8.10   

45 Prechod na internetovú komunikáciu 8.10   

46 
Zavedenie a aktualizácia systému na novú platformu podľa vývoja ekonomiky 

a trhu 

min. 1 x do 

roka 
  

 

Tento implementačný postup predstavuje rámcovú osnovu, ktorú si firma musí upraviť, doplniť 

prípadne aj rozšíriť podľa svojich špecifických požiadaviek a potrieb. 

Vyhotovený implementačný postup sa zavedie do Ganttovho harmonogramu prác s konkrétnymi 

termínmi a zodpovednosťami. Príklad harmonogramu je uvedený na obrázku č. 2.4. 

Obrázok č. 2.4 Ganttov diagram v procese tvorby controllingu 
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V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad zavedenia nákladového controllingu aj s popisom 

činností: 

Tabuľka č. 2.4 Zavedenie nákladového controllingu 

P.č

. 
Aktivity Zodpovedný Náklady Začiatok 

Konie

c 

31,

5 

30,

6 

31,

7 

4,

8 

22,

8 

26,

9 

13,

1 

  

I. STRETNUTIE: Pojem a obsah 

podnikového controllingu a jeho 

význam vo firme. Výstupy z účtovného 
systému. Preskúmanie moţností autom. 

načítavania dát z hlavnej knihy. 

Účtovná osnova, strediská. 

     x             

1 

  

II. STRETNUTIE: a) Návrh 

koncepcie nákladového controllingu: 
diferencovanie nákladových druhov, 

difer. druhej roviny výkazníctva, 

priraďovanie výnosov a nákladov, 

ročný plán, ciele, čiastkové plány. 

Číselníky účtov a stredísk. Interfejs 

databáz, datawarenhouse. 

       x           

2 

  
b) Zostavenie ročného plánu na báze 
nákladového controllingu. Finančný 

plán. 

       x           

  

c) Vyhodnotenie plánu, rozpis plánu na 

strediská, preskúmanie moţností 

plánovania zákaziek, CVP analýza a 
mnohoproduktová štruktúra. 

       x x x       

  

III. STRETNUTIE: List Controlling - 
fixné a var. náklady, Strediská - 

členenie, výr. a réţ. strediská, Produkty 

- zákazky. Súbor Data_H a 
štrukturovanie dát. Doporučenia k 

finančnému plánu. Rozpočet, 

aktualizácia údajov. 

           x       

3 

  
IV. STRETNUTIE: Návrh systému 

zákazkovej kalkulácie. Metodika. 
             x     

4 

  
V. STRETNUTIE: Kalkulácia 
zákazková, aktualizácia údajov. Systém 

človekohodín. Výklad a konzultácie ku 

kalkuláciám. 

               x   

5 

    

                x 6 VI. STRETNUTIE:  
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Komplexný projekt modulov zavedenia controllingu aj s popisom činností, modulov a priorít 

je uvedený v tabuľke č. 2.5. 

Tabuľka č. 2.5 Komplexný pohľad na zavedenie controllingu 

P.č. Názov Skupina Priorita Vstupy Navrhované riešenie 

1 ČÍSELNÍKY 
Controllingová 

osnova 

1 Účtovná osnova 
Spracovať na základe diferenciácie 

nákladových druhov na fixné a variabilné 

2 
 

Strediská 1 Strediská 
Zaviesť strediská podľa navrhnutej 

organizačnej štruktúry 

3 
 

Produkty, zákazky  1 
Zákazky, 

produkty 

Zaviesť a prehodnotiť číselník zákaziek 

a produktov tak, aby zodpovedal potrebám 

controllingu 

4 
 

Manaţérska 

výsledovka  

1 

Účtovná 

osnova, man. 

výsledovka 

a Krycie 

príspevky 

Doporučujeme zaviesť - je nevyhnutná pre 

sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov 

firmy 

5   Procesy 2 
Mapa procesov 

po 4. úroveň 

Doporučujeme spracovať model 

procesného riadenia a následne 

prehodnotiť zadávanie vstupov do 

informačného systému. 

6 DATABÁZY Data_E - Ekonomika  1 

Výsledovky, 

súvahy ako 

výstup z účt. 

systému 

Zabezpečiť automatické načítavanie 

údajov do súboru Data_E. 

7     1 

Plán ziskov a 

strát a 

plánovaná 

súvaha 

Prostredníctvom programu finančný plán 

rozplánovať potrebné poloţky mesačne. 

8   
Data_H - 

Hospodárenie  

1 

Hlavná kniha 

účtovného 

systému 

Účtovný systém poskytuje zdroje dát. Je 

potrebné začať účtovať na strediská a 

zákazky, prípadne aj procesy. 

Prediskutovať to z účtovníkmi. 

9 
Finančný 

controlling 

Rozbor výnosov a 

majetku  

1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu 

10 
 

Rozbor majetku a 

kapitálu  

1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu 

11 
 

Cash flow  1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu 

12 
 

Finančná analýza  1 Výkazníctvo 

Programový modul finančného 

controllingu doplnený tam kde sa dá o 

optimálne hodnoty ukazovateľov. 

13 
 

Ekonomická analýza  1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu. 

14 
 

Bankrotové modely.  1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu. 

file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/EIS.xls%23Kontroling!A1
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file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/EIS.xls%23KrycPr!A1
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/EIS.xls%23KrycPr!A1
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/EIS.xls%23Procesy!A1
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Data_E.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Data_H.xls
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file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/CashFlow.xls
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file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/EkAn.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/BanM.xls
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15 
 

Pracovný kapitál  1 Výkazníctvo 

Programový modul finančného 

controllingu doplnený tam kde sa dá o 

optimálne hodnoty ukazovateľov. 

16   Z-skore 1 Výkazníctvo 
Programový modul finančného 

controllingu. 

17 Hodnota firmy EVA 1 

Výkazníctvo a 

program 

finančný plán 

Programový modul finančného 

controllingu a hodnoty firmy. 

18   Finančná mapa  1 

Výkazníctvo a 

program 

finančný plán 

Programový modul finančného 

controllingu a finančnej perspektívy. 

19   Du Pont 2 

Výkazníctvo a 

program 

finančný plán 

Programový modul finančného 

controllingu a finančnej perspektívy. 

20   Hodnota firmy  2 

Výkazníctvo a 

program 

finančný plán 

Programový modul finančného 

controllingu a finančnej perspektívy. 

21 
Finančný 

controlling 
Finančný plán 1 

Data_E z 

controllingu pre 

potreby plánu 

cash flow 

Zostaviť finančný plán min. na obdobie 5 

rokov a prvé dva roky rozpísať mesačne. 

Optimalizovať budúce výsledky firmy pre 

potreby finančného riadenia. 

22 
Nákladový 

controlling 
Rozpočet 1 

Plán výnosov a 

nákladov z 

finančného 

plánu 

Spracovať rozpočty stredísk a na zákazky 

pre potreby zavedenia nákladového 

controllingu. 

23 
Nákladový 

controlling 

Rozpočet krycích 

príspevkov 

1 Rozpočet 

Je potrebné rozpočtovať na strediská a 

zákazky, inak nie je moţné tento druh 

rozpočtu zostaviť. Je potrebný ako príprava 

kalkulácie. Čiastočné riešenie je moţné 

prostredníctvom účtov. 

24 
Nákladový 

controlling 
Controlling rozpočtu  1 

Hlavná kniha 

a Rozpočet 
Programový modul Nákladový controlling 

25 
Nákladový 

controlling 

Controlling krycích 

príspevkov 

1 

Hlavná kniha a 

Rozpočet 

krycích 

príspevkov 

Programový modul Nákladový controlling 

26   Obchodný plán FR 1 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Nákladový controlling 

doplnený podľa poţiadaviek firmy 

27 
Nákladový 

controlling 

Controlling tokov po 

strediskách, príp. 

zákazkách 

1 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 
Programový modul Nákladový controlling 

28 Kalkulácie 
Manaţérske 

kalkulácie  

2 

Hlavná kniha a 

Rozpočet, 

Rozpočet 

krycích 

príspevkov 

Programový modul Kalkulácie 

29 
 

Kalkulácie na 

zákazku, projekt 
1 

Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie. Uváţiť 

moţnosti vyuţitia aj iných druhov 

kalkulácií. 

30 
 

Activity Based 

Costing 

2 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie upravený 

na podmienky firmy. 

file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/PracKap.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Zskore.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/EVA.xls
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file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Rozpočet.xls
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file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Rozpočet_KP.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Contr_R.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Contr_KP.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Contr_KP.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/OPFR.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Kalk_NN.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/Kalk_NN.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/ABCosting.xls
file:///C:/FMunipo/Kega/Kniha/Controlling/ABCosting.xls
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31 
 

Cost - Volume - 

Profit (CVP) 

1 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie upravený 

na podmienky firmy. Pouţiť ho aj na 

hodnotenie rentability projektov. 

32 
 

Kalkulácie s 

rozpočítavacím 

koeficientom 

3 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie. Uváţiť 

jeho pouţitie podľa okolností. Nie je 

nevyhnutný. 

33 
 

Kalkulácie priráţkou  0 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie. Nie je 

potrebný 

34   

Kalkulácie 

ekvivalentným 

číslom 

0 
Hlavná kniha 

a Rozpočet 

Programový modul Kalkulácie. Nie je 

potrebný. Vyuţil by sa len keby bol 

vzorový projekt a pracovalo sa s väčším 

mnoţstvom projektov. 

35 Benchmarking Bonita firmy 2 

Výkazníctvo, 

Index 

podnikateľa 

Programový modul Benchmarking, doplniť 

marketingové hodnotenie firmy 

36   
Hodnotenie firiem - 

rating 

3 

Výkazníctvo, 

Index 

podnikateľa 

Programový modul Benchmarking, doplniť 

marketingové hodnotenie firiem a údaje z 

výsledovky a súvahy. 

37   Kredit manaţment  3 

Výkazníctvo, 

Index 

podnikateľa 

Programový modul Benchmarking, doplniť 

marketingové hodnotenie firiem a údaje z 

výsledovky a súvahy. 

38   Pohľadávky, záväzky  2 Saldo 

Programový modul Benchmarking. 

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch 

firmy, monitorovanie vývoja. 

39   
Prognóza 

pohľadávok 
3 

Výkazníctvo, 

saldo 

Programový modul Benchmarking. 

Prognóza vývoja pohľadávok. 

 

2.7 Metodika tvorby controllingových systémov 
 

Na ceste k prosperite a rastu sa firmy stretávajú s množstvom vnútorných i vonkajších 

prekážok, ktoré mnohokrát nie sú schopné vopred predvídať a úspešne ich zdolávať. Dôsledkom toho 

je, že i po počiatočných úspechoch sa firma dostane do etapy stagnácie, prípadne poklesu. 

Zodpovedá to krivke životného cyklu podniku, ale nezodpovedá požiadavkám majiteľov firmy, ktorí 

požadujú  plnenie sledovaných cieľov a dosiahnutie vytýčenej méty. Výborným nástrojom na riešenie 

týchto problémov a stanovenie stratégií budúceho rozvoja firmy sa stáva práve controllingový 

systém.  

Controlling možno v prenesenom slova zmysle nazvať aj systémom ekonomického riadenia. 

Ekonomickým sa nazýva preto, že je založený na poznaní údajov  o súčasnom ekonomickom a 

finančnom stave firmy a riadením zasa preto, že tento stav sa dá nielen identifikovať, ale aj plánovať 

a ovplyvňovať. Pri jeho dôslednej implementácii mohli firmy, z ktorých už mnohé nie sú ekonomicky 

činné, identifikovať včas možné nebezpečenstvá ako napr. závislosť na jednom alebo niekoľkých 

zákazníkoch, zlý stav dodávateľských vzťahov, zlú cenovú, sortimentovú alebo objemovú politiku 

firmy, atď. Máme prípady, kedy firmy na hranici svojich možností práve dôsledným zavedením 

controllingu prekonali prebiehajúcu krízu a v súčasnosti už prosperujú. Niekoľkoročným štúdiom 

controllingu a jeho implementáciou do života firiem, sme získali skúsenosti  a dospeli k záverom, 
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ktoré môžu napomôcť k rozvoju tejto veľmi významnej oblasti podnikovej ekonomiky. Na tomto 

základe sme zostavili postup zavedenia controllingu, ktorý pri vhodnej aplikácii môže slúžiť ako 

algoritmus takmer pre každú firmu. 

Koncepcia tvorby systému controllingu 

Väčšina firiem, ako sme si všimli, si svoj budúci úspech rieši nákupom nového informačného 

systému, niekedy za neprimerane vysoké sumy, ktoré sú neúmerné jeho využitiu. Pritom si 

neuvedomujú, že to, čo k tomu potrebujú už majú, a že sila nie je v novom informačnom systéme, ale 

v ľuďoch a spôsobe ich myslenia, čomu dáva za pravdu aj teória Balanced Scorecard. S týmto 

prístupom sa stretávame veľmi často. Až po nákupe informačného systému tvoria majitelia alebo 

manažéri víziu firmy do budúcnosti, pričom by to malo byť práve naopak.  

A ako by to malo vyzerať v skutočnosti - prečo začať tvoriť controllingový systém inde a nie 

hneď nákupom nového informačného systému? Odpoveď je jednoduchá: „Preto, lebo firma 

informačný systém už v podstate má, ale nepozná systém jeho skladby a koncepciu jeho rozvoja alebo 

nevie využiť všetky jeho možnosti, ktoré mu ponúka.“  Každá firma má účtovný systém, systém odbytu 

ako aj ďalšie systémy, ktoré zhromažďujú informácie o činnosti firmy ex post.  Srdcom celého 

systému aj controllingového je práve účtovníctvo. Tieto systémy sú dobrými zberačmi dát a väčšinou 

pre tieto potreby vyhovujú. Avšak pre potreby riadenia sa tieto dáta musia manažérsky spracovať.  

Čiastočne majú firmy spracovaný aj systém ex ante, predovšetkým systém rozpočtovníctva. Chýba im 

však ich dôsledné využitie pre potreby riadenia, a to nie vo forme základných dokumentov, ale tzv. 

„riportov“ alebo manažérskych dokumentov. Po vyjasnení si formy riportov, môže firma pristúpiť k 

tvorbe manažérskeho informačného systému, na tom základe, ktorý už má. Ten si môže firma 

vybudovať sama alebo za pomoci externých poradcov. Na manažéroch zostáva jeho dôsledné 

využívanie a aplikovanie. 

Tvorba systému finančného controllingu 

K tomu, aby si firma tento systém vytvorila je potrebné zostaviť tzv. pyramídu pre riadenie 

firmy na báze finančného, ale aj ziskového controllingu. Na základe našich skúseností a najnovších 

poznatkov z oblasti ekonomiky, controllingu, finančného riadenia a managementu ju môžeme 

vytvoriť nasledovne – obrázok č. 2.5 

 

Obrázok č. 2.5 Pyramída riadenia na báze finančného controllingu 
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Obr. 2.6 Analýza plnenia vrcholového cieľa Economic Value Aded vo forme konceptuálnej mapy 
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Na  obrázku je znázornený systém finančného controllingu. Cieľ firmy je možné definovať 

veľmi presne a jasne ukazovateľom EVA. Vedenie firmy má potom v podstate jednoduchú úlohu, 

stanoviť a analyzovať vývoj hodnoty EVA, ako riadiacej veličiny firmy. Táto hodnota zároveň môže 

tvoriť syntetický ukazovateľ firmy a úlohou manažérov je udržiavať túto hodnotu nad nulou. V 

prípade, že firma pridanú hodnotu netvorí, vedenie má pred sebou dôležitú úlohu, ako túto situáciu 

zmeniť. Analýza plnenia vrcholového cieľa môže vyzerať podobne ako je to zobrazené na obrázku č. 

2.6. 

 Na základe takto zostaveného rozkladu je možné analyzovať možné odchýlky od cieľov a 

postupne zefektívňovať činnosť firmy. EVA tu vystupuje ak vrcholový ukazovateľ podporený 

systémom predikčných modelov, na základe ktorých možno posúdiť úspešnosť firmy a odhadnúť 

smer jej budúceho vývoja. Dôležité informácie v nadväznosti na predikčné modely poskytuje aj 

finančná a ekonomická analýza firmy.  

  Finančná analýza vypovedá o štyroch základných oblastiach firmy a to o jej likvidite, aktivite, 

zadlženosti a rentabilite. Zvykli sme si používať tieto ukazovatele v pomerových číslach. Tieto majú 

síce svoju výpovednú hodnotu, ale nepodávajú dokonalý pohľad na firmu v priestore. Preto je 

vhodné používať finančnú analýzu znázornenú vo forme tzv. Spider grafov, v ktorých veľmi názorne 

vidíme postavenie firmy v priestore a jej silné a slabé stránky. Model finančnej analýzy firmy a 

porovnanie plánu so skutočnosťou, príp. s minulým rokom nadobúda nové dimenzie, ktoré môžu mať 

napríklad nasledovnú podobu – obrázok č. 2.7. 

 

Obrázok č. 2.7 Interpretácia výsledkov finančnej analýzy formou spider grafu 

Z uvedeného grafu je možné zistiť v ktorých oblastiach je firma vynikajúca a v ktorých 

vykazuje problémy. Kvadrant vľavo hore ukazuje rentabilitu firmy, vpravo hore zasa jej aktivitu, 

likviditu firmy možno vidieť vpravo dole a zadlženosť vľavo dole. Porovnaním s podobným firmami v 

odvetví, môžeme zistiť pozíciu firmy, stanoviť ciele a smer jej vývoja do budúcnosti. 

Podobne môžeme analyzovať ekonomickú stránku činnosti firmy pomocou rozboru jej 

prevádzkovej činnosti, ale najmä jej nákladovosti. Veľmi rýchlo vieme potom identifikovať úzke 

miesta a ovplyvniť ich vývoj s využitím poznatkov ziskového controllingu. Ekonomická analýza musí 

zabezpečiť monitoring činnosti firmy a jej stredísk najmä v oblasti nákladov, kde je potrebné 
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monitorovať trend vývoja nákladov vo vzťahu k tržbám tak, aby nedošlo k rýchlejšiemu rastu 

nákladov oproti realizácii a následne zvládnuť príjmovú stránku a to kontrolou likvidity. Report môže 

vyzerať nasledovne – tabuľka č. 2.6. 

 

Tabuľka č. 2.6 Tvorba a spotrebovávania krycieho príspevku v nákladovom controllingu 

Hodnoty sú uvedené v tis. €     ROK     

P.č. Názov Rozpočet Skutočnosť % 
Min. 
rok % 

  VÝNOSY CELKOM 12 729 1 477 12% 12 708 12% 

  Výnosy z vlastnej činnosti 12 426 1 433 12% 12 426 12% 

V01 Tržby z predaja výrobkov 12 098 1 317 11% 12 098 11% 

V02 Tržby za tovar 0 0 0% 0 0% 

V03 Tržby z predaja služieb 4 0 3% 4 3% 

V04 Zmena stavu hotovej výroby 324 116 36% 324 36% 

  Ostatné výnosy 303 44 15% 282 16% 

V05 Prijaté rabaty, bónusy, dobropisy a pod. 0 0 0% 0 0% 

V06 Tržby z predaja DM a materiálu 169 34 20% 169 20% 

V07 Aktivácia 108 10 9% 108 9% 

V08 Ostatné prevádzkové výnosy 5 0 0% 5 0% 

V09 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 0 0 0% 0 0% 

V10 Finančné výnosy 21 0 1% 0 0% 

V11 Mimoriadne výnosy, ostatné 0 0 0% 0 0% 

  NÁKLADY CELKOM 12 141 1 185 10% 11 968 10% 

  Vlastné náklady - var., osobné a fixné 11 747 1 135 10% 11 937 10% 

  Variabilné náklady 4 337 574 13% 4 264 13% 

N12 Materiál 4 264 571 13% 174 328% 

N13 Predaný tovar 0 0 0% 0 0% 

N14 Energia  73 3 4% 0 0% 

N15 Ostatné priame náklady 0 0 0% 4 090 0% 

  Krycí príspevok I 8 391 903 11% 8 444 11% 

  Osobné náklady 1 655 118 7% 44 266% 

N16 Mzdzové náklady a odvody 1 600 113 7% 0 0% 

N17 Sociálne náklady 56 5 8% 44 10% 

  Krycí príspevok II 6 736 785 12% 8 399 9% 

  Fixné náklady výroby (prevádzky) 1 696 143 8% 3 371 4% 

N18 Režijný materiál 137 10 7% 176 6% 

N19 Opravy a udržiavanie 47 4 9% 1 161 0% 

N20 Cestovné 3 0 0% 439 0% 

N21 Marketing 3 0 0% 56 0% 

N22 Nájomné, lízing 155 20 13% 47 44% 

N23 Spoje, telefón 11 0 0% 3 0% 

N24 IKT 0 0 0% 3 0% 

N25 Prepravné, PHM 6 0 1% 152 0% 

N26 Poradenské služby 0 0 0% 6 0% 
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N27 Vývoj, kvalita 1 274 108 8% 3 3388% 

N28 Vzdelávanie 3 0 1% 4 0% 

N29 Bezpečnosť a ochrana 12 0 1% 1 264 0% 

N30 Provízie 1 0 0% 0 0% 

N31 Reklamácie -1 0 0% 10 0% 

N32 Ostatné služby 3 0 1% 2 1% 

N33 Ostatné prevádzkové náklady 13 0 -1% 6 -2% 

N34 Dane a poplatky 2 0 0% 1 0% 

N35 Odpisy (ak nie sú uvedené nižšie) 0 0 0% 24 0% 

N36 Nákladové úroky (ak nie sú uvedené nižšie) 0 0 0% 15 0% 

N37 Poistenie 2 0 0% 0 0% 

N38 Ostatné finančné náklady 26 0 1% 0 0% 

  Krycí príspevok III 5 040 642 13% 5 028 13% 

  Fixné náklady podniku 4 059 300 7% 4 257 7% 

  Zásobovanie 92 7 7% 92 7% 

  Logistika 2 851 223 8% 2 983 7% 

  Výrobná réžia 0 0 0% 24 2% 

  Preprava 0 0 0% 0 0% 

  Odbyt 732 44 6% 736 6% 

  Marketing 0 0 0% 0 0% 

  Ľudské zdroje 0 0 0% 0 0% 

  Správa 362 26 7% 422 6% 

  Údržba a opravy 23 0 0% 0 0% 

  Iné 0 0 0% 0 0% 

  Krycí príspevok IV 981 342 35% 771 44% 

  Ostatné nekalkulované náklady 180 33 18% 31 107% 

N39 Predaný DM a materiál 180 33 18% 31 107% 

N40 Mimoriadne náklady, ostatné 0 0 0% 0 0% 

N41 Tvorba rezerv a opravných položiek 0 0 0% 0 0% 

  Krycí príspevok V - EBITDA 801 309 39% 740 42% 

N42 Odpisy 213 18 8% 0 0% 

  Krycí príspevok VI - EBIT 589 292 50% 740 39% 

N43 Nákladové úroky II (v prípade, ak nie sú v NU I) 1 0 0% 0 0% 

  Krycí príspevok VII - EBT (NIBT) 588 292 50% 740 39% 

N44 Daň 0 0 0% 0 0% 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  - EAT 588 292 50% 740 39% 

V45 Vnútropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0% 

N46 Vnútropodnikové náklady 0 0 0% 0 0% 

  HOSP. VÝSLEDOK  - EAT - po vnútropodn. nákladoch 588 292 50% 740 39% 

 

V tabuľke vidíme nákladovosť firmy a jej problematické stránky na báze tvorby krycieho 

príspevku a jeho spotrebovávaní. Odtiaľto je už jednoduché stanoviť odchýlky a následne určiť  smer 

ďalšej analýzy a návrhy opatrení. 
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Tvorba systému ziskového controllingu 

K vytvoreniu systému ziskového controllingu je potrebné analyzovať výnosovú a nákladovú 

stránku firmy. Pyramída ziskového controllingu má podobný tvar ako finančného controllingu, avšak 

tu už zohráva významnú úlohu systém ex ante, a to  najmä v úlohe rozpočtovníctva. Uvedené väzby a 

závislosti je možné znázorniť nasledovnou schémou – obrázok č. 2.8. 

   EX POST         EX ANTE 

 

Obrázok č. 2.8 Základná schéma nákladového controllingu 

Na základe takto vytvorenej pyramídy je už pomerne jednoduché vytvárať a ďalej rozvíjať 

jednotlivé čiastkové komponenty controllingu a zdokonaľovať controllingový systém. Manažérom už 

zostáva iba úloha monitoringu a ovplyvňovania procesov vo firme, sledovanie a vyhodnocovanie 

odchýlok.  

Príkladom môže byť riadiaci panel na sledovanie odchýlok, ktorý zachytí všetky významné 

odchýlky v červených farbách a vyzve manažéra na operatívny zásah a riešenie nepriaznivého vývoja. 

V počiatočnej etape to možno bude množstvo takýchto čísiel, ale postupnou implementáciou tejto 

metodiky do života firmy sa výsledky budú postupne zlepšovať a procesy vo firme sa dostanú pod 

kontrolu. V tomto nábehovom procese sa zdokonalí aj plánovanie, pretože ako sa hovorí: „ ... príčiny 

neúspechu netreba vždy vidieť v nedostatku finančných zdrojov, ale aj v zlom plánovaní , ktoré tejto 

činnosti predchádza ... „.  

Príklad sledovania a analýzy odchýlok možno vidieť v tabuľke č. 2.7. 

 

 

 



50 
 

Tabuľka č. 2.7 Nákladový controlling a analýza hospodárskeho výsledku na báze rozpočtu 

a druhového členenia nákladov 

HOSPODÁRSKE STREDISKÁ Podnik Výroba 1 Výroba 2 Správa Výr. réţia 

NÁZOV           

Výnosy 2068 532,11 170,62 1009,86 528,64 

Náklady -1705,79 -204,32 -140,38 -1330,03 -83,21 

Hospodársky výsledok 362,21 327,79 30,24 -320,17 445,44 

             Výnosy externé 2068 532,11 170,62 1009,86 528,64 

             Výnosy interné 0 0 0 0 0 

Výnosy celkom bez úrokov 2068 532,11 170,62 1009,86 528,64 

             Variabilné náklady externé 14,52 -1,78 -39,04 -18,45 -4,18 

             Variabilné náklady interné 0 0 0 0 0 

Variabilné náklady celkom 14,52 -1,78 -39,04 -18,45 -4,18 

Príspevok na úhradu I 2082,51 530,32 131,58 991,41 524,47 

Príspevkové rozpätie 51,47 2280,96 6,79 4,14 97,34 

Osobné náklady -373,66 -102,49 -98,1 -94,76 -64,04 

              Fixné náklady externé -1395,23 -135,65 1,92 -1226,76 -16,7 

              Fixné náklady interné 0 0 0 0 0 

Fixné náklady celkom -1395,23 -135,65 1,92 -1226,76 -16,7 

Osobné a fixné náklady celkom -1768,89 -238,14 -96,17 -1321,52 -80,73 

Príspevok na úhradu II 313,62 292,18 35,41 -330,11 443,73 

Príspevkové rozpätie II 170,68 6987,26 194,5 3,24 62,45 

              Odpisy 48,58 35,61 -5,17 9,94 1,7 

Hospodársky výsledok pred úrokmi 362,21 327,79 30,24 -320,17 445,44 

              Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

              Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Úroky celkom 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok pred zdanením 362,21 327,79 30,24 -320,17 445,44 

              Daň 0 0 0 0 0 

Vnútropodnikové výnosy 0 0 0 0 0 

Vnútropodnikové náklady 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok po zdanení 362,21 327,79 30,24 -320,17 445,44 

VÝNOSY 1 0 0 0 0 

trţby za vlastné výrobky 566,62 450,39 113,55 0 0 

trţby z predaja sluţieb -83,99 167,99 10,45 0 0 

zmena stavu výrobkov -39,25 -85,87 46,62 0 0 

zúčtovanie oprávky k opr. poloţky 0 0 0 -178,04 178,04 

Úroky -2,43 0 0 -2,43 0 

zúčtovanie rezerv 84,36 0 0 84,36 0 

ostatné mimoriadne výnosy 348,85 -0,4 0 0 349,2 

ANALYTICKÉ ÚČTY - VÝNOSY           
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Trţby za výrobky - tuzemsko 273,92 275,2 -1,29 0 0 

Trţby za výrobky cez reg. pokl. 138,58 135,8 3,03 0 0 

Trţby za výrobky v skupine -IS 151,2 39,38 111,82 0 0 

Trţby za výrobky - ostatné 2,93 0 0 0 0 

Trţby za ost.sl.v skupine- IS -271,32 0 0 0 0 

Trţby za sluţby - ostatné 169,92 169,92 0 0 0 

Zmena stavu výrobkov -39,25 -85,87 46,62 0 0 

Aktivácia materiálu 15 0 0 0 0 

Aktivácia vnútropodn. sluţieb 71,46 0 0 0 0 

Trţby z predaja materiálu 1,4 0 0 0 1,4 

Výnosy z odpís. pohľ.-postúp. 1105,98 0 0 1105,98 0 

Zúčt.oprávky k opr.pol.k maj. 0 0 0 -178,04 178,04 

Úroky -2,43 0 0 -2,43 0 

Zúčt.rezerv - na kurz. straty 84,36 0 0 84,36 0 

Ost. mimoriadne výnosy -0,51 -0,51 0 0 0 

NÁKLADY           

spotreba materiálu 144,97 99,67 -10,04 -18,45 -4,18 

spotreba energie -130,46 -101,45 -29 0 0 

opravy a udrţovanie -29,26 -26,56 -1,26 1,35 0 

Cestovné 1,2 -1,36 -0,32 -2,02 3,94 

náklady na reprezentáciu -5,03 0 0,1 -5,97 1,03 

ostatné sluţby  -243,97 -150,76 -22,79 -30,43 -0,62 

mzdové náklady -265,18 -68,1 -68,84 -71,79 -46,8 

odmeny členom orgánov -8 0 0 -8 0 

zákonné sociálne poistenie -87,06 -28,22 -24,83 -12,8 -15,65 

ostatné sociálne poistenie -5,5 -2,2 -0,55 -0,55 -1 

zmluvné pokuty a penále -35,84 0 0 -35,84 0 

ostatné pokuty a penále -47,33 0 0 -47,33 0 

odpisy IM 48,58 35,61 -5,17 9,94 1,7 

tvorba opravných poloţiek -25,45 0 0 -25,45 0 

ostatné finančné náklady 135,41 47,7 0,22 55,08 8,7 

ostatné mimoriadne náklady 25,69 0 25,69 0 0 

ANALYTICKÉ ÚČTY - NÁKLADY           

Spotr.nákupy-mat.v hl.výr. MTZ 243,21 165,6 -0,16 0 0 

Spotr-mat.na opr.a údr.cez MTZ 4,49 0,75 3,71 0 0,02 

Spotr.-PHM-benzín      cez MTZ 1,13 0 0 -3,99 -0,64 

Ost.dane a popl.-spotr.kolkov -4,76 -1,81 0 -2,95 0 

Ost.dane a popl.-dialničné pop -1,3 0 0 0 -1,3 

Ost.dane a popl.-zneč.ovzdušia 5,6 0 0 0 5,6 

Ost.dane a poplatky 2,5 0 0 2,5 0 

Predaný materiál -1,4 0 0 0 -1,4 

Zmluvné pokuty a penále -35,84 0 0 -35,84 0 

Ostatné pokuty a penále -47,33 0 0 -47,33 0 

Odpis pohľadávky - postúpenej -1105,98 0 0 -1105,98 0 

Odpis-stroje, prístr.,zariad. 32,91 23,59 -1,02 6,02 1,07 
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Ostatné fin. nákl.-popl.banke -0,16 0 0 -0,16 0 

Ost.mimoriadne nákl.-odstupné 25,69 0 25,69 0 0 

            

 

Túto etapu zavedenia finančného a ziskového controllingu možno zvládnuť pomerne rýchlo a 

na základe našich skúseností v priebehu dvoch - troch týždňov controlling začne plniť svoju úlohu. K 

tomu, aby táto činnosť ďalej efektívne prebiehala, musia byť zladené 4 základné premenné firmy, a 

to produkty, strediská, účtovná osnova a procesy.  

