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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Střední odborné školy ochrany osob 

a majetku s.r.o. v období 2007-2010 za pomoci metod finanční analýzy. Na základě 

zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, 

soustavy ukazatelů, rentabilita, likvidita 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to assess the financial situation of the Vocational School of 

Protection of Persons and Property, Ltd. in the period from 2007 to 2010 using the methods of 

financial analysis and to propose measures to improve based on the discovered results. 

KEY WORDS 

 

Financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, proportion ratios, diferential 

ratios, ratio systems, profitability, liquidity 
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ÚVOD 

Podmínkou rozvoje kvalitní české vzdělanosti společnosti je pevný základ tvořený 

celoţivotním vzděláváním a nabýváním nových dovedností, jasnou představou  

o školství, výuce a učení se, o vědomostech a jejich utváření.  

Národní vzdělávací systém by měl vycházet vstříc různým poţadavkům a potřebám 

svých občanů, ţáků i rodičů a zajistit rovný přístup ke vzdělání všem. Tímto způsobem 

bude zajištěna rovná příleţitost pro všechny a vytvoří se tak pevné základy pro 

celoţivotní vzdělávání. Jednou z forem, která vhodně reflektuje společenskou situaci  

a nabízí odpovídající řešení ve školství, jsou i soukromé školy. 

Existence soukromých škol ve vzdělávacích systémech znemoţňuje státní vzdělávací 

monopol. Díky své adaptabilitě na společenské změny jsou soukromé školy důleţitou 

součástí naší společnosti. Soukromé školství významně přispívá k rozvoji a kvalitě 

národního vzdělávání.  Tato kvalita je kromě jiného závislá na dostatku finančních 

prostředků, které jsou nepostradatelným předpokladem existence kaţdé školy, 

soukromé i veřejné.        

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodaření a financování soukromé 

školy zaloţené v roce 1994. Cílem mé práce je zjistit, jak efektivně společnost 

hospodaří se svými prostředky, jaké jsou slabé stránky společnosti a především jaká je 

celková finanční situace podniku. 

Práce se skládá ze čtyř částí. V první části se budu věnovat přiblíţení společnosti, její 

charakteristice a analýze současného stavu firmy. Druhá teoretická část se zabývá 

teoretickými poznatky věnující se finanční analýze, její definici, jejím metodám  

a jednotlivým ukazatelům. V následující části se zaměřím na aplikaci teoretických 

východisek v praktickém uţití. A  poslední čtvrtá část se věnuje návrhům na zlepšení a 

její případné realizaci. 

Sledovaným obdobím pro mou bakalářskou práci je období od roku 2007 do roku 2010. 

SOŠ OOM s.r.o. má v České republice odloučené pracoviště. Je jím škola ve Zlíně se 
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stejným názvem a stejnými vzdělávacími obory. Pro tuto školu byl prvním vyučovacím 

rokem školní rok 2009/2010. Od tohoto roku školy hospodařily společně a to se změnilo 

k 1. 1. 2011. Tudíţ očekávám, ţe se výsledky finanční analýzy v roce 2009 výrazně 

změní oproti roku 2008.  

Při zpracování této práce jsem se setkala s nedostatkem odborné literatury popisující 

dané téma. Jedná se o téma aktuální, proto jsem informace čerpala převáţně z interních 

materiálů školy a praxe v oboru. Vycházela jsem z aktuální právní úpravy týkající se 

soukromých škol a dále jsem čerpala informace z internetových zdrojů, převáţně ze 

stránek Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, Ústavu pro informace ve 

vzdělávání, Sdruţení soukromých škol a portálů zabývajících se školskou 

problematikou. Mezi cenný zdroj informací také patří osobní konzultace se 

zřizovatelkou školy. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti Střední odborná 

škola ochrany osob a majetku s.r.o., tedy posouzení současného stavu společnosti po 

stránce finanční pomocí vybraných metod finanční analýzy. Pro zpracování finanční 

analýzy budou data obsaţena v účetních výkazech v období 2007 – 2010.  

Pro analyzování a zhodnocení firmy bude pouţita jak analýza fundamentální, mezi jejíţ 

metody patří SWOT analýza, Porterův model konkurenčních sil, tak i analýza 

technická, kterou zjistím pomocí výpočtů různých ukazatelů v jednotlivých letech. 

V závislosti na jejich výsledcích budou identifikovány problémové oblasti.  

Výsledkem mé práce budou návrhy a opatření, které by měly tyto nedostatky zmírnit 

případně odstranit.  

 

1.2 Charakteristika analyzovaného podniku 

1.2.1 Základní údaje o podniku 

Název: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Leonovova 1795, 734 01 Karviná – Hranice 

IČ: 25383205 

Zřizovatelka: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA 

Statutární orgán: jednatelka 

Základní kapitál: 200 000,00 Kč 
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1.2.2 Charakteristika společnosti 

„SOŠ OOM s.r.o. je škola soukromá a do sítě škol MŠMT ČR byla zařazena  

1. 9. 1994 pod č.j. 29 109/94-61 ze dne 22. 8. 1994. Soukromá střední odborná škola 

ochrany osob a majetku je střední odbornou školu, která připravuje ve čtyřletém denním 

studiu své studenty pro práci ve veřejném sektoru zaměřenou na bezpečnostně právní 

činnost, veřejné pořádkové služby a ochranu osob a majetku. Absolventi školy jsou 

vybaveni základními znalostmi disciplín jako je právo, služební předpisy, vědomosti z 

kriminalistiky, kriminologie, penologie, ale rovněž ekonomie a účetnictví, tak aby mohli 

vykonávat náročnou práci v řadách městské policie, policie ČR, ale také u agentur 

zabývajících se ochranou osob a majetku. 

Ve školním roce 2010/2011 organizuje škola tříleté dálkové studium a čtyřleté 

denní studium a dvouleté nadstavbové studium.“
1
 

Škola vlastní od roku 2011 kombinovanou ochrannou známku na svůj název a znak. 

Název: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 

 

Znak školy:  

 

V roce 2009 vzniklo odloučené pracoviště ve Zlíně, které do roku 2011 společně 

hospodařilo s pracovištěm v Karviné. V roce 2011 se osamostatnilo a od tohoto roku je 

účetnictví vedeno na obou pracovištích samostatně. 

Společnost v současnosti nevede ţádný významný soudní spor, jehoţ výsledek by mohl 

mít výrazný vliv na její podnikatelskou činnost. 

                                                 

1
 SOŠ OOM  s.r.o. [online]. [cit. 2011-12-11]. Dostupné z: www.sosoom-karvina.cz/?sekce=o_skole 
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1.2.3 Historie Společnosti 

Pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku zaloţenou v Karviné byl prvním 

vyučovacím rokem rok 1994/1995 kdy vznikla jako třetí škola v České republice v síti 

škol pod stejným názvem a stejným zřizovatelem.  

První adresou sídla školy byla ulice Na vyhlídce 1/1079, Karviná – Nové město. Zde 

byla škola v nájmu a o rok později se přestěhovala do budovy na ulici Svornosti 1, 

Karviná - Darkov. Vlastník této budovy byl v té době i jediným vlastníkem a zároveň 

jednatelem společnosti. Tato adresa se nacházela ve vysoce povodňové oblasti, a v roce 

1997 školu zasáhla povodeň, která měla výrazný vliv na finanční situaci podniku. 

V roce 2007 se stala polovičním vlastníkem Střední odborné školy ochrany osob  

a majetku s.r.o. Ing. Slavka Krystová Florková, MBA. Následující rok na ni byl 

převeden 100% obchodní podíl, čímţ se stala jedinou zřizovatelkou a zároveň 

jednatelkou společnosti.  

V roce 2010 školu opět zasáhly těţké povodně, které se negativně promítly 

v hospodaření školy.  

SOŠ OOM s.r.o. se před začátkem školního roku 2011/2012 přestěhovala do budovy 

města na ulici Leonovova1795, Karviná – Hranice, kde má uzavřenou nájemní smlouvu 

na 10 let do roku 2021.  

 

1.2.4 Zaměstnanci a zaměstnanecká politika 

Jelikoţ společnost nabízí své sluţby ve formě vzdělávání, zakládá si na důkladném 

výběru svých zaměstnanců. Nejdůleţitějším aspektem je vzdělání v oboru. Všichni 

zaměstnanci mají příslušnou odbornost a dostatečné vzdělání pro předmět, který 

vyučují. Tím je zajištěna kvalitní výuka a moţnost být konkurenceschopnou společností 

zajišťující vzdělávání na trhu střední škol. Platové podmínky odpovídají platům 

v daném regionu.  
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Škola si zvlášť zakládá na personálním zabezpečení. To dokládá i fakt, ţe většina 

externích pedagogů se řadí mezi bývalé příslušníky Policie ČR nebo Vězeňské sluţby 

České republiky.  

Trţní podmínky středních škol a stálá konkurence je důvodem, proč škola vyţaduje 

vysoké nároky na personální řízení a na rozvoj lidských zdrojů ve společnosti. 

Pravidelně svým zaměstnancům zajišťuje moţnost zdokonalování se ve svém oboru. 

Nynější skladba pracovníků je relativně mladá, takţe z tohoto pohledu je stabilita 

zaměstnanců zajištěna. 

Hlavním cílem personální politiky společnosti je udrţet si kvalifikované zaměstnance  

a dále tento tým rozvíjet. Proto se za sledované období ředitelka školy rozhodla 

vystřídat pouze ty zaměstnance, kteří neměli dostatečné vzdělání pro výuku předmětu  

a za ně přijala čerstvě vystudované pedagogy. 

