
Financie - otázka č. 11 
 

11.1. Finančné riadenie podniku, obsah, princípy. 
 
Finančné riadenie podniku: je proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, 
podnikového kapitálu a ich použitia z hľadiska základných finančných cieľov podnikania 
a s prihliadnutím k rôznym obmedzujúcim podmienkam (či už krátkodobým alebo 
dlhodobým). 
 
Finančný manažment: je subjektívna ekonomická činosť zaoberajúca sa získavaním 
potrebného množstva kapitálu z finančných zdrojov, alokáciou kapitálu a rozdeľovaní zisku 
s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vlastného majetkupodniku. 
 
Obsahom finančného manažmentu je: 

1. finančné rozhodovanie 
2. finančné plánovanie 
3. finančná analýza a kontrola 
4. organizácia finančných procesov 

 
Úlohy finančného manažmentu: 

- získavanie potrebného kapitálu 
- efektívna alokácia kapitálu 
- správne rozdeľovanie výsledkov hospodárenia 

 
 
 
Štruktúra finan čného riadenia: 

1. zabezpečenie finančných zdrojov pri založení podniku a jeho rozvoji, 
2. voľba optimálnej finančnej štruktúry s ohľadom na štruktúru majetku a cenu zdrojov, 
3. riadenie a financovanie formy obežného majetku, 
4. investovanie do fixného a finančného majetku, 
5. rozdeľovanie zisku, 
6. finančná analýza, 
7. finančné plánovanie, 
8. využitie zahraničného kapitálu, 
9. finančné riadenie pri sanácii, konsolidácii. 
 
 
 
Fázy finančného riadenia: 
1. vymedzienie finančného problému a cieľa, 
2. analýza informácií a podkladov pre rozhodovanie, 
3. stanovenie rôznych variantov riešeniea, 
4. určenie kritérií pre výber optimálneho variantu, 
5. určenie optimálneho variantu, 
6. realizácia variantu a jeho overenie z hľadiska cieľa. 
 
 
 
 

Princípy fin. rozhodovania: 
 

- väčšie bohatstvo je 
lepšie ako menšie, 

- skôr je lepšie ako 
neskôr, 

- menšie riziko je 
lepšie ako väčšie, 

- je výhodné mať 
možnosť voľby. 



Finančné riadenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Finančná politika podniku. 
 
Finančná politika podniku (FPP): je súhrn zásad, opatrení a nástrojov, ktoré podnik využíva 
v záujme dosiahnutia základného cieľa podnikania na ovplyvnenie hospodárskych procesov. 
 
Obsah FPP: 

1. Formulácia cieľa, 
2. Voľba finančných nástrojov, 
3. Realizácia prijatých opatrení, 
4. Systémová analýza účinnosti 2. a 3. kroku a rozhodovanie o ich úpravách a zmenách. 

 
Typy FPP: 

a.) dividendová 
b.) dlhová 
c.) likvidná 
d.) účtovná 
e.) odpisová 
f.) úverová 

 
 
 

11.3. Finančné ciele podniku. 
(komplet zhrnutú tému som nenašiel) 

 
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa jedná o zvýšenie rentability pri udržaní požadovanej 
miery likvidity, a maximalizácia zisku pri rešpektovaní danej miery rizika. 
 
Finančne zdravý podnik: je podnik, ktorý je schopný dosahovať návratnosť kapitálu, ktorú 
požadujú investori za daných podmienok. 
 
Finančné ciele: asi optimálne hodnoty ukazovateľov z finančnej analýzy. 

Dlhodobé riadenie: rozhodovanie o: 
 

- celkovej výške potrebného 
kapitálu, 

- štruktúre podn. kapitálu, 
- štruktúre podn. majetku, 
- investovaní podn. kapitálu, 
- rozdeľovaní zisku po zdanení. 

Krátkodobé riadenie: rozhodovanie o: 
 

- veľkosti a štruktúre 
jednotlivých zložiek obežného 
majetku, 

- optimálnej tvorbe 
krátkodobého kapitálu. 