Osobitnú úlohu tu hrá strategický controlling a finančné plánovanie, ktoré vytvárajú víziu 

majiteľov a TOP manažmentu a premieňajú ju na čísla a na vrcholový ukazovateľ riadenia -  EVA.  

  

Tvorba systému Balanced Scorecard 

Controllér je nútený vo svojej práci tieto bloky pyramídy finančného a ziskového controllingu 

ďalej prehlbovať, špecifikovať a efektívne budovať podľa potrieb a požiadaviek firmy. Odtiaľto je už 

len krok k  systému Balanced Scorecard, ktorý v sebe zahŕňa štyri piliere ako základné kamene 

strategického systému riadenia podniku – obrázok č. 2.9. 

 

 Obrázok č. 2.9 Systém Balanced scorecard a Economic Value Aded 

Tvorcovia tejto teórie Norton a Kaplan, vytvorili metódu BSC (Balanced Scorecard), ktorá 

rozširuje možnosti controllingu. Vychádzajú z toho, že úspech podnikov manažéri merajú  výkonnosť 

podniku väčšinou pomocou finančných ukazovateľov a finančných výsledkov. Toto tradičné 

hodnotenie považujú autori pre súčasnú dobu za nevhodné, ba až nežiaduce pre tie firmy, ktoré sú  

orientované do budúcnosti.  

Prísne sledovanie nákladov vedie k nedostatočnému investovaniu do nemateriálnych oblastí 

typu produktovej a procesnej inovácie, do schopností pracovníkov a spokojnosti zákazníkov. 

Investície do nových trhov, nových produktov, nových techník a postupov zhoršujú krátkodobý 

finančný výsledok podniku.  Rovnako investície do ľudského kapitálu, do školení  a vzdelávania, 

investície spojené s podporou pripravenosti, zžitia sa s firmou sa nepremietnu pozitívne do 

krátkodobých finančných výsledkov. Preto vyvolávajú nevôľu majiteľov, ktorí chcú vidieť výsledky 

svojich investícií okamžite. Musíme si ale uvedomiť, že tieto investície sú investíciami do budúcnosti 
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firmy a majú dlhodobú návratnosť. Napriek tomu sú tieto investície veľmi potrebné pre firmu, ktorá 

chce byť v budúcnosti úspešná. No najmä sú potrebné pre vytvorenie trvalých a obojstranne 

výhodných vzťahov so zákazníkmi, pretože ti sú podmienkou pre dlhodobo úspešné firmy. 

 

Balanced Scorecard a Workflow 

Ako bolo uvedené vyššie, pre zabezpečenie dlhodobej prosperity podniku je potrebné doplniť 

riadenie podniku o komplexnejší prístup, ktorý určite prináša BSC. V súvislosti s tým, manažment 

podniku stojí pred veľmi dôležitou úlohou, ktorú so sebou prináša práve tento systém,  a to je úloha 

zaviesť procesný systém riadenia firmy. To si vyžaduje odhaliť jednotlivé procesy, analyzovať ich a 

navrhnúť riešenia pre ich efektívnejší priebeh. 

Pri porovnávaní našich firiem s vyspelými firmami sveta je spravidla najväčší rozdiel práve v 

efektívnosti procesov. Príčinou nie je nízke vzdelanie pracovníkov alebo nedostatočné technologické 

vybavenie, pretože tie sú zrovnateľné s úrovňou v zahraničí. Problém je v usporiadaní procesov a v 

ich efektívnom priebehu a riadení. 

Problematika riadenia procesov je však iba v rovine strategického rozvoja, pričom realizácia 

zlyháva v oblasti vyjasňovania si pojmov a najmä prínosov, či možných ciest implementácie 

procesného riadenia. Zároveň je táto úloha časovo náročná, zdĺhavá a tak sa stáva nepriechodnou, 

pretože dnešní manažéri sú zaplavení riešením operatívnych úloh a nie strategických. Mnohokrát so 

sebou prináša značnú subjektivitu pri hodnotení časového priebehu jednotlivých procesov. 

V čom spočíva táto nová cesta v riadení: Je to myšlienka o stanovení hlavného cieľa, 

čiastkových cieľov, o tímovej spolupráci a organizácii jednotlivých krokov  tak, aby viedli k vytýčenému 

cieľu.  Je to cesta výberu  nástrojov a pomôcok na meranie výkonnosti, sledovanie priebehu všetkých 

akcií  a  stanovenia podielu každého jednotlivca na celkovom chode firmy.  

Kde hľadať cestu k prosperite? Ako dosiahnuť maximálnu efektívnosť? Na čom je založená 

konkurenčná výhoda? To je iba niekoľko otázok, na ktorých je založené rozhodovanie súčasného 

manažmentu.  

Otvorený globálny trh, ktorý je špecifikom súčasnej doby, mení povahu podnikania. Ak má 

byť organizácia konkurencieschopná, musí opustiť klasické metódy riadenia a tradičné organizačné 

štruktúry. Z hľadiska vonkajších vzťahov musí byť zameraná na zákazníka a riadenie požiadaviek na 

trhu – musí byť trhovo – orientovaná. Z vnútorného hľadiska musí byť zameraná na procesy a 

orientovaná na tímovú spoluprácu. 

Základom týchto zmien je použitie najmodernejších informačných technológií. Je potrebné  

pochopiť čo informačné technológie dokážu a čo je možné pomocou nich dosiahnuť. Nestačí vedieť, 

že internetom sa prenášajú on-line informácie, že využívanie informačných technológií má byť 

efektívne a nestačí vytvoriť oddelenie, či špecializovaný útvar informačných technológií.  To môže byť 

dokonca veľmi zlým riešením, pretože informačné technológie sa stanú osobnou záležitosťou týchto 

oddelení a manažment, ako aj zamestnanci firmy nevyužívajú tie možnosti, ktoré sa im núkajú. 

Počítač spolu s internetom sa stáva veľmi významným komunikačným prostriedkom a pomocníkom 
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pri efektívnom riadení. Tieto vymoženosti doby by mali manažéri používať bežne ako svoj 

každodenný nástroj podobne ako robotník používa lopatu.  

Pracovníci informačných technológií  by mali poskytnúť pomocnú ruku pri zvyšovaní už 

spomínanej výkonnosti a to návrhmi systémov, ktoré pracujú na báze automatizovaných procesov, 

pretože základom fungovania akejkoľvek organizácie sú jej procesy a základom fungovania 

konkurencieschopnej modernej organizácie v globálnej spoločnosti sú jej automatizované procesy. 

K zabezpečeniu zvýšenia výkonnosti a konkurencieschopnosti slúžia workflow systémy 

a procesné riadenia, ktoré predstavujú zavedenie štandardizovaných postupov, ktoré zvyšujú 

efektívnosť práce a znižujú náklady. Prispievajú k zjednodušeniu podnikových procesov, k zlepšeniu 

organizácie a kvality práce, pričom všetky postupy sú uchované v systéme, takže s nimi môže 

pracovať každý nový, začínajúci zamestnanec. V každom okamihu je zistiteľný stav konkrétneho 

prípadu, všetky zmeny v systéme sú autorizované a priebeh každého procesu je zachytený v histórii.  

Podniky a iné organizácie by mali v dnešnom období orientovať svoju činnosť na odhaľovanie 

procesov, ich podrobnú analýzu a posúdenie efektívnosti, systémy workflow a pod. V rámci tohto 

systému je potrebné definovať niekoľko indikátorov, ktoré vytvoria riadiaci systém. Indikátory bývajú 

obyčajne definované v štyroch samostatných, ale navzájom veľmi úzko prepojených moduloch 

zameraných na: finančnú výkonnosť, poznanie zákazníka, interné procesy a ľudí v podniku.  

Na základe dlhoročnej práce a výskumu v tejto oblasti a skúseností týmto získaných,  môžme 

konštatovať, že organizácie nástroje na riešenie svojich problémov a potenciál majú, ale väčšine 

chýba  ten počiatočný impulz v podobe človeka – controlléra, ktorý by bol  schopný zrealizovať 

uvedené myšlienky a zaviesť ich do praxe. Z toho vyplýva záver, že vzdelávanie ani v tejto oblasti nie 

je na konci, ale mal by to byť neustále opakujúci sa proces, ktorý povedie k novej a novej kvalite 

poznania Controllingu, Balanced Scorecard, Process Management, Workflow Management Systems 

atď. a k novým metódam, ktoré isto na seba nedajú čakať. 
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3 Controllingový reporting 
 

Existuje mnoho ukazovateľov, s ktorými pracuje controlling a ktoré možno použiť pri riadení 

výkonnosti podniku. Nie všetky však patria medzi kľúčové páky k tomu, aby sme trvalo zlepšovali 

hodnotu firmy a motivovali manažérov k lepším výsledkom. Ako definovať hodnototvorné kľúčové 

procesy, s ktorými by mohol efektívne pracovať controlling? Aké ukazovatele zvoliť pre rast 

výkonnosti podniku, divízie či oddelenia? Ktoré ukazovatele použiť pri každodennom rozhodovaní, 

oceňovaní investičných projektov, meraní výkonov alebo dlhodobej motivácii manažérov? Takéto a 

iné otázky trápia tvorcov controllingových systémov v dnešnej dobe. Možno jedna z najdôležitejších 

otázok je: „Ako by mohol vyzerať controllingový reporting firmy, s akými prostriedkami by sa mal 

zostaviť a komu by mal takýto reporting slúžiť? 

To sú všetko otázky, na ktoré hľadajú odpoveď v mnohých organizáciách. Manažéri a najmä 

controlléri v týchto organizáciách sa snažia o to, aby vedeli zameniť množstvo údajov za kvalitné 

informácie pre riadenie, rýchlo reagovať na aktuálne situácie, vyvolať reakciu a podnietiť aktivitu, 

podporiť tímovú prácu. Je mnoho očakávaní, ktoré sa spájajú s manažérskym informačným 

systémom (MIS). Ak má však tento systém splniť účel, musí mať aj správny obsah a formu. Mnohí 

manažéri hľadajú odpoveď aj na rôzne typy otázok ako napríklad: Majú mať reportingové zostavy, v 

ktorých budú zobrazené žiadané informácie formu ako scorecardy, tabuľky, rozpočty či funkčné 

správy? Je MIS reportovacím, analytickým, plánovacím alebo prezentačným softvérom? Má mať 

podobu Excelu či podnikového intranetu? Kto sa stará o jeho naplňovanie?  

Tiež hľadajú odpoveď na otázky typu: Aká je prax podnikov pri aplikácii rôznych ukazovateľov, 

implementácií a každodennom využívaní MIS? Ako zaistiť zainteresovanosť pracovníkov na všetkých 

úrovniach podniku? Možno MIS efektívne využiť pre prácu controllingu, alebo je potrebné zaviesť 

špeciálny controllingový systém? Aký softvér použiť pre potreby controllingu? 

Súčasný stav v tejto oblasti by sme mohli charakterizovať v mnohých subjektoch nasledovne:  

Manažment mnohých spoločností sa stretáva často s problémom neexistencie kvalitných informácií 

potrebných pre strategické a operatívne riadenie. Príčinou je buď nedostatok informácií v 

požadovanej štruktúre alebo oveľa častejšie existencia veľkého množstva informácií, ktoré nie sú 

štruktúrované v prehľadnej forme, dostatočne kvalitné a v reálnom čase.  

 

3.1 Štruktúra controllingového reportingu 
 

Reportingom možno nazvať súbor výstupných informácií zostavených v určitej forme a s 

určitým obsahom, ktoré slúžia pre riadenie organizácie. Musí mať svoj obsah aj štruktúru. Základným 

elementom reportingu je report Reportom možno nazvať konkrétnu výstupnú zostavu, ktorá slúži pre 

potreby riadenia. Z hľadiska hierarchie možno reporting členiť na reporty určené pre top manažment 

a majiteľov, reporty pre stredný manažment a reporty pre nižší manažment, príp. jednotlivcov.  

Na úrovni TOP manažmentu sú to obyčajne prehľadné reportingy pozostávajúce z 

porovnávania plánu a skutočnosti a dôležité celopodnikové ukazovatele, tzv. KPIs.  Na strednej úrovni 
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sa jedná predovšetkým o výsledky útvarov, divízií, odborov taktiež v porovnaní plán, skutočnosť a 

dôležité ukazovatele útvaru. Na úrovni vedúcich stredísk sa jedná predovšetkým o výsledky 

nákladových stredísk, ich ukazovatele a porovnania plán – skutočnosť. 

Reporty sú zostavené z tzv. KPIs – Key Performance Indikators (kľúčové indikátory 

výkonnosti). Z pohľadu hierarchie tvorby KPIs sú orientované z roviny stratégií postupne do 

operatívnej roviny v týkajúcej sa každodenných drobných aktivít organizácie, ktoré slúžia k tomu, aby 

sa dosiahli vytýčené stratégie. 

Dôsledne vytvorený reporting alebo reportingová mapa, ktorá obsahuje všetky podstatné 

informácie - KPIs je základom riadenia spoločnosti. Informácie v reportingu by mali byť 

štruktúrované, prehľadné, ľahko zrozumiteľné, v dostatočnej kvalite a množstve a v primeranom 

čase. Sú to informácie, ktoré zodpovedajú potrebnej úrovni riadenia a odbornosti. Čím je táto úroveň 

nižšia, tým by mali byť informácie podrobnejšie a v kratších intervaloch. Dôležitá je aj periodicita 

získavania údajov. tie sa odvíjajú od danej úrovne reportingovej mapy a typu informácií. Počet 

predaných výrobkov a tržby je potrebné sledovať v kratších intervaloch ako napríklad stav majetku. 

Obrázok č. 3.1 Úrovne reporting   Obrázok č. 3.2 Prepojenie Vízie a kľúčových  

aktivít v reportingu 

Reportingová mapa 

Reportingová mapa slúži k hodnoteniu spoločnosti tak z hľadiska likvidity a rentability ako z 

pohľadu zistenia príčin odchýlok od plánovaných hodnôt s väzbou na motivačný systém spoločnosti. 

Má rôznu formu. Najčastejšie má kombináciu tabuľkovej a grafickej interpretácie výsledkov. 

modernejšie systémy už využívajú interpretácie objektové spojené s trendmi. Typickým príkladom 

reportingovej mapy je strategická mapa zostavená metodikou Balanced Scorecard a jej tabuľková 

zostava s prepojením na projekty. 

Odporúča sa, aby hodnotenie prebiehalo v požadovaných štruktúrach (segmentácia 

výrobkov, odberateľov, dodávateľov, atď.), premenných (tržby, variabilné náklady, množstvo 

výrobkov, atď.) v časových intervaloch voči plánovaným hodnotám, príp. prepočítaným hodnotám, 

variabilných nákladov, skutočným hodnotám v minulom období a to za mesiac a v kumulovanej 

podobe od začiatku roka. dôležité je, aby tam bol zahrnutý aj ročný výhľad, ktorý je vytvorený na 

základe nemeneného ročného plánu s mesačnou aktualizáciou vzhľadom ku skutočným výsledkom 

hospodárenia. Na obrázku je zobrazený príklad vrcholu reportingovej mapy obsahujúcej základné a 
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pravidelne poskytované informácie pre top manažment spoločnosti. Príklad reportingovej mapy je 

znázornený na obrázku č. 3.3. 

 

Obrázok č. 3.3 Reportingová mapa 

Základ hodnotenia tvoria faktory úspechu, ktoré odrážajú hodnoty a prepojenia všetkých 

dôležitých ukazovateľov spoločnosti, za ktoré možno považovať ziskovosť, výkony, zadĺženosť a 

majetok. Štruktúra a zloženie reportingovej mapy závisí od odboru podnikania a systému riadenia 

spoločnosti.  

Pre vytváranie zodpovedajúceho reportingu existuje na trhu v súčasnosti rad manažérskych 

informačných systémov (SAP, ORACLE, INEKON SYSTEMS, ARIS, MERIT, EIS, COGNOS, DATALOCK, 

atď.). Niektoré z týchto systémov sú komplexné, niektoré sú veľmi úzko špecializované napríklad na 

controlling alebo Balanced Scorecard. Dobre fungujúci a kvalitný MIS by mal rešpektovať jednotlivé 

úrovne reportingovej mapy, napr. pomocou voľby typov pohľadov.  

Pre zobrazenie 

výstupných zostáv 

existujú rôzne 

užívateľské rozhrania, 

tak ako je to 

znázornené na 

obrázku č. 3.4. 

 

Obrázok č. 3.4 

Užívateľské rozhrania 

reportingu 
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Pre top manažment je vhodné používať také zoskupenie informácií (pohľady), ktorých 

štruktúra je nemenná, hodnotí spoločnosť ako celok a periodicita vyhodnocovania je mesačná.  Pre 

ďalšie úrovne hodnotenia spoločnosti možno využívať i viac podrobné výstupy z jednotlivých oblastí. 

Periodicita vyhodnocovania môže byť tiež mesačná. Pre ešte nižšiu úroveň môžu byť pohľady už 

odbornejšie, ktoré sa zaoberajú aj jednotlivými detailmi  v hodnotených oblastiach. Napríklad u zásob 

to môže byť spotreba režijného materiálu, alebo podrobné sledovanie výroby až na úroveň 

výrobných dávok alebo zákazky. Tieto pohľady sú obyčajne aktualizované denne, týždenne alebo 

podľa dekád.  

Veľmi vhodným nástrojom reportingu, ktorý sa však v zahraničí používa viac ako u nás sú 

strategické mapy zostavené metodikou Balanced Scorecard.  

 

3.2 Zobrazovanie informácií v reportingu 
 

Zobrazovanie informácií a interpretácia výsledkov reportingu je veľmi rôznorodé a má svoj 

historický vývoj. Systém zobrazovania informácií sa postupne mení a vyvíja. I v tomto ohľade je 

možné sledovať vývoj a to najmä s rozvojom informačných technológií smerom k zvyšovaniu 

komunikatívnosti týchto systémov. Takisto sa vyvíja aj controlling, ako vedná disciplína, ktorá tvorí 

metodický aparát reportingu. Predtým sa controlling tak zľahka definoval ako disciplína, ktorá pracuje 

s tabuľkami. Dnes sa tento pohľad mení a možno rozlíšiť niekoľko vývojových stupňov zobrazenia a 

interpretácií informácií formou reportingov.  

Vývojové stupne zobrazenia informácií v reportingu: 

1. Tabuľková forma interpretácie. 

2. Grafická interpretácia výsledkov. Zobrazenie trendov. 

3. Objektové zobrazenie. Trendy, grafy, čísla a body. 

4. Rozhodovacie modely formou výstupných správ a odporúčaní – malé expertné systémy. 

5. Hlasová interpretácia výsledkov a komentárov k výsledkom. 

6. Dynamický reporting (controlling) – časované aktivity priamo k manažérom. (Forma 

tabuliek, grafov a objektov priamo na stôl v danom čase, prípadne už aj hlasovou 

interpretáciou). 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.5 Vývojové stupne 

reportingu 
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V súčasnosti sa softvérové firmy nachádzajú na 3. vývojom stupni, ktorý sa presadzuje vo 

firmách najmä vďaka metodike Balanced Scorecard. No už sa objavujú sporadicky aj vyššie vývojové 

stupne. Ich rozvoj však ešte nie je plne možný, pretože firmy ešte stále nepoužívajú najmodernejšie 

IT technológie. V súčasnosti sa už ale začínajú postupne objavovať prvky dynamického controllingu, 

ktorý sa dá nazvať aj informácie Just – in – time (on the table, in the right time) čo je pre manažérov 

firmy veľmi dôležité.   

 

Faktory úspešnosti 

Je pomerne obťažné znázorniť obsah reportingového systému firmy, pretože obsahuje 

množstvo oblastí, ktorým sa musia manažéri pri riadení firmy venovať. Pokúsime sa ho zobraziť 

formou modulového systému EIS - BC (Executive Information System – systém pre hodnotenie 

výkonnosti firmy), ktorý využívame pre riadenie v niektorých firmách, ale ešte nie v plne modulovej 

štruktúre. Tento modulový systém predstavuje komplexný pohľad na reportingový systém firmy 

zodpovedajúci dobe a súčasnému stavu vývoja IT. Tento model vychádza z Balanced Scorecard a je 

veľmi úzko prepojený na controlling a projektové riadenie, t.j. oblasti bez ktorých by nemohol dobrý 

reporting fungovať.  

Ako by mal pracovať dobrý reportingový systém?  

Za každým modulom na ďalej uvedenej schéme je schovaný kompletný reportingový rozbor 

obyčajne postavený podľa zásad controllingu. Podáva vymedzený pohľad daný objekt, ktorý 

charakterizuje určitú skupinu ukazovateľov z danej predmetnej oblasti. Vhodné ho je integrovať do 

jedného celku – prezentácie s vysokou vypovedacou schopnosťou, aby manažér vedel ihneď 

identifikovať vzniknuté problémy a hneď na ne aj reagovať. Zároveň kvalitu reportingu možno 

posúdiť aj podľa toho, či daný systém mu ponúkne aj zhodnotenie situácie a navrhne riešenia 

(reporting 4. a vyššej generácie). 

Dobrý reporting musí manažéra hneď v prvých krokoch informovať o tom, že firma ide alebo 

nejde v stanovených cieľoch a v určenom smere. K zisteniu týchto skutočností by mu mala poslúžiť 

strategická mapa alebo tabuľka Balanced Scorecard, z ktorej následne môže identifikovať a potom 

riešiť vzniknuté situácie. 

Problémom však je ako zistiť vlastne faktory úspešnosti, ktoré faktory ovplyvňujú úspešnosť 

firmy, na ktorom mieste a kde ich treba hľadať? To je okruh základných otázok, pred ktorými stojí 

každý manažér. Asi najlepšiu odpoveď na tieto otázky dáva v súčasnosti metodika Balanced 

Scorecard, ako strategický systém riadenia výkonnosti firmy. Pri jeho tvorbe odporúčame dodržať  

nasledovný postup: 

1. Firma by si mala znova zadefinovať alebo prehodnotiť poslanie ako svoju podnikateľskú 

filozofiu. 

2. Postaviť si svoju víziu na 1 až 5 rokov. 

3. Na základe perspektív BSC si zostaviť strategické ciele, ktoré umožnia firme naplniť svoju 

víziu a tieto pretransformovať do meradiel, ukazovateľov a hýbateľov. Tieto ukazovatele 

sa zároveň stanú kľúčovými faktormi úspešnosti. 
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4. Zaviesť metodiku a upraviť informačný systém tak, aby ich bolo možné sledovať  a 

vyhodnocovať. 

5. Navrhnúť zodpovednostné okruhy a termíny. 

6. Zabezpečiť spätnú väzbu formou odchýlkového riadenia alebo vyhodnocovania odchýlok. 

Model prepojenia controllingového systému a Balanced Scorecard na báze moderného 

reportingu je uvedený na obrázku 3.6. 

Ak majú manažéri na všetkých úrovniach riadenia správne rozhodovať, musia vedieť 

vyhodnocovať výkonnosť podniku. K tomuto vyhodnocovaniu potrebujú súbor nástrojov, aby mohli 

posúdiť súbor aspektov vyplávajúcich z činnosti podniku a jeho ekonomického prostredia  a sledovať, 

ako podnik postupuje pri plnení stanovených cieľov.  

Tento súbor nástrojov poskytuje manažérom Balanced Scorecard, ktorý prevádza vízie a 

stratégie podniku do uceleného a zrozumiteľného súboru meradiel finančnej a nefinančnej 

výkonnosti. S pomocou BSC sa dajú realizovať podnikové vízie. Pracovníci na všetkých úrovniach 

môžu pracovať veľmi cielene. Pomocou BSC sa dajú spojiť dlhodobé ciele a faktory významné pre 

podnik s ročnými rozpočtami. Okrem finančných cieľov sa využívajú aj ukazovatele pre orientáciu na 

zákazníka, pre realizáciu podnikových procesov a potenciálov pracovníkov. Najmä silne rastúce a 

inovatívne podniky získavajú pomocou BSC vyvážený systém cieľov pre svoje riadenie. Pri 

stanovovaní cieľov je potrebné mať na mysli aj faktory úspechu podniku. 

  FAKTORY ÚSPECHU:  

 pripravenosť k nasadeniu,  

 schopnosť učiť sa,  

 inovačná sila pracovníkov,  

 využívanie informačných technológií,  

 schopnosť trvalého zlepšovania vzťahov  

 zákazníci, dodávatelia. 

Ďalej je dôležité: 

 aktívne jednať, 

 byť blízko k zákazníkovi, 

 pružná organizačná štruktúra, 

 dobrá strategická orientácia, 

 výkonný tím, 

 moderné informačno-komunikačné technológie.  
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Obrázok č. 3.6 Prepojenie controllingu so systémom Balanced Scorecard 
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  Metóda BSC je systém pre meranie výkonnosti, v ktorom je potrebné mať na zreteli 

najdôležitejšie aspekty podnikania: tie sú vyjadrené v podnikovej vízii, poslaní a stratégii. Vízia 

vyjadruje základnú orientáciu a stratégia cestu k jej realizácii. Kritické faktory úspechu stanovia, čo je 

dôležité pre úspech a špeciálne meradlá slúžia na zmeranie toho, či sa robí tak ako sa má. Pomocou 

tejto metódy sa snažili jej zakladatelia demonštrovať tak pomaly sa presadzujúce presvedčenie, že 

podniky sú orientované najmä svojím poslaním, víziou a stratégiou. Formulácia strategických cieľov 

nie je jednoduchá úloha, preto tu veľmi pomáha BSC. Pomocou BSC sa navrhuje systém indikátorov, 

ktoré vytvárajú riadiaci systém na využitie špeciálnych znalostí ľudí potrebných na realizáciu 

dlhodobých cieľov podniku. Pôvodné hľadiská, ktoré priniesli sú finančná výkonnosť, znalosť klienta, 

interné procesy a učenie sa rastu. Tieto hľadiská sa využívajú na zladenie individuálnych, 

organizačných a medzi - útvarových iniciatív. Zároveň pomáhajú určiť, ktoré procesy spĺňajú 

požiadavky akcionárov a klientov.  

Pre vybudovanie Balanced Scorecard a postupný prechod od merania k riadeniu sa 

odporúčame tento postup: 

1. Definícia alebo preverenie existujúcej podnikovej vízie, poslania a stratégie. 

2. Stanovenie výkonových cieľov, čiastkových cieľov a ich meradiel. 

3. Postupný vývoj podľa získavaných skúseností. 

Ak zhrnieme celkový postup zavedenia výkonového merania, vznikne nasledujúci sled 

jednotlivých činností a doporučení: 

 1. Definícia poslania a cieľov: 

 zapojte akcionárov, 

 stanovte kľúčové faktory, ktoré môžu významne ovplyvniť dosahovanie cieľov, 

 priraďte aktivity, kľúčové procesy a zdroje pre dosahovanie cieľov. 

2. Výkonové meradlá: 

 stanovte výkonové meradlá pre každú organizačnú jednotku aj s ilustráciou výsledku, 

hlavných obmedzení, priorít a čiastkových programov, ktoré nie sú náročné, 

 zhromaždite potrebné údaje, úplné a presné, ktoré vykresľujú výkonnosť a podporujú 

rozhodovanie na rôznych úrovniach, 

 prezentujte výkony v užitočnej a ľahko použiteľnej forme. 

3. Informácie o výkonoch: 

 informácie o výkonnosti použite na ich zlepšenie, 

 poskytnite údaje kľúčovým akcionárom, 

 zverejnite program na zlepšenie, 

 podporujte postupy efektívneho rozhodovania a riadenia. 

4. Rozvoj riadenia výkonnosti: 

 prepojte rozhodovanie s kvantifikáciou výsledkov, 

 vytvorte motivačný program pre zlepšenie riadenia, 
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 stanovte meradlá pre kvantifikáciu strategického plánovania a rozhodovania, 

 integrujte riadenie výkonnosti s každodennými aktivitami organizácie. 