 

1.2.5 Organizační struktura 

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura 

zřizovatel školy

zástupce ředitele 
školy

předsedové 
předmětových 

komisí

učitelé

sekretářka

účetní
školník

uklízečky

ředitel školy
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Na vrcholu organizační struktury je zřizovatelka, která je v tomto případě zároveň 

ředitelkou školy. Školu řídí ředitel školy. Ředitel je jmenovaný zřizovatelem školy  

a schválený MŠMT ČR na základě ţádosti zřizovatele školy. Ředitel zajišťuje 

naplňování funkcí školy, jejího komplexního rozvoje, usměrňuje koncepci výuky na 

škole a organizaci provozu školy. Podílí se na vytváření odpovídajících podmínek pro 

činnost rady školy, na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního 

roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy, na 

zpracování podkladů pro materiály a zprávy. 

Na dalším stupni jsou jak pedagogičtí tak i nepedagogičtí pracovníci, kteří jsou pod 

přímým dohledem ředitelky. Firma zaměstnává celkem 35 pedagogických pracovníků, 

z toho 15 na hlavní pracovní poměr a zbylých 20 na vedlejší pracovní poměr. Tito 

všichni jsou pod dohledem zástupce ředitele školy. Dále mezi zaměstnance patří 

nepedagogičtí pracovníci, jsou jimi účetní, uklízečky a školník. 

 

1.2.6 Obchodní strategie společnosti 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku nabízí následující obory ke studiu: 

- Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01. 

- Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01. 

- Veřejně pořádková činnost 68-42-L/501.
2
 

Společnost je obchodní společností s ručením omezeným, pro kterou jsou hlavní 

cílovou skupinou odběratelé v podobě vycházejících ţáků ze základních škol. Těm 

nabízí z výše zmíněných studijních oborů Bezpečnostně právní činnost  

a Veřejnosprávní činnost. Obory jsou denním typem studia. 

Počet studujících ţáků denního studia za období 2006 – 2010 na škole SOŠ OOM s.r.o. 

je uveden v Tabulce 1 a znázorněn v grafu 1. 

                                                 

2
 SOŠ OOM s.r.o.[online]. [cit. 2011-12-11]. Dostupné z: http://www.sosoom-karvina.cz/obory.php 

http://www.sosoom-karvina.cz/obory/svp-ochrana-osob-a-majetku.php
http://www.sosoom-karvina.cz/obory/svp-pravni-administrativa.php
http://www.sosoom-karvina.cz/obory/verejne-poradkova-cinnost.php
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Rok Počet studentů DeS 

2007 147 

2008 139 

2009 142 

2010 153 

 

Tabulka 1: Počet ţáků DeS 2007-2010 

 

 

Graf 1: Počet ţáků DeS 2007 - 2010 

 

Další cílovou skupinou jsou studenti, kteří jiţ mají vystudované Učiliště či Odborné 

učiliště a vlastní Výuční list z jakéhokoliv oboru. Těmto studentům škola nabízí obor 

Veřejně pořádková činnost, který probíhá dálkovým typem studia.  

Počet studujících dálkové studium za období 2006 – 2010 na škole SOŠ OOM s.r.o. je 

uveden v Tabulce 2 a znázorněn v Grafu 2.  

Rok Počet studentů DáS 

2007 60 

2008 59 

2009 61 

2010 55 
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Tabulka 2: Počet ţáků DaS 2007 - 2010 

 

 

 

 

 

 

Všichni, kteří navštěvují některý z oborů, jsou dle Smlouvy o zajišťování výuky  

a o podmínkách hrazení školného, kterou písemně uzavírají v den zápisu ke studiu, 

povinni hradit příspěvek na vzdělávání k datu určenému na smlouvě. V opačném 

případě má oprávněná strana právo odstoupit od smlouvy a dále se řídit dle pokynů v ní 

uvedených. 

Posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělávání na vysoké profesionální 

úrovni tak, aby úspěšným zakončením studia získal absolvent střední odborné vzdělání 

s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umoţní absolventům ucházet se o přijetí ke 

studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní 

akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. 

Absolventi získají moţnost se uplatnit v povoláních, v nichţ je pracovní činnost vázána 

na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné 

správě (státní správě a samosprávě), oborech ochrany velkých podniků, sloţkách 

Integrovaného záchranného systému, v bankovnictví a pojišťovnictví apod. Pro výkon 

některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. 

věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost  

a spolehlivost a další. Absolventi se uplatní např. jako: bezpečnostní pracovníci, 

52

54

56

58

60

62

2007 2008 2009 2010

 

Graf 2: Počet ţáků DaS 2007 - 2010 
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policejní inspektoři, stráţníci obecní policie, celníci, bezpečnostní pracovníci ve 

vězeňské sluţbě nebo stráţi nebo justiční stráţi. 

 

1.2.7 Hospodaření školy 

Od 14. 4. 1997 aţ do současnosti hospodaří jako kapitálová obchodní 

společnost – společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v souladu se zákonem  

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. organizace, která 

provádí soustavnou činnost samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosaţení zisku. Avšak jeho pouţití je specifikováno ve smlouvě, kterou škola 

uzavírá s  Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a je vázáno na nárok za zvýšenou 

dotaci. Ve smlouvě se zřizovatel školy zavazuje kladný hospodářský výsledek vyuţít na 

neinvestiční výdaje školy. Dodrţování tohoto závazku kaţdoročně kontroluje nezávislý 

auditor, jehoţ zprávu zpracovávanou v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb.,  

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění 

pozdějších předpisů, § 6 odst. 5 předkládá škola Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje do 10. srpna kaţdého roku. Škola se nevěnuje ţádné jiné podnikatelské činnosti. 

Statutárním orgánem školy je jednatel společnosti. 

Pro sledování veškerých účetních operací pouţívá software POHODA firmy 

STORMWARE s.r.o. Účtuje v soustavě podvojného účetnictví, které je charakteristické 

úplností ve sledování stavu a pohybu majetku, kterým organizace disponuje. Pouţívá 

výnosy a náklady a zápisy lze vzájemně kontrolovat (věcně i časově). Škola sestavuje 

účtový rozvrh pro kaţdé účetní období.  

V oblasti hospodaření se řídí zejména těmito právními předpisy: 

- Zákon č. 561/2006 Sb., školský zákon. 

- Zákon č.  306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákoník práce. 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.3 Rozpočtová analýza firmy 

1.3.1 Rozpočet školy 

Finanční hospodaření soukromé školy se řídí rozpočtem, který škola zpracovává  

a předkládá ke schválení zřizovateli školy. Rozpočet se sestavuje vţdy na školní rok 

jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, ţe rozpočtový rok se kryje s kalendářním, vyvolává 

tento jev trvale určité problémy ve vztahu k odlišnému plynutí školního roku. Zejména 

nemoţnost odhadnout při přípravě nového rozpočtového roku budoucí změny spojené 

se zahájením nového školního roku od září.  

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje. Zřizovatel školy uskutečňuje pravidelnou, 

systematickou a úplnou kontrolu dodrţování finančního hospodaření v souladu se 

schváleným rozpočtem v rámci vnitřního kontrolního systému. Přitom zůstává 

nedotčena kompetence k výkonu kontroly, jeţ vyplývají orgánům veřejné správy podle 

zvláštních předpisů.   

 

1.3.2 Analýza příjmů 

Příjmy (trţby) školy tvoří: 

- trţby z vlastní činnosti (příspěvky ţáků na výuku, na soustředění); 
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- dotace ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje a ostatní dotace (SIPVZ, 

dotace na podporu integrace příslušníků romské komunity); 

- ostatní výnosy (dary, prodej majetku, úroky z běţných účtů). 

 

Dotace ze státního rozpočtu představují hlavní zdroj finančních prostředků školy. Tyto 

prostředky ze státního rozpočtu jsou účelové a mohou být pouţity pouze k účelům, na 

které byly poskytnuty. Soukromá škola splňuje všechny poţadavky stanovené zákonem 

č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů a kaţdoročně nárokuje na základě smlouvy 

s příslušným krajským úřadem základní i zvýšenou dotaci. 

 

1.3.3 Analýza výdajů 

Náklady jsou peněţním vyjádřením spotřeby materiálu, spotřeby cizích sluţeb a práce 

zaměstnanců.  Lze je členit na náklady provozní, finanční, mimořádné a osobní.  

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na nákup materiálu, školních pomůcek, 

školení, osobních nákladů (mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění), 

cestovné, dále sluţby telekomunikací, nájemné, náklady na opravu, telekomunikací, atd.  

Finanční náklady (bankovní výlohy, pojistné, manka a škody na finančním majetku, 

aj.) spolu s  mimořádnými náklady (např. mimořádné škody) tvoří zanedbatelný podíl 

na celkových nákladech školy.  

Osobní náklady reprezentují mzdy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci 

(dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a zákonem stanovené povinné 

odvody sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona 

č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve 

znění pozdějších předpisů, mzdového řádu a zákoníku práce (příplatek za vedení). 