   

Analýza potenciálov úspechu vo vašom podniku ( to sú vlastne kritické faktory úspechu) 

Za hlavné kritérium úspechu podniku môžeme považovať jeho schopnosť prežiť. Z toho 

vyplýva, že úspech podniku je tým väčší, čim výraznejšia je schopnosť jeho prežitia. Schopnosť prežiť 

je daná systematickým využívaním všetkých možností úspechu. V centre pozornosti nemôžu stáť 

otázky zisku alebo rastu podniku, ale otázky možnosti úspechu. Najdôležitejšie potenciály úspechu 

podniku sú: 

 produkty, služby, ktoré uspokojujú potreby zákazníka lepšie ako konkurencie, 

 ciele a stratégie, ktoré poznajú všetci pracovníci, 

 inovácia ponuky a organizácie, 

 efektívne vedenie podniku pomocou systému riadenia, 

 pracovníci motivovaní dobrým štýlom riadenia a racionálny chod OJ, 

 pozitívny image vytvorený spoľahlivosťou poisťovne. 

To znamená, že pre úspech je dôležité využívať tieto potenciály správne. Analýzu potenciálov 

úspechu vo vašom podniku (to sú vlastne kritické faktory úspechu) možno zistiť aj pomocou takto 

zostavenej tabuľky č. 3.1. 

Tabuľka č. 3.1 Faktory úspešnosti a ich ohodnotenie 

P.č. Kritické faktory úspešnosti 
ABC, 

s.r.o. 

Konkurent 

1 

Konkurent 

2 

Konkurent 

3 

1 Kvalita výrobkov 3 2 1 0 

2 Image spoločnosti 2 3 1 3 

3 Schopnosť konkurovať cenovo 4 4 2 -2 

4 Odbornosť a zručnosť 4 1 3 -4 

5 Pruţnosť vo výrobe 5 3 4 2 

6 Nízke výrobné náklady 4 2 2 1 

7 Široké meradlo výrobkov -3 0 -2 -3 

8 Sila na trhu -3 2 -2 3 

9 Motivácia podriadených 5 2 -1 -2 

10 Jednoznačné ciele známe celej firme 3 3 0 2 

11 Jednoduchá efektívna organizácia 4 2 1 0 

12 Dobré informácie a komunikácia 2 4 5 3 

13 Vysoký vlastný kapitál -5 5 2 3 

14 Controlling 3 1 -2 -3 

15 Presné riadenie nákladov 0 -4 -3 1 

16 Dobrá odbytová organizácia -5 -2 -3 1 

17 Dobré poradenstvo zákazníkom -3 -1 1 2 

18 Dobrý servis -3 2 4 3 

19 Účinná propagácia -4 -2 2 3 
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20 Dobrý styk so zákazníkom -4 -4 -3 0 

21 Široký sortiment produktov -3 -1 0 1 

22 Vysoká dodávateľská schopnosť 3 2 2 1 

23 Presné dodrţiavanie termínov 3 1 4 0 

24 Ochranné práva, vzorky 4 4 1 0 

25 Atraktívny design 3 3 0 2 

26 Vysoká produktivita 3 2 -2 2 

27 Silná pozícia v úlohe odberateľa 1 2 -1 4 

28 Vysoký stupeň inovácií 4 2 -3 -2 

29 Dobré balenie 0 -2 -4 -1 

30 Vysoké vyuţitie kapacít 2 1 3 2 

 

Pozn.: Stupne hodnotenia kritických faktorov úspechu od (- 5 do + 5 ) 

Grafická interpretácia výsledkov môže vyzerať napríklad tak, ako je to uvedené na obrázku č. 3.7. Z 

grafu je možné odčítať, v ktorých miestach je firma slabá a kde by mala vyvinúť vyššie úsilie, aby 

posilnila svoju pozíciu na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.7 Stupne hodnotenia kritických faktorov úspešnosti 

 

Definícia hodnototvorných (kľúčových) procesov  

Pri určovaní kľúčových procesov firmy postupujú veľmi rôznorodo. Najčastejšie asi však 

využívajú postup založený na procesnom riadení a mape procesov. Snažia sa identifikovať, ktoré 

procesy sú pre nich kľúčové a prečo. Súčasnú situáciu v podniku sa snažia charakterizovať napríklad 

pomocou tabuľky č. 3.2. 
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Tabuľka č. 3.2 Hodnototvorné procesy a ich vymedzenie 

Položky  

(súčasná situácia) 

Príklad Názov 2 3 4 

Kľúčové procesy 

 

Riadenie skupiny obchodníkov    

Problémy v kľúčových procesoch Rast trţieb    

Cieľ Získať dobrého obchodníka    

Riešenie problému Nábor, výber a vzdelávanie    

Zodpovedný     

Termín     

Dôsledky      

 

Táto činnosť sa vykonáva potom, ako náhle si firma vyjasní svoju víziu a poslanie. Obyčajne sa 

to robí formou sedení organizovaných pre top manažment a kľúčové osoby firmy. Takto vytvorený 

tím transformuje svoje návrhy do tzv. strategické mapy. Tím si musí uvedomiť, že ide o naplnenie 

hodnôt pre majiteľa, zákazníka a zamestnanca a tým je ich spokojnosť. Je veľmi dobre, keď si 

predtým ujasní základné atribúty svojho rozhodovania pomocou štyroch perspektív BSC tak, ako je to 

uvedené na obrázku č. 3.8. 

Obrázok č. 3.8 Perspektíve v metodike Balanced Scorecard 

Východiskom v tomto procese by malo byť posúdenie súčasného stavu firmy a stanovenie 

východiskovej pozície. Aktuálny výsledok v oblasti finančnej situácie je výsledkom rozhodnutí 

minulých aj súčasných. V konečnom dôsledku sa jedná najmä o hodnotu firmy. Je potrebné 

identifikovať hybné sily pre zvýšenie tejto hodnoty a výkonnosti firmy. K tomu je možné použiť tieto 

nástroje ako postup hľadania reštrukturalizačných príležitostí, vyjadrenie dlhodobého finančného 

cieľa firmy pomocou finančného modelu, tvorbu a implementáciu stratégie firmy, strategickej mapy, 

k čomu je potrebné využiť metódu BSC. Uvedený postup dokumentuje obrázok č. 3.9. 
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Rozhodujúcim cieľom je hodnota 

firmy. Predpokladom radikálneho 

zvýšenia trhovej ceny firmy je 

diskontinuita jej výkonnosti, teda 

radikálne zvýšenie výkonnosti. 

Rozhodujúca je dlhodobá finančná 

výkonnosť firmy. Preto je potrebné 

identifikovať hybné sily radikálneho 

zvýšenia výkonnosti. K tomu je možné 

použiť tieto nástroje: 

 postup hľadania 

reštrukturalizačných príležitostí 

systematizuje reštrukturalizačný 

päťuholník,  

 vyjadrenie dlhodobého 

finančného cieľa firmy pomocou príčinného reťazca finančných meradiel (finančná mapa), 

 tvorba a implementácia stratégie firmy vyžaduje štruktúrované vyjadrenie pomocou 

príčinného reťazca hlavných finančných a nefinančných ukazovateľov (strategická mapa). Pre 

tieto účely je vhodná metóda BSC, ktorá prepája finančnú mapu s hýbateľmi finančných 

veličín. 

Reštrukturalizačný päťuholník predstavuje tieto kroky: 

 porovnanie trhovej ceny firmy a jej vnútornej hodnoty, vnútorná hodnota firmy má byť 

prepočítaná podľa jej súčasných plánov, dochádza k hľadaniu dôvodov rozdielu medzi 

aktuálnou trhovou hodnotou firmy a jej vnútornou hodnotou,  

 hľadanie vnútorných príležitostí pre zvýšenie výkonnosti firmy a prepočet hodnoty firmy s 

vnútornými zlepšeniami, 

 hľadanie vonkajších príležitostí pre zlepšenie výkonnosti firmy a prepočet hodnoty firmy s 

vonkajšími zlepšeniami, 

 prepočet optimálnej hodnoty firmy, ktorý zahŕňa vnútorné a vonkajšie zlepšenia výkonnosti a 

porovnanie výsledku so súčasnou trhovou hodnotou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.10 Reštrukturalizačný päťuholník 

Obrázok č. 3.9 Tvorba hodnoty podniku 
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Pre výpočet hodnoty podniku odporúčame najmä dve metodiky, ktoré sú si veľmi podobné a 

možno ich používať súčasne. Sú to: 

 Model DFCF (diskontovaný voľný cash flow) 

 Model EVA (Economic Value Added). 

Ako vyzerá základná reportingová zostava pre oba modely možno vidieť na obrázkoch č. 3.11 

a 3.12. Zároveň je ich možné využiť na kvantifikovanie vízie a predstáv majiteľov do čísiel. 

Obrázok č. 3.11 Stanovenie hodnoty podniku metódou DFCF (diskontovaný voľný cash flow) 

Obrázok č. 3.12 Stanovenie hodnoty podniku metódou EVA (Economic Value Aded) 
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Model DFCF pre stanovenie hodnoty firmy. V uvedenom modely sú zavedené predstavy 

majiteľov o budúcnosti firmy a stanovená jej hodnota. Model počíta s hodnotou tzv. diskontovaným 

voľným cash flow a zohľadňuje aj investičný rozvoj. Veľmi jednoduchou úpravou ho je možné 

podporiť modelom zostaveným na báze EVA – Economic value Added. V určitých prípadoch a pri 

určitej výške prémie za riziko sa NPV rovná ukazovateľu EVA, tak ako to bude ďalej objasnené v texte.  

MODEL EVA pre stanovenie hodnoty firmy. Je možné využiť už priamo model DFCF i pre 

stanovenie EVA, alebo vytvoriť si vlastný model postavený na hodnote EBIT a nákladov na kapitál 

WACC. 

Pri tvorbe systému Balanced Scorecard odporúčame nasledovný postup : 

1. Výpočet hodnoty firmy. 

2. Hľadanie príležitostí vo vnútri pre zvýšenie hodnoty – vnútro -firemná analýza. 

3. Hľadanie možností vonku na zvýšenie hodnoty firmy – analýza vonkajšieho prostredia 

(zákazníci, trh, konkurencia, dodávatelia ..). 

4. Výpočet optimálnej hodnoty – so zlepšeniami. 

5. Návrh stratégie na dosiahnutie optimálnej hodnoty firmy. 

6. Vypracovanie strategickej mapy (ciele, ukazovatele, hýbatelia, zodpovední, čas). 

7. Implementácia cez akčné plány. 

8. Kontrola optimálnej hodnoty. 

Firma potrebuje nájsť a vytvoriť takú stratégiu, ktorá by smerovala k realizácii čo najvyššej 

hodnoty. BSC má pomôcť pri identifikácii hybných síl, ktoré sú potrebné na dosiahnutie tejto 

maximálnej hodnoty. Nestačí však vytvoriť vynikajúcu stratégiu, ale je potrebné ju aj zaviesť do života 

(implementovať ju). Tu pomáha práve strategická mapa, do ktorej spracovania sú zapojení pracovníci 

všetkých riadiacich úrovní.  

Strategická mapa sa stáva komunikačným nástrojom strategického riadenia. Dobre môže byť 

zavedená iba taká stratégia, s ktorou sú stotožnení všetci jej vykonávatelia. Pracovníci musia vedieť 

čo chce firma dosiahnuť a oni sami hľadajú svoje miesto a úlohu pri plnení cieľov, zaujíma ich ako oni 

sami môžu prispieť k naplneniu stratégie. Úsilie pracovníkov je potrebné nasmerovať jedným 

smerom, vo firme tak dochádza k zladeniu individuálnych cieľov s cieľmi firemnými. Najväčším 

prínosom BSC je efekt, ktorý plynie zo spôsobu jeho tvorby. BSC nie je nič nové, je to iba prepojenie a 

uplatnenie vyššie uvedených skutočností. V čom je BSC originálne, t.j. spôsob odhaľovania Value 

Driver. 

 

Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy. 

Typický controllingový a zároveň manažérsky dashboard je napríklad strategická mapa s 

aktívnymi prvkami, ktorá umožní manažérom nielen ovládať ale aj riadiť  firmu a usmerňovať procesy 

v nej. Takým typickým príkladom, ale zároveň aj riadiacou maskou je i panel, v ktorom si môže 

manažér postaviť vlastný reporting a zostaviť prehľad informačných výstupov potrebných pre 

riadenie firmy, tak ako bol uvedený v predchádzajúcich kapitolách. 
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Je vhodné, keď si manažéri môžu sami zadefinovať ovládacie prvky a svoje predstavy do 

základného panelu úloh. Postupne sa upúšťa od klasického menu štýlu a čoraz viac ich nahradzujú 

tzv. manažérske dashboardy.  

 

Obrázok č. 3.13 Príklad manažérskeho dashboardu 

Zdroj: http://www.dashboardinsight.com/CMS/d66850d7-4bd8-4afb-adfc-

79d9e4cac452/Corda_Human_Capital_Management_Executive_Dashboard.png 

 

Obrázok č. 3.13 Príklad manažérskeho dashboardu 

Zdroj: http://www.abssystems.ca/images/examples/reportwithgauges.jpg 

http://www.dashboardinsight.com/CMS/d66850d7-4bd8-4afb-adfc-79d9e4cac452/Corda_Human_Capital_Management_Executive_Dashboard.png
http://www.dashboardinsight.com/CMS/d66850d7-4bd8-4afb-adfc-79d9e4cac452/Corda_Human_Capital_Management_Executive_Dashboard.png
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Obrázok č. 3.14 Príklad manažérskeho dashboardu 

Zdroj: http://www.htsolution.sk/images/0326151608353376ERPesoDasboard.png 

 

Obrázok č. 3.14 Prezentácia manažérskeho dashboardu v tablete 

Zdroj: https://smartglance.files.wordpress.com/2013/03/mobile-dashboard.jpg?w=593&h=408 

Veľmi zaujímavý je tiež CASEWISE FREMWORK, ktorého základný riadiaci panel je uvedený na 

obrázku. Tu už ovládacie panely prechádzajú do dvojrozmerných modelov, ktoré možno veľmi účelne 

využívať pri riadení. 
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Obrázok č. 3.14 Architektúra systému Casewise framework 

 

3.3 Strategické mapy 
 

V ďalšom kroku potrebujeme vytvoriť KPIs (Key Performance Indikators). Aby sme mohli 

zostaviť prehľad KPIs, ako prvý krok musíme si musíme vytvoriť tzv. strategickú mapu. Ako už bolo 

naznačené, po formulovaní vízie, poslania a stratégie sa začína sa práca na formulovaní cieľov, 

meradiel a hýbateľov podľa jednotlivých perspektív metodiky BSC, ktorá najlepšie vyhovuje súčasným 

požiadavkám na kvalitný reporting. Táto práca pozostáva z niekoľkých sedení brainstormingov a 

diskusií. Manažéri rozčlenení do skupín podľa perspektív BSC sa zameriavajú na: 

 určenie potrebných informácií pre kvantifikáciu meradiel, stanovenie požadovaných hodnôt 

meradiel a akcií pre dosiahnutie požadovaných hodnôt, 

 určenie kľúčových väzieb medzi meradlami v rámci jednotlivých perspektív a medzi 

perspektívami navzájom, 

 spôsob ovplyvňovania meradiel, 

 výber hybných síl meradiel. 

  Výstupom by malo byť spracovanie meradiel, ich kvantifikácia a model ich väzieb. Z mapy 

musí byť jasné, čo je potrebné urobiť, kto za to zodpovedá, aby boli dosiahnuté plánované hodnoty. 

Veľmi dôležitý je správny výber meradla, pretože na neho je napojený systém odmeňovania. Meradlo 

musí indikovať pôsobenie hýbateľa. Po objavení hýbateľov je dôležité identifikovať vo firme oblasti, v 

ktorých vzniká hodnota. musíme identifikovať miesto a príčinu vzniku hodnoty, čo je možné 
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prostredníctvom rozčlenenia faktorov ovplyvňujúcich stratégiu. Musí byť rozpracovaný postup 

realizácie stratégie v čase, t.j. je potrebné stanoviť krátkodobé a dlhodobé ciele a tomu 

zodpovedajúce ukazovatele. Okrem toho je potrebné zladiť ciele jednotlivých úrovní riadenia 

podniku. Celý proces je možné znázorniť schémou  - obrázok č. 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.15 Ciele, meradlá a hýbateľa pri tvorbe hodnoty podniku 
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Východiskom ako už bolo spomenuté je strategická mapa. Strategická mapa obsahuje: 

 definovanie strategických cieľov minimálne v štyroch perspektívach, 

 definovanie strategických výstupných meradiel (ukazovateľov) pre všetky strategické ciele, 

definovanie hybných síl strategických výstupných meradiel, 

 vyváženie strategických výstupných meradiel a hybných síl nestrategickými (diagnostickými) 

meradlami, ktoré monitorujú, či nie sú strategické meradlá dosahované nežiaducimi 

spôsobmi, 

 definovanie reťazca príčinných väzieb – prepojenie cieľov podniku, súčasných, budúcich, 

strategických, taktických, operatívnych, čiastkových a celkových – prepojenie ukazovateľov 

finančných, nefinančných, krátkodobých, dlhodobých výsledkov, prepojenie ukazovateľov a 

hýbateľov. 

Ide vlastne o tri navzájom prepojené pyramídy: cieľov, ukazovateľov a hýbateľov. Výstupné 

meradlá bez hýbateľov nám nepostačujú, pretože nevypovedajú o tom, ako ich dosiahneme. Hybné 

sily bez meradiel neodhalia dopad ich pôsobenia na finančnú výkonnosť. Pri tvorbe a implementácie 

stratégie musíme rešpektovať nielen prepojenie medzi jednotlivými perspektívami, ale aj väzby v 

čase a väzby okolia firmy – firma- vnútrofiremné útvary.  

Príklad jednoduchej strategickej mapy je uvedený na obrázku č. 3.16. 

 

Obrázok č. 3.16 Strategická mapa 

 

STRATEGICKÁ 
MAPA

 Líder v oblasti IT v SR

EVA = 12 mil. Sk, obd. 3 rokov
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 Zabezpečiť rast tržieb  Vodcovstvo v nákladoch 
 Rast zisku pri zachovaní 

finančnej stability 

 Dosiahnutie vedúceho 

postavenia v SR

 Posilnenie značky

a imidžu firmy

 Vytvorenie servisných 

stredísk

 Odstrániť riziká 

v medzičlánkoch

 Výstavba distribučných

sietí

 Portfólio nových 

produktov - jedinečnosť

 Rozvoj manažérskych

informačných systémov

 Zlepšenie nákupného 

marketingu
 Štandardizácia  Optimalizácia

kapacít

 Zvýšenie atraktivity

zamestnávateľa
 Zmena systému

motivácie
 Manažérska inventúra

a potenciály rasu

Líder v oblasti IT v SR 

EVA = 12 tis. € do 3 rokov 
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Pri jej zostavení sa definujú základné strategické ciele ako aj meradlá a ukazovatele z pohľadu 

4 perspektív – finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia sa rastu (potenciálov). Príklady 

strategických cieľov a meradiel, ku ktorým sa môže dospieť, sú uvedené v tabuľkách č. 3.3 až 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Udrţanie poţadovanej 
EVA 

Rentabilita obratu       

Obrátkovosť kapitálu       

Cash flow       

Rast s podporou 

internetového obchodu a 
partnerov 

Krycí príspevok na nového zákazníka       

Nárast hodnoty ponúk       

Hodnotenie ziskového potenciálu       

Zníţenie viazanosti 
finančných prostriedkov 

Obrat nových produktov / nákladom na vývoj       

Hodnota konsignačného skladu / investíciám       

Výška zásob materiálu       

Zníţenie rizika z 
nezaplatenia 

Výška kreditu       

Pravidelný rating zákazníkov       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vybudovanie imidţu a 
vnímanie kvality 

Dosah imidţu reklamných kampaní       

Počet produktov na obyvateľa       

Počet seminárov pre predajcov       

Väčšia viazanosť 
zákazníkov pri kúpe 

% spokojných zákazníkov - telemarketing       

Návštevy na www stránkach       

Selektívne otváranie nových 
trhov 

Podiel predajov na trhov mladších ako 2 roky       

Relatívna marţa na trhoch mladších ako 2 roky       

Absolútna marţa podľa trhových segmentov       

Podpora internetového 
predaja 

Návštevnosť www stránok       

Počet objednávok cez internet       

Regionálne členenie internetových návštev       

 

 

 

  

Zlepšenie predajných sluţieb 
pre zákazníkov 

Podiel obratu nefinančných sluţieb z celkového       

Podiel predajov s financovaním k celkovému       

Mať v cieľových teritóriách 

kvalitnú predajnú sieť 

Analýza nákupného systému       

Rentabilita internetového portálu       

Počet novoprijatých IT špecialistov / obchody       

Dôslednejšia unifikácia v 

spoločnom predaji 

Počet konfliktov s modulovými ponukami       

Podiel nákladov nákupného oddelenia / nákupy       

Kvalitný nepreťaţený servis Podiel kvalifikovaných dotazov na celku       

Počet sprostredkovaných kontaktov       
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Samozrejme, môžu byť stanovené aj iné ciele a ukazovatele a môžu byť zvolené aj iné 

prehľady, ako napríklad tento: 

OBLASŤ Otázka Odpoveď 

POSLANIE Aké je poslanie? 
Zabezpečiť trvalé istoty pre majiteľov, zákazníkov, dodávateľov, 

zamestnancov a spoločnosť. 

CIELE vrcholové ciele? Rast ekonomickej pridanej hodnoty a aktivačného pomeru. 

FINANCIE 

Aké ekonomické a finančné ciele si stanovíte, aby ste uspokojili majiteľov firmy? 

 

Strategický cieľ Ukazovatele Hodnoty cieľov Projekty 

Trvalá likvidnosť a 

rentabilita firmy 

Rentabilita kapitálu – ROE 10,00% 

Finančný 

plán 
Trţby 45 tis. € 

Nízke náklady 30 tis. € 

 

PROCESY 

Čo musí u našich výkonov a procesov prebiehať výborne, aby sa splnili meradlá stanovené pre vaše trhy? 

 

Strategický cieľ Ukazovatele Hodnoty cieľov Projekty 

Kontrola nad procesmi firmy s 

moţnosťou okamţitého vplyvu 

Vysoký stupeň štandardizácie 80,00% Projekt procesného riadenia a 

systém dispečerského 

panelového riadenia firmy 
Malý počet nepodarkov 3,00% 

Modulárna štruktúra 90,00% 

 

 

 

 

  

Zvýšenie know-how / podiel 
servisu 

Intenzita školení predajcov       

Odborná kvalifikácia a vedomosti       

Zaťaţenie zákazníkov na 
vývoji nových produktov 

Počet získaných podnetov od zákazníkov       

Počet sedení simulovaných so zákazníkmi       

Nápady rýchle zrealizovať 
na trhu 

Obrat produktov mladších ako 2 roky       

Vnímanie zákazníkov firmy ako inovátora       

Zvýšenie motivácie a 
flexibility zamestnancov 

Počet cross-tréningov špecialistov       

Fluktuácia kľúčových zamestnancov       

Výkonnostné odmeňovanie       

Strategický cieľ Ukazovatele Hodnoty cieľov Projekty 

Vysoká známosť obchodnej 

značky 

Rýchla reakcia na poţiadavky Do 3 dní 

Marketingový 

plán 
Vysoký úţitok 70,00% 

Spokojnosť 95,00% 
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PERSONÁL 

Ako je potrebné zlepšiť schopnosti pracovníkov firmy vyvíjať veci a realizovať zmeny? 

 

Strategický 

cieľ 
Ukazovatele Hodnoty cieľov Projekty 

Kvalitný a 

oddaný 

personál 

Spokojnosť zamestnancov 95,00% 
Motivačný 

systém 

zaloţený na 

MBO 

Fluktuácia Do 1% 

Strategické plánovanie 

personálu 
Manaţérske inventúra raz ročne 

 

Tieto tabuľky a schémy predstavujú základné úvahy manažérov ako sa dopracovať a ako si 

vybudovať kvalitný vlastný reporting. Následne sa tieto transformujú do reportingových zostáv. 

Základnou reportingovou zostavou by mala byť strategická mapa aj s podpornými hodnoteniami.  

 

3.4 Strategická mapa a podporný rozhodovací reporting 
 

Klasický a veľmi často používaný typ strategickej mapy je typ založený na objektoch. 

Modernejšie reportingové systémy už pracujú napríklad s objektmi a trendmi v jednom modely. Tieto 

systémy sú kvalitnejšie, lebo v jednom pohľade možno preskúmať vývoj daného KPI. Príklady 

objektového reportingu a hodnotiacej tabuľky sú uvedené na obrázkoch č. 3.17 a 3.19. 

 

Obrázok č. 3.17 Objektovo orientovaný reporting strategickej mapy v BSC 
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Obrázok č. 3.18 Objektovo orientovaný reporting strategickej mapy v tvare portfólia 

 

Obrázok č. 3.19 Objektovo orientovaný reporting vo forme tabuľky strategických cieľov 

V tejto oblasti existuje veľa systémov a každý prichádza so svojím riešením. Do popredia sa 

potom nedostáva úloha software, ale schopnosť poskytnúť aj benefit naviac. Manažéri očakávajú už 

dnes viac ako je obyčajná software podpora.  

Finančný strom hodnôt – finančná mapa 

Na vyhodnocovanie výkonnosti firmy je vhodné použiť model INFA a to v súlade s teóriou 

riadenia hodnoty firmy. Model pomáha nájsť základných tvorcov hodnoty firmy. Táto schéma – 

obrázok č. 3.20 naznačuje, že model INFA má charakter dvoch oproti sebe obrátených pyramíd, 

ktorých doplnkom je podmienka zachovania finančnej stability vo firme. Horná pyramída obsahuje 

systémovo previazané ukazovatele ovplyvňujúce veľkosť výstupov firmy, resp. zaznamenáva 
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skutočnosti, ktoré sú príčinou veľkosti produkcie firmy. Výstup firmy je tvorený tak, aby nebol závislý 

na finančnej a daňovej politike. Je 

predstavovaný ziskom pred zúročením a 

zdanením – EBIT. V pyramíde EBIT je 

analyzovaná schopnosť firmy zhodnotiť 

celkový kapitál. Výnosnosť celkového 

kapitálu EBIT/Majetok je spojnicou pyramídy 

tvorby a použitia EBIT. V dolnej pyramíde sa 

analyzujú vzájomné väzby ukazovateľov 

ovplyvňujúce delenie EBIT.  

Obrázok č. 3.20 Tvorba a delenie EBIT 

Objavuje sa tu aj ukazovateľ 

ROE, ktorý neovplyvňuje delenie EBIT, 

ale je výsledkom celkového fungovania 

firmy, t.j. tvorby aj delenia. Finančná 

rovnováha, počas ktorej tvorba a 

delenie EBIT prebieha, je výsledkom 

porovnávania štruktúry aktív firmy z 

pohľadu ich likvidnosti a pasív z pohľadu 

ich životnosti, čiže či sú dlhodobé alebo 

krátkodobé. Majetok odzrkadľuje horná 

pyramída, zdroje zachytáva dolná 

pyramída. Finančnú mapu vo forme 

reportingu znázorňuje model uvedený 

na obrázkoch č. 3.21 a 3.22. V ňom sú 

uvedené základné veličiny, ktoré by mali 

manažéri sledovať aj s trendmi vývoja 

týchto ukazovateľov. 

 

 

Obrázok č. 3.22 Tvorba produkčnej sily firmy v v číselnom a grafickom vyjadrení 

Obrázok č. 3.21 Tvorba produkčnej sily firmy vo forme 

finančnej mapy 



79 
 

Meradlá, ktoré charakterizujú vznik výstupov 

Ak chceme podchytiť prevádzkovú výkonnosť firmy, musí byť v čitateli ukazovateľa ROA 

celkový výstup firmy, bez ohľadu na to, ktorému poskytovateľovi kapitálu patrí. Takto skonštruovaný 

ukazovateľ je možné použiť na porovnávania firiem s akoukoľvek kapitálovou štruktúrou. Vplyv 

kapitálovej štruktúry je v tomto prípade vylúčený. Rovnako je potrené eliminovať vplyv daní. Vtedy 

konštruujeme ukazovateľ  

ROA= EBIT / Majetok 

Ukazovateľ sa nazýva produkčná sila firmy. Je nutné povedať, že tento ukazovateľ 

charakterizuje spôsob delenia EBIT a nie jeho tvorby. Ak sa zmenia úroky a dane, ovplyvní to použitie 

EBIT a nie jeho tvorbu. Voči týmto položkám je EBIT konštantou. EBIT, ale vzniká ako rozdiel 

výnosových a nákladových položiek. Jeho výška sa teda mení zmenou výnosov a nákladov.  

EBIT/Majetok = EBIT / Výnosy x Výnosy/ Majetok 

ROA je dané súčinom marže, ktorá nám hovorí o tom aká časť výnosov sa premietne do 

čistého zisku, dane a nákladových úrokov. Je to tiež veľmi dobrý ukazovateľ na medzi podnikové 

zrovnávanie, pretože eliminuje vplyv kapitálovej štruktúry. Berie do úvahy celkové výnosy, pretože 

nákladové úroky, a dane sa nedotýkajú iba realizovanej produkcie. Ukazovateľ Výnosy / majetok je 

obratom aktív. Okrem viazanosti je ale veľmi dôležitá aj spotreba výrobných faktorov. Veľmi dobrý 

prehľad dostaneme keď túto spotrebu (náklady) vztiahneme na jedno euro výnosov. Získame tak 

nákladovosť.  Ako bolo uvedené veľkosť marže aj obrat aktív sú dané veľkosťou výnosov. Tie sú dané 

cenou výrobkov a objemom predaja. Marža a obrat sú základnými pákami výkonnosti firmy. 

Prostredníctvom nákladovosti môžeme vyjadriť a vysvetliť firmou vykazovanú maržu. Platí:  

EBIT/ Výnosy = 1 – Náklady bez úrokov a daní / výnosy 

Na základe údajov z výkazu ziskov a strát môžeme počítať jednotlivé nákladovosti, aby bolo 

možné dokázať, čo je dôvodom uvedenej výšky ukazovateľa. Základná schéma sledovania 

nákladovosti je na obrázku č. 3.23.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.23 Rozbor nákladovosti 
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Ak mame zmapovanú spotrebu výrobných faktorov, môžeme sa zamerať na viazanosť 

výrobných faktorov vo firme. Celkovo ju odráža ukazovateľ obrat majetku. Na obrázku sú znázornené 

obraty jednotlivých majetkových položiek, ktoré sú vyjadrené v tvare doby obratu v rokoch, resp., 

častiach rokov. Ak vynásobíme tieto hodnoty počtom dní dostaneme doby obratu jednotlivých 

druhov majetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3.24 Rozbor ukazovateľa Výnosy / Majetok 

Na celofiremnú analýzu nadväzuje vnútrofiremná analýza výnosov a nákladov. Preto 

potrebujeme mať reporting zameraný na: 

1. náklady a výnosy až po miesta ich vzniku a ich nositeľov, 

2. náklady  a ich monitorovanie podľa spôsobu ich chovania vzhľadom k objemu výroby, 

3. kalkulovanie nákladov až na jednotlivé výrobky a služby, projekty, resp zákazníkov. 

 

1. Reporting nákladov a výnosov podľa miesta ich vzniku 

Vo firme existuje ekonomická štruktúra hospodárskych stredísk, v ktorých sa odvíja činnosť 

firmy. Hospodárske strediská predstavujú najnižší firemný útvar, ktorý vykazuje svoje výnosy a 

náklady. Nákladové stredisko je možné riadiť iba podľa nákladov. Prehľad plánovaných nákladov nám 

poskytuje rozpočet. Spôsob riadenia ekonomickej štruktúry je daný organizačnou štruktúrou firmy. 

Tu je zadefinované delegovanie právomocí a zodpovednosti. Pre každé hospodárske stredisko 

existuje osoba, ktorá je zodpovedná za jeho výsledky. Čo sa týka priradenia výnosov a nákladov, je 

potrebné vychádzať zo zásady, že na firemné útvary je potrebné rozdeľovať iba tie položky, ktoré sú 

schopné ovplyvniť. Zvyšok je potrené ponechať na centrále firmy. Dôležité je aj to, kto rozhoduje o 

predaji výrobkov. Ak ich predáva podnikový útvar, budú mu prislúchať výnosy, ak podnik, tak výnosy 

budú pridelené centrále. Podnikové útvary v takomto prípade budú nákladovými strediskami. Pri 

procesnom riadení sú náklady pridelené na procesné strediska. Procesné strediská sú strediská, v 

ktorých prebiehajú čiastkové procesy. Čiastkové procesy sú procesy, ktoré ku sebe patria. Procesné 
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strediská väčšinou zodpovedajú nákladovým strediskám. V jednom stredisku prebieha osem až desať 

kľúčových procesov.  

Čiastkové procesy je potrebné rozdeliť podľa ich schopnosti ovplyvniť náklady na: 

 procesy, ktoré sa menia v závislosti od objemu výroby, 

 procesy, ktoré sa chovajú k objemu výkonov nezávisle.  

Ak sú zhrnuté vecne čiastkové procesy vzniká hlavný proces. Vo firme by malo byť 15 – 20 

hlavných procesov, pričom na tieto procesy sa zisťujú náklady. Tým, že budeme riadiť procesy, 

riadime i príčiny nákladov. Sledovaním priebehu procesov je možné vylepšiť spotrebu jednotlivých 

nákladových druhov. Najprv je potrebné vo firme stanoviť hlavné procesy, ktoré firmu živia, 

podporné procesy a riadenie. V rámci nich je potrebné vypracovať zoznam aktivít a zhodnotiť ich 

nasledovne: 

a) Je potrebné robiť danú činnosť? 

b) Môže byť činnosť zmenená tak, aby došlo k úspore nákladov? 

c) Nie je počet niektorých činností veľmi veľký? 

d) Je vhodné uskutočniť fragmentáciu, t. z. rozdeliť činnosti na časti? 

Výsledkom by mala byť optimalizácia priebehu podnikania. Budú sa vytvárať iba činnosti ktoré 

vytvárajú hodnotu pre zákazníka.  Príklad reportingu na úrovni rozpočtov a zodpovedností za 

hospodárenie strediska je na obrázku č. 3.25 

 

Obrázok č. 3.25 Reporting a hospodárení strediska 

 

 



82 
 

2. Reporting nákladov podľa charakteru ich vzťahu k objemu výroby  

Podstatou je delenie nákladov na variabilné a fixné vo vzťahu k objemu výroby. Dôležitým 

kritériom delenia je čas, pretože z pohľadu času aj fixné náklady sa menia a to skokom. K riadeniu 

týchto nákladov je potrebné pristúpiť odlišne. Riadiacou metódou je výpočet bodu zvratu, avšak bod 

zvratu je konštruovaný pre účtovný zisk, no majiteľa bude zaujímať ekonomický. Ekonomický zisk je v 

bode zvratu záporný, a to do výšky alternatívneho nákladu na vlastný kapitál. Je možné zostaviť 

schému tvorby hospodárskeho výsledku, ktorá by odrážala príspevky výrobku a príspevky firemných 

útvarov k celo firemnej hodnote ekonomického zisku.  

 

Obrázok č. 3.26 Reporting fixných a variabilných nákladov so zakomponovaním réžií 

Reporting v tejto oblasti býva rôzny. Asi najefektívnejšie je vyjadriť stav a trend vývoja 

pomocou krycích príspevkov vo vzťahu k pokrytiu fixných nákladov, tak ako to ukazuje obrázok. 

Tvorba takéhoto reportingu je pomerne náročná a firma musí si vytvoriť transformáciu rozpočtu na 

fixné a variabilné náklady, prípadne môže vo svojich úvahách zájsť tak ďaleko, že začlení do tohto 

reportingu i niektoré riadiace a pomocné procesy.  
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Obrázok dokumentuje reporting zameraný na BEP, ktorý by mal byť dôležitou súčasťou 

riadenie firmy a o ktorý by sa mali opierať rozhodnutia manažérov. Je dôležité, aby klasická tabuľková 

forma bola spojená grafickou interpretáciou a naznačením trendu budúceho vývoja. Z toho dôvodu je 

potrebné, aby efektívny reportingový systém mal schopnosť zostavovať trendy, robiť štatistické 

analýzy a grafické porovnania, prognózovať  a graficky vyjadriť v reporte trendy vývoja a pod. 

 

3. Reporting pohľadu kalkulácie nákladov na výrobky 

Kalkulácia nákladov je dôležitá z pohľadu prepočtu rentability výrobkov a ich kúpnej sily. 

Kalkulácia môže byť úplná a neúplná. Z pohľadu manažérskych hodnotení a reportingov je 

výhodnejšia kalkulácia neúplných nákladov.  

Ako ukazovatele pre hodnotenie výrobku je možné použiť ukazovateľ, ktorý hodnotí výrobok 

z pohľadu zákazníka: HO = úžitková hodnota výrobku / cena 

Druhým ukazovateľom vstupujúcim do portfólia môže byť ukazovateľ hodnotiaci rentabilitu 

výrobku: RV = príspevok na krytie fixných nákladov a tvorbu zisku / cena 

Pre lepšiu konštrukciu políčok a umiestnenie výrobkov v nich je vhodné zvoliť aj tieto 

ukazovatele: 

U1 = príspevok na krytie fixných nákladov a tvorbu zisku / cena 

U2 = príspevok na krytie fixných nákladov a tvorbu zisku / celkový objem príspevku na krytie fixných 

nákladov a tvorbu zisku 

  Potom môžeme zhotoviť maticu, ktorá hodnotí pozíciu výrobkov z pohľadu ich rentability a 

kúpnej sily a umožňuje vytvárať strategické riešenia pre jednotlivé výrobky. Reporting pre 

hodnotenie úspešnosti produktov má potom nasledovnú formu. 

 

Obrázok č. 3.27 Report hodnotenia výrobku 
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3.4 Ukazovatele ekonomickej výkonnosti na podporu dlhodobého riadenia 

hodnoty podniku 
 

EVA (Economic Value Aded) je nový manažérsky a controllingový  nástroj, ktorý používame na 

meranie skutočných ekonomických hodnôt. Tento ukazovateľ bude vrcholovým ukazovateľom, od 

ktorého sa budú odvíjať všetky ďalšie ukazovatele. Má svoj špecifický význam pre majiteľov, 

manažérov, veriteľov, ale aj zamestnancov firmy. EVA sústreďuje mnoho príčin do jedného 

konečného čísla. Do čísla, ktoré ilustruje dôsledok činností, príčin,  a finálny úspech organizácie. Toto 

číslo meria čo zostane zo zisku spoločnosti po odpočítaní nákladov ušlej príležitosti. Meria teda 

konečný dôsledok všetkých príčin vo firme. Úplne jednoducho povedané EVA sú teoreticky peniaze,  

ktoré nám zostanú po odpočítaní toho, čo by sme zarobili inde. 

 Ako dnes vyzerá hodnotenie manažmentu založené na výsledkoch finančného účtovníctva ? 

Používa sa prevažne klasický zisk (klasický zisk stráca na svojom význame, pretože odráža aj vplyv 

finančnej a daňovej politiky) alebo sa používajú aj jeho modifikácie: EBIT, EBITDA? Samozrejme nové 

ekonomické teórie odporúčajú používanie modifikácií klasického zisku. Okrem toho sa používa 

niekoľko pomerových ukazovateľov – ROA, RONA, ROI, ROE, ROCE, ktoré z pohľadu hodnotenia a 

porovnávania majú svoje opodstatnenie: 

EBIT  - hospodársky výsledok pred zúročením a zdanením, 

EBITDA  - hospodársky výsledok, pred zúročením, daňami a odpismi, 

ROA  - návratnosť aktív, 

RONA  - návratnosť čistých aktív, 

ROI  - návratnosť investícií, 

ROE  - návratnosť vlastného kapitálu, 

ROCE  - návratnosť investovaného kapitálu. 

 

Používajú sa aj iné meradlá napríklad súvisiace s tokmi hotovosti – návratnosť hotovosti 

hrubých aktív, návratnosť hotovosti investícií, voľný tok hotovosti – free cash flow, diskontovaný tok 

hotovosti a podobne. 

V zahraničí sa EVA používa v motivačnom systéme organizácie. Smeruje k ekonomicky 

výhodným a potrebným rozhodnutiam. EVA odstraňuje zmätok niekoľkých používaných meradiel a 

vytvára spoločný jazyk. EVA je ukazovateľ, ktorý pochopia aj nefinanční manažéri. EVA odkláňa dôraz 

kladený na koncepciu  

„robiť dobre svoju prácu „a kladie dôraz na „ vytváranie hodnoty pre zákazníka“. 

 

Zjednodušene si môžeme výpočet EVY ukázať na príklade:  

Ak napríklad firma vyprodukovala zisk vo výške 1 mil. € a kapitál má vo výške 100 mil. €, 

pričom náklady na kapitál predstavujú 3 %, potom je EVA je - 2 milióny €. Nevytvorili sme teda žiadnu 

ekonomickú pridanú hodnotu. Pri klasických výsledkoch sa dokonca môže zdať, že firma je na tom 

dobre a má ukazovateľ ROA napríklad vo výške 1%, ale ak vypočítame EVU, zistíme, že je záporná. Je 
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tomu tak, preto, že sme ignorovali náklady vlasný a cudzí kapitál. Záporná hodnota ukazovateľa EVA 

pri inak kladných výsledkoch je vždy dôsledkom ignorancie nákladov na kapitál (teda ušlých 

príležitostí, t. j. toho, čo by sme robili keby sme nevložili naše zdroje do danej podnikateľskej aktivity). 

Ak použijeme Activity Based Costing (ABC kalkulácia na základe procesov), to nám pomôže k 

výstižnejším výpočtom zisku jednotlivých organizačných jednotiek, pomôže vypočítať skutočné 

ekonomické zisky. Manažérom potom ukážu, príčiny, ktorých dôsledkom sú náklady. Ak budú poznať 

príčiny, môžu následne pôsobiť na zvýšenie zisku. Tieto oba nástroje potom motivujú manažérov k 

ekonomicky správnym rozhodnutiam. 

 

Výpočet ukazovateľa EVA a MVA 

Pri výpočte ukazovateľa vychádzame z rozdielu (NOPAT / VK) - re , kde (ROE - re) sa nazýva 

spread (NOPAT – čistý zisk, VK – vlastný kapitál). Pre EVU je tým lepšie, čím je spread vyšší. Ak firma 

zvyšuje zisk, nezvyšuje tým spread a nezvyšuje ani hodnotu svojich akcií. Iba ak je spread kladný tvorí 

firma pre majiteľov hodnotu. Ak firma tvorí pre majiteľov hodnotu, je to dobré aj pre zamestnancov, 

pretože sa tým zvyšuje hodnota ich odmeny. Môže sa stať, že spread je kladný, ale čistá súčasná 

hodnota bude záporná vplyvom  záporného PVGO’( čistá hodnota rastových príležitostí ). Ak spread 

vynásobíme VK dostaneme ekonomickú pridanú hodnotu ( EVA ).   

EVA = ( ROE - re ) x VK 

EVA = ČZ - re x VK 

Vlastný kapitál firmy sa zvyšuje o hodnotu čistého zisku. Skutočnosť, že firma zvyšuje svoj 

čistý zisk a tým pádom zvyšuje vlastný kapitál, nemusí znamenať, že tvorí pre vlastníkov hodnotu. V 

prípade ak čistý zisk nedosahuje hodnotu alternatívneho nákladu na kapitál ( výnosu rovnako 

rizikovej investície ), znižuje firma hodnotu majiteľov.  EVA je nezávislá na hodnote VK, ak zvýšime 

VK zmení sa aj spread a tým pádom sa EVA nezmení.  

EVA je ukazovateľom krátkodobej výkonnosti vo firme. Dlhodobým ukazovateľom sa stáva v 

perpetuite, t. z., že predpokladáme, že firma bude dosahovať jej hodnoty v dlhodobom časovom 

horizonte a prepočítame na jej základe čistú súčasnú hodnotu, ktorá je dlhodobým meradlom. 

Odvodíme vzorec  pre NPV (čistá súčasná hodnota bez rastových príležitostí). S rastovými 

príležitosťami pripočítame PVGO: 

NPV = EVA/ re =  ČZ/ re - VK 

Využitie účtovných údajov je spôsobom, ktorý zodpovedá teórii riadenia hodnoty. Pre analýzu 

faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť firmy, je pre nás najdôležitejší tvar NPV, ktorý je reprezentovaný 

vzorcom: 

MVA = P –BV 

P  - trhová cena akcie 

BV - účtovná hodnota vlastného kapitálu na akciu 
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NPV = MVA = EVA / re  + PVGO 

 

kde  MVA  – Market Value Added - trhom pridaná hodnota 

PVGO  – Present Value of Growth Oportunities - súčasná hodnota rastových príležitostí na  

   akciu 

alebo  INEVA  – pričom INEVA je EVA obsahujúca nenulové PVGO. 

 

INEVA je indikátorom dlhodobej výkonnosti firmy. Oproti MVA nepracuje s trhovou cenou 

akcie, čo je výhodou v prípade nelikvidného trhu. INEVA  vyjadruje spread pre dlhodobý časový 

horizont. 

INEVA = VK –( PVGO / re) x [ROE x (1 + PVGO / (VK – PVGO  ))- re] 

Výkonnosť firmy je závislá na tom: 

 aká je výnosnosť vlastného kapitálu ROE, 

 aká je sadzba alternatívneho nákladu na kapitál, 

 aká je výška vlastného kapitálu vo firme, 

 aké má firma rastové príležitosti, aká je ich súčasná hodnota PVGO. 

EVA je základný ukazovateľ, pomocou ktorého môžeme aplikovať teóriu riadenia hodnoty, 

pretože: 

 v podobe dlhodobej výkonnosti umožňuje rozhodnúť o umiestnení alokácii kapitálu, 

 v podobe krátkodobej výkonnosti umožňuje operatívne riadenie výkonnosti firmy, 

 umožňuje odmeňovanie priamo naviazané na ciele podnikania. 

 

Ukazovatele výkonnosti 

 Ukazovatele výkonnosti možno charakterizovať týmito troma výpočtami: 

  Krátkodobá výkonnosť firmy:   ( ROE - re )x VK 

  Dlhodobá výkonnosť bez rastu:  (ROE - re )x VK / re 

  Dlhodobá výkonnosť s rastom:   (ROE - re ) x VK/ re + PVGO  

 

Prepojenie hodnotenia výkonnosti s hodnotením produktivity 

Budeme hodnotiť TFP – Total Factor Productivity.  Každý ukazovateľ produktivity hodnotíme, 

keď výstup predelíme so vstupom. Výstup reprezentujú vo firme výnosy a vstupmi sú: náklady – 
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úroky + daň + daňový štít + (priemerné náklady na kapitál WACC x platený kapitál). Pre dostatočne 

výkonnú firmu musí platiť, že TFP > 1. TFP je alternatívnym vyjadrením EVY. 

 

Obrázok č. 3.28 Porovnanie ukazovateľa EVA a TFP 

 

Určenie diskontnej sadzby pre výpočet súčasnej hodnoty tokov z firmy 

Diskontná sadzba mi vyjadruje rizikovosť tokov. Riziko hovorí o rozpätí, v ktorom sa nachádza 

výsledok firmy. Podstúpenému riziku by mala zodpovedať požadovaná výnosnosť. Hľadáme teda 

výnosnosť rovnako rizikovej investície, ktoré predstavuje tzv. alternatívny náklad na kapitál (re ). 

Stanovenie tohto nákladu na kapitál nie vecou predstavy jednotlivca, ale je potrebné vyčísliť riziká 

kapitálového trhu. Stanoviť tieto kapitálové riziká je veľmi ťažké, pretože nepoznáme všetky riziká. 

Preto stanovenie tohto nákladu na kapitál má aj subjektívny charakter. Je potrebné nájsť prístup, 

ktorý bude funkčný aj v podmienkach neefektívneho kapitálového trhu, kedy sa dá ťažko použiť 

model oceňovania kapitálových aktív ( CAPM - Capital Assets Pricing Model ) a všetky modely 

opierajúce sa o kapitálový trh. CAPM predpokladá ako nezávislú premennú určujúcu riziko vývoj 

indexu trhu. Náš prístup predpokladá, že nezávisle premennou sú fundamentálne faktory. Riziko 

fundamentálnych faktorov sa zobrazuje v trhovej cene. Kurzy akcií ovplyvnia index trhu (dôsledkom 

zmeny kurzu akcií je zmena indexu). Základom pre hodnotu indexu sú predovšetkým ceny akcií, 

likvidita akcií a zloženie indexu. 

V prípade, že by išlo o efektívny kapitálový trh a reprezentatívnu skladbu indexu, potom by 

zmena indexu bola odrazom fundamentálnych zmien. Tak by sme mohli pracovať s indexom. Boli by 

to jednoduchšie, pretože by sme mohli pracovať s indexom a nemuseli by sme zisťovať 

fundamentálne informácie a stačili by nám informácie z kapitálového trhu. Keďže v americkom 

indexe sú firmy, ktoré tvoria globálny trh, preto index lepšie vystihuje fundamentálne faktory 

globálneho trhu. 

Vzťah vývoja indexu a vývoja ceny akcie nie je vhodné popisovať lineárnym modelom. V 

tomto smere je vhodnejší APT (Arbitrage Pricing Theory) model, ktorý berie do úvahy niektoré 

konkrétne fundamentálne faktory, na ktoré je firma citlivá. Zaujíma nás budúci vývoj týchto faktorov 

– a vývoj jednotlivých fundamentálnych faktorov determinujúcich firmu je ľahšie dosiahnuteľný ako 

vývoj indexu.  

Najnovšie výskumy poukázali na to, že kapitálový trh určujú dve riziká: 
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 Riziková prirážka menším firmám, a to za nižšiu likvidnosť ich akcií. Majitelia akcií 

alebo podielov malých a stredných firiem môžu roky čakať na akceptovateľnú 

možnosť predaja. Akcionár má možnosť predať na burze svoje akcie, väčšie riziko je u 

firiem, ktorých trhová hodnota neprevyšuje účtovnú hodnotu (t. z. firma netvorí 

hodnotu). Takýto vývoj signalizuje, že firma je neperspektívna, pričom je honorovaná 

rizikovou prirážkou. 

Alternatívny náklad vlastného imania je daný ako súčet bezrizikového majetku a prémie za riziko: 

re = rf + PR 

kde  rf  - výnosnosť bezrizikového majetku (štátneho dlhopisu, resp. krátkodobé štátne  

  dlhopisy), 

PR  - prémia za riziko. 

Fama a French definujú prémiu za riziko nasledovne: 

PR = rLA + rP 

kde    rLA  - riziková prirážka za nižšiu likviditu akcie na trhu. Jej výšku ovplyvňuje najmä  

  skutočnosť,  či je firma verejne obchodovateľná, aká je veľkosť firmy a veľkosť  

  vlastného podielu.  

   rP   - riziková prirážka za neperspektívnosť firmy.  

 Jej výška je určená faktormi určujúcimi perspektívnosť firmy. 

Inšpiráciou pre vyjadrenie rizikovej prirážky môže byť hodnotenie ratingových agentúr. Ale je 

potrebné uvedomiť si, že ratingové agentúry hodnotia riziko z pohľadu veriteľov, t. z. či firma je 

schopná splniť záväzky vo vzťahu ku svojim veriteľom. Výsledky a postupy ratingových agentúr nám 

pomôžu pri stanovení nákladov na vlastný kapitál.  

Rating oceňuje riziká podnikateľského zámeru podniku. Jedná sa o úplne rovnaké riziká, ktoré 

musí brať do úvahy aj vlastník (podnikateľské a finančné riziko). Pohľad vlastníka a veriteľa sa odlišuje 

v tom, že veriteľ preferuje nižšie riziko, pretože jeho odmena je fixná, pričom majiteľ optimalizuje 

vzťah riziko – výnos. Líšia sa aj prognózovaným obdobím, pretože veriteľov zaujíma časový horizont, 

ktorý trvá v priebehu splácania úveru. Napriek tomu je možné postup ratingových agentúr použiť na 

konštrukciu ceny za vlastný kapitál. 

re = rf + r LA + r podnik + r finančné 

kde  rf  - výnosnosť bezrizikového majetku, 

r LA  - riziková prirážka za nižšiu likviditu akcie na trhu, 

r podnik - riziková prirážka za podnikateľské riziko, 

r finančné - riziková prirážka za finančné riziko. 

 

Prvé dve riziká odrážajú externé hodnotenie, ide o výnosnosť bezrizikového majetku a druhé 

súvisí so situáciou na trhu cenných papierov – špecifická riziková prémia pre akcie. Ďalšie dve riziká 

sú riziká z pohľadu majiteľov. Takto sa postupuje pri výpočte alternatívneho nákladu na vlastný 
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kapitál (re ), ktorý je jedinou správnou diskontnou sadzbou pre toky z firmy k vlastníkom, ktoré sú 

reprezentované dividendou.  

Pokiaľ by sa jednalo o free cash flow, ktorý predstavuje toky z firmy pre všetkých 

poskytovateľov plateného kapitálu, je potrebné ako diskontnú sadzbu použiť priemerné náklady na 

kapitál ( WACC ): 

WACC = rd x ( 1 – d ) x D/V + re x E/V 

Kde  WACC  - vážený priemer nákladov na kapitál (Weighted Average Capital Cost) 

rd  - alternatívny náklad na platený cudzí kapitál, 

re - alternatívny náklad na vlastný kapitál, 

V - hodnota plateného kapitálu firmy, 

D - hodnota plateného cudzieho kapitálu, 

E - hodnota vlastného kapitálu, 

d - sadzba dane z príjmov. 

 

Alternatívny náklad na vlastný kapitál bude vyšší ako alternatívny náklad na cudzí kapitál, 

pretože majiteľ je nositeľom vyššieho rizika než veriteľ. Takto stanovený náklad je jedinou možnou 

cestou pri free cash flow.  

Postup odhadu alternatívneho nákladu na kapitál 

Ako prvú položku pri konštrukcii rizika zavádzame sadzba za bezrizikové aktívum (resp. 

najmenej rizikové aktívum, ktorým sú v tom ktorom štáte štátne ročné dlhopisy). Pri konštrukcii 

rizikovej prirážky ďalej vychádzame zo záveru Modiglianiho a Millera, a to, že vážený priemer 

nákladov na kapitál WACC je vzhľadom na kapitálovú štruktúru konštantou. Pri zmene kapitálovej 

štruktúry sa tento priemer nezmení. Ale naopak alternatívny náklad na vlastný kapitál nie je vo 

vzťahu ku kapitálovej štruktúre konštantný. Konečnú výšku alternatívneho nákladu na môžeme 

vyjadriť pomocou vzťahu: 

re = rf + r LA + r podnik + r finstr + r finstab 

kde  rf  - sadzba za bezrizikový majetok, 

r LA   - riziková prirážka za nedostatočnú likvidnosť aktív, 

r podnik  - prirážka za výšku podnikateľského rizika, 

r finstr   - prirážka za riziko plynúce z kapitálovej štruktúry, 

r finstab  - prirážka za riziko, že podnik nebude splácať svoje záväzky. 

 

Prirážka za podnikateľské riziko je naviazaná na schopnosť firmy zvládnuť dopad 

prevádzkovej páky, ktorú determinuje veľkosť fixných nákladov daných prevádzkou firmy. 

Východiskom preto je výška a stabilita produkčnej sily firmy. Riziko je možné znížiť znížením 

nestability a variability príjmov firmy, tvorbou primeraných rezerv, zlepšením predvídania vývoja – v 

tomto prípade sa za hodnotiace kritérium rizika berie do úvahy ukazovateľ EBIT/Aktíva.  
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Prirážka za riziko vyplývajúce z kapitálovej štruktúry firmy je odvodená z úrovne finančnej 

páky, ktorá determinuje veľkosť fixných nákladov daných jej financovaním.  Prirážka za finančnú 

nestabilitu je odvodená od ukazovateľa bežná likvidita. Prirážka v prípade horšej predajnosti akcií je 

determinovaná veľkosťou podniku – ako najlepší sa na hodnotenie rizika javí vlastný kapitál a jeho 

výška. Ak by bola firma financovaná iba vlastným kapitálom potom WACC = re. A v tomto prípade 

platí, že riziko vyplývajúce z kapitálovej štruktúry je nulové. Pri hodnotení rizika budeme vychádzať z 

toho, že pri dosiahnutí určitej hodnoty a vyššie bude riziková prirážka nulová. Od určitej kritickej 

hodnoty ukazovateľa bude riziková prirážka maximálna. 

 

Ukazovateľ Cash Value Aded (CVA) 

Tento systém prináša nový ukazovateľ na sledovanie budúcej výkonnosti firmy, a to CVA – 

Cash Value Added. Tento ukazovateľ slúži aj na sledovanie hodnoty firmy, prínosu pre majiteľov a 

efektívnosti investícií. Je založený na poznaní teórie hodnoty firmy – VBM a hodnoty pre majiteľov.  

CVA poskytuje manažmentu firmy spoľahlivý, precízny a efektívny kontrolný systém. Je to nástroj na 

dosiahnutie budúcej hodnoty firmy, ale aj meradlo požadovaného, dlhodobého a ziskového rastu 

firmy. Vytvára logické väzby medzi strategickými rozhodnutiami a ekonomickými dôsledkami týchto 

rozhodnutí. Ukazovateľ CVA je založený na výpočte a poznaní diskontovaného cash flow.  Tento 

ukazovateľ vytvára predpoklady pre to, aby sa firma mohla správať cielene, aby si stanovila správne 

ciele v oblasti tvorby hodnoty, aby mohla v tomto smere plánovať, robiť rozhodnutia a teda všetko 

nasmerovať k tvorbe hodnoty pre majiteľov. Finančný manažment založený na používaní ukazovateľa 

CVA, umožňuje sledovať dlhodobý rast a tvorbu  hodnoty. 

Ako už bolo povedané, ako hlavný vstup pre výpočet CVA sa uplatňuje diskontovaný cash 

flow. Je v úplnom protiklade s reálnym účtovníctvom, ktoré sa sústreďuje na presnú registráciu 

udalostí, ktoré už prebehli. Naopak CVA sa sústreďuje na výpočet cash flow, diskontovaného cash 

flow do budúcnosti, sústreďuje sa na rast firmy ako dôsledok obchodných rozhodnutí. 

CVA je čistá súčasná hodnota, ktorá je založená na delení investícií na strategické a 

nestrategické investície. Strategické investície sú tie, ktoré vytvárajú novú hodnotu pre majiteľov, 

zatiaľ čo nestrategické investície sú tie, ktoré udržiavajú hodnotu vytvorenú strategickými 

investíciami. Strategická investícia môže byť vytvorená z viacerých nestrategických investícií. 

Strategické investície sa môžu dotýkať hmotných aj nehmotných aktív. Strategické investície sú 

investíciami kapitálového charakteru a finančné požiadavky, ktoré sú s týmito investíciami spojené sú 

odvodené z kapitálových rizík.  

Ako sa počíta kapitálová základňa v modeli CVA? 