Mzdový řád je interní dokument, který pravidelně jednou ročně na návrh ředitele školy 
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prochází rozborem a následnou úpravou. U zaměstnanců pak dochází k úpravě osobního 

ohodnocení a odměn podle změny podmínek, které vedly k jejich přiznání.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýzou podniku rozumíme rozbor jeho finanční situace v daném časovém 

měřítku. Slouţí ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Kromě celé řady 

skutečností pomáhá odhalit zejména, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou 

kapitálovou strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv anebo zda je schopen včas 

splácet své závazky. Je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak zejména pro odhad  

a prognózu budoucího vývoje.
3
 

Je nedílnou součástí finančního řízení. Znalost finanční situace společnosti umoţňuje 

vedení správně se rozhodovat při finančních otázkách týkající se podniku.  

Finanční analýza je zdrojem cenným informací nejenom pro interní uţivatele (vedení 

společnosti, zaměstnanci), ale také pro externí uţivatele (banky, stát a jeho orgány). Je 

důleţité pečlivě zváţit, pro koho je finanční analýza zpracovávána, protoţe kaţdá 

zájmová skupina preferuje jiné informace.  

Pro zpracování finanční analýzy je potřeba získání dat, jeţ tvoří východisko kvalitního 

zpracování a následné dosaţení relevantních výsledků. Základním zdrojem dat jsou 

účetní výkazy, kterými je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha 

k účetní závěrce. Další cenné informace obsahuje výroční zpráva, firemní statistiky 

produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti.  

 

                                                 

3
KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2010. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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2.2 Metody finanční analýzy 

Metody a postupy vyuţívané při zpracování finanční analýzy se v průběhu historického 

vývoje standardizovaly. Klasická finanční analýza obsahuje navzájem propojené části: 

a) Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

b) Kvantitativní, tzv. technickou analýzu.
4
 

 

Kvalitativní (fundamentální) analýza 

Fundamentální analýza se zaměřuje na vyhodnocení spíše kvalitativních údajů  

o podniku, přičemţ základní metodou analýzy je odborný odhad zaloţený na hlubokých 

empirických i teoretických zkušenostech analytika.
5
 

Tato analýza je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Dále na zkušenostech odborníků a na jejich 

subjektivních odhadech. Zpracovává velké mnoţství kvalitativních údajů a v případě, ţe 

vyuţívá kvantitativní informaci, své závěry odvozuje bez uţití algoritmizovaných 

postupů.  

Východiskem této analýzy je identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jde  

o analýzu vlivu: 

- vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

- právě probíhající fáze ţivota podniku, 

- charakteru podnikových cílů. 

Metodou analýzy je komparativní analýza zaloţená převáţně na verbálním hodnocení. 

Patří sem např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy 

                                                 

4
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 154 s. ISBN 

978-80-251-1830-6. 

5
MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. Praha: Aspi, 2006. ISBN 80-7357-219-2. 
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portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda BalancedScorecard 

(BSC).
6
 

Kvantitativní (technická) analýza 

Technickou finanční analýzou rozumíme kvantitativní zpracování ekonomických dat 

s pouţitím matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných 

metod, přičemţ výsledky zpracování jsou opět kvantitativně, ale i kvalitativně 

vyhodnocovány.
7
 

Podle účelu, ke kterému analýza slouţí, a podle dat, která pouţívá, se rozlišuje: 

1. Analýza absolutních dat 

 Analýza horizontální (analýza trendů). 

 Analýza vertikální (procentní rozbor). 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Rentability. 

 Aktivity. 

 Zadluţenosti a finanční struktury. 

 Likvidity. 

 Kapitálového trhu. 

 Provozní činnosti. 

 Cash flow. 

4. Analýza soustav ukazatelů 

 Pyramidové rozklady. 

 Komparativně analytické metody. 

 Matematicko statistické metody. 

                                                 

6
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 7 s. ISBN 

978-80-251-1830-6. 

7
MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. Praha: Aspi, 2006. ISBN 80-7357-219-2. 
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 Kombinace metod.
8
 

Existují i další sloţitější přístupy v podobě různých matematicko-statistických metod. 

Ty se pouţívají převáţně na specializovaných pracovištích a nejsou předmětem této 

bakalářské práce. 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza vyuţívá přímo údaje z účetních výkazů. Konkrétní uplatnění absolutních 

ukazatelů nalézáme v analýze vývojových trendů, v tomto případě mluvíme  

o horizontální analýze. A v analýze vertikální nebo-li procentní, analýze komponent. 
9
 

 

2.2.2 Horizontální analýza 

„Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů.“
10

 Přitom je 

moţné z těchto změn odvozovat i pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů 

v budoucnu. Pro výpočet se řídíme vzorci:  

 

 

 

                                                 

8
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 10 s. ISBN 

978-80-251-1830-6. 

9
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. vyd. Praha: 

Computer Press, 2001. 64 s. ISBN 80-7226-562-8.  

10
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 1.vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2007. 53 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 



29 

 

 

2.2.3 Vertikální analýza 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Pomocí 

vertikální analýzy zjistíme, jak se jednotlivé poloţky daného účetního období rozvahy 

podílely na celkové bilanční sumě.  

V případě rozvahy se poměřují jednotlivé poloţky s celkovým stavem aktiv nebo pasiv, 

hovoříme o tzv. majetkové struktuře v případě aktiv a o kapitálové struktuře v případě 

pasiv a z jakých zdrojů byly získány, zda z cizích nebo vlastních. Majetek firmy se člení 

do dvou základních skupin: investiční – dlouhodobý majetek a oběţný majetek, které se 

liší dobou pouţitelnosti. Vytvářet a udrţovat rovnováţný stav majetku a kapitálu je 

základem ekonomické stability společnosti. 
11

 

Ve výkazu zisku a ztrát se zpravidla porovnávají jednotlivé poloţky s celkovými 

trţbami – vertikální procentní ukazatele vyjadřují procento z trţeb dosaţených v tomto 

roce.
12

 

 

2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílovými ukazateli při analýze finanční situace podniku jsou především rozdíly 

mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých poloţek 

krátkodobých pasiv.
13

 Slouţí především k analýze a řízení finanční situace podniku 

orientované na jeho likviditu. Tato analýza bývá označovaná jako analýza fondu 

finančních prostředků. Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří: 

- Čistý pracovní kapitál. 

                                                 

11
KOVANICOVÁ, Dana a Pavel KOVANIC. Podklady skryté v účetnictví II. – Finanční analýza 

účetních výkazů. Praha: Polygon, 1995. ISBN 80-85967-88-X. 

12
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. vyd. Praha: 

Computer Press, 2001. 65 s. ISBN 80-7226-562-8.  

13
 KONEČNÝ, Miloš, Finanční analýza a plánování. 9.vyd. Brno: VUT BRNO – Fakulta podnikatelská, 

2002. 52 s. ISBN 80-214-2564-4. 
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- Čisté pohotové prostředky. 

- Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond.
14

 

 

2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Definujeme ho, jako rozdíl mezi oběţným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. 

Konstrukce ČPK je zaloţena na rozlišení oběţného a dlouhodobého majetku a na 

rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. Představuje tu část oběţného 

majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. V praxi je nazýván finančním 

polštářem, tzn. ţe v případě, ţe se firma dostane do určitých finančních problémů, 

pomůţe toto nepříznivé období překonat a pokračovat v dalších aktivitách. Má 

významný vliv na platební schopnost podniku. Výpočet se provádí následujícím 

vzorcem: 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobá pasiva 

 

2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

ČPP určují okamţitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se  

o rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a okamţitě splatnými závazky. 

Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje fond, který zahrnuje pouze hotovost a peníze na 

běţných účtech.  

ČPP = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky 

                                                 

14
 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 35-39 s. 

ISBN 978-80-251-1830-6. 
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2.3.3 Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond (čistý peněţní majetek) 

Představuje střední cestu mezi oběma výše zmíněnými ukazateli likvidity. Při 

výpočtu se vylučují z oběţných aktiv zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od takto 

upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. Výsledkem je hodnota čistého 

peněţního majetku. 

ČPM = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky 

 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

K tomu, abychom mohli analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, 

dáváme jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. Obvykle se pro potřeby 

finanční analýzy setkáváme s utříděním ukazatelů do skupin, které měří určitou stránku 

finančního zdraví podniku. Tyto skupiny jsou povaţovány za stejně důleţité  

a rovnocenné.
15

 Nejčastěji vycházejí z účetních dat.  

„Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku.“
16

 

Důvodem vedoucím k širokému pouţívání těchto ukazatelů je fakt, ţe umoţňují 

provádět analýzu časového vývoje finanční situace firmy, jsou vhodným nástrojem 

k porovnávání více podobných firem navzájem a mohou být pouţívány jako vstupní 

údaje matematických modelů umoţňujících popsat závislost mezi jevy a předvídat 

budoucí vývoj.  

                                                 

15
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2008. 161 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 

16
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 55 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  
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2.4.1 Rentabilita 

Jinak také výnosnost kapitálu vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové efekty, 

dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele poměřují výsledek efektu 

dosaţeného podnikatelskou činností podniku ke zvolené srovnávací základně. Čím je 

rentabilita vyšší, tím lépe podnik hospodaří se svým majetkem a kapitálem.
17

 

Ukazatelů rentability je více, jejich volba závisí na účelu analýzy, jimiţ se hodnotí 

podnikatelská činnost. Pro zpracování své finanční analýzy byly pouţity 4 z nich a to: 

Rentabilita vloţeného kapitálu ROI (Return on Investment) 

 

Tento vztah vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování. Čitatel není jednoznačně zadán. Můţeme na jeho místo 

dosadit zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmů EBIT (earningsbeforeinterest 

and taxes), zisk před úhradou dlouhodobých úroků a daně z příjmů, zisk před zdaněním 

EBT (earningsbeforetaxes), zisk po zdanění EAT (eraningsaftertaxes) či zisk po zdanění 

zvýšeném o nákladové úroky.  