Túto kapitálovú základňu v modeli nazývame OCFD – Operating Cash Flow Demand  - 

prevádzkové (operatívne)  požadované cash flow, ktoré je kalkulované zo strategických investícií 

(pričom strategické investície sú prvým faktorom, ktorý ovplyvňuje hodnotu spoločnosti). Strategická 

investícia sa robí väčšinou na začiatku cyklu ekonomickej životnosti. V obchodnej jednotke 

spoločnosti alebo v tzv. strategickej obchodnej jednotke je OCFD vlastne vypočítané z agregácie 

všetkých strategických investícií. OCFD je cash flow požadované – finančná požiadavka – čo 

predstavuje druhý faktor, ktorý ovplyvňuje hodnotu firmy. Toto cash flow je diskontované k 
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dnešnému dňu pomocou kapitálového nákladu (pričom ten predstavuje štvrtý faktor, ktorý 

ovplyvňuje hodnotu firmy). To všetko prebieha počas ekonomickej životnosti investície – to je tretí 

faktor determinujúci hodnotu firmy. OCFD je vlastne reálna anuita upravená o infláciu. Na pokrytie 

OCFD slúži OCF – prevádzkový (operatívny) cash flow, čo predstavuje cash flow pred strategickými 

investíciami, ale po investíciách nestrategických.  

OCFD nie je predpoveďou OCF, je to konštanta, OCFD je fixné v priebehu životnosti investície. 

OCFD je vlastne cash flow, ktorý je potrebný na to, aby NPV bola rovná nule. Strategické investície 

vtedy vytvárajú hodnotu, keď OCF pokryje OCFD. 

EVA = prevádzkový zisk – náklady na kapitál 

CVA = prevádzkový cash flow – požadovaný prevádzkový cash flow 

CVA index = OCF / OCFD 

 (pre porovnávanie v priestore sa index CVA využíva viac a má väčšiu výpovednú hodnotu ) 

 

Obrázok č. 3.29 Výpočet CVA 

CVA je orientované do budúcnosti, preto musí rátať s budúcimi investíciami.  Pokiaľ model 

riadenia založený na ukazovateli EVA vychádza z výkazu ziskov a strát a zo súvahy, ukazovateľ CVA je 

založený na cash flow. Kapitálová základňa v ukazovateli EVA je vybudovaná na základe údajov zo 

súvahy. To nie vždy odráža realitu života spoločnosti.  V EVE sa finančné požiadavky počítajú 

nasledovne: kapitál zo súvahy x WACC = finančné požiadavky.  

Avšak to nie je správne. Benett Stewart identifikoval niekoľko chýb v účtovníctve, ktoré je 

potrebné odstrániť pre výpočet simulovaného cash flow. EVA sa tvári ako ukazovateľ, ktorý je 

rámcom hodnotového manažmentu. Avšak to tak nie je a aby to tak mohlo byť, účtovníctvo musí 

akceptovať 164 požiadaviek a úprav. Iba tak účtovníctvo vytvorí predpoklady pre tvorbu budúceho 

cash flow a pre uplatnenie hodnotového manažmentu. 

EVA je zavedená do analytickej práce viacerých spoločností, a to z dvoch dôvodov: 

1. Jej cieľom je rast organizácie, je poznanie spoločnosti a poznanie finančných dôsledkov 

týchto procesov, ktoré vznikajú pri výbere rozhodnutí, ktoré budú zabezpečovať nárast 

hodnoty spoločnosti. 

2. Eva je jednoduchá pre pochopenie. 
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Cyklus CVA 

1. V bode jedna sa nachádza trhová skutočnosť. Tu vznikajú investície, začína životnosť, je 

tu počiatok cash flow, stanovujú sa kapitálové náklady. To je miesto, kde hodnota a 

ziskovosť budú merané. Všetky ekonomické údaje sú čerpané z tohto bodu, všetky 

modely OCF sú aplikované v tomto bode. 

2. Spoločnosť vkladá investície do rôznych aktivít, kvôli externým požiadavkám. Manažment 

má požiadavky, ktoré sú úplne v rozpore s ekonomickou realitou.  

3. Firemná hlavná kniha nie je prispôsobená tvorbe cash flow. Ekonomické hodnotenia 

majú svoj pôvod vo výkaze ziskov a strát a v súvahe. 

4. Ekonomické informácie pochádzajú z tradičného účtovníctva, manažéri strácajú reálnu 

schopnosť merať ziskovosť a hodnotu. 

5. B. Stewart začína cestu naspäť, kedy je potrebné uskutočniť 164 úprav, aby bolo možné 

počítať hodnotu firmy. 

6. Počíta sa EVA, ktorá používa priame odpisovanie – nie je to dostatočné. 

7. Je potrené urobiť niekoľko korekčných úprav.  

Úpravy pre ukazovateľ Eva je vhodné uskutočniť iba za predpokladu, že budú splnené tieto štyri 

predpoklady: 

1. Je možné mať podstatný vplyv na EVU? 

2. Môžu manažéri ovplyvňovať výstupy? 

3. Môžu prevádzkoví pracovníci ovplyvňovať procesy v spoločnosti? 

4. Sú všetky potrebné informácie skutočne sledované a dostupné? 

Charakteristiky: 

 EVA je ukazovateľ, ktorý je uplatnený vo viacerých spoločnostiach, pretože vychádza 

z účtovnej reality, ale tá nezodpovedá  finančnej realite.  

 CVA je práve ten ukazovateľ, ktorý vytvára hranicu medzi obchodnou a finančnou 

realitou.  Jeho zavedenie predstavuje proces, ktorý prebieha medzi ľuďmi pracujúcimi 

v obchodnej sfére a ľuďmi, ktorí pracujú vo finančnom svete. Je to koncepcia, ktorá je 

založená na cash flow a nie ako EVA na výkaze ziskov a strát a na súvahe. 

 Hodnotu spoločnosti podľa modelu CVA determinujú: investície a vzťahy medzi 

týmito investíciami, cash flow, ktorý tieto investície generujú, ich ekonomická 

životnosť a kapitálové náklady.  

  Cash flow je vhodný na meranie hodnoty spoločnosti, ale nie je veľmi vhodný na meranie 

výkonnosti spoločnosti. Okrem toho je cash flow účinné iba vtedy, keď sa meria cez rok a nie v 

bežnom roku. Má význam vtedy, keď sa meria v priebehu niekoľkých rokov.  

  Ukazovateľ EVA na rozdiel od CVA nám odpovedá na otázku aká efektívna je spoločnosť a aká 

je zisková. Ešte lepšie najmä pre zrovnávanie medzi spoločnosťami je použitie indexu EVA. Je to 

pomer prevádzkového zisku a finančných požiadaviek.  

  Manažéri sú väčšinou odmeňovaní v závislosti od zmeny EVY cez rok, je to najmä z toho 

dôvodu, že v prvých rokoch sa väčšinou dosahuje negatívna EVA. Tá sa stáva pozitívnou až v ďalších 

rokoch. Preto je ich potrebné odmeňovať v závislosti od zmeny.  
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  Ak posudzujeme EVU ako zdroj financovania, je potrebné robiť agregáciu EVA v priebehu 

niekoľkých rokov.   Ak posudzujeme individuálny priebeh v rámci strategických obchodných 

jednotiek, platí, že operatívny zisk rastie a finančné požiadavky klesajú. Tam, kde pretne prevádzkový 

zisk finančné požiadavky, tam ukazovateľ EVA prechádza do kladných hodnôt. Ak to vezmeme 

kumulatívne. kumulatívny zisk v určitom bode preklenie finančné požiadavky a potom je jeho vývoj 

nad finančnými požiadavkami.  

 

 

 

 

Využitie ukazovateľa EVA 

a) Využitie pri analýze vývoja trhovej hodnoty podniku 

Ukazovateľ poukazuje na vzťah medzi základnými faktormi tvorby hodnoty podniku, t.j. jeho 

hospodárskou silou a mierou uspokojovania požiadaviek kapitálových investorov podniku. Pozitívny 

vývoj trhovej hodnoty podniku vyjadruje kladná hodnota ukazovateľa EVA a jeho postupný nárast. 

Tým je vlastne vyjadrený prebytok výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti po zdanení nad 

nárokmi veriteľov podnikového kapitálu. Prebytok vyjadruje schopnosť podniku nielen uhrádzať z 

prostriedkov vyprodukovaných prevádzkovou podnikovou činnosťou hodnotu (cenu) využívaného 

kapitálu a ešte i zvyšovať jeho trhovú hodnotu. 

Príklad: Z výkazu ziskov a strát a zo súvahy sú pre výpočet dôležité tieto údaje – tabuľka č. 3.3 

Tabuľka č. 3.3 Výpočet ukazovateľa EVA  

Položka Zdroj údaju 
Hodnota  
v tis. € 

Prevádzkový hospodársky výsledok V2 - V10 2 577 241 

Tržby z predaja cenných papierov a vkladov V30 0 

Predané cenné papiere a vklady V46 0 

Výnosové úroky V39 6805 

Nákladové úroky V49 643 597 

Ostatné finančné výnosy V31+V35 179 247 

Ostatné finančné náklady V47+V52+V53+V54 79 334 

Hospodársky výsledok z finančných operácií V55 -486 955 

Daň z príjmov za bežnú činnosť V57 415 354 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie V61 1 674 932 

Vlastné imanie S79 23 485 693 

Cudzie zdroje S101 14 098 053 

     - neúročené   5 393 379 

     - úročené S123+S141+S142 8 704 674 

Náklady na cudzí kapitál   3,65% 

Náklady na vlastný kapitál   1,51% 
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Náklady na cudzí kapitál 

 Vyjadrujú sa v % a predstavujú priemernú úrokovú mieru, pri ktorej dlží získava úverové 

zdroje. Výška úrokovej miery závisí od situácie na trhu, doby splatnosti úveru, rizikovosti dlžníka. 

Môžeme ju vypočítať podľa nasledovného vzorca: 

  CK1   CK2   CKn   

Nck = ÚM1 x _________   + ÚM2 x _________   ......+ ÚMn x _________   

   CK    CK    CK 

kde Nck - náklady na cudzí kapitál  

 UMi - úroková miera jednotlivých druhov úročeného cudzieho kapitálu  

     požadovaného veriteľmi 

 CKi - jednotlivé druhy úplatného cudzieho kapitálu (krátkodobé, dlhodobé 

     bankové úvery dlhopisy) 

  - celková suma úplatne požičaného kapitálu podniku 

Miera nákladov na vlastný kapitál 

 Určenie miery nákladov na vlastný kapitál je pomerne zložité a ako najvhodnejšie sa javí 

použiť priemernú úroveň rentability vlastného kapitálu ROE v odvetví. Použitie ROE je vhodné najmä 

u spoločnosti s ručením obmedzeným. Odmenu za špecifické riziko, ktoré postúpili akcionári, je 

možné určiť na základe špecifík rizikovosti konkrétneho podniku. 

Pre daný prípad vypočítame prevádzkový hospodársky výsledok nasledovne: 

PV = PHV +- HVzFO 

kde PV - hospodársky výsledok podniku upravený 

 PHV - prevádzkový hospodársky výsledok z riadku V29 výsledovky 

 HVzFO - hospodársky výsledok z finančných operácií, ktoré priamo súvisia 

    s prevádzkovou činnosťou 

Reálne daňové zaťaženie podniku 

Zo zákona vyplýva 22% daňové zaťaženie podniku (v zmysle zákona o daniach z príjmov). V 

skutočnosti je však iné a mení sa v závislosti od pripočítateľných a odpočítateľných položiek, čo 

spôsobuje skreslenie daňovej sadzby. Reálne daňové zaťaženie určíme podľa vzťahu: 

DBČ 

DSr = _________________ x 100 

HVBČn + DBČ 

kde DSr - daňová sadzba reálna vyjadrená v % 

 DBČ - daň z príjmov za bežnú činnosť 

 HVBČn - hospodársky výsledok za bežnú činnosť netto 

Náklady na kapitál poskytnutý akcionármi a veriteľmi podniku 

 Objem nákladov na celkový používaný kapitál vypočítame ako súčin váženej priemernej miery 

kapitálových nákladov (v %) a kapitálu používaného v podniku. 
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 Váženú priemernú mieru kapitálových nákladov kvantifikujeme ako vážený aritmetický 

priemer nákladov jednotlivých druhov kapitálu a to tak vlastného ako aj cudzieho, kde váhou je 

podiel príslušného druhu kapitálu na celkovom používanom kapitále podniku. Používaný podnikový 

kapitál predstavuje úplatne poskytnutý kapitál podniku, ktorý slúži na dosiahnutie prevádzkového 

hospodárskeho výsledku.  

Nck = N x K 

a súčasne N vypočítame: 

  VK     CK 

N = Nvk x ___________ + Nck x (1 – DSr) x ________   x  K 

        CK + VK    K + VK 

K = VK + CK 

resp.       K = Aktíva – dlhodobé a krátkodobé finančné investície 

kde Nck - náklady na celkový kapitál viazaný v podniku 

 K - používaný kapitál v podniku 

 N - vážená priemerná miera kapitálových nákladov v (%) 

 Nvk - náklady na vlastný kapitál v % (očakávaná výnosnosť VK) 

 Nck - náklady na cudzí kapitál v % (úroková miera) 

 CK - zúročené cudzie finančné zdroje podniku 

 VK  - vlastný kapitál podniku 

 

Tabuľka č. 3.4 Výsledky príkladu z tabuľky č. 3.3 

 Hospodársky výsledok EBT  2 733 883 

 Reálna daňová sadzba DSr 19,87% 

 Daňová sadzba DS  22% 

 Výnos pre majiteľa Vre 5% 

 Úroková sadzba Us  7% 

 Náklady na vlastný kapitál Nvk 3,65% 

 Náklady na cudzie zdroje Nck 1,48% 

 Náklady na kapitál v % WACC 5,12% 

 Náklady na kapitál v € Nk  1 649 560 

 Hospodársky výsledok po zdanení NOPAT 2 190 642 

 Economic Value Aded EVA 541 082 

 

Z výpočtu možno vidieť, že hodnota EVA je kladná. Z toho možno usudzovať, že podnik má  

potenciál na vyprodukovanie prostriedkov na úhradu ceny kapitálu, vloženého veriteľmi do podniku. 

To znamená súčasne vnútorná hodnota podniku rastie. Príčiny prečo je hodnota záporná sú dané: 

 daňovým zaťažením podniku (22% daň z príjmu, je potrebné dať pozor na pripočítateľné 

a odpočítateľné položky), 

 kladný a dostatočne vysoký prevádzkový hospodársky výsledok. 
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K podrobnejším výsledkom by sa dospelo rozborom obidvoch ukazovateľov. Analýzou ukazovateľa sa 

dá zistiť , resp. nasimulovať optimálny stav pre podnik a usmerniť celé jeho riadenie týmto smerom. 

 

b) Využitie EVA pri hodnotení efektívnosti investičných projektov 

Predpokladom a zárukou budúcej úspešnosti podniku je jeho efektívna investičná politika v 

smere modernizácie a obnovy majetku podniku. Možno konštatovať, že efektívnosť investície 

zabezpečuje rast hodnoty podniku a jeho vplyv sa odrazí aj v pozitívnom vývoji ukazovateľa EVA. 

Preto i hodnotenie efektívnosti investičných projektov smeruje k zvyšovaniu trhovej hodnoty 

podniku. Akým spôsobom je možné ukazovateľ EVA využiť pri hodnotení investičných projektov je 

uvedené v tabuľke č. 3.5. 

Východiskové údaje: Obstarávacia cena zariadenia je 5 mil. €. Investícia je zaradená na 1. odpisovej 

skupiny A, kde je životnosť zariadenia 4 roky, metodika odpisovania je rovnomerná. Predpokladané 

ročné prevádzkové náklady (materiál, služby, osobné náklady) sa odhadujú v 1. roku na 2 mil. €. V 

nasledujúcich rokoch postupne rastú od 10 % ročne. Investícia bude financovaná z nerozdeleného 

zisku, pričom sa očakáva 15% miera výnosu. Investícia spôsobí rast tržieb, ktoré dosiahnu hodnôt 

uvedených v tabuľke. 

Tabuľka č. 3.5 EVA a investičné prepočty, údaje sú v tis. € 

Položka 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Tržby 4 000 5 000 6 000 6 000 

Prevádzkové náklady bez odpisov 2 000 2 200 2 400 2 600 

Odpisy 800 1 400 1 400 1 400 

Zisk z investície pred zdanením 1 400 1 400 2 000 2 000 

Daňová sadzba 22% 22% 22% 22% 

Zisk z investície po zdanení (22 %) 1092 1092 1560 1560 

Investovaný kapitál (hodnota investície) 5 000 4 200 2 800 1 400 

Náklady na investovaný kapitál 750 643,5 429 214,5 

Ročná hodnota ukazovateľa EVA 342 448,5 1131 1345,5 

Diskontovaná hodnota EVA 297,39 417,49 1 015,74 1 165,85 

Diskont 1 2 3 4 

Výnos 15% 15% 15% 15% 

  

Súčasná hodnota ukazovateľa EVA rovná sa súčtu diskontovaných hodnôt EVA z tabuľky. V 

prípade, že porovnáme tento výpočet s výpočtom pomocou čistej súčasnej hodnoty NPV uvidíme, že 

výsledky by mali byť totožné. Preto možno konštatovať, že diskontovaná hodnota EVA je 

ekvivalentom čistej súčasnej hodnoty NPV. 

Interpretácia výsledkov 

a) Ukazovateľ EVA > 0. Investícia je pre podnik výhodná a efektívna. Poskytovateľom kapitálu 

prinesie požadovaný výnos a zároveň prispieva i k rastu hodnoty podniku. 
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b) Ukazovateľ EVA = 0. Z pohľadu riadenia nie je investícia pre podnik efektívna, pretože 

neprinesie rast trhovej hodnoty podniku, aj keď poskytovateľom kapitálu prinesie 

požadovaný výnos. 

c) Ukazovateľ EVA < 0. Investícia je v tomto prípade pre podnik neefektívna. Poskytovatelia 

kapitálu nezískajú požadovaný výnos z danej investície a jej prijatie nepovedie k zvýšeniu 

trhovej hodnoty podniku, ale spôsobí jeho zníženie. 

 

c) Využitie ukazovateľa EVA pri oceňovaní majetku podniku 

Oceňovanie majetku je dôležitá činnosť z pohľadu aktivít podniku pri jeho privatizácii, predaji, 

fúzii, alebo likvidácii. Stanovenie hodnoty podniku je preto dôležité, ale zároveň i ťažké. Minimálne je 

potrebné stanoviť súčasnú vnútornú hodnotu podniku a perspektívnosť odvetvia, v ktorom podnik 

pôsobí. Použitie EVA v tomto prípade, je zrejmé z príkladu. 

Položka 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Kapitál viazaný v prevádzkovej činnosti 
v tis. €  

150 000 158 020 190 000 200 000 215 000 

Prevádzkový hospodársky výsledok v tis. €   42,3 48,65 55,94 65 

Náklady na kapitál WACC   11% 12% 12% 14% 

Plánovaný PV   42 300 48 645 55 942 65 000 

PV po zdanení   22 265 26 755 30 768 35 750 

Kapitál viazaný v podniku   158 020 190 000 200 000 215 000 

Náklady na investovaný kapitál   17 382 22 800 24 000 30 100 

Hodnota ukazovateľa EVA   5 883 3 955 6 768 5 650 

Diskont   1 2 3 4 

VH = 150 000 5 300 3 153 4 817 23 895 

VH = 187 165         

 

d) Využitie ukazovateľa EVA v riadení ľudských zdrojov 

Ukazovateľ EVA môže tvoriť základ nového systému odmeňovania pracovníkov podniku, ktorý 

priamo zodpovedajú za prevádzkovú činnosť. Ich hodnotenie výkonnosti je úzko spojené s 

ukazovateľom EVA a tvorí základ pri vypočítavaní odmien v jednotlivých obdobiach. Týmto systémom 

sú pracovníci vhodne motivovaný k dosiahnutiu maximálnych ukazovateľov EVA vo vhodnom pomere 

vlastného a cudzieho kapitálu a tým efektívne prispievajú k rastu hodnoty podnikateľskej jednotky. 

Analýza ukazovateľa  EVA pomocou stromu riadenia (finančná mapa) 

Analýzu Evy si urobíme pomocou finančnej mapy, ktorá má dve vetvy. Jedna vetva je 

zameraná na riadenie nákladov a zisku a druhá na riadenie majetkovej a kapitálovej štruktúry  vo 

firme. Klasický model Du Pont nie je na túto analýzu  veľmi vhodný, pretože sa v ňom prelínajú 

prevádzková výkonnosť firmy s finančnou politikou. Preto je lepšie použiť model INFA, ktorý od seba 

striktne oddeľuje tvorbu výkonnosti od spôsobu delenia produkcie firmy. Súčasne je monitorovaná 

finančná stabilita firmy. INFA je mapou súvislostí ukazovateľov finančnej výkonnosti firmy. 
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Obrázok č. 3.30 Finančná mapa a ukazovateľ EVA 

Analýza ukazovateľa EVA pomocou modelu INFA 

Zo schémy je zrejmé, že situácia v širšom a užšom okolí firmy, rovnako ako aj situácia vo 

vnútri firmy sa premieta do jej účtovných výkazov. Údaje z týchto výkazov sú veľmi dôležitým 

východiskom pre prepočet a analýzu ekonomického zisku. Je dôležité sústrediť sa na optimalizáciu 

činnosti firmy ako celku, aby jej produkčná sila bola čo najväčšia a pri delení produkcie firmy dostali 

vlastníci čo najväčší podiel. Podmienkou zachovania životaschopnosti firmy je jej dostatočná finančná 

stabilita, schopnosť včas uhradiť svoje záväzky voči stakeholderom ( veriteľom, zamestnancom, 

dodávateľom). Preto je potrebné riziká ( rf, rLA, r obchodné, r fin, r finstab) minimalizovať.  

Analýza ukazovateľa EVA sa dá znázorniť v nasledovnej schéme – obrázok č. 3.31. 
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Obrázok č. 3.31 Model INFA a ukazovateľ EVA 

Všetky faktory, ktoré pôsobia na ROE a re môžeme považovať za faktory, ktoré ovplyvňujú 

hodnotu firmy. Základom je, aby hodnota firmy sa zvyšovala. To je možné zabezpečiť rastom 

produkčnej sily firmy ( ROA ). O tom rozhoduje to, aké aktíva firma vlastní a akým spôsobom ich 

dokáže zhodnotiť. 

Príklad reportu s použitím spread 

V príklade je znázornený reportingový model, ktorý využívajú niektoré firmy na Slovensku ale 

aj v ČR k hodnoteniu situácie vo firme. Postavený je na ukazovateli EVA a jeho výpočtu pomocou 

spread. Podrobnejší rozklad ukazovateľa je na nasledovnom obrázku, kde je monitorovaný vplyv 

hýbateľov na jeho výsledok. 

 

Obrázok č. 3.32 Spread a ukazovateľ EVA 
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Obrázok č. 3.33 Spread a ukazovateľ EVA 
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Analýza EVA pomocou EBIT a WACC 

Model analýzy EVA pomocou EBIT a WACC je nasledovný: 

 

Obrázok č. 3.34 Spread a ukazovateľ EVA 

Tento model sa dá ďalej rozvíjať a členiť na nižšie organizačné stupne, čím sa získa dokonalý 

prehľad o vplyvoch pôsobiacich na tvorbu hodnoty firmy, odkiaľ je možné nájsť a vymedziť aj 

zodpovednostné okruhy pre zvýšenie motivácie pracovníkov. Ako vyzerá komplexný model riadenia 

firmy a ako ho využiť v riadení je uvedené  nasledovnej schéme – obrázok č. 3.35. 

 

 

Obrázok č. 3.35 Komplexný model EVA 
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Model znázorňuje strategický riadiaci systém na báze ukazovateľa EVA. Má dve vetvy. Jedna 

vetva je nákladová a druhá majetková. Obidve vetvy vykazujú vplyv na celkový výsledok firmy. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o mapa riadenia výkonnosti firmy na báze EVA, sú tu uvedené aj 

jednotlivé vplyvy formou farebných značiek. Nepriaznivý vplyv značí značka červená, priaznivý je 

označený zelenou značkou. Zároveň je uvedená aj hodnota ukazovateľa. 

Manažéri na základe uvedeného modelu sú schopní okamžite reagovať na podstatné 

záležitosti vo firme. Je to výborná predstava pre vedenie spoločnosti, predstavenstvo alebo 

riaditeľskú radu na diskusiu, kam smerovať firmu. Z nasledovného modelu okamžite identifikujú 

problémy v oblasti vlastného imania, ktoré súvisia s vyprodukovaným krycím príspevkom. Zároveň 

model poukazuje na problémy v splatných záväzkoch a taktiež nákladoch na cudzie zdroje. Splatné 

záväzky a problémy s ich nedodržiavaním sa okamžite odrazia v nepriaznivom stave čistého majetku. 

Vedenie potom môže prijať rad opatrení a akčných plánov s vymedzením termínov na ich splnenie a 

zodpovednostných okruhov napríklad metódou riadenia podľa cieľov MBO. Nasledovná strategická 

mapa EVA / Management zároveň ohodnocuje stav ukazovateľov aj bodovo. Súčet vyprodukovaných 

bodov môže byť základom pre systém odmeňovania. 

Červeno označené polia s oranžovou šípkou ukazujú nedostatky vo firme. Ďalšími dôležitými 

bodmi sú tzv. koncové polia. Možno ich rozdeliť na tri skupiny. Prvá skupina charakterizujú výstupy z 

plánovacieho alebo účtovného systému firmy doplnené marketingovými informáciami o produktoch 

a zákazníkoch. Týka sa predovšetkým skupiny VÝNOSY. Do tejto skupiny patrí ešte aj manažérska 

výsledovka, ktorá sa zostavuje podľa vzoru neúplných kalkulácií doplnené o časť nepriamych 

nákladov riešenú metodikou Activity Based Costing / Management.  

Druhú skupinu tvoria údaje týkajúce sa majetku firmy a výnosnosti kapitálu. tieto sa čerpajú 

taktiež z plánovacieho a účtovného systému firmy. Firmy by však mali s väčším zreteľom tvoriť 

bilančné pohľady na majetok a kapitál a neobmedzovať sa len na klasickú štruktúru súvahy ale v 

niektorých významných položkách a to najmä pohľadávky z obchodného styku, zásoby, záväzky s 

obchodného styku a niektoré významné položky neobežného majetku rozšíriť už v tomto výkaze. Tak 

výrazne zvýšia riadiacu schopnosť firmy. 

Tretiu skupinu tvoria tzv. konštanty alebo koeficienty, ktoré predstavujú predovšetkým 

vyjadrenie rizika - riziko na trhu, prémia za riziko spoločnosti, beta koeficient, atď. Schéma rozkladu 

vetvy ziskovej (nákladovej) a majetkovej (náklady na kapitál) je uvedená na obrázku. Odtiaľ je zrejmý 

aj postup výpočtu jednotlivých ukazovateľov. 

Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva plánovací systém. Keď nemáme ciele, tak vlastne 

nevieme ako kontrolovať. To neznamená, že musíme plánovať všetko a detaile ale podobne ako pri 

Balanced Scorecard postačuje sa zamerať na najdôležitejšie ukazovatele, ktoré posúajú firmu vpred. 

V nasledovnom modeli je znázornená štruktúra cieľov a prvkov, ktoré sú predmetom hodnotenia.  

K jednotlivým ukazovateľom je možné ihneď pripojiť akčné plány s okruhom zodpovedností a 

motivačných faktorov. Firmy si na tento postup ešte nezvykli ale postupne sa začína presadzovať 

formou Balanced Scorecard (BSC). Treba si však uvedomiť, že toto nie je systém BSC v jeho klasickej 

podobe perspektív ale systém riadenia zvyšovania hodnoty firmy na báze EVA. Týmto dostáva riadiaci 

systém zmysel a praktické využitie. Samozrejme v tomto členení možno postupovať ďalej, pretože 
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bez dobrej manažérskej výsledovky nemusíme dospieť k výsledkom s vysokou vypovedacou 

schopnosťou. 

 

3.5 Hodnota podniku 
 

Hodnotu podniku možno v súčasnosti považovať za vrcholový cieľ podnikateľsky 

orientovaných subjektov. Existuje rad metód, ktoré ju umožňujú vypočítať.  Najpoužívanejšia je 

metóda Economic Value Aded, o ktorej bolo zmienené v predchádzajúcej časti. Výsledok hodnotenia 

pomocou tejto metódy podľa Shareholder-Value možno vyjadriť nasledovne: 

 

 

Obrázok č. 3.36 Tvorba hodnoty podniku 

Ako túto hodnotu udržať a zdvihnúť? To jedna z hlavných úloh controllingu. Pre controlling z 

toho vyplýva rad opatrení ako napríklad: 

 zvýšenie miery zisku na základe zlepšení v oblasti nákladov a výnosov, 

 zvýšenie objemu obchodov, u ktorých je interné zúročenie vyššie, ako náklady na kapitál, 

 zníženie daňovej sadzby cash flow, 

 zníženie nákladov na kapitál, 

  atď. 

Základnú veličinu, ktorá ovplyvňuje hodnotu firmy možno nazvať ako Shareholder-Value – 

SHV. Na SHV vplýva rad faktorov, ktoré možno ovplyvňovať a merať prostredníctvom meradiel: 
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Meradlo, ukazovateľ Vzťahová veličina 

SPREAD Ekonomický zisk, vlastné kapitálové náklady 

DFC (discounted cash flow) Časová hodnota peňazí 

FCF (free cash flow) Finančné pohyby, platby, likvidita 

 (Beta – Risikofaktor) Operatívne a finančné riziko 

Kapitál – viazaný alebo uvoľnený Potreba kapitálu 

PRÍLEŢITOSŤ Moţnosti budúceho rozvoja, šance, perspektíva 

 

Prínosy „Inteligentného reportingu“ a nového MIS. 
 

Reporting v súčasnosti prežíva vďaka informačným technológiám búrlivý rozvoj. Postupne  sa 

upúšťa od klasických tabuľkových foriem a starých zvyklostí v hodnotení firmy a prechádza sa na 

kvalitatívne vyššiu úroveň. Z toho dôvodu už sa nejedná len o kvalitné softvérové zabezpečenie, ale aj 

o kvalitné poradenstvo ako na to. V podstate každý jeden softvér umožňuje získať kvalitný reporting, 

ale je tu na mieste otázka, či je to práve ten, ktorý manažéri potrebujú. 