Rentabilita celkových vloţených aktiv ROA (Return on Assets) 

 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů jsou financována. Pokud do čitatele dosadíme EBIT potom ukazatel 

měří hrubou produkční sílu aktiv před odpočtem daní a nákladových úroků. V případě, 

                                                 

17
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2008. 161 s. ISBN 978-80-247-2424-9. SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční 

řízení pro neekonomy. Praha. 2008. s.161. 



33 

 

 

ţe dosadíme čistý zisk (po zdanění) zvýšený o zdaněné úroky, znamená to, ţe 

poţadujeme, aby ukazatel poměřil vloţené prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on commonEquity) 

 

Tento ukazatel slouţí vlastníkům k tomu, aby zjistili zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda se vyuţívá odpovídající velikost jejich investičního rizika. 

V čitateli se většinou uvádí čistý zisk po zdanění. Pro investora je důleţité, aby ukazatel 

ROE byl vyšší neţ úroky, které by obdrţel při jiné formě investování (např. z obligací, 

majetkových cenných papírů). 

Rentabilita trţeb ROS (Return on Sales) 

 

ROS charakterizuje zisk vztaţený k trţbám. Jmenovatel představuje trţní ohodnocení 

výkonů podniku za určité časové období. Do rovnice můţeme dosadit čistý zisk po 

zdanění, ale někdy je vhodnější, hlavně při cenové kalkulaci, kdy přichází v úvahu 

zisková přiráţka zahrnující zdroje pro úhradu daně z příjmů právnických osob, pouţít 

zisk před zdaněním. 
18

 

 

                                                 

18
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 57-59 s. 

ISBN 978-80-251-1830-6.  
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2.4.2 Aktivita 

„Ukazatelé aktivity zachycují, jak je podnik schopen využít jednotlivé majetkové 

části.“
19

 Výpočtem dosáhnete k zjištění, zda má podnik přebytečné kapacity, či naopak 

nedostatek produktivních aktiv. V zásadě se setkáváme s dvěma typy ukazatelů aktivity, 

a to:  

- Počtem obratů, který nám informuje o tom, kolikrát převyšují roční trţby 

hodnotu poloţky, jejíţ obratovost počítáme. 

- Dobou obratů, která vyjadřuje průměrnou dobu trvání jedné obrátky 

majetku. 

 

 

Snahou je maximalizovat obrátky a minimalizovat doby obratu. 

Obrat aktiv 

 

Ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok v hodnotě trţeb.  

Obrat zásob 

 

Výsledná hodnota nám vyjadřuje, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy 

oběţného majetku. 

                                                 

19
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2008. 164 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
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Doba obratu zásob 

 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány aţ do fáze jejich 

spotřeby nebo fáze jejich prodeje.  

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

 

Udává počet dnů, kdy musí firma čekat, neţ dostane za jiţ prodané výrobky a sluţby 

zaplaceno.
20

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

 

Výpočet nám vyjádří počet dnů, po které firma od svých dodavatelů vyuţívá bezplatný 

obchodní úvěr. 

 

2.4.3 Zadluţenost a finanční struktura 

Podnik financuje svá aktiva jak kapitálem vlastním, tak i kapitálem cizím a musí 

usilovat o co nejvhodnější skladbu kapitálu, ale přitom vycházet z konkrétních 

                                                 

20
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2008. 165 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
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podmínek. Obecně platí zásada, ţe vlastní kapitál má být pokud moţno vyšší neţ cizí 

vzhledem k tomu, ţe cizí kapitál je nutné splatit.
21

 

„Zadluženost nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může 

přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje 

riziko finanční nestability.“
22

 

K analýze zadluţenosti existuje mnoho ukazatelů, níţe uvádím ty nejčastější.  

Celková zadluţenost 

 

Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluţenosti. Někdy je vhodné brát v úvahu pouze 

dlouhodobé cizí zdroje a podobným způsobem vyjádřit dlouhodobou zadluţenost.  

Ukazatel úrokového krytí 

 

Podává informaci o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, 

co jsou uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností podniku.  

Kvóta vlastního kapitálu 

 

Doplňuje ukazatele celkové zadluţenosti. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku.  

                                                 

21
VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 158 s. ISBN 80-86119-21-1. 

22
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 63 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  
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Koeficient zadluţenosti 

 

Jinak také míra zadluţenosti. Ve finanční analýze se uţívá i jeho převrácená hodnota, 

která bývá označována jako míra finanční samostatnosti podniku.  

Dlouhodobá zadluţenost 

 

Ukazuje nám, jak velká část podniku je financována dlouhodobými dluhy.  

Běţná zadluţenost 

 

Čitatel zahrnuje krátkodobé závazky, běţné bankovní úvěry, pasivní přechodné  

a dohadné poloţky.  

 

2.4.4 Likvidita 

„Ukazatel likvidity charakterizuje schopnost podniku dostát svým závazkům.“
23

Jinak 

řečeno je to schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peníze a těmi krýt včas  

a v poţadované podobě všechny své splatné závazky.  

Běţná likvidita 

                                                 

23
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 66 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  
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Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 

zásob a podnik s nevhodnou strukturou OA se můţe snadnou ocitnout v obtíţné situaci. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší 

neţ 1,5. 
24

 

Pohotová likvidita 

 

Ukazatel nezahrnuje oběţná aktiva a zásoby. Pro zachování likvidity firmy by neměla 

hodnota ukazatele klesnout pod 1.
25

 

Okamţitá likvidita 

 

Měří schopnost hradit právě splatné dluhy. Za ekvivalenty peněţních prostředků se 

povaţuje např. volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, směnečné dluhy a šeky. 

Při hodnotě ukazatele alespoň 0,2 je zajištěna likvidita.  

 

                                                 

24
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 66 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  

25
SEDLÁČEK, Josef. Cash flow. 1. Vyd.. Brno: Computer Press, 2003. 82 s.  ISBN 80-7226-875-6. 
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2.4.5 Provozní činnost 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku, a proto jsou uplatňovány ve 

vnitřním řízení. Pomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity 

podniku. Opírají se o tokové veličiny, hlavně náklady, jejichţ řízením dochází 

k hospodárnému vynakládání jednotlivých druhů nákladů.
26

 

Nejčastěji se setkáváme s těmito ukazateli: 

Mzdová produktivita 

 

Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč. Měl by vykazovat rostoucí tendenci. 

Nákladovost výnosů 

 

Vyjadřuje zatíţení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota by měla v čase klesat. 

Materiálová náročnost výnosů  

 

Ukazatel informuje o zatíţení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi. 
27

 

                                                 

26
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 71 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  

27
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 71 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  
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Produktivitu práce z přidané hodnoty
28

 

 

Hodnota tohoto ukazatele by měla zpravidla růst rychleji neţ poměr mezi mzdami  

a počtem zaměstnanců ve firmě. 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace nestačí pouze analýza rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Neboť jejich nevýhodou je, ţe jednotlivé ukazatele mají samy o sobě 

omezenou vypovídací schopnost, protoţe charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

podniku.  

Proto je potřeba vytvořit soustavu ukazatelů (někdy téţ soubor). Ta umoţní detailnější 

zobrazení finančně-ekonomické situace, avšak současně velký počet ukazatelů ztěţuje 

orientaci a zejména výsledné hodnocení podniku.  

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

I. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

- např. pyramidové soustavy, které slouţí k identifikaci logických  

a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladu. 

II. Účelové výběry ukazatelů 

- ty jsou sestavovány na bázi komparativně-analytických nebo matematicko-

statistických metod, 

- jejich cílem je sestavit výběry ukazatelů, aby dokázaly kvalitně diagnostikovat 

finanční zdraví podniku, 

                                                 

28
 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza – Krok za krokem. Praha: C.H.Beck, 2005. 

ISBN 80-7179-321-3. 
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- dle účelu se člení: 

 bonitní (diagnostické) modely, které se snaţí pomocí jednoho 

syntetického ukazatele vyjádřit finanční pozici podniku, 

 bankrotní (predikční) modely, které představují systémy včasného 

varovaní, protoţe podle jejich chování lze identifikovat případné 

ohroţení finančního zdraví podniku.  

 

2.5.1 Pyramidové rozklady 

Tyto soustavy ukazatelů rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších dílčích 

ukazatelů pomocí multiplikativních nebo aditivních vazeb. Pokud je pyramidová 

soustava ukazatelů vhodně zkonstruovaná tak umoţňuje systematicky posoudit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Rozklad se často zobrazuje 

v grafické podobě.  

Příkladem této soustavy je DU PONT rozklad, který je zaměřen na rozklad ROE 

(rentabilita vlastního kapitálu) a vymezuje jednotlivé poloţky vstupující do tohoto 

ukazatele. Postup rozkladu se dá zobrazit následujícím vzorcem:
29

 

 

 

 

                                                 

29
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 84 s. ISBN 

978-80-251-1830-6.  
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V grafickém zobrazení by rozklad vypadal takto: 

 

 

Obrázek 2: Rozklad ukazatele ROE30 

 

2.5.2 Komparativně-analytické metody 

Vyuţívají především verbální ukazatele, tj. např. kvalifikační struktura pracovníků, 

kvalita výrobků apod. Výsledná úroveň má většinou slovní hodnocení: „slabá – 

průměrná – dobrá – výborná“.  

Mezi tyto metody patří zejména: 

a) SWOT analýza, zaloţená na určení silných a slabých stránek sledovaného 

podniku s jeho příleţitostmi a ohroţením. Příkladem můţe být Argentiho 

model, kdy se hodnotí zjištěné nedostatky, chyby a příznaky pomocí bodů, 

které jsou dle určitých pravidel přidělovány.  

b) Metoda kritických faktorů úspěšnosti, zde se jedná o analýzu faktorů, 

které povaţujeme z hlediska postavení podniku na trhu za rozhodující. 

c) Metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, které představují atraktivnost na 

trhu a konkurenční způsobilost podniku. Pro kaţdou dimenzi zjistíme 

                                                 

30
MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. Praha: Aspi, 2006. Str. 96. ISBN 80-7357-219-

2. 
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výsledné bodové hodnocení, které nanášíme do grafu. Z výsledné polohy 

průsečíku pak zjistíme pozici našeho podniku na trhu.  

 

2.5.3 Bonitní a bankrotní modely 

Mezi nejrozšířenější modely, jejichţ účelem je posouzení finanční situace podniku a její 

predikce, patří: 

I. Index bonity 

II. Indexy IN 

III. Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

 

2.5.4 Index bonity 

Je zaloţen na multivariační diskriminační analýze. Pracuje se 6 ukazateli, tj.: 

 

Přičemţ pro index bonity platí následující rovnice:  
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Výsledek se porovnává dle hodnocení znázorněného v tabulce: 

Obrázek 3: Stupnice hodnocení Indexu bonity
31

 

Index IN05 

Existují čtyři indexy, které umoţňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost 

českých podniků. Jako poslední a tedy nejdůvěryhodnější byl vytvořen Index IN05. 

V porovnání s předchozími spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled vlastníka.  

Index IN05 je aktualizací indexu IN01 dle testů na datech průmyslových podniků.  

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E 

Klasifikace: 

IN > 1,6 … můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 <IN ≤ 1,6 … tvz. šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 … firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Platí: 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

                                                 

31
SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 109 s. ISBN 

978-80-251-1830-6. 
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E = oběţná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

 

2.5.5 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Tento model byl sestaven Edwardem Altmanem na základě diskriminační analýzy  

u stejného počtu zbankrotovaných i nezbankrotovaných firem. Modelem pro firmy, 

které nemají veřejně obchodovatelné akcie je:  

Z = 0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E 

Klasifikace: 

Z > 2,9 … můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 <  Z ≤ 2,9 … tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 … firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Platí: 

A = čistý provozní kapitál/celková aktiva 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

C = EAT/celková aktiva 

D = trţní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat/celková aktiva 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 

3.1 Finanční analýza společnosti 

Pro zpracování finanční analýzy byla pouţita data z níţe uvedených zdrojů společnosti 

SOŠ OOM s.r.o. 

- Rozvahy v plném rozsahu za roky 2007-2010. 

- Výkazy zisků a ztráty za roky 2007-2010. 

- Ostatní finanční a nefinanční zdroje informací. 

 

3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza nám slouţí ke zjištění postavení firmy na trhu. Pomocí ní 

charakterizujeme silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozby. 

S – Strenghts 

W – Weaknesses 

O – Opportunities 

T – Threats 

Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory, které zvyšují anebo naopak sniţují hodnotu 

podniku.  

Silné stránky 

- V Moravskoslezském kraji jsou pouze dvě školy stejného zaměření. 

- Škola se povaţuje za školu rodinného typu, coţ to můţe vést k pozitivnímu při 

výběru SŠ. 
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- Škola je dostatečně vybavená v oblasti výpočetní techniky. Nově vybavená 

počítačová učebna, ve třídách počítače s projektory a interaktivní tabule jsou 

důkazem moderní multimediální výuky, kterou škola ţákům nabízí. 

- Stála spolupráce školy s MV ČR nabízí studentům moţnosti, které jim jiné školy 

nenabízí.  

- Kvalitní, odborně vzdělaní pedagogové. 

- Díky spolupráci s mezinárodními organizacemi, se škola aktivně zapojuje do 

mezinárodních projektů.   

Slabé stránky 

- Dle smlouvy se ţáci denního i dálkového studia musí povinně zúčastnit třech 

kurzů, které jsou zaměřeny na získání dovedností v praxi. Tyto kurzy ale zvyšují 

náklady se studiem. 

- Díky získané praxi jsem zjistila, ţe vnitřní organizace není zcela vyřešena. 

Dochází k relativně častým komunikačním problémům.  

- Ředitelka školy je od roku 2009 zároveň ředitelkou odloučeného pracoviště ve 

Zlíně. Kvůli povinnostem, které má, se stává, ţe je v časové tísni, coţ se 

projevuje v nedokončené či pozdě splněné práci.  

Příleţitosti a hrozby patří mezi vnější faktory, nejsou dost dobře ovladatelné, ale 

pomocí vhodné analýzy konkurence nebo metodou PESTLE je můţeme identifikovat  

a následně vyuţít nebo jim předejít.  

Příleţitosti 

- Účast na akcích typu Burza škol, Volba povolání nejen v místě sídla.  

- Meziškolní soutěţe, mezinárodní soutěţe při kterých se škola díky úspěšným 

výsledkům reprezentuje. 

Hrozby 

- Sníţení dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.  

- Sníţení počtu ţáků.  
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- Konec nájemní smlouvy (10 let).  

 

3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Při hodnocení podniku se musí brát v potaz i vnější vlivy, které na společnost působí. 

Síly z vnějšího prostředí mohou výrazně zasahovat do jeho hospodaření. Z metod pro 

posouzení vnějších vlivů jsem vybrala Porterův model konkurenčních sil. Tato metoda 

zkoumá oborové prostředí podniku. V tomto modelu je identifikováno 5 sil, které určují 

intenzitu konkurence v prostředí a tím následnou úspěšnost v oboru.  Za tyto síly se 

povaţují:  

1. rivalita mezi konkurenčními podniky 

2. hrozba substitučních výrobků 

3. hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

4. vyjednávací síla dodavatelů 

5. vyjednávací síla kupujících
32

 

                                                 

32
 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. Praha: C .H .Beck, 2006. 47-48 s. ISBN 80-

7179-367-1. 
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Potenciální nově 

vstupující firmy 

Konkurenti v odvětví 

 

Soupeření mezi 

existujícími firmami 

Substituty 

Dodavatelé Odběratelé 

Vyjednávací vliv 

odběratelů 

Vyjednávací vliv 

dodavatelů 

Hrozba substitučních 

výrobků nebo sluţeb 

Hrozba nově 

vstupujících firem 

 

Obrázek 4: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Jelikoţ neanalyzujeme výrobní podnik, ale společnost se specifickým druhem podnikání 

je potřeba těchto pět sil brát z takového pohledu, aby nám tato analýza pomohla 

prozkoumat oborové prostředí podniku.  

 Konkurenční podniky 

Za konkurenci společnosti můţeme povaţovat všechny střední školy či učiliště. Jak 

soukromé tak i veřejné. Jako konkurenční podniky musíme brát školy nejen ve městě 

sídla, ale v celém regionu, jelikoţ v dnešní době je cestování za vzděláním obvyklé. 

 Substituty 

Po konzultaci s ředitelkou školy bych mezi substituty zařadila školy, které nabízí 

vzdělávání se stejným či obdobným zaměřením. Konkrétně mezi ně patří Střední 

odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. se sídlem v Ostravě, Střední policejní škola 

MV v Holešově a společnost TRIVIS, a.s. – Střední škola veřejnoprávní s nejbliţší 

pobočkou v Prostějově.  
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 Vstup nových konkurentů 

Ze vstupu nových konkurentů na trh středních škol nemusí mít společnost obavy. 

V dnešní době dochází kvůli populačně slabým ročníkům ke slučování škol. Dalším 

důvodem proč na trh nepřichází nové střední školy je nejistota příjmů. Jak příjmů ze 

státního rozpočtu v podobě dotací, tak příjmů v podobě příspěvků na vzdělávání, které 

jsou závislé na počtu přijatých ţáků.  

 Síly dodavatelů  

Společnost neodebírá tak specifické výrobky či sluţby od dodavatele, které by nemohla 

vyměnit za jiné. Tudíţ v případě nespokojenosti ať uţ s cenou anebo s přístupem 

dodavatele, má společnost moţnost rozvázat smluvní vztah a navázat nový 

s dodavatelem, který nabídne lepší podmínky nákupu.  

 Síly odběratelů 

V naší společnosti můţeme na odběratele povaţovat samotné ţáky. Ti mají na 

hospodaření školy velký vliv. Na jejich počtu závisí část příjmů a jejich následné 

přerozdělování. V případě malého počtu přijatých ţáků by škola byla nucena příspěvek 

na vzdělávání zvýšit a naopak.  

 

3.4 Analýza absolutních veličin 

Analýzu absolutních veličin jsem provedla pomocí horizontální analýzy vývoje aktiv, 

pasiv, VZZ  a následně pomocí vertikální analýzy vývoje aktiv a pasiv.  
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3.4.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza vývoje vybraných ukazatelů aktiv 

 

 

 

 

Horizontální analýza aktiv se zabývá změnami jednotlivých sloţek aktiv v průběhu let. Ve 

sledovaném období lze vidět u oběţných i u stálých aktiv stoupající trend do roku 2009, kdy 

dosáhl vrcholu. Následující rok hodnoty u obou poloţek rozvahy klesly. Celková aktiva 

dosáhla největšího zvýšení v roce 2009, kdy oproti předchozímu roku stoupla o 38,8%. 