Na základe skúseností doporučujeme nasledovný postup pri výstavbe dasbordovských 

aplikácií a reportingových systémov na úrovni top manažmentu: 

1. Analýza súčasného stavu firmy z pohľadu tvorby jej hodnoty a životaschopnosti. 

Zadefinovanie východiskového bodu a zafixovanie súčasnej východiskovej pozície. 

2. Prehodnotenie poslania firmy alebo iného typu organizácie a zadefinovanie vízie na 3 až 5 

rokov dopredu z pohľadu majiteľov, zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov.  

3. Zostavenie strategickej mapy a definovanie strategických cieľov. 

4. Výber nástrojov a metód na monitorovanie a kvantifikovanie strategických cieľov 

(hodnota firmy, projekcia likvidity, projekcia vývoja výnosov, nákladov a zisku, metodika a 

nástroje na sledovanie ziskovosti zákazníkov, výpočtov podielu na trhu, vyhodnocovanie 

spokojnosti zákazníka, monitorovanie nákladovosti procesov, systém učenia sa rastu, 

sledovania spokojnosti zamestnancov, atď.). 

5. Zostavenie DFCF modelu pre stanovenie hodnoty firmy a reportingový systém na jej 

monitorovanie. Hodnota firmy na báze EVA a WACC. (Marketingový a finančný plán).  

6. Projekcia vývoja ukazovateľov stanovených strategickou mapou na obdobie cca 5 rokov a 

zavedenie do tabuľky BSC – hodnotenie cieľov. 

7. Spracovanie akčných plánov a metodiky ich vyhodnocovania. 

8. Kvalitný reportingový systém s hodnotiacimi správami v tvare – tabuľka, graf, trend, 

objektové zobrazenie, podporné rozhodnutia a vyhodnocovanie stavu. Vyhodnocovanie 

ukazovateľov pyramidálnym rozkladom EVA až po úroveň krycích príspevkov na 

zákazníka. Strom riadenia EVA. Controlling rozpočtu, krycích príspevkov, úrovne 

organizácie, optimalizácie procesov a spokojnosti zákazníka. 

9. Zadefinovanie základných reportov pre vyhodnocovanie a monitorovanie vývoja. 
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Controllingový reporting a záujmové skupiny podľa informácií 

Controllingový reporting slúži predovšetkým pre potreby vrcholového vedenia podniku. O 

informácie z controllingu však môžu mať záujem rôzne skupiny, napríklad tak ako to ukazuje tabuľka. 

Tabuľka č. 3.3 Záujmové skupiny a požiadavky na informácie 

Záujmové skupiny Druh informácií, príp. dokumentu 

Vedenie podniku    zabezpečenie vlastnej pozície 

   zabezpečenie príjmov 

 informácie o majetkovej a finančnej situácii a 

výnosoch 

 

Vlastníci    dosiahnutie a rozdelenie zisku 

   zvýšenie majetku 

 

Zamestnanci    zabezpečenie pracovných miest 

   lepšie výsledky a mzdový rast 

   zabezpečenie sociálnych istôt a dôchodkov 

 

Veritelia    prehľad o majetkovej a finančnej situácii 

a o výnosoch 

   zamedzenie rozdelenia zisku 

 

Dodávatelia    posúdenie platobnej schopnosti a existencie 

 

Zákazníci    zabezpečenie zásobovania 

   zabezpečenie údrţby a opráv 

   zabezpečenie garancií 

   stabilita a preţitie 

 

Štát    príjmy z daní a odvodov 

 

Verejnosť    vývojové trendy zamestnávateľov, daňových 

poplatníkov 

   dodrţiavanie zákonov a predpisov 

 

 

Value Management a controlling so svojimi požiadavkami 

Podstata hodnotového manažmentu spočíva v tom, že majitelia, ako vlastníci kapitálu, majú 

svoje požiadavky a tými sú najmä výnos a zachovanie hodnôt. Tieto ich požiadavky je možné 

zabezpečiť najmä dobrým hodnotovým manažmentom orientovaným cez investície na zvyšovanie 

hodnoty podniku so súčasným zabezpečením návratnosti a tým zvýšenie jeho hodnoty. Táto úloha sa 

rieši pomocou free cash flow (FCF) alebo diskontovaného free cash flow (DFCF).  
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Požiadavky: 

 

Value Management: 

 

 

 

 Diskontované Free Cash Flow 
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Návratnosť 

Zachovanie hodnôt 

Hodnota podniku 

Zvýšenie hodnoty 
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4 Controlling v štátnej správe a neziskových organizáciách 
 

 Vo verejnej správe a neziskových organizáciách nie sú na strane výnosov tržby za výrobky, 

služby alebo tovar, ale dotácie z rozpočtu verejných financií. Ak ale existujú nejaké vlastné tržby, 

napr. z rôznych poplatkov, potom majú len doplnkových charakter.  

Napriek tomu majú aj tieto organizácie svoje produkty a procesy a ich náklady sa dajú 

finančne vyjadriť Na miesto finančných výnosov je potrebné použiť mäkké metriky hodnotenia 

a finančné výnosy nahradiť vhodným ocenením vecných prínosov. 

Controlling sa sústreďuje na produkty a to ako: 

 súbor činností s definovaným výstupom, 

 merateľný obyčajne nefinančnými jednotkami. 

a procesy, ktoré súvisia s realizáciou produktov ako procesy: 

 čerpajúce náklady priamo, 

 čerpajúce náklady nepriamo, ako spotrebu času úradníka a zákazníka. 

Z toho dôvodu tu na význame naberá procesná analýza a kalkulácie nákladov na časové 

jednotky. Ucelená metodika controllingu v tejto oblasti chýba a v podstate sa dá dnes obsiahnuť iba 

dvoma základnými princípmi a to: 

 princíp substitúcie, ktorý sa využíva vtedy, ak je na trhu podobná alebo rovnaká služba za 

primeraný poplatok (napr. sociálne a psychologické poradenstvo, advokátske služby a pod.), 

 princíp nevynaložených nákladov (škody v dôsledku dopravných nehôd versus náklady na 

výstavbu novej križovatky a pod. 

Ak nahradíme výnos v reálnych peňažných jednotkách náhradným ocenením formou úžitku 

alebo úbytku a tento premeníme na hodnotové jednotky, môžeme znova pracovať vo finančnom 

vyjadrení. Podstatná je ale metodika, ktorá umožní prvé ocenenie. 

 V štátnej správe je väčšina nákladov fixných, preto je niekedy problém ohodnotiť náklady 

napríklad na výkon správneho úkonu. Práve preto je tu vhodné využiť napríklad metódu hodinových 

režijných paušálov.  

 Vhodným riešením je aj vyjsť z nákladovej stránky procesov a týmto prispôsobiť stránku 

výnosovú. Vhodnou metodikou v tejto oblasti je tzv. CBA analýza (Cost-Benefit-Analysis). 
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4.1 Nákladovo-výnosová analýza ako metóda hodnotiaca projekty verejnej 

správy 
 

 Nákladovo-výnosová analýza – CBA analysis (analýza úžitkov a úbytkov) je analýza, ktorá 

umožňuje zistiť a odkontrolovať efektivitu verejno-prospešných činností. Založená je na sledovaní 

nákladov (úbytkov) a prínosov, ktoré daný verejno-prospešný projekt prinesie. Je veľmi užitočná tam, 

kde nie je možné posúdiť efektivitu projektov. 

Problematika hodnotenia verejno-prospešných projektov zahŕňa niekoľko otázok ohľadom 

jeho vymedzenia ako aj procesu investovania. Zmyslom verejno-prospešný projektu nie je 

maximalizácia zisku, resp. čistého cash flow investora, ale zvýšenie úžitku akýchkoľvek subjektov. T. 

z., že nás bude zaujímať aj úžitok iného, ako investičného subjektu. Verejno-prospešné projekty sú 

veľmi často projekty realizované za účelom efektov tak nefinančných hmotných, ale veľmi často aj 

nehmotných. dosahujú teda určitý spoločenský efekt.  

Cieľ investície a ich hodnotenia môže byť odpoveď na otázky: 

 Je investícia zmysluplná? 

 Ktorý z investičných projektov je najlepší? 

 Realizácia projektu by mala priniesť viac pozitív ako negatív. 

 

Analýza nákladov a prínosov 

Sú známe tieto oblasti hodnotenia projektov a to: 

 Projekty hodnotené v komerčnej sfére – ich hodnotenie je ľahšie a prepracovanejšie. 

 Projekty so spoločenskými efektmi – ich hodnotenie je náročnejšie, pretože investora musí 

zaujímať aj prospech ostatných subjektov, ktorých činnosť projekt ovplyvní. Pri hodnotení 

verejných zákaziek hodnotíme často nefinančné efekty a často aj nemateriálnej povahy. 

Pri verejno-prospešných projektoch hodnotíme tak pozitíva ako negatívna a z toho dôvodu ich 

musíme vedieť nielen poznať ale aj agregovať. CBA–Cost – Benefit Analysis je metodickým nástrojom, 

ktorý slúži k hodnoteniu projektov verejnej sféry a obsahuje postup riešenia zmienených projektov. 

CBA – podstata metódy 

CBA – Costs&Benefits Analysis, alebo analýza nákladov a prínosov odpovedá na otázky: 

 Čo komu investičný projekt prinesie? 

 Čo komu investičný projekt zoberie? 

 Dopady sa potom agregujú a prevedú na hotovostné toky a následne sa urobia potrebné 

výpočty a rozhodnutia. 

 V prípade viacerých projektov je možné urobiť poradie hodnotených projektov. 

 V prípade CBA sa nejedná o typicky účtovné náklady, ale skôr sa jedná o akési úbytky, alebo 

negatívne dopady projektu. 

 CBA je systematický postup ako robiť hodnotenie projektov. 
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CBA analýza – základné pojmy 

 Pri CBA analýze sa stretávame s týmito základnými pojmami: 

 

 Cost – náklady, úbytky, negatívne dopady na skúmané subjekty. Záporné efekty plynúce z 

investície. 

 Benefits – prínosy, pozitívne dopady na skúmané subjekty. Pozitívne efekty plynúce z 

investície. 

 Hotovostný tok (Cash Flow) – tok vo finančnom vyjadrení, ktorý môže mať povahu príjmu 

alebo výdaja. 

 Čistý hotovostný tok (Net Cash Flow) – rozdiel záporných a kladných hotovostných tokov. 

 Efekty plynúce z investície -  všetky dopady na skúmané subjekty, ktoré realizácia investície 

prináša. Môžu byť povahy finančnej aj nefinančnej. Ich pozitívna povaha je Benefit a 

negatívna Cost. 

 Kriteriálne ukazovatele -  plnia funkciu kritéria pre rozhodovanie, či je projekt zmysluplný 

alebo nie. 

Pri spracovaní projektov CBA navrhujeme nasledovný postup: 

1. Definícia podstaty projektu. 

2. Vymedzenie štruktúry benefitov. 

3. Popis rozdielov medzi investičným a nulovým variantom. 

4. Určenie a kvantifikovanie všetkých relevantných Cost & Benefit pre všetky životné fázy 

projektu. 

5. Vyčlenenie doplnkových (neoceniteľných) Cost a Benefit a ich popis. 

6. Prevedenie oceniteľných Cost a Benefit na hotovostné toky. 

7. Stanovenie diskontnej sadzby. 

8. Výpočet kriteriálnych ukazovateľov. 

9. Urobenie analýzy citlivosti. 

10. Posúdenie projektu na základe vypočítaných kriteriálnych ukazovateľov, neoceniteľných 

efektov a citlivostnej analýzy. 

11. Rozhodnutie o prijateľnosti investície a je financovaní. 

Definícia podstaty CBA projektu 

 Objektom skúmania CBA je  investičný zámer (projekt, akcia). Potrebné projekt pomenovať a 

zodpovedať nasledovné otázky: 

 Čo je predmetom investície? Aký hmotný, či nehmotný majetok bude v rámci prípravy 

projektu nadobudnutý? 

 Kde a ako sa bude realizovať investícia? (lokalizácia investície, etapizácia, technické, 

organizačné a finančné zabezpečenie investičnej fázy). 

 Aké produkty (služby, výrobky) by mala investícia zabezpečovať (štruktúra výstupov). 

 Aké sú predstavy investora o prevádzke investície (ľudia, obežný majetok, technické, 

organizačné a finančné zabezpečenie prevádzkovej fázy)? 
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 Aké budú fázy projektu a ako dlho budú trvať? 

CBA projekt zahŕňa niekoľko fáz: 

 Predinvestičná fáza – obdobie prípravných prác, v ktorom sa projekt pripravuje a rozhoduje 

o jeho realizácii. Sú tu náklady na projektovou dokumentáciu, administratívne náklady 

spojené s prípravou projektu, náklady na ekonomické štúdie a hodnotenie investičného 

zámeru.  Všetky príjmy a výdaje, ktoré vzniknú v tomto období sú irelevantné pri 

posudzovaní zmysluplnosti investície a nesmú ovplyvniť jej hodnotenie. Sú to v podstate 

utopené náklady, ktoré musí investor vydať bez ohľadu na to, či investícia sa realizuje alebo 

nie. 

• Investičná fáza – obdobie od začiatku investičnej výstavby projektu až po zahájenie 

prevádzky. Tu silne prevyšujú výdaje nad príjmami. 

• Prevádzková fáza – obdobie od zahájenia prevádzky projektu do doby jeho ukončenia, alebo 

životnosť projektu. Tu musia príjmy (benefit) prevyšovať nad výdajmi (cost). Za túto dobu by 

mali byť príjmy  vyššie a v dostatočnej miere prevážiť výdaje tak, aby bol projekt priechodný. 

• Fáza poprevádzková (likvidačná) – v tomto období sa projekt už neprevádzkuje, ale ešte 

môže ovplyvniť tak príjmy ako výdaje. Tieto výdaje sa do investície ale na rozdiel od fázy 1 

musia zahrnúť. Príkladom môžu byť výdaje na likvidáciu zariadení. 

• Zdroje informácií: investor, technická dokumentácia, prevádzková dokumentácia a pod. 

 

CBA – vymedzenie zainteresovaných subjektov 

Ide v podstate o definovanie všetkých benefitov, príp. čo komu projekt berie. Výsledkom by 

mal byť štruktúrovaný zoznam subjektov, pre ktoré budeme zisťovať dopad projektu. Subjekty pre 

potreby CBA možno všeobecne rozdeliť nasledovne: 

 domácnosti 

 podniky 

 municipálne subjekty 

 štát 

 ostatné organizácie. 

 Je potrebné vyselektovať všetky subjekty, na ktoré bude mať projekt dopad. 

Ako príklad možno uviesť  obec, ktorá chce realizovať multifunkčné komunikačné centrum v bývalom 

objekte základnej školy, ktorý je nevyužitý a rozpadáva sa. Postup CBA by bol potom nasledovný: 

 Vymedzenie subjektov, ktorých sa projekt dotkne. Je to: obec XY, okolité obce, podnikatelia 

pôsobiaci v obci a jej okolí, podnikateľské subjekty v okolitých obciach,  X % domácností, Y 

počtu turistov, Z neziskových organizácií, štát, okolité štáty. 

 Zoznam subjektov relevantných z hľadiska investora: obec XY, obyvatelia obce, obyvatelia 

okolitých obcí, podnikatelia v obci, ostatní podnikatelia v okolí, turisti. 

 Poskytovateľa dotácií zaujíma dopad na nasledovné subjekty: domácnosti v štáte, podniky, 

verejnú správu a ostatné organizácie v SR. 
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 Zlúčenie zoznamu A a B do jedného: domácnosti, podniky, orgány verejnej správy, ostatné 

organizácie v SR, turisti. 

 Prienik zoznamu  z kroku 1 a z kroku 3: obec xy, ostatné obce, podnikatelia v obci a okolí, 

90% domácností regiónu, 1000 turistov, štát. 

Riešenie CBA spočíva v zostavení nulového variantu, t. j., ako by bežali procesy, keby sa projekt 

nerealizoval  a investičného variantu, ktorý predpokladá sa, že investícia nebude realizovaná. Pri 

hodnotení  projektu nás zaujímajú rozdiely medzi týmito dvoma variantmi a určujeme tzv. dôsledky 

alebo prírastky investície (tzv. prírastková metóda hodnotenia). Rozdiely nás zaujímajú preto, lebo 

sledujeme všetky dôsledky – efekty (prírastky, úbytky) spôsobené investíciou. Do efektov nemôžeme 

zahrnúť všetky príjmy a výdaje, ktoré budú beneficienti realizovať v prípade investičného variantu, 

ale len tie, ktoré by sa v prípade nulového variantu nerealizovali. 

Kvantifikácia Cost & Benefits projektu 

V tomto kroku už poznáme všetkých beneficientov a vieme ako by vypadali v prípade 

nulového a investičného variantu. Vieme si už predstaviť, v čom je situácia rozdielna v prípade oboch 

variantov. Treba si uvedomiť, že aj keď poznáme beneficientov, nie je možné niektoré C&B kalkulovať 

za predpokladu jedného možného vývoja a ostatné za odlišných predpokladov, preto je potrebné 

urobiť predchádzajúci krok čo najdôslednejšie a nasledovné úvahy s týmto krokom neustále 

konfrontovať. 

CBA – použitie prírastkovej metódy 

V CBA je výsledná hodnota pre daný subjekt kalkulovaná len výslednou zmenou daného C&B 

(prírastku alebo úbytku). Ak je výsledná hodnota pre daný subjekt kladná, ide o prínos, ak je výsledný 

efekt záporný ide o úbytok. 

Členenie Costs & Benefits 

Prírastky alebo úbytky v  C&B nemusia mať nevyhnutne peňažnú formu. Okrem týchto 

rozdielov je vhodné C&B členiť aj podľa iných hľadísk, ako napr.: 

Podľa subjektu, ktorého sa C&B dotýka, dopad na: 

• štát (dopad na štátny rozpočet) 

• municipálnu sféru (dopad na obec, obce, kraj, okres) 

• podnikateľské subjekty 

• ostatné organizácie (NO, združenia, spolky, zväzy a pod.) 

• obyvateľstvo. 

Podľa fázy života projektu, do ktorého časovo C&B spadajú, ich možno rozdeliť na: 

• predinvestičná fáza 

• investičná (výstavbová) fáza 

• prevádzková fáza 

• poprevádzková fáza. 

Členenie podľa vecnej povahy C&B: 
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• hmotnej povahy 

• nehmotnej povahy 

• finančnej povahy 

Podľa schopnosti vyjadriť C&B v kvantitatívnych jednotkách: 

• kvantifikovateľné 

• nekvantifikovateľné 

Podľa jednoznačnosti príčinnej súvislosti C&B s investičným projektom:: 

• priamo plynúce z projektu 

• nepriamo plynúce z projektu. 

 Dôležité je, aby sme nezabudli ani na jeden relevantný vplyv na projekt a to či už pozitívny 

alebo negatívny a ovplyvňujú niektorého beneficienta, ale aj opačne, aby sme nezahrnuli do 

prepočtov hotovostných tokov analýzy také C&B, ktoré síce plynú z projektu, ale nezasahujú 

žiadneho beneficienta z výsledného zoznamu. 

Dôležité si je taktiež uvedomiť si, do ktorej fázy životného cyklu C&B spadajú a to: 

 kvôli prepočtom ukazovateľov (predinvestičná fáza, investičná, atď.) 

 nevyhnutnosť sa rozhodnúť pre to, či sú alebo nie sú relevantné z hľadiska investície (napr. 

nevyhnutné výdaje v predinvestičnej fáze, tzv. utopené výdaje alebo náklady) 

 z manažérskeho hľadiska je potrebné oddeliť C&B v etape výstavby a prevádzky, resp. 

poprevádzkové efekty. 

Najlepšia je situácia, ak C&B sú finančného charakteru.  Finančné Benefits sú akékoľvek pozitívne 

hotovostné toky plynúce z realizácie investície (vstupné poplatky, platby za tovar, služby a pod.). 

Finančné Costs  majú podobu akýchkoľvek výdajov (mzdy, materiál, investičné výdaje apod.) 

 Pri hodnotení projektu (investičného zámeru) nesmieme zabudnúť na niekoľko základných 

prístupov: 

 Neustále kontrolovať, či niektorý Benefits u konkrétneho subjektu nevyvoláva Costs u iného 

beneficienta a pokiaľ je tomu tak, je potrebné obidva efekty zahrnúť do analýzy. 

 Pozor na duplicitné zahnutie efektov do analýzy CBA. 

 Preveriť si, či odhady výšky a štruktúry všetkých C&B sú konzistentné s identickým nulovým, 

resp. investičným variantom. 

Nevyhnutné je dať pozor aj na konzistenciu predpokladov , ako napríklad: 

 Nemôžeme zároveň predpokladať, že investícia prinesie investorovi príjmy z predaja určitého 

zariadenia a zároveň z jeho prenájmu, lebo nie je možné tieto aktivity urobiť naraz. 

 Oddelenie neoceniteľných Costs&Benefits a ich slovný popis. 

 Vyjadrenie hlavných C&B v peňažnej podobe je základnou podmienkou kriteriálnych vstupov 

CBA. Preto sa musíme snažiť, čo najobjektívnejšie tieto C&B vyjadriť. Sú ale niektoré C&B, 

ktoré nie sú podstatné, ale je potrebné ich okomentovať, tak je to veľmi vhodné urobiť. 
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 Preto je vhodné rozšíriť túto metódu CBA aj o nové modernejšie hodnotenie investičných 

projektov formou fuzzy analýzy, ktoré sú ukážeme neskôr. Tu je možné vyjadriť všetky vplyvy 

aj keď nie je možné ich kvantifikovať a rozhodnúť sa, či tento investičný projekt zrealizujeme 

alebo nie. 

 Ak už poznáme všetky C&B a beneficientov, je potrebné ich previesť do podoby príjmov a 

výdajov, čiže hotovostných tokov. Väčšina už je v tejto podobe, ale existuje aj tak skupina faktorov, 

ktorú bude potrebné ešte previesť na hotovostné toky. V prípade, že existuje trh, ktorý by stanovoval 

cenu takýchto produktov, môžeme využiť priame ocenenie na základe trhovej ceny. No v mnohých 

prípadoch u verejných projektov to nie je možné. Napr. čistota ovzdušia, nižšia hlučnosť v mieste 

bydliska, nižšia úrazovosť alebo nehodovosť na cestách a pod. Preto sa na ich ocenenie používajú 

rôzne prístupy: 

 Tieňové ceny.  Tieňové ceny sú jednou z možností ako oceniť majetok. Podstatou tohto 

ocenenia sú náklady ušlých príležitostí (oportunitné náklady výroby alebo spotreby 

oceňovanej komodity. Príklad: Obec chce zrekonštruovať križovatku a urobiť kruhový objazd 

s úmyslom znížiť počet nehôd na tejto križovatke. 

 Náhradné trhy. Pri tomto ocenení sa snažíme ohodnotiť efekt odvodením od ceny aktíva, 

ktorý na trhu už existuje. Príklad: Vplyvom investície sa znížila hladina hluku v obytnej štvrti. 

Efekt zníženia hlučnosti oceníme nasledovne: Efekt 1 domácnosti bydliacej v odhlučnenej 

oblasti v € = ročný nájom v lokalite s adekvátne nižšou úrovňou hluku – ročný nájom v inak  

podobnej oblasti s pôvodnou hladinou hluku. Tu je dôležité, aby oceňovaná lokalita a 

podobná lokalita, podľa ktorej oceňujeme, boli čo najviac podobné. 

 Nominálne a reálne vyjadrenie hotovostných tokov. Pri vyjadrení cash flow je potrebné sa 

rozhodnúť, či do prepočtov zahrnieme alebo nezahrnieme vplyv inflácie, teda či budeme 

vyjadrovať toky v nominálnej hodnote, teda s vplyvom medziročného pohybu cien alebo v 

podobe reálnej, teda v stálych cenách. 

Ďalším dôležitým parametrom CBA analýzy je diskontná sadzba. Diskontná sadzba je výnosová 

miera, ktorú ponúkajú z hľadiska rizika zrovnateľné investičné alternatívy. Teoreticky vyjadruje 

najlepší možný výnos alternatívnej investície k investícii hodnotenej, t.j. že výnos by mal byť 

dosiahnutý pri rovnakom riziku. Ide teda o výnos z investovanej čiastky o ktorý prídeme, ak budeme 

posudzovaný projekt realizovať tým, že nebudeme realizovať alternatívnu investíciu. Diskontná 

sadzba slúži k prevodu budúcej hodnoty hotovostných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou 

diskontovania. 

Nominálna a reálna diskontná sadzba 

 Vzťah medzi nominálnou a reálnou diskontnou sadzbou možno vyjadriť nasledovne: 

Reálny CFt = Nominálny CFt /( (1 + Ik)^T) 

 kde  reálny CFt – reálny hotovostný tok v období T 

  nominálny CFt – nominálny hotovostný tok v roku T 

Ik – inflačný koeficient od obdobia 0 do obdobia T. 

 

 Reálna disk. sadzba =( (1+nomin. disk. sadzba) /(1 + Ik))-1 
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za predpokladu, že je hodnota inflačného koeficientu v období 0 a T rovnaká. 

Ak by sa hodnoty inflačného koeficientu v obdobiach líšili, vzorec upravíme nasledovne: 

                            Nominálny CFt 

 Reálny CFt = ______________________________ 

                         (1 + Ik1)x(1 + Ik2)x...x(1 + Ikn) 

 

                           Nominálna disk. sadzba 

 Reálna dis. sadzba = ___________________________ 

                           (1 + Ikn) 

Výpočet ukazovateľov CBA analýzy 

 Výpočet odpovedá na otázku, čo komu investícia prinesie a čo komu investícia vezme. 

Ukazovatele hodnotenia projektu sú: 

 Súčasná hodnota PV 

 Čistá súčasná hodnota NPV 

 Vnútorné výnosové percento IRR 

 Doba návratnosti 

 Index rentability  

 

Súčasná hodnota PV 

Súčasná hodnota PV je súčet všetkých hotovostných tokov (cash flow) plynúcich z investície 

prevedených na súčasnú hodnotu. Prevod sa robí tzv. diskontovaním, t. j. očistenie budúcich tokov o 

alternatívne náklady kapitálu vyjadrené diskontnou sadzbou. Súčasná hodnota PV je potom prevod 

budúcej čiastky na cenu zodpovedajúcu dnešku.  

Prepočet: 

                    PVCFt = CFt x diskontný faktor 

Diskontný faktor vypočítame nasledovne: 

                    Diskontný faktor = 1 / (1+r)^i 

kde PVCFt  – súčasná hodnota hotovostného toku v roku t 

 CFt  – hotovostný tok v roku t 

 r  – diskontná sadzba 

 i  - rok 
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PV projektu vypočítame nasledovne:  

Interpretácia ukazovateľa:  

Výsledok Interpretácia 

PV > = (-CF0) Projekt je prijateľný 

PV < (-CF0) Projekt je neprijateľný 

 

CF0 – je hodnota cash flow (alebo investície) plynúca z investície v nulovom období.  Výsledok je 

možné interpretovať aj ako maximálnu cenu projektu, ktorú by mal byť ochotný investor za projekt 

zaplatiť v súčasných podmienkach v €. 

PV je vhodná na porovnávanie projektov, ale nehovorí o efektivite vynaložených prostriedkov v 

absolutnom alebo relatívnom vyjadrení (v € resp. % investovanej čiastky). 

 

Čistá súčasná hodnota NPV 

NPV – je súčet súčasnej hodnoty budúcich hotovostných tokov plynúcich z investície a 

hotovostného toku v nultom roku. Vypočítame ho podľa vzťahu: 

 
kde NPV  – čistá súčasná hodnota investície 

 PV  – súčasná hodnota investície 

 I  – investičné výdaje v nultom období 

 CFi  – hotovostný tok plynúci z investície v čase t 

 r  – diskontná sadzba 

 t  – obdobie od 0 po n 

 

Interpretácia výsledkov:  

 

Výsledok ukazovateľa Interpretácia 

NPV > = 0 Projekt je priechodný 

NPV < 0 Projekt je nepriechodný 
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NPV je potom výška čistého výnosu plynúceho z projektu, ktorý je vyjadrený v peňažných jednotkách. 

 

Vnútorné výnosové percento IRR 

IRR je taká výška diskontnej sadzby, pri ktorej je NPV z investície rovné nule. Vypočíta sa podľa 

vzťahu: 

 

alebo 

 

Výpočet sa robí iteračnými metódami, ale najlepšie je ho urobiť prostredníctvom hľadania 

riešenia v programe Excel.  

Interpretácia ukazovateľa: 

Výsledok ukazovateľa Interpretácia 

IRR > = r Projekt je priechodný 

IRR < r Projekt je nepriechodný 

 

Pri výpočtoch IRR je potrebné byť opatrný, pretože môže dôjsť k mylným interpretáciám 

výsledkov. Preto je dobré pri IRR vypočítať vždy aj NPV. Ďalšie nebezpečie je v tom, že pre projekt 

môže existovať viacero výnosových mier alebo žiadne. Môže tiež nastať prípad, kedy nie je možné IRR 

s ničím porovnávať a tým rozhodnúť o prijateľnosti projektu.  

Ďalšie nedostatky: 

 nedáva rovnakú váhu tokom v blízkej a vzdialenej budúcnosti 

 nemá vlastnosť aditivity (nedá sa sčítať IRR niekoľkých projektov) 

 hodnota nie je závislá od diskontnej sadzby len od hotovostných tokov, 

 atď. 

 

Doba návratnosti 

 Doba návratnosti je počet rokov, kedy kumulované hotovostné toky vyrovnajú výdaje na 

investíciu. 
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Výpočet: DN = CF0 / CFt, resp. I/CFt 

kde  CFt  - konštantné pre všetky t od 1 do n. 

 

Index rentability 

Vypočíta sa podľa vzťahu NPV/I.  Označuje podiel čistej súčasnej hodnoty projektu na 

hotovostnom toku v nultom období (na investičných výdajoch). Značí  % ziskovosti investície merané 

čistou súčasnou hodnotou. Udáva koľko euro čistého diskontovaného prínosu pripadá na jedno 

investované euro. 