Následující rok však klesla o 26,15%.  

Na růstu stálých aktiv se podílela nejvíce poloţka dlouhodobého hmotného majetku. V roce 

2009 došlo oproti roku 2008 ke zvýšení o 71,26%. K tomu došlu z důvodu nákupu vybavení 

nové počítačové učebny, tzn. stolních počítačů určených pro výuku.  

2007/ 2008/ 2009/ 2007/ 2008/ 2009/

2008 2009 2010 2008 2009 2010

DNM 0 0 31 21 0 31 -10 0 0 -32,26%

DHM 68 87 149 70 19 62 -79 27,94% 71,26% -53,02%

Odpisy – 

DHM+DNM

Celkem stálá

 aktiva

Pohl. z obchodních vztahů
519 0 305 433 -1085 790 -108 -100,00% 0 41,97%

Krátk. finanční majetek
43 57 856 552 14 799 -304 32,56% 1401,75% -35,51%

Peníze v hot. 22 50 174 242 -28 124 68 127,27% 248,00% 39,08%

Účty v bankách 21 7 682 310 -14 675 -372 -66,67% 9642,86% -54,55%

Celkem oběţná aktiva
1127 1225 1646 1234 98 421 -412 8,70% 34,37% -25,03%

Aktiva celkem 1291 1361 1889 1395 70 528 -494 5,42% 38,80% -26,15%

27,94% 106,90% -49,44%

4,55% -75,50%

68 87 180 91 19 93 -89

Změna v %

2452 2108 2204 540 344 -96 1664 -14,03%

Poloţka rozvahy 2007 2008 2009 2010

Změna v tis. Kč

Tabulka 3: Horizontální analýza vývoje aktiv 
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U oběţných aktiv došlo stejně jako u stálých k největšímu zvýšení z roku 2008 na rok 2009. 

Toto zvýšení bylo o 34,37%. Největší podíl na nárůstu v tomto roce má poloţka Účty 

v bankách, která se v roce 2009 oproti předchozímu zvýšila o 9642,86%. Příčinou drţení 

peněz na účtu bylo pozdní vyplacení mezd, a proto peníze zůstaly na bankovním účtu. 

Grafické znázornění vývoje aktiv v letech 2007 aţ 2010 je níţe v grafu 3. 

 

 

Graf 3: Horizontální analýza - vývoj aktiv v letech 2007 – 2010 
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Horizontální analýza vývoje vybraných ukazatelů pasiv 

 

 

Tabulka 4: Horizontální analýza vývoje pasiv 

 

Vývoj celkových pasiv má stejný průběh jako vývoj celkových aktiv. Od roku 2007 aţ 

do roku 2009 pasiva přibývají, a v témţe roce dochází k vrcholu. V roce 2009 oproti 

roku 2008 došlo ke zvýšení o 38,8%. V následujícím roce stouply o 26,15%.  

Hodnoty vlastního kapitálu jsou v celém sledovaném období záporné. To způsobuje 

neuhrazená ztráta z minulých let, kterou podnik v letech 2007 aţ 2010 vykazuje.  

I přesto, ţe jsou hodnoty záporné, tak se jejich výše do roku 2009 sniţuje. V roce 2010 

však hodnota vlastního kapitálu stoupla o 202,88%.  

Cizí zdroje dosáhly největšího zvýšení v roce 2009 a to o 25,12% a v roce 2010 zůstaly 

na stejné hodnotě. Na cizích zdrojích se nejvíce podílí poloţka Krátkodobé závazky. Ty 

2007/ 2008/ 2009/ 2007/ 2008/ 2009/

2008 2009 2010 2008 2009 2010

DNM 0 0 31 21 0 31 -10 0 0 -32,26%

DHM 68 87 149 70 19 62 -79 27,94% 71,26% -53,02%

Odpisy – 

DHM+DNM

Celkem stálá

aktiva

Pohl. z obchodních 

vztahů
519 0 305 433 -1085 790 -108 -100,00% 0 41,97%

Krátk. finanční 

majetek
43 57 856 552 14 799 -304 32,56% 1401,75% -35,51%

Peníze v hot. 22 50 174 242 -28 124 68 127,27% 248,00% 39,08%

Účty v bankách 21 7 682 310 -14 675 -372 -66,67% 9642,86% -54,55%

Celkem oběţná 

aktiva
1127 1225 1646 1234 98 421 -412 8,70% 34,37% -25,03%

Aktiva celkem 1291 1361 1889 1395 70 528 -494 5,42% 38,80% -26,15%

27,94% 106,90% -49,44%

4,55% -75,50%

68 87 180 91 19 93 -89

Změna v %

2452 2108 2204 540 344 -96 1664 -14,03%

Poloţka rozvahy 2007 2008 2009 2010

Změna v tis. Kč
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mají kolísavou tendenci. V roce 2008 oproti předchozímu klesly o 34,02%, následující 

rok stouply o 130,44% a v roce 2010 stouply pouze o 23,51%. Grafické znázornění 

vývoje pasiv v letech 2007 aţ 2010 je níţe v grafu 4. 

 

 

Graf 4: Horizontální analýza - vývoj pasiv 2007-2010 
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3.4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza vybraných ukazatelů VZZ 

 

 

Tabulka 5: Horizontální analýza VZZ 

 

U výkazu zisku a ztráty jsem provedla jen horizontální analýzu. Jedná se vývoj změn 

jednotlivých poloţek. Největší podíl na celkových výnosech tvoří trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, kde lze pozorovat nárůst oproti předcházejícím létům v roce 

2008 a v roce 2010. V roce 2008 byl tento nárůst o 11,08% a v roce 2010 o 10,92%. Ve 

stejném období došlo i k nárůstu výkonové spotřeby. V roce 2008 se zvýšila o 10,74%  

a v roce 2010 o 76,29%. Přidaná hodnota má od roku 2008 klesající průběh. Způsobilo 

to vznik odloučené pracoviště. V roce 2009 oproti roku 2008 klesla o 25% a v roce 

2001 oproti 2009 dokonce aţ o 601,44%. Neúměrně k tomu rostly osobní náklady. Ty 

mají za celé sledované období stoupající tendenci. V roce 2008 vzrostly oproti roku 

2009 o 6,15%, v dalším roce o 11,98% a v roce 2010 o 15,04%.  

2007/ 2008/ 2009/ 2007/ 2008/ 2009/

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Trţby za prodej zboţí 20 136 80 7 116 -56 -73 580,00% -41,18% -91,25%

Přidaní hodnota 401 464 348 -1745 63 -116 -2093 15,71% -25,00% -601,44%

Osobní náklady 5207 5527 6189 7120 320 662 931 6,15% 11,98% 15,04%

Provozní VH -258 320 80 -612 578 -240 -692 -224,03% -75,00% -865,00%

Finanční VH 47 39 27 15 -8 -12 -12 -17,02% -30,77% -44,44%

VH za účetní období -203 277 78 -583 480 -199 -661 -236,45% -71,84% -847,44%

-639,81%

Trţby za prodej vl. výr. 

a sluţeb

Výkonová spotřeba

VH před zdaněním

76,29%

-203 359 108 -583 562 -251 -691 -276,85% -69,92%

10,92%

3353 3713 3379 5957 360 -334 2578 10,74% -9,00%

Změna v %

3747 4162 3791 4205 415 -371 414 11,08% -8,91%

Poloţka VZZ 2007 2008 2009 2010

Změna v tis. Kč
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Grafické znázornění vývoje vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty v letech 2007 aţ 

2010 je v níţe uvedeném  grafu 5.  

 

 

Graf 5:  Horizontální analýza – vývoj vybraných ukazatelů VZZ v letech 2007 – 2010 

 

Provozní VH, VH za účetní období a VH před zdaněním vykazují v roce 2007 a 2010 

záporné hodnoty. Stejně tak všechny VH dosáhly nárůstu přes 200% v roce 2008.  

Provozní výsledek hospodaření stoupl v porovnání s rokem 2007 o 224,03%. 

Následující roky výrazně klesal. V roce 2009 oproti předcházejícímu roku o 75%  

a v roce 2010 aţ o 865%. 

VH za účetní období stoupl v roce 2008 oproti 2007 o 236,45%.V dalších letech klesal. 

V roce 2009 o 71,84% a v roce 2010 dokonce o 847,44%.  

VH před zdaněním v druhém roce sledovaného období stoupl oproti předchozímu roku 

o 276,85%. V roce 2009 došlo k poklesu o 69,92% a v posledním roce o 639,81%.  

U finančního VH došlo v letech 2007 aţ 2010 k postupnému poklesu hodnot. V roce 

2008 tato hodnota v porovnání s rokem 2007 klesla o 17,02%, v roce 2009 oproti roku 

2008 o 30,77% a v posledním roce o 44,44%.  
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Grafický znázornění vývoje výsledků hospodaření je uvedeno v grafu 6, který je uveden 

níţe. 

 

 

Graf 6: Horizontální analýza - vývoj VH 2007 - 2010 

 

 

3.4.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza vývoje aktiv 

Vertikální analýzou se analyzují účetní výkazy pomocí procentního vyjádření tzv. 
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aktivech. 
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Tabulka 6: Vertikální analýza - podíl aktiv 

 

Jak je moţné vidět z Tabulky 7, největší podíl na celkových aktivech zaujímají oběţná 

aktiva. To vypovídá o tom, ţe se jedná o kapitálově lehkou společnost. Na oběţných 

aktivech se z největší částí podílí krátkodobý finanční majetek. Podíl peněz v hotovosti 

během sledovaného období postupně rostl. V roce 2007 byl 1,7%, další rok stoupl na 3,67% 

z celkových aktiv, V roce 2009 můţeme pozorovat vyšší nárůst na 9,21% a v posledním 

roce hotovostní peníze zaujímaly aţ 17,35% celkových aktiv. Co se týče peněz na účtech 

v bankách, tady došlo k nejvyššímu nárůstu v roce 2009, kdy podíl stoupl aţ na 36,1% 

oproti předcházejícímu roku, kdy byl pouze 0,51%. V posledním roce opět klesl a to na 

22,22%.  

Stálá aktiva se v letech 2007- 2010  podílí na celkových v rozmezí od 5% do 10%. Ve 

stálých aktivech zaujímá největší podíl dlouhodobý hmotný majetek. Ten v roce 2009 díky 

nákupu vybavení do počítačové učebny stoupl na 7,89%. Dlouhodobý nehmotný majetek se 

2007 2008 2009 2010

DNM 0 0 31 21 0,00% 0,00% 1,64% 1,51%

DHM 68 87 149 70 5,27% 6,39% 7,89% 5,02%

Celkem stálá aktiva 68 87 180 91 5,27% 6,39% 9,53% 6,52%

Pohl. Z obchodních 

vztahů
519 0 305 433 40,20% 0,00% 16,15% 31,04%

Krátk. finanční 

majetek
43 57 856 552 3,33% 4,19% 45,31% 39,57%

Peníze v hotovosti 22 50 174 242 1,70% 3,67% 9,21% 17,35%

Účty v bankách 21 7 682 310 1,63% 0,51% 36,10% 22,22%

Celkem oběţná 

aktiva
1127 1225 1646 1234 87,30% 90,01% 87,14% 88,46%

Časové rozlišení 96 49 63 70 7,44% 3,60% 3,34% 5,02%

Aktiva celkem 1291 1361 1889 1395 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Poloţka rozvahy 2007 2008 2009 2010
Podíl na celkových aktivech v %



59 

 

 

podílí na stálých aktivech pouze nepatrně a to jen v posledních dvou letech, kdy jeho podíl 

nepřesahuje ani 2%.  

Grafické rozloţení stálých aktiv, oběţných aktiv a časového rozlišení na celkových aktivech 

v letech 2007 – 2010 je znázorněno v grafu 7 níţe. 

 

 

Graf 7: Vertikální analýza - vývoj rozloţení aktiv s letech 2007 - 2010 
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Poloţky rozvahy 2007 2008 2009 2010 
Podíl na celkových pasivech v % 

2007 2008 2009 2010 

Základní kapitál 100 100 100 100 7,75% 7,35% 5,29% 7,17% 

VH za běţné období -203 277 78 -583 -15,72% 20,35% 4,13% -41,79% 

Vlastní kapitál -639 -343 -243 -736 -49,50% -25,20% -12,86% -52,76% 

Dlouhodobé závazky 0 777 0 0 0,00% 57,09% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 1399 923 2127 1627 108,37% 67,82% 112,60% 116,63% 

Cizí zdroje 1399 1700 2127 2127 108,37% 124,91% 112,60% 152,47% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 0 0 0 500 0,00% 0,00% 0,00% 35,84% 

Časové rozlišení 531 4 5 4 41,13% 0,29% 0,26% 0,29% 

Pasiva celkem 1291 1361 1889 1395 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabulka 7: Vertikální analýza - podíl pasiv 

 

Největší podíl na stálých aktivech zaujímá poloţka Cizí zdroje. Ty dokonce převyšují 

100%. Dlouhodobé závazky, které zabíraly 57,09% na celkových pasivech firma 

vykazovala pouze v roce 2008. Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé 

závazky. A v roce 2010, kdy si společnost vzala úvěr, jejich stoupl aţ na 152,47%. 

Kvůli neuhrazené ztrátě z minulých let, kterou společnost vykazuje za celé sledované 

období je poloţka Vlastní kapitál v záporných hodnotách.  

Grafické rozloţení vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení na celkových 

pasivech v letech 2007 – 2010 je znázorněno v grafu 8, který je uveden níţe. 
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Graf 8: Vertikální analýza - vývoj  rozloţení pasiv v letech 2007 - 2010 

 

3.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

3.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Z rozdílových ukazatelů jsem provedla výpočet pro jeden z nejčastěji pouţívaných, 

kterým je čistý pracovní kapitál.  

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

ČPK -272 302 -481 -393 

 

Tabulka 8: Čistý pracovní kapitál 2007 - 2010 

Tento rozdílový ukazatel můţeme nazvat tzv. finančním polštářem, který by měl slouţit 

pro případ nepředvídatelných výdajů podniku. Čím je jeho hodnota vyšší, tím snadněji 

by měla firma hradit své finanční závazky.  

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2007 2008 2009 2010

P
o

d
íl 
[%

]

Čas [roky]

Časové rozlišení

Cizí zdroje

Vlastní kapitál



62 

 

 

V letech 2007, 2009 a 2010 vykazuje čistý pracovní kapitál záporné hodnoty. Nabývá-li 

tento ukazatel záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Z čehoţ vyplývá, ţe 

hodnota krátkodobých závazků převýšila hodnotu oběţných aktiv. Největším podílem 

v krátkodobých závazcích zaujímají závazky z obchodních vztahů, které představují 

38,53% krátkodobých závazků. V roce 2008 podnik vykazuje kladný čistý pracovní 

kapitál. Společnost tedy měla vytvořený finanční polštář pro úhradu svých 

krátkodobých dluhů.  

 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů 

3.6.1 Rentabilita 

Ukazatele rentability dávají do poměru zisk dosaţený podnikáním a výši zdrojů, které 

byly k dosaţení tohoto zisku pouţity.  

Z tabulky lze pozorovat, ţe polovina sledovaných ukazatelů se nachází v záporných 

hodnotách. Daný fakt je způsoben záporným VH v letech 2007 a 2010. V letech 2008  

a 2009 se situace zlepšila a činnost školy byla rentabilní. 

Ukazatel vlastního kapitálu (ROE) lze matematicky vyčíslit, ale společnost má za 

sledované období záporný vlastní kapitál. Jeho příčinou je neuhrazená ztráta z minulých 

let, kterou společnost vykazuje celé čtyři roky.  Tudíţ nelze mluvit o rentabilitě.  

Kdyţ společnost dosáhne v daném roce ztráty, konstatujeme, ţe je její činnost 

nerentabilní. V takovém případě lze ukazatele vyčíslit matematicky se zápornou 

hodnotou. Tato společnost však nesplňuje jednu ze základních charakteristik finančního 

zdraví podniku.  
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Tabulka 9: Rentabilita 2007 - 2010 

 

Ukazatel rentability vloţeného kapitálu (ROI) by se měl pohybovat v rozmezí  

12% - 15%. Vypovídá o tom, jaký provozní zisk přinese 1 Kč vloţená do společnosti. 

Čím je hodnota vyšší, tím lépe na tom je podnik z hlediska výnosnosti. Rentability 

vloţeného kapitálu společnost dosahuje pouze v roce 2008. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA)se vyjadřuje jaký čistý zisk, který přinese do 

společnosti 1 Kč. Tato hodnota se porovnává s odvětvovým průměrem a měla by být 

niţší neţ ROI. Nejlépe na tom společnost byla v roce 2008, kdy ukazatel vycházel na 

20,35%.  

Ziskovost trţeb hodnotíme ukazatelem rentability trţeb (ROS). Za doporučenou 

hodnotu se povaţuje 2% - 6%. To podnik splňuje pouze v letech 2008 a 2009. 

V ostatních letech tento ukazatel nabývá záporných hodnot.  

 

3.6.2 Aktivita 

Ukazatel aktivit nám poskytne obraz o tom, zda firma hospodaří efektivně se svými 

aktivy.  

 

 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010

ROI -19,98% 23,51% 4,24% -43,87%

ROA -15,72% 20,35% 4,13% -41,79%

ROE - - - -

ROS -5,39% 6,44% 2,01% -13,84%
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Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv (OCA) 2,92 3,16 2,05 3,02 

Obrat stálých aktiv (OSA) 55,4 49,4 21,51 46,29 

Doba obratu zásob (DOZ) - 1 - - 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů (DOKP) 49,6 - 28,36 37,01 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů (DOKZ) 51,51 - 37,48 27,95 

 

Tabulka 10: Ukazatele aktivity 2007 - 2010 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv za rok. Za 

doporučené hodnoty se povaţuje interval 1,6 – 3. Ve sledovaném období jsou všechny 

hodnoty v intervalu a v letech 2008 a 2010 dokonce nad hranicí intervalu. To znamená, 

ţe firma velmi efektivně vyuţívá svá aktiva.  

Hodnoty obratu stálých aktiv by měly převyšovat dobu obratu celkových aktiv. Tento 

ukazatel opět dokazuje, ţe firma svůj majetek vyuţívá efektivně.  