Výpočet možno vyjadriť vzorcom: 

 

alebo 

 

V prípade posudzovania viacerých projektov je vhodné vybrať ten projekt, kde je NPV/I 

najvyššie. 

Výhody použitia tohto výpočtu: 

 berie do úvahy časovú hodnotu peňazí 

 nemá vlastnosť aditivity (nedajú sa spočítať výsledky viacerých projektov do jedného čísla) 

 berie do úvahy všetky relevantné hotovostné toky (teda aj po dobe návratnosti) 

 závisí od odhadu hotovostných tokov a diskontnej sadzby (alternatívnych nákladov kapitálu) 

 vypovedá priamo o veľkosti čistého výnosu v relatívnom vyjadrení (v % investovanej čiastky, 

nie v eurách) 

 Ukazovateľ NPV/I možno brať ako užitočný doplnok NPV a spolu s NPV postačuje k 

zhodnoteniu ekonomickej prijateľnosti investície. 

Výsledok ukazovateľa Interpretácia 

NPV / I >= 0 Projekt je prijateľný 

NPV / I < 0 Projekt je neprijateľný 
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Výsledné hodnotenie 

Predchádzajúce metódy hodnotili projekt z hľadiska ekonomicko-spoločenskej zmysluplnosti. 

Je dobré doplniť hodnotenie aj z hľadiska dopadu na jednotlivé subjekty, príp. z iných hľadísk. 

Vhodné je preto pozrieť sa aj na prínosy pre jednotlivé subjekty jednotlivo, v prípade užšieho pohľadu 

aspoň na dopad na investora a vyčleniť osobitne jeho toky. T. z. pozrieme sa na investíciu z 

komerčného hľadiska ako súkromný projekt. Ďalšou možnosťou je pozrieť sa na hodnotenie pomocou 

fuzzy logiky a vyjadriť to pomocou nej. to si ukážeme v ďalšej časti. 

 

Citlivostná analýza 

 Citlivostná analýza je postup, ktorý skúma neisté predpoklady investičného zámeru a ich 

vplyv na výsledný ukazovateľ. V prípade CBA budeme skúmať ich vplyv na NPV a NPV/I. Pomáha nám 

aj zmapovať riziká a silu týchto rizík. 

Postup: 

• Vyjadríme všetky zásadné predpoklady obsiahnuté v projekcii daného prognózovaného 

hotovostného toku za všetky roky. 

• Postupne každý z týchto predpokladov zmeníme o 1% (resp. 10%) a pre každú zmenu 

spočítame zvlášť znovu hodnotu rozhodujúceho kriteriálneho ukazovateľa. 

• Pre každý takto menený predpoklad vypočítame percentuálnu zmenu výsledného 

kriteriálneho ukazovateľa. 

 

 Percentuálna zmena ukazovateľa = (hodnota ukazovateľa po zmene predpokladu – hodnota 

pred zmenou) / hodnota ukazovateľa pred zmenou predpokladu 

 Dobré je robiť prepočet citlivostnej analýzy v programe Excel, ktorý ma na to celý citlivostný 

aparát výpočtov a príkazov. 

Je vhodné pri interpretácii ukazovateľov zohľadniť všetky stránky, aby nedošlo k jednostrannému 

hodnoteniu. Čiže ak je možné, vypočítať aspoň dva ukazovatele projektov a to NPV a NPV/I. Dať 

pritom pozor, aby sme správne zhodnotili projekt. Nezanedbateľné sú aj hotovostné toky investora, 

na tieto sa pozrieť zvlášť. 

Urobiť citlivostnú analýzu a posúdiť vplyv faktorov na výsledné NPV a NPV/I pri 1% (10%) 

percentuálnej zmene. ak je to možné potom aj zostaviť citlivostnú tabuľku a v nej podľa parametrov 

citlivosti tieto faktory zoradiť. 

Nakoniec rozhodnúť o prijatí či neprijatí hodnoteného projektu a zhodnotiť jeho udržateľnosť. Ak 

sú hodnoty NPV a NPV/I vysoké, projekt bude bezpečnejší a menej rizikovejší. 

 

Doporučená osnova CBA: 

Titulná strana:  Analýza nákladov a prínosov projektu ....... 
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1. Úvodné informácie: Účel, pre ktorý sa CBA robí, dátum, identifikačné údaje o zadávateľovi a 

spracovateľovi  CBA. 

2. Prehľad výsledkov CBA (zhrnutie): V rozsahu 1-2 strany by malo nasledovať zhrnutie a zhodnotenie 

výsledkov CBA. Mal by tu byť uvedený tabuľkový prehľad vypočítaných kriteriálnych ukazovateľov, 

slovná interpretácia výsledkov (stručná), uvedená zmysluplnosť projektu, možnosť jeho realizácie s 

finančného hľadiska, vymedzenie podstatných základných predpokladov s prihliadnutím na 

citlivostnú analýzu a konečné súhrnné hodnotenie projektu na základe uvedených výsledkov. 

3. Vymedzenie beneficientov: Súhrn subjektov, ktorých C&B budú zahrnuté do analýzy. 

4. Definícia investičného projektu: Vymedzenie podstaty investičného zámeru a nulového variantu a 

stručný slovný popis rozdielov z hľadiska dopadu na vymedzené subjekty. 

5. Popis metódy: Popis použitých metód a konkrétneho spôsobu výpočtu jednotlivých C&B, 

rozhodujúcich kriteriálnych ukazovateľov, stanovenie diskontnej sadzby. Uviesť informačné zdroje, z 

ktorých sa vychádzalo pri stanovení predpokladov a tokov. 

6. C&B v podobe hotovostných tokov: V prehľadných tabuľkách uviesť štruktúrované hotovostné toky 

podľa jednotlivých období. Vhodné je rozdeliť ich na toky v investičnej fáze a ostatných fázy, oddeliť 

výdaje od príjmov, urobiť členenie podľa subjektov tak, aby sa dal analyzovať dopad na každý subjekt 

zvlášť. Uviesť v osobitnej tabuľka aj vývoj pomocných predpokladov.  

7. Výpočet kriteriálnych ukazovateľov: V tabuľkovom vyjadrení uviesť prepočítané ukazovatele a 

doplniť aj ich slovným komentárom. 

 

8. Citlivostná analýza: Prehľadne vyjadriť veľkosť zmeny kriteriálnych ukazovateľov (min. NPV, NPV/I). 

Ku každému príslušnému predpokladu, ktorý vstupoval do kalkulácie hotovostných tokov (C&B). 

Označiť aspoň 4 faktory, na zmenu ktorých sú vypočítané ukazovatele najcitlivejšie. 

9. Vyhodnotenie projektu: Na základe predchádzajúcich výsledkov a citlivostnej analýzy sa vyjadriť o 

zmysluplnosti projektu, odporučiť, resp. neodporučiť ho k realizácii a zhodnotiť spoľahlivosť 

výsledkov CBA vzhľadom k verifikácii k použitým predpokladom a výsledkom citlivostnej analýzy. 

 

Zhrnutie a časté chyby 

Zhrnutie – zmysluplnosť verejnoprospešných projektov nie je možné hodnotiť len na základe 

finančných tokov tak ako v komerčnej sfére.   

Z toho dôvodu je metodika CBA veľmi prospešná, lebo sa pozerá na projekt z rôznych uhlov. Snaží sa 

zodpovedať otázku zmysluplnosti pomocou vypočítaných rozhodujúcich kriteriálnych ukazovateľov a 

to NPV, NPV/I a IRR.  

Dôležitým atribútom výpočtu je diskontná sadzba a pri jej stanovení, je potrebné postupovať veľmi 

opatrne. 
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Pri hodnotení je potrebné zvlášť skúmať aj dopad finančných tokov na investora a oddeliť to od 

výpočtov tak, aby sa mohol sledovať aj ako samostatný subjekt. 

Nesmieme pritom zabudnúť aj na urobenie citlivostnej analýzy a zistenie vplyvu jednotlivých 

faktorov. 

 

Najčastejšie chyby:  

 Nejednotné sledovanie beneficientov (nemalo by dochádzať k tomu, aby sa sledovali len 

príjmy niektorých subjektov na náklady iných subjektov, mali by sa sledovať čo najúplnejšie). 

 Zabudnutie na niektorý prínos alebo úbytok. 

 Duplicitné zahrnutie C&B (napr. nárast tržieb podnikateľských subjektov a zároveň nárast 

miezd z týchto tržieb vyplácaných zamestnávateľom). 

 Nekonzistentné odhady – napr. predpokladať v jednom okamžiku nezlučiteľné deje a obidva 

oceniť. Napr. prínos z predaja majetku a zároveň prínos z jeho prenájmu v určitom okamžiku. 

 Zahrnutie utopených nákladov (Sunk Cost) – to sú náklady vzniknuté do okamžiku 

investičného rozhodnutia, lebo už boli vynaložené. Napr. náklady na štúdie potrebné pre 

investičné rozhodovanie ako náklady na spracovanie CBA a pod. 

 Iracionalita pri definovaní a kvantifikácii C&B – nadhodnotenie či podhodnotenie efektov 

plynúcich z investície v snahe dosiahnuť požadovaný výsledok. 
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4.2 Controlling a efektívne riadenie z pohľadu daňovej politiky 
 

Dobrý daňový systém by mal prinášať štátnej pokladnici dostatočné výnosy, nemal by byť 

administratívnou záťažou a musí byť dostatočne transparentný. Jeho úlohou je homogénne rozložiť 

daňové zaťaženie. Optimálny daňový systém kladie dôraz na dva aspekty: spravodlivosť a efektívnosť. 

Dane od svojho vzniku až po súčasnosť súviseli s rozvojom štátnych a politických zriadení, 

reflektovali zmeny ľudskej spoločnosti, názorových prúdov, hospodársku a ekonomickú vyspelosť 

jednotlivých krajín. Faktom však zostáva, že dane – v rôznych podobách existovali už v dávnej 

minulosti a budú existovať stále, pre ich nezastupiteľnú úlohu pri fungovaní ekonomiky štátu, ale aj 

štátu ako celku. 

Dane a daňové zákony sa priamo – viac, či menej týkajú každej osoby a jej financií. Určujú 

kedy, komu a za čo musíme odviesť daň, ale tiež určujú, čo je od daní oslobodené a nezdaňuje sa. Ich 

ustavičný vývoj je živým dôkazom toho, že  daňový systém sa v žiadnej  krajine  nemôže absolútne 

uzavrieť. 

Hlavnou úlohou pri vytváraní daňového systému je vytvorenie takého systému, ktorý by 

umožnil sústrediť dostatok finančných prostriedkov potrebných na plnenie nevyhnutných funkcií 

štátu a regiónov, a zároveň ponechanie dostatku finančných zdrojov ekonomickým subjektom na ich 

život a rozvoj. Dôležitosť daní spočíva najmä v tom, že predstavujú hlavný zdroj štátnych príjmov. 

Existovali skôr ako najdôležitejšia zložka sústavy verejných rozpočtov, to znamená samotný štátny 

rozpočet, ktorý sa spolu s príjmami z daní všeobecne považuje za významný nástroj vlády a štátnej 

politiky, ktorý táto využíva na realizáciu jej ekonomických cieľov a úloh.  

Daňový systém korešponduje s hospodárskou a politickou organizáciou štátu – jeho vládou a 

v neposlednom rade aj s momentálne vládnucim politickým prúdom. Slovensko je v etape vývoja, 

kedy sa snaží dostať na ekonomickú úroveň štátov Európskej  únie a zároveň im, vytváraním 

príťažlivého obchodného prostredia, úspešne konkurovať. Na splnenie tohto cieľa je potrebné 

zabezpečiť vhodné podmienky podnikateľského prostredia,  k čomu výrazne prispieva aj daňový 

systém krajiny.   

Vymedzenie terminológie  

Dane sú najdôležitejším neúverovým verejným príjmom. Existuje mnoho správnych a 

výstižných definícií, uvedieme tie, ktoré opisujú dane z dvoch rôznych hľadísk. Z  formálno-právnej 

stránky ich môžeme chápať ako „povinné, zákonom určené platby, ktoré daňové subjekty platia a 

odvádzajú v presne určenej výške a stanovených lehotách do príslušného verejného rozpočtu.“  

Takéto vymedzenie pojmu súvisí s charakteristickými znakmi daňových zákonov a ústavy, avšak pre 

účely ekonomickej daňovej teórie nie je postačujúce a je potrebné ho rozšíriť o ekonomický pohľad. Z 

ekonomicko-finančného hľadiska „daň predstavuje fiškálny vzťah medzi daňovým subjektom a 

štátom, ktorý využíva vláda na vytýčenie svojich cieľov.“  Z tohto pohľadu predstavujú dane finančné 

vzťahy, pre ktoré je typická nenávratnosť a jednostrannosť, zároveň však tieto tvrdenia naznačujú 

potrebu definovať dane aj z hľadiska filozofie, čo vytvorí priestor pre skúmanie kvalitatívnych znakov. 

Dane je možné členiť podľa rôznych kritérií. Napríklad z hľadiska dopadu na daňové subjekty 

ich členíme na priame a nepriame. Za priame dane považujeme tie, pri ktorých je nositeľom 



122 
 

daňového bremena osoba, ktorá daň platí, pričom sa toto zaťaženie neprenáša na žiadny ďalší, iný 

subjekt. Priame dane môžeme ďalej členiť na majetkové, dôchodkové. Nepriame dane sú uvaľované 

na tovar a daňové bremeno sa presúva na konečného spotrebiteľa. Môžu byť univerzálne alebo 

selektívne. 

Musgrave klasifikuje dane ako „dane vyrubované na trhu statkov a dane vyrubované na trhu 

faktorov. Na trhu výrobných faktorov sa vyberá napríklad daň zo mzdy, ktorú odvádza zamestnávateľ 

a na trhu statkov ide o daň z pridanej hodnoty výrobného typu, alebo spotrebné dane.“   

Všetky uvedené definície môžeme považovať za správne a stotožniť sa s nimi pre potreby 

tejto práce, nakoľko považujeme za omnoho relevantnejší samotný systém výberu a organizácie 

daňovej správy.    

 Zdaňovanie a kritériá optimálneho daňového systému  

„Daň, ako finančno – právny inštitút, vznikla spolu so štátom, súbežne s ním sa vyvíjala a jeho 

potrebám sa aj prispôsoboval . Počiatky daní nájdeme už v staroveku a stredoveku v rámci myšlienok 

filozofie a náboženských učení, ale až učenie merkantilizmu sa ako prvé pokúsilo o vytvorenie 

základov trhovej ekonomiky a tým aj o koncipovanie ekonomickej a daňovej teórie. Po merkantilizme 

prišiel fyziokratizmus, ktorý dal základ prvej ucelenej ekonomickej koncepcii a vysvetlil povahu a 

funkciu daní. Postupom času sa vynárali otázky a tézy daňových systémov, s požiadavkou na nájdenie 

optimálneho systému daní a jeho vlastností. „Nie je možné odstrániť všetky deformácie zo všetkých 

oblastí zaťažených daňami, teda dosiahnuť stav najlepší z najlepších, ale musíme sa pokúšať 

dosiahnuť stav druhý najlepší“ . Ak teda uvažujeme v intenciách neexistencie ideálu, musíme sa pri 

optimalizácii daňového systému snažiť maximalizovať spoločenskú funkciu úžitku a nájsť rovnováhu 

efektívnosti a spravodlivosti 

Liberálny prístup a princípy zdaňovania v optimálnom systéme 

Už klasická ekonómia hľadala odpovede na otázky týkajúce sa spomenutej rovnováhy 

efektivity a spravodlivosti daňového systému. Oprávnenosť daní sa odvodzuje od služieb a výhod, 

ktoré štát poskytuje daňovníkom. V tejto súvislosti vymedzuje klasická ekonómia funkcie štátu na 

starostlivosť o vonkajšiu ochranu, vnútornú bezpečnosť a verejné služby. V záujme rastu národného 

bohatstva, vo všeobecnosti existuje snaha  o najnižšiu možnú úroveň štátnych výdavkov tak, aby 

neobmedzovali akumuláciu a produktivitu prostriedkov v súkromnom sektore.  Vývoj daňovej teórie 

výrazne ovplyvnil prínos Adama Smitha, Davida Ricarda a Johna Stuarta Milla. Smith vo svojej teórii 

hodnoty a distribúcie prezentoval  názor, že daň musí byť finálne platená z troch druhov príjmov a 

zdrojov – z práce, pôdy a kapitálu a všímal si pri tom štyri zdroje neefektívnosti vyberania daní:  

1. ak si výber daní vyžaduje prácu mnohých úradníkov,  

2. ak daň bráni podnikaniu a odrádza od určitých ekonomických činností,  

3. ak daňová exekúcia môže postihnúť daňovníka tak, že ho ekonomicky zničí, 

4. ak je vyberanie daní spojené so šikanovaním a krivdou, je to pre daňovníka ďalší náklad.  

Práve tieto tvrdenia budeme sledovať na základe poznatkov získaných skúmaním daňových 

správ a systémov jednotlivých vybraných štátov, prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov, 

celkového systému daní, ale aj organizácie daňovej správy. 
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Efektívnosť ako kritérium optimálneho systému 

 „Efektívnosť daňového systému sa hodnotí podľa jeho vplyvu na správanie spotrebiteľov, 

vplyvu na finančný systém a vplyvu na všeobecnú rovnováhu.“   Môžeme teda  z finančno – 

ekonomického hľadiska konštatovať, že efektívnosť systému závisí od priamych a nepriamych 

(vyvolaných) administratívnych nákladov a od veľkosti nadmerného daňového bremena (mŕtva strata 

dane). 

Controllingový pohľad na náklady zdanenia 

Takmer v každej odbornej literatúre venovanej problematike administratívnych nákladov , 

napr. Musgrave (1994), Stiglitz (1997), Wright – Nemec (1997), Kubátová (2003), Široký (2003), sú 

priame administratívne  náklady zdanenia vymedzené ako náklady vlády, ktoré súvisia s výberom 

daní. Vítková a Půbal (2004) uvádzajú niekoľko hľadísk skúmania  - tabuľka 4.1. 

Tabuľka 4.1 Administratívne náklady súvisiace s daňami 

A Časové hľadisko 

  - opakované administratívne náklady súvisiace s výberom daní 

  - mimoriadne administratívne náklady (nová daň alebo zásadná zmena zdanenia) 

  - nepravidelné náklady - správa poplatníka (začatie resp. ukončenie aktivity) 

B Hľadisko dopadu na príslušný ekonomický sektor 

  - administratívne náklady, ktoré nesie výlučne verejný sektor 

  - administratívne náklady, ktoré ovplyvňujú súkromný sektor 

C Hľadisko dopadu na príslušnú vládnu úroveň 

  - administratívne náklady, ktoré nesie centrálna vláda 

  - administratívne náklady, ktoré nesú subcentrálne vlády 

D Hľadisko druhu úradu verejnej správy, u ktorého náklady vznikajú 

  - príprava legislatívy na exekutívnej úrovni (ministerstvo) 

  - príprava a schvaľovanie legislatívy na parlamentnej úrovni 

  - vynucovanie dodrţovania daňového práva 

E Chronológia vzniku daňových nákladov 

  - návrhy zákonov 

  - schvaľovanie 

  - implementácia daňovej legislatívy 

  - kontrola a donucovacie prostriedky 

F Hľadisko štruktúry administratívnych nákladov 

  - mzdy a poistné 

  - investície do hmotného majetku 

  - investície do ľudského kapitálu 

  - čas 

  - ostatné 

 

Určenie výšky priamych administratívnych nákladov súvisí s odpoveďou na otázky :  
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1. koľko zdrojov by malo byť alokovaných do systému výberu daní,  

2. aká by mala byť štruktúra výdavkov daňovej správy,  

3. aké by malo byť načasovanie alokácie uvedených zdrojov. 

Keďže tieto otázky majú normatívny charakter, odpovede sa dajú kvantifikovať iba približne. 

Podľa Deana (1975) má dodatočné vynakladanie zdrojov na daňovú správu (zvyšovanie 

administratívnych nákladov) význam iba do bodu, v ktorom sa vyrovná hraničný administratívny 

náklad hraničnému úžitku, ktorý tento náklad vyvolá. Dochádza tu však k časovému posunu, keďže 

hraničné príjmy vláda získava v rôznych časových obdobiach (zvýšenie dane v dôsledku lepšieho 

výberu dane v danom roku, zvýšenie výnosu dane v budúcnosti v súvislosti so zavedením opatrení 

proti daňovému úniku, dodatočný výber daní a pod.). Bolo by preto nutné diskontovať budúce 

daňové príjmy na súčasnú hodnotu a až potom ich porovnávať s hraničnými administratívnymi 

nákladmi.  

Určenie výšky priamych administratívnych nákladov však zaznamenáva kritické, sporné 

aspekty, súvisiace so skutočnosťou, že zdroje určené pre daňovú správu nevytvárajú žiadny  nový 

tovar ani služby. Preto je podľa ekonómov analógia s výstupom firmy a skúmaním rovnosti 

hraničných príjmov a hraničných nákladov úplne nepoužiteľná. V tom prípade je „možné využiť teóriu 

verejnej voľby, resp. určovať objem zdrojov na základe kolektívneho hlasovania vo voľbách alebo v 

parlamente.“  Avšak, pre riadenie daňovej správy z pohľadu manažmentu, teda z pohľadu kvality 

riadenia, pre potreby predkladanej práce, sú princípy manažovania súkromnej sféry a ich paralela s 

riadením verejnej sféry, žiadané.  

Filozoficko – teoretické východiská a tézy 

Adam Smith vo svojej už spomínanej teórii hodnoty a distribúcie sformuloval štyri zásady 

zdaňovania , ktoré platia až dodnes a tvoria aj východisko súčasných požiadaviek na efektívny daňový 

systém: 

 spravodlivosť - „V každom štáte by mali poddaní prispievať na výdavky štátu tak, aby to čo    

najviac zodpovedalo ich možnostiam, t.j. úmerne príjmom, ktorým sa teší pod ochranou 

štátu." 

 určitosť - „Daň, ktorú je každý jednotlivec povinný platiť, by mala byť stanovená presne a nie 

ľubovoľne. Doba splatnosti, spôsob platenia a suma, ktorú má platiť, to všetko by malo byť 

poplatníkovi jasné." 

 pohodlnosť - „Každá daň by sa mala vyberať v čase a spôsobom, ktorý je najviac vhodný pre 

poplatníka." 

 efektívnosť - „Každá daň by mala byt konštruovaná a prepracovaná tak, aby obyvatelia platili 

čo najmenej nad to, koľko daň skutočne prináša do štátnej pokladnice." 

Takto formulované požiadavky však neberú do úvahy administráciu a systém riadenia, ktoré 

sú nevyhnutnou súčasťou efektivity systému. V roku 1980 zosumarizoval Joseph E. Stiglitz žiaduce 

znaky daňových systémov do piatich bodov, z ktorých vychádza aj súčasná daňová teória:  

1. ekonomická efektívnosť – dane by nemali brániť efektívnej alokácii zdrojov 

2. administratívna jednoduchosť –  daňový systém by mal byť jednoduchý a ľahko 

pozorovateľný 
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3. flexibilita –  daňový systém by mal pružne  a v niektorých prípadoch automaticky 

reagovať na zmeny ekonomického vývoja. 

4. transparentnosť –  daňový systém by mal všetkým občanom umožniť   jasný prehľad o 

tom, koľko a kam platia, aby výsledok zodpovedal ich skutočným preferenciám 

5. spravodlivosť –   existujúci daňový systém by mal byť garanciou spravodlivého 

zaobchádzania  s rôznymi jednotlivcami. 

Spomenuté princípy sú v mnohom podobné s kritériami Smitha, avšak súčasné poznatky 

kladú väčší dôraz na ekonomické efekty zdaňovania, predovšetkým kvôli výraznému nárastu objemu 

daní. Podstatne sa však zmenila vnútorná koncepcia princípov. Kým Smith kládol dôraz na otázky 

rovnosti, hlavnou otázkou dneška je miera progresivity – schopnosti platiť. 

Hogye (1997) definuje obdobné princípy: princíp spravodlivosti, princíp efektívnosti, princíp 

neutrality a vytvorenie predpokladov na využívanie stabilizačnej a rastovej fiškálnej politiky. 

James a Nobes (2002), podobne ako ostatní ekonómovia zaoberajúci sa problematikou 

zdaňovania vychádzajúc zo Smithovho učenia, za základné zásady daňového systému považujú: 

efektívnosť, motiváciu, spravodlivosť a makroekonomickú pružnosť. 

Široký (2003) popisuje štyri princípy, ktoré by mal daňový systém spĺňať: princíp efektívnosti, 

princíp administratívnej jednoduchosti so zahrnutou požiadavkou politickej priehľadnosti, princíp 

pružnosti a princíp spravodlivosti. 

Podľa Kubátovej (2003) existuje päť princípov dobrých daní, ktoré okrem princípov podľa 

chápania Širokého obsahujú princíp pozitívne ovplyvňujúceho správania ekonomických subjektov, 

resp. obmedzovania negatívnych vplyvov. 

Systém daňovej správy by sme teda v širšom slova zmysle mohli definovať ako vzťah medzi 

občanom a štátom (obrázok č. 4.1), ktorý je významným nástrojom politickej moci a fiškálnej politiky, 

zabezpečujúcim konkurencieschopnosť štátu. Tento vzťah má z hľadiska politickej filozofie niekoľko 

rovín, v zásade si však každá z nich kladie za cieľ definovať ho na základe pomeru slobody a poriadku 

v ňom. V tomto vzťahu sa občan vzdáva časti svojej slobody, aby bol štát schopný poskytnúť 

optimálne slobodné prostredie, teda prostredie, v ktorom má každý právo na zaobchádzanie v súlade 

so zákonom. 

 

Obrázok 4.1 Piliere teórie efektívnej daňovej správy 

 Prvou podmienkou slobodného štátu nie je vláda absolútne determinovaná vládcom, ale 

vláda determinovaná pevnými zákonnými pravidlami, ktorých subjektom je aj sám vládca. Zákon však 
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v rovnakej miere obmedzuje ostatných jednotlivcov, aby s iným jednotlivcom nakladali podľa svojej 

svojvôle. Preto by mal štát zabezpečiť nestrannú aplikáciu práva.  

Sloboda ako základné „sebachápanie“ človeka pochádza z gréckeho slova „eleutheria“ a pre 

východisko problematiky daňovej správy bude postačujúce objektívne chápanie slobody ako pravno –

politického termínu . Základná sloboda je podmienkou intelektuálneho poznania, ľudského myslenia, 

hovorenia, konania a poznania pravdy. Poznanie má vo svojej podstate iba sprostredkujúcu funkciu. 

V slobodnom a zodpovednom konaní, vo vzťahu sa uskutočňuje a napĺňa podstata slobody.  

Samotná sloboda súvisiaca s daňovou správou je striktne stanovená zákonom a v konečnom 

dôsledku súvisí s napĺňaním štátneho rozpočtu a teda minimalizácia voľnosti zo strany štátu, je 

nevyhnutná pre jeho ďalšiu existenciu. Na druhej strane však občan vzdávajúci sa tejto časti slobody 

dostáva štátne sociálne istoty. Teda za prvý pilier, či teoretické východisko efektívneho daňového 

systému, budeme považovať slobodu rešpektujúcu princíp subsidiarity ako základnú požiadavku na 

funkčnosť vzťahu občan – štát. Pravidlá vzťahu určené zákonom stanovujú neprekročiteľné hranice a 

u občanov paradoxne pocit neslobody, ktorý má za následok nezáujem podieľať sa na tomto vzťahu. 

Efektívna daňová správa by však mala nájsť vhodný spôsob a priestor na elimináciu takýchto pocitov 

a vytvorenie ekvivalencie. Túto požiadavku považujeme za tézu, ktorej realizáciu v praxi sa pokúsime 

potvrdiť, prípadne navrhnúť vhodné riešenie pre zavedenie do systému daní na Slovensku.  

Ďalším teoreticko-filozofickým, druhým pilierom, je spravodlivosť ako ústredná téma 

politickej filozofie. Spolu s právom vytvára vnútornú i vonkajšiu stabilitu štátu, pričom za základnú 

myšlienku tohto východiska považujeme skutočnosť, že úspech každej ekonomickej politiky závisí od 

zvládnutia daňovej politiky. V oblasti daňových teórií v súčasnom období významní ekonómovia 

venujú pozornosť širším národohospodárskych aspektom daní a ich súvislostiam s problematikou 

monetárnej politiky, so sociálnymi dôsledkami zmien koncepcií daňovej politiky, s harmonizačnými 

procesmi v oblasti daní. Ekonómovia skúmajú systémové dopady daní a spravodlivosť z pohľadu 

kvantitatívnych príznakov. „Daňová spravodlivosť je dosiahnutá, ak pre každého jednotlivca platí, že 

na úhradu spoločenských výdavkov formou daní prispieva adekvátnym, spravodlivým podielom.“  

Predkladaná vedecká práca má za cieľ maximalizáciu efektivity daňovej správy ako systému z pohľadu 

kvality riadenia a v tejto súvislosti pokladá spravodlivosť za cnosť ľudí, ktorá im umožňuje vzájomné 

poskytovanie práv a zabezpečuje náležité usporiadanie vonkajších prejavov vzájomných vzťahov v 

problematike daňovej správy, inštitúcií. Spravodlivosť ako druhý pilier systému daňovej správy 

môžeme druhovo rozdeliť na: 

 spravodlivosť spoločenskej výmeny, vyžadujúca od každého jednotlivca dodržiavanie zákonov 

a slušnosť, vo vzťahu občan – štát hovoríme o etike moci, 

 spravodlivosť zákonov, justícia legalis týkajúca sa pomerov osôb sociálneho celku, 

 spravodlivosť prideľovania zavádzajúca princíp proporcionality zabezpečujúcej ochotu 

vládnucich dovoliť všetkým občanom účasť na spoločnom dobre. 

Podľa teórie spravodlivosti Johna Rawlsa, ktorý politickú filozofiu chápal ako aplikovanú 

morálnu filozofiu, vnímateľným prejavom spravodlivosti sú dva princípy, z ktorých prvý ustanovuje 

politickú rovnosť a druhý umožňuje nerovnosť vtedy, ak prináša blaho spoločnosti. Podľa neho, 

kooperácia v rámci spoločnosti produkuje isté plody hospodárskych výsledkov a primárnou snahou 

by mala byť spravodlivosť. Táto teória má tvoriť protipól utilitarizmu, ktorý považoval, ako princíp 

maximalizácie úžitku, za zjavne rozporuplný s mravnými citmi a princípmi jednotlivcov. Rawlsova 
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spravodlivosť ako férovosť spája spravodlivosť so slobodou a formuluje také princípy rozdeľovania, na 

ktorých sa ako racionálne a morálne bytosti jednomyseľne zhodneme. Zameriava sa však na 

spoločenskú, nie individuálnu spravodlivosť. Spoločenská spravodlivosť je prvou cnosťou 

spoločenských inštitúcií – politického zriadenia, generálnych spoločenských a ekonomických 

mechanizmov a je zároveň činiteľom, ktorý robí spoločnosť férovou. Voľba princípov sa uskutočňuje v 

pôvodnom postavení (férová situácia) cez obmedzenie informácií jednotlivcov o nich samých, za 

závojom nevedomosti (vylúčenie morálne arbitrárnych faktorov, akými sú  prírodné danosti a 

spoločensky náhodné faktory, ktoré ich znevýhodňujú). Rawls považuje za základné princípy 

spravodlivosti - slobodu a princíp rozdielu. Sloboda spočíva v rovnosti základných práv a slobôd a 

princíp rozdielu považuje sociálne a ekonomické nerovnosti za spravodlivé len vtedy, ak vyúsťujú do 

kompenzujúceho blaha kohokoľvek, obzvlášť však najmenej zvýhodnených členov spoločnosti. Podľa 

neho si každý zvolí princíp tak, aby mal maximum z minima. Za nespravodlivosť potom môžeme 

pokladať takú nerovnosť, ktorá nie je v prospech každého, pričom ale rozdeľované sú len primárne 

sociálne statky. Je dôležité, aby tieto princípy, ktorými sa  spoločnosť riadi, boli verejné a tiež viera 

ľudí, že tieto princípy sú spravodlivé. Keď verejne uznáme tieto princípy, vychádzame v ústrety 

sebaúcte ľudí (tá je totiž viazaná na verejné rešpektovanie ich cieľov). Ide o deontologickú teóriu, 

teda správne kladie hranice tomu, čo možno považovať za dobro.  

Kvalitatívne paralely s touto teóriou nachádzame aj v systéme daňovej správy. Spravodlivosť 

spoločenskej výmeny v zmysle spomínanej etiky moci kladie požiadavku na legislatívnu moc štátu. 

Môžeme doplniť toto tvrdenie o pohľad ekonómov, ktorí delia princíp spravodlivosti na horizontálny 

a vertikálny, pričom oba musia platiť súčasne :   

Horizontálna spravodlivosť - osoby, ktoré sa nachádzajú v relevantných aspektoch na 

rovnakej úrovni, by mali platiť rovnakú daň. Určenie rovnakých podmienok podľa rovnakých úžitkov 

môžeme označiť ako úžitkovú definíciu horizontálnej spravodlivosti pozostávajúcu z dvoch rovín:   

 ak je pri absencii daní úroveň úžitku u dvoch osôb rovnaká, mala by táto úroveň ostať 

rovnaká aj po zdaňovaní, 

 dane by nemali meniť poradie úžitkov - ak je subjekt na lepšej ekonomickej úrovni ako iný 

subjekt pred zdaňovaním, mal by byť na lepšej ekonomickej úrovni aj po zdaňovaní. 

Vertikálna spravodlivosť - osoba, ktorá je v relevantných aspektoch na vyššej úrovni, by mala 

platiť vyššiu daň. 

Spravodlivosť zákonov úzko súvisí s prvým spomínaným pilierom efektívnej daňovej správy a 

spravodlivosť prideľovania poskytuje priestor podieľať sa na tvorbe systému, ako aj napĺňaním 

verejného rozpočtu v záujme spoločného dobra. Zverejnenie takto formulovaných princípov má za 

cieľ obojstranný pozitívny obraz inštitúcií daňovej správy na strane jednej a verejnosti na strane 

druhej. Kvantifikovať a následne verifikovať môžeme tento piliér, napríklad pomocou 

makroekonomických ukazovateľov, pretože predpokladáme, že v zdravej a fungujúcej ekonomike je 

zdravou a fungujúcou aj spravodlivosť, čo je ďalšou tézou predkladanej práce. 

Tretím pilierom, exekutívnym orgánom daňovej správy, sú hierarchicky usporiadané daňové 

úrady, ktorých úlohou je administratívne zabezpečenie, kontrola a správa daní. Predkladané tézy 

efektivity sa opierajú o modernú formu byrokracie založenú na platforme súkromnej sféry, 

rešpektujúc pri tom obmedzenia a prirodzené rozdiely vo verejnom sektore. V takto postavenom 
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byrokratickom systéme by mal byť každý funkcionár tzv. verejným manažérom a organizácia trhovým 

subjektom. Takéto správanie sa úradom zabezpečí konkurencieschopnosť štátu. V týchto 

súvislostiach budeme skúmať implementáciu princípov súkromnej sféry manažmentu vo verejnom 

sektore za predpokladu optimálnej legislatívy. 

V daňovej správe aplikovateľné teórie manažmentu a prístupy 
 

Existuje množstvo pohľadov, množstvo odpovedí, ktoré svojím odlišným prístupom možno 

považovať za príčinu vývoja teórií manažmentu. 

Vedecký prístup 

Vznikol v roku 1911 vydaním knihy Fredericka Winslowa Taylora Zásady vedeckého riadenia 

(Principles of Scientific Management). Používa vedecké metódy pre stanovenie najlepšieho spôsobu  

vykonania práce a tento prístup má za cieľ exaktne vymedziť výkony, dosahovanie výsledkov 

pomocou produktivity. 

Nedostatkom vedeckej teórie manažmentu je nedostatočná pozornosť venovaná ľudskému 

potenciálu.  

Taylorove princípy: 

 vytvoriť vedecky podložený postup pre každý prvok individuálnej práce, ktorý nahradí starú 

prax, 

 odborne vybrať a vyškoliť zamestnancov (tí si najskôr vyberú prácu a potom budú vyškolení, 

aby robili čo najlepšie), 

 spolupracovať so zamestnancami k zaisteniu toho, aby všetka práca bola prevedená podľa 

opísaných postupov, 

 rozdeliť prácu a zodpovednosť medzi manažéra a zamestnancov, manažéri budú vykonávať 

tú prácu, ktorá je pre nich vhodná, ostatná práca a zodpovednosť bude daná výkonným 

pracovníkom. 

Administratívny prístup  

Je zameraný na celú organizáciu, teória „dobrého“ manažmentu rieši otázky, čo by malo byť 

obsahom dobrého manažmentu, ako sa pozná dobrá práca manažéra. Otcom tohto princípu je Henri 

Fayol, ktorý opisuje manažment ako všeobecne platný súbor funkcií skladajúci sa z plánovania, 

organizovania, rozhodovania, koordinovania a kontroly. Tento princíp zameriava svoju pozornosť 

najmä na činnosť manažérov a hovorí, že manažment je činnosť typická pre akékoľvek ľudské úsilie v 

podnikaní, vo vládnych inštitúciách, ale aj v domácnosti.  

Niektoré zo 14 základných princípov: 

 deľba práce – špecializácia, 

 autorita, 

 disciplína, 
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 priama postupnosť – autorita vrcholového manažmentu priamo prezentuje organizáciu až do 

najnižších stupňov, 

 stabilita prijatých zamestnancov – správne personálne riadenie. 

Kvantitatívny prístup  

Využíva kvantitatívne postupy na zdokonalenie rozhodovania formou matematických a 

štatistických metód. 

Za predstaviteľa tohto smeru je považovaný Robert McNamara – prezident spoločnosti Ford, 

minister obrany USA, prezident Svetovej banky. Príkladom postupu, ktorý uľahčuje rozhodovanie o 

alokácii zdrojov, je lineárne programovanie, rozvrhnutie práce je účinnejšie, ak je založené na analýze 

kritických ciest. 

Behaviorálny prístup  

Prístup zameraný na aktivity (správanie) ľudí pri práci. Ľudia predstavujú v organizácii to 

najdôležitejšie a mali by byť podľa toho riadení. Vychádza zo psychológie, sociológie a z antropológie.  

 18. stor. – Robert Owen sa zaoberal vhodnými pracovnými podmienkami, tvrdil, že peniaze 

vložené do zlepšenia práce sú najlepšou investíciou. 

 zač. 20. stor. – Mary Parker Follettová – podľa nej má byť organizácia založená na etike 

skupín, vedecký prístup nahradila orientáciou na ľudí. 

 20. stor. – Hugo Munsterberg – vytvoril priemyslovú psychológiu, navrhoval používanie 

psychotestov na výber zamestnancov. 

 30. roky 20. stor. – Chester Barmard vytvoril teóriu, že skutoční manažéri sú tí, ktorí chápu, 

že organizácia je spoločenský systém, ktorý si vyžaduje spoluprácu, organizáciu považoval za 

otvorený systém. 

Manažment tretieho tisícročia vo verejnej správe  

Momentálnym trendom teórií manažmentu je orientácia na organizáciu, z ktorej sa postupne 

vytláča autoritatívny štýl riadenia a v ktorej sa zužuje počet úrovní riadenia. Organizáciu tvoria ľudia, 

a preto odmeňovanie formou mzdy je užšie prepojené s výsledkami práce. Tvoria sa 

multidisciplinárne tímy a na manažérske zručnosti sa kladú čím ďalej, tým vyššie nároky.  

Manažment súčasnosti by sa mal orientovať na absolútnu kvalitu, strategické myslenie, 

pružnú reakciu na zmeny a pod. Kladie sa dôraz na väčšiu efektívnosť meniacich sa organizácií. P. 

Drucker je presvedčený, že globalizácia sformuje manažérov, ktorí budú rozumieť problémom 

globálneho prostredia lepšie než politici. Potom budú manažéri schopní zaujať miesto, ktoré im podľa 

Druckera náleží, teda miesto hnacej sily veľkých ekonomík. Manažér, teda vo verejnej správe riadiaci 

pracovník, by mal disponovať vlastnosťami a princípmi manažérov súkromnej sféry. Trendmi 

manažmentu daňovej správy na Slovensku sa budeme zaoberať v nasledujúcich kapitolách.  

 

 

 



130 
 

Manažment ako proces,  jeho funkcie, nároky vo verejnej správe 

„Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť. Odbornosť v riadení je daná 

schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať 

tak, aby podnik fungoval úspešne.“   

V širšom slova zmysle je manažment „dynamický proces, v ktorom sa manažéri v 

podmienkach neustále sa meniaceho prostredia snažia prostredníctvom ľudského potenciálu 

organizácie dosahovať jej ciele pri hospodárnom a účinnom využívaní obmedzených zdrojov“ . V 

užšom slova zmysle je možné tento pojem definovať ako „proces vytvárania a udržiavania určitého 

prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a účinne, efektívne dosahujú vybrané 

ciele.“  Podľa American Management Association ide o vykonávanie úloh prostredníctvom práce 

iných. V tomto zmysle pre samotné riadenie daňovej správy je najdôležitejšie plánovanie, 

organizovanie, vedenie a kontrola organizačných činností na dosiahnutie organizačných cieľov. Túto 

problematiku definuje  K. H. Chung ako špecifické funkcie vykonávané riadiacimi pracovníkmi. Vo 

všeobecnosti a v zjednodušenej podobe by sme teda manažment mohli považovať za súbor 

riadených činností za účelom dosiahnutia cieľa.  

Základné manažérske funkcie riadiacich pracovníkov v daňovej správe sú: 

 stanovovanie cieľov a postupov vhodných pre ich dosiahnutie 

 určovanie spôsobu vhodného pre zaisťovanie zadaných úloh 

 určovanie nárokov na potrebných pracovníkov, ich výber a rozmiestnenie 

 priame a nepriame usmerňovanie zamestnancov tak, aby ciele plnili načas a efektívne 

 sledovanie, rozbor, hodnotenie a prijímanie záverov 

Z funkcií vyplývajú tiež nároky na schopnosti manažérov a vedúcich pracovníkov: 

 zručnosť technicky zvládnuť činnosti  

 motivovať, viesť, spájať kolektív za účelom dosahovania stanovených cieľov 

 strategické myslenie, koncepčné vnímanie 

 praktické riešenie vzniknutých problémov tak, aby prinášali firme úžitok 

 racionálne myslenie 

Tieto nároky sa proporcionálne prispôsobujú vedúcim pracovníkom na rôznych úrovniach 

riadenia. Takisto treba brať do úvahy odlišnosť vodcu a výkonného manažéra. Základným rozdielom 

je formálnosť funkcií. Kým manažér dostane funkciu, teda je dosadený, lídrovi je vodcovstvo 

prirodzené, vzniká neformálne v skupine, teda má prirodzenú autoritu. Manažér ešte nemusí byť 

vodca. Ideálna je teda synergia kvalít vodcu a manažéra. 
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Strategický controlling vo verejnej správe 

V našich podmienkach sa často stretávame s označením „strategický manažment, alebo 

marketing“ pre rôzne strategické a predajné aktivity orientované smerom k zákazníkom. Menej sa už 

stretávame s pojmom strategický controlling, ktorý definuje stratégie a strategické ciele do 

budúcnosti, dáva do kontextu plán a skutočnosť, hľadá odchýlky a navrhuje riešenia. Pre potreby 

daňovej správy je nutné orientovať sa najmä na kvalitu služieb a orientáciu na zákazníka. V 

podmienkach tejto publikácie s ohľadom na zámer jej použitia by sme ho mohli definovať ako umenie 

pohotovo odhaliť potreby a nároky daňovníka a zároveň schopnosť výsledky tejto „umeleckej“ 

činnosti použiť na zaistenie stability systému daní. 

Strategický controlling má teda dlhší časový horizont, orientuje sa smerom k externému 

prostrediu organizácie, pričom začína u zákazníka a zaoberá sa produktovým radom komplexne. 

Nezabúda však aj na spokojnosť zákazníka, finančnú výkonnosť a perspektívy, optimalizáciu procesov 

a učenie sa rastu, resp. spokojnosť zamestnancov. To znamená, že monitoruje aj vnútorné sily a ich 

potenciál. V podmienkach daňového systému transformujeme zákazníka na daňovníka a produktový 

rad zasa na služby ponúkané pre komfortné platenie daní. 

Orientácia na zákazníka 

Z tohto pohľadu môžeme hovoriť o umení pohotovo odhaliť požiadavky daňovníka. Mali by 

sme stanoviť základné kroky na získanie komplexnej informácie, ktorá nás k nim privedie. V rámci  

procesu orientácie na zákazníka môžeme hovoriť o 4 krokoch: prieskum, stratégia, plánovanie, 

taktika, pričom každý z nich odpovedá na otázky potrebné k funkčnému marketingu firmy. Prieskum 

je pritom základným krokom, ktorý odpovedá na otázku, čo daňovníci očakávajú a kto sú. Na úvod je 

vhodné splniť tri strategické požiadavky, pomocou STP metódy. 

Segmentácia (Segmentation) 

Zodpovedá na otázku, komu ideme predávať, či sa oplatí špecializovať na niektorý segment 

trhu, čo zahŕňa aj zistenie, kto sú naši potenciálni zákazníci, na čo reagujú, ako s nimi budeme 

komunikovať zo strategického hľadiska. Stanovuje presné segmenty svojich daňovníkov: pohlavie 

/rod/, vek, vzdelanie, umiestnenie (z pohľadu geografie), veľkosť podniku. Stanovuje tiež cieľovú 

skupinu daňovníkov, na ktorých chceme výrobok alebo službu zamerať 

Zacielenie (Targeting) – upriamenie sa na vybraný segment. 

Umiestnenie (Positioning) 

Ide o deklaráciu hodnoty alebo hodnôt, ktoré si musí verejnosť spojiť s produktom a jeho 

značkou. Pre potreby daňovej správy to znamená ukotvenie pozície a obľúbenosti  daňových úradov 

jednotlivcami. 

Služby zákazníkom v daňovej správe 

Služby zákazníkom v daňovej správe obsahujú súbor úloh, ktoré pomôžu uspokojiť dopyt 

zákazníkov, a zároveň je komplexom menných faktorov, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvniť 

dopyt a rozhodujú o úspechu produktov. V prvom rade treba zdôrazniť, že mix poskytovaných služieb 
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je taktická, nie strategická pomôcka. Ak ho chceme použiť, musíme vyriešiť strategické problémy a až 

potom riešiť poskytované služby z pohľadu marketingového mixu, ktorý zahŕňa:  

 produkt  (product) – značka, služby, vzhľad, záruka, podmienky, 

 cenu (price) – splátky, provízie, doby splatnosti, úverové podmienky, celkové náklady. 

 miesto (place) – informácie o distribúcii, distribučných kanáloch, prepravu, spôsob dopravy, 

informatika, 

 podporu (promotion) – reklama, podpora predaja, public relations , osobný predaj, tlačoviny 

– brožúrky, osobné rozhovory direct marketing  

Neskôr sa k mixu 4 P pridávajú ďalšie a vzniká mix 6 P: 

 ľudia (people) – v tomto bode sa do marketingového mixu zaradzujú všetci, ktorí s ním 

akýmkoľvek spôsobom súvisia, ako napríklad ľudia v call centrách, obchodníci 

 procesy (process) – obsahujú všetky procesy potrebné na uspokojenie potrieb zákazníkov 

Modernejším trendom je marketingový mix 9 P: 

 balenie, obal (packing) – obal ako účinný nástroj propagácie 

 vzťahy (partnership) – zahŕňa všetky obchodné vzťahy 

 programovanie (programming) – systém programovania na všetkých úrovniach  

Ak sa bližšie pozrieme na takto vymedzený marketingový mix, vidíme v ňom podobnosť so 

systémom strategického riadenia, kde sa prelínajú v mnohých smeroch. 

Produkt 

Produkt je stále predmetom nášho predaja. Už bolo spomenuté, že v podmienkach správy 

daní ide o služby, ktoré daňovníkom poskytuje organizácia. Jeho kvalitatívne vlastnosti efektivity by 

však mali v každom prípade vychádzať z prieskumu a výskumu, ktorý je predmetom predkladanej 

habilitačnej práce v jej praktickej časti. Základné vlastnosti, na ktoré by sme nemali zabudnúť, sú: 

úžitok pre daňovníka, kvalita, dizajn, technické vlastnosti, značka, balenie, služby, školenie – 

manažment efektivity.  

Cena 

Stanovenie ceny v tomto prípade znamená stanovenie miery úsilia, ktoré je daňovník ochotný 

vynaložiť. Maximalizácia potrebného úsilia má za následok minimalizáciu popularizácie daní. Náklady 

vynaložené na odvedenie daní. 

Miesto 

Stanoviť taký spôsob distribúcie produktov či služieb, aby bol čo  najbližšie k zákazníkovi. 

Rôzne skladby distribučných kanálov majú rôznu štruktúru nákladov, stanovme teda taký, ktorý nám 

najviac bude vyhovovať. Elektronizácia a call centra. 

Propagácia 

Je mimoriadne dôležité, aby ľudia poznali všetky ponúkané služby a zároveň prechovávali 

pozitívny vzťah k plateniu daní všeobecne. Je potrebné stanoviť takzvaný komunikačný mix, kde bude 



133 
 

uvedené zastúpenie všetkých propagačných techník. Účinný marketingový mix vhodne kombinuje 

všetky premenné tak, aby bola daňovníkovi poskytnutá maximálna hodnota a splnenie firemných 

marketingových cieľov. Je to súbor osvedčených nástrojov k realizácii firemnej stratégie. Ak však 

chceme, aby bol v prostredí verejnej správy marketingový mix 4 P správne používaný, musíme sa naň 

pozrieť z pohľadu kupujúceho – teda občana. Potom sa marketingový mix mení zo „4 P“ na “4 C“. 

Z produktu sa stane zákaznícka hodnota (customer value), treba mať teda na pamäti riešenie 

potrieb zákazníka (customer solution). 

Z ceny zákazníkove výdavky (cost to the customer), teda náklady, ktoré zákazníkovi vznikajú.  

Miesto sa premení na zákaznícke pohodlie (convenience) alebo dostupnosť riešenia.  

Z propagácie sa stane komunikácia so zákazníkom (communication). 

Vďaka tomu zistíme, že zákazník požaduje hodnotu, nízku cenu, veľké pohodlie a 

komunikáciu, a nie propagáciu. Zo 4 P sa tak stanú 4 C. 

 

Výskum manažérskej efektivity z očakávanej reformy Daňovej správy SR  

Reforma daňovej správy SR predpokladá zrýchlenie riadiacich a rozhodovacích procesov a 

zlepšenie prenosu informácií vrátane spätnej väzby v rámci jednotlivých DÚ. Odbúraním jedného 

administratívneho riadiaceho článku dôjde k  riadeniu 8 DÚ ako výkonných organizačných zložiek 

daňovej správy a z pohľadu DRSR je táto forma podstatne jednoduchšia a flexibilnejšia ako riadenie 

starého počtu 102 DÚ prostredníctvom 8 pracovísk pôsobiacich ako administratívne centrá. Výhodou 

je aj úspora počtu zamestnancov najmä znížením počtu vedúcich DÚ. Vytvorením menšieho počtu 

DÚ s nárastom počtu zamestnancov prechodom časti z nich z malých DÚ na DÚ v sídlach VÚC sa 

zabezpečí „unifikácia“ veľkosti jednotlivých DÚ s dopadom na vytvorenie rovnakej organizačnej 

štruktúry všetkých DÚ. To umožní aplikovať rovnaké postupy a systém riadenia, a tiež porovnávať 

výkony (benchmarking), ktoré doteraz vzhľadom na rozdielnosť organizačných štruktúr nebolo možné 

porovnávať. V týchto intenciách a na základe týchto predpokladov sme skúmali prijatie reformy 

daňovníkmi, nakoľko ho  považujeme za mimoriadne dôležité pre jej bezchybné fungovanie. 

V rámci zistenia efektivity procesov bol urobený  prieskum, ktorý možno metodicky zaradiť 

do kategórie „face to face“ . Vybraným frekventantom sa distribuoval sa dotazník, aby bolo možné 

získať čo najväčšie množstvo relevantných informácií vhodných pre zistenie potreby, prijatia, 

prípadne neprijatia predmetnej reformy. Za relevantné boli zvolené tieto hodnotené kritériá: 

 Ochota pracovníkov úradov. 

 Kompetentnosť pracovníkov úradov. 

 Výber daní – spôsob a jednoduchosť. 

 Výber ciel – spôsob a jednoduchosť. 

 Výber odvodov – spôsob a jednoduchosť. 

 Administratívna náročnosť daňovej a colnej agendy. 

 Časová úspora. 

 Dostupnosť. 
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 Elektronizácia – značný komfort užívateľa. 

 Transakčné náklady. 

 Náklady na poštovné. 

 Náklady na potrebnú pracovnú silu. 

 Elektronizácia agendy – zjednodušenie systému. 

 Komplexný pohľad vývoja verejných financií. 

 Efektivita mechanizmu proti daňovým únikom. 

 Financie SR vynaložené na daňové a colné úrady. 

Kritériá prieskumu zvolené za kľúčové sa vygenerovali podľa očakávaného prínosu reformy, v 

prípade jej zavedenia. Cieľom prieskumu bolo zistiť potreby a očakávania ľudí, ktorých sa reforma 

dotkne najviac, zároveň potreba reformy, prípadne jej neefektívnosť, vďaka metóde generovania 

kritérií, z nášho výskumu samovoľne vyplynie. Analýza jednotlivých segmentov je založená na vlastnej 

skúsenosti a vnímaní prínosov reformy daňovej a colnej správy z pohľadu občana. Ide o kvalitatívny a 

kvantitatívny výskum na základe, uvedených skutočnosti v teoretickej časti , týkajúcich sa reformy.  

Z realizovaného výskumu možno konštatovať, že k zvýšeniu efektívnosti daňovej správy môže 

prispieť zvýšenie efektivity výberu odvodov a zlepšenie dostupnosti kontaktných miest, 

kompetentnosť zamestnancov daňových úradov a tým zvýšenie efektivity daňovej správy. Efektivita 

tiež silno súvisí s časovou úsporou a nákladmi na poštovné. Tento faktor teda môžeme nazvať 

časovou úsporou. Z výsledkov je možné usudzovať, že zvýšenie efektivity daňovej správy je možné v 

tomto bode dosiahnuť skrátením času, ktorý musia daňovníci vynakladať  na splnenie svojich 

povinností a zároveň aj znížením nákladov na poštovné pri zasielaní výkazov. Z tohto pohľadu sa tu 

javí ako potrebná elektronizácia celého daňového systému, ktorá by riešila obe spomenuté otázky. 

Zvyšujúcou efektivitou výberu daní je podľa názoru respondentov možné zvýšiť efektivitu daňového 

systému. Ďalším významným faktorom bola administratívnej náročnosť.  

Záverom možno konštatovať, že spokojnosť zákazníka ovplyvňujú nasledovné faktory: 

 výber odvodov a dostupnosť,  

 kompetentnosť zamestnancov daňovej správy, 

 informatizácia daňovej správy, 

 efektivita výberu daní, 

 náklady na pracovnú silu, 

 administratívna náročnosť daňovej správy. 

 

 

 

 

 



135 
 

Použitá literatúra 
 

1. Barksdale, S., Lund, T. 2006. 10 Steps to Successful Strategic Planning. American Society 

for Training and Development, 2006. 284 s. ISBN 978-1562864576 

2. DRUCKER, P., F. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, s. 

63 

3. EFQM. Hodnocení pro excelenci. Praha: Česká společnosť pro jakosť. 2003, str. 55., str. 5, 

ISBN 80-02-01580-0 

4. Eschenbach, R., Siller, R. 2011. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Wolters 

Kluwer, 381 s., ISBN 978-3-7910-2891-0 

5. Gallo, P. 2006. Strategický controlling. Prešov: Dominanta, str. 91 

6. Gallo, P., Horváthová, J. 2006. Podnikový controlling. Prešov: Dominanta, str. 205 

7. Gallo, P. 2008. Balanced Scorecard. Teória a metodika tvorby systému vo firme. Prešov: 

Dominanta, str. 203 

8. Gallo, P. 2013. Balanced Scorecard. In Dominanta *online+. Dostupné na internete: 

http://www.dominanta.sk/BSC.htm. ISSN 1339-5335 

9. Hellebust,K.G., Krallinger, J.C. 1989. Strategic Planning Workbook. John Willey and 

Sons,New Zork, str.6 

10. Horváthová, J. et al. 1996. Manažment. Prešov: Dominanta, str. 171, ISBN 

9788096734924 

11. Horváth et al. 2002. Balanced Scorecard v praxi. Praha : Profes Consulting, 2002. 386 s. 

ISBN 80-7259-018-9 

12. Horváthová, J., Bednárová, Ľ. 2012. Finančná analýza a finančné plánovanie. 1. vydanie. 

Prešov : Bookman s.r.o., 176 s.  ISBN 978-80-89568-32-1. 

13. Jahns, CH., Hartmann, E. 2008. Strategy, Structure and Performance in a Transition 

Economy: An Institutional Perspective on Configurations in Russia. Springer, 406 s. ISBN 

978-3835055629 

14. Johnson, G., Scholes, K. 1993. Exploiting corporate strategy. 3. vydanie. Prentice Hall,  

431s. ISBN 978-0132968492 

15. Chlebovský, V. 2005. CRM Řízení vztahu se zákazníkmi. Brno: Computer Press, a.s., str. 

190, ISBN 80-251-0798-1 

16. Kaplan, R., Norton, P. D. 2013. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. 

Harvard Business Press, 322 s. ISBN 978-1422148167 

17. Koontz, H., Weihrich, H. 1993. Managment. Praha: Victoria Publishing,  str. 659, ISBN 80-

85605-45-7 

18. Kotler, P. 1991. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, str. 789, ISBN 80-

85605-08-2 

19. Kotler, P., Armstrong, G. 2004. Marketing. 6. vydanie. Grada Publishing, spol. s.r.o., 855 s. 

ISBN 978-80-247-0513-2 

20. Lehtinen, J., R. 2007. Aktivní CRM Řízení vztahu se zákazníkmi. Praha: Grada , str. 158, 

ISBN 978-80-247-1814-9 

21. Mann,R, Mayer, T. 1992, Controlling. Metoda prosperujíciho podnikání. Praha, Prùmysl 

a obchod. 



136 
 

22. Papula, J. Papulová, Z. 2009. Strategický manažment: Teoretické východiská alebo jadro 

vedomostí. Bratislava: Kartprint, str. 141 

23. PAPULA, J. 2000. Operačný manažment. Bratislava: Kartprint,  s. 16. 

24. Pavlíková, A. et al. 1998. Finanční řízení v praxi. Praha: Alena Pavlíková, 3x3, str. 467 

25. Porter, M. 1989. Wettbewervorteille. Spitzenleistungen erreichen und behaupten. 

Frankfurt / Main: Campus  

26. Prumysl a obchod a Haufe. 1992. Pronikáme na náročné trhy. Praha: Profit, ISBN 80-85 

603-16-0 

27. Rusjan, B. 2005. Usefulness of the EFQM Excellence Model: Theoretical explanation of 

some conceptual and methodological issues. Total Quality Management & Business 

Excellence, Vol. 16, No. 3, pp. 363-380 s. 

28. Siber, P. 2003. Analýza nákladu a přínosu. Metodická příručka pro zpracovatele. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha  

 