Jelikoţ firma vykazovala zásoby pouze v roce 2008, tento ukazatel o ničem nevypovídá.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek je průměrná doba, za kterou odběratelé 

uhradí společnosti své závazky. Za doporučenou hodnotu se povaţuje 30 – 60 dní. 

V roce 2008 podnik nevykazoval ani jednu krátkodobou pohledávku. To znamená, ţe 

v tomto roce nelze provést výpočet tohoto ukazatele. V ostatních třech letech jsou 

hodnoty v doporučeném intervalu. V letech 2009 a 2010 se platební morálka odběratelů 

oproti roku 2007 zlepšila. V roce 2009 dokonce klesla pod hranici.  

Doba obratu krátkodobých závazků naopak říká za kolik dní průměrně, podnik hradí 

své závazky vůči dodavatelům. Situace je příznivá v případě, ţe tento ukazatel 

převyšuje hodnoty ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek. Znamená to, ţe se 
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společnosti daří vymáhat pohledávky od dluţníků rychleji a můţe tak vyuţívat 

bezúročných tzv. dodavatelských úvěrů. Pouze v posledním sledovaném roce se to 

firmě nedařilo.  

 

3.6.3 Likvidita 

Ukazatel likvidity obecně dává do poměru v čitateli  - čím moţno platit, ve jmenovateli 

- co je nutno platit.  

 

Tabulka 11: Ukazatele likvidity 2007 -2010 

Podnik je obchodní společnost, která nevykazuje ţádné zásoby. Pouze v roce 2008 tato 

poloţka v rozvaze obsahovala částku 12 tis. Kč. Ta zahrnovala trička, která škola 

nakoupila, jako součást stejnokrojů do zásoby a pro potřeby ţáků.  

Jelikoţ pohotová likvidita na rozdíl od běţné likvidity bere v potaz zásoby, tak se tyto 

ukazatele liší pouze v roce 2008.  

Hodnota běţné likvidity by se u finančně zdravých podniků měla pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5. Ve sledovaných čtyřech letech jsou hodnoty společnosti pod doporučenou 

hranicí. Pouze v roce 2008 se hodnota k hranici přiblíţila. Znamená to, ţe v případě 

přeměnění veškerých oběţných aktiv není podnik schopen zcela uspokojit své věřitele.  

V případě pohotové likvidity, podnik nedosahuje doporučených hodnot. Ty by se měly 

pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Pouze v roce 2008 by byl podnik schopen uspokojit 

věřitele.  

Ukazatel 2007 2008 2009 2010

Likvidita III. stupně = BĚŢNÁ LIKVIDITA 0,81 1,33 0,77 0,76

Likvidita II. stupně = POHOTOVÁ LIKVIDITA 0,81 1,32 0,77 0,76

Likvidita I. stupně = OKAMŢITÁ LIKVIDITA 0,03 0,06 0,4 0,34
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Pro okamţitou likviditu platí doporučená hodnota, která by měla být v intervalu  

0,2 – 0,5. Okamţitá likvidita byla uspokojivá pouze v letech 2009 a 2010. V těchto 

letech měla společnost dostatek prostředků ke krytí krátkodobých závazků. Dva roky 

předtím byl ukazatel výrazně pod doporučenou hranicí.  

 

3.6.4 Provozní činnost 

Provozní ukazatelé se uplatňují především ve vnitřním řízení firmy. „Opírají se  

o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů 

nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu.“
33

 

 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Produktivita z přidané 

hodnoty 23,73 31 23,2 -116,33 

Produktivita z výkonů 170,32 189,18 111,50 120,14 

Nákladovost výnosů 1,02 0,96 0,99 1,05 

Materiálová náročnost 

výnosů 0,12 0,08 0,09 0,14 

 

Tabulka 12: Provozní ukazatelé 2007 - 2010 

 

                                                 

33
SEDLÁČEK Jaroslav.Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 71 s. ISBN 978-80-251-

1830-6. 
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Pro ukazatele produktivity z přidané hodnoty platí, ţe by měl v čase růst. To se z roku 

2007 na rok 2008 podařilo. V následujících dvou letech ukazatelé klesají, v roce 2010 

aţ do záporných hodnot. Je to způsobeno otevřením nové pobočky školy a s tím spojené 

přijetí nových pěti zaměstnanců. Tzn. vznik jak osobních nákladů, tak i zvýšení 

výkonové spotřeby. 

Ukazatelé nákladovost výnosů a materiálová náročnost výnosů udávají zatíţení firmy 

celkovými náklady. Hodnoty by měly klesat. V našem případě mají spíše přibliţnou 

kolísavou tendenci.  

 

3.7 Analýza soustav ukazatelů 

3.7.1 Index IN05 

Index IN05 posuzuje důvěryhodnost českých podniků. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Index důvěryhodnosti 0,8 2,7 1,5 0,4 

 

Tabulka 13: Index IN05 2007 - 2010 

Tzv. „šedou zónou“ pro tento ukazatel je interval 0,9 aţ 1,6. V roce 2007 je hodnota 

mírně pod uspokojivou hranici, následující rok vysoce stoupla na hodnotu 2,7  

a následující dva roky výsledky výpočtů  IN05 klesají aţ se v roce 2010 hodnota opět 

dostane pod hranici. Nelze tedy konstatovat závěr. K určení korektního závěru jsou 

potřeba výpočty IN05 za delší časový úsek.  

 

3.7.2 Altmanova formule bankrotu 

Tento ukazatel nám odliší podnik, který zbankrotuje o toho, u kterého je 

pravděpodobnost bankrotu nízká.  
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Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Altmanův index 1,8 3,6 1,8 1,2 

 

Tabulka 14: Altmanova formule 2007 - 2010 

V celém sledovaném období se hodnoty ukazatele vyskytují v tzv. „šedé zóně“. To je 

v intervalu od 1,2 do 2,9. V roce 2007 se hodnota nacházela asi ve středu zóny, 

následující rok vysoce stoupla nad hodnotu 3,6 a od tohoto roku aţ do roku 2010 klesá. 

Stále je však na hranici doporučené hodnoty. Z analýzy nevyplynuly zcela jednoznačné 

výsledky, coţ vzhledem k velmi krátkému časovému horizontu analýzy není neobvyklé. 

Firma se pohybuje v rámci šedé zóny, coţ znamená, ţe má jisté finanční obtíţe, které je 

však moţno ještě poměrně úspěšně řešit.  

 

3.8 Návrhy na zlepšení 

Výsledek finanční analýzy – ukazatel likvidity ukázal na neefektivní vyuţívání 

finančních prostředků, které společnost ukládá na běţné účty s minimální nebo velmi 

nízkou úrokovou sazbou. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou vázány určitými 

pravidly hospodaření s nimi, ale příspěvky ţáků škole nikoli. Tady se otvírá moţnost 

pro vyuţívání nabídek současného finančního bankovnictví (například krátkodobé 

termínované vklady).  

Škola by se měla více zaměřit svou aktivitu na získání finančních prostředku ze 

strukturálních fondů EU. Grantová schémata se vypisují podle priorit jednotlivých 

regionů a projekty v oblasti vzdělávání jsou jejich nedílnou součástí.  

Z výzev pro ţadatele o finanční podporu z programu Operačníprogram Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, které byly vyhlášeny v roce 2011 a stále trvají, je pro SOŠ OOM 

s.r.o. vyhovující pouze jedna. Jedná se o výzvu s níţe uvedenými údaji:  

Program:   Operačníprogram Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních 

školách  

Datum vyhlášení výzvy: 17. června 2011 

 

„Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem 

na zlepšení klíčových kompetencí absolventůgarantujících uplatnitelnost na trhu práce 

a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách  

a konzervatořích.“ 
34

 

Pro školu budou zásadními aktivitami oblasti podpory vytváření podmínek pro rozvoj 

znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti ICT gramotnosti, finanční gramotnosti, 

dále vytváření podmínek pro zlepšování výuky cizích jazyků a v neposlední řadě 

podpora pedagogických pracovníků při zavádění nových výukových metod.  

Maximální výše finanční podpory, o kterou si můţe škola zaţádat, záleţí na počtu ţáků. 

Na kaţdého ţáka připadá částka 2 432,-Kč a k tomu minimální výše finanční podpory, 

která činí 300 000,-Kč. Z výše uvedeného si tedy škola můţe zaţádat o částku přes 

600 000,-Kč.  

                                                 

34
 MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-

predkladani-individualnich-projektu-9 
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V případě kladně vyřízené ţádosti se bude projekt realizovat 24 měsíců, s nejpozdějších 

ukončením k datu 31. 10. 2014. Další údaje k výzvě jsou dostupné v příloze č. 3. 

Škola je svým studijním zaměřením velmi úzce specializovaná a proto by měla rychle 

reagovat na globální konkurenci a proměnlivost trhu práce a snaţit se vytvořit ze školy 

moderní centrum celoţivotního vzdělávání.  

Poskytování sluţeb, a vzdělávání bezesporu do poskytování sluţeb patří, je moţné 

rozšiřovat také v následujících směrech: 

- zvýšení počtu ţáků v jednotlivých ročnících. Zde existuje omezující faktor 

v populační síle ročníků, případně v aktuálním uplatnění vzdělání na trhu 

práce, jeho obecnou poptávkou a zájmem, 

- rozšíření forem studia. V současné době je moţné vzdělání poskytovat 

standardním prezenčním způsobem, případně dálkově. Existují ovšem i jiné 

moţnosti poskytování vzdělání, jako je e-learningové vzdělávání, stáţe  

a studijní pobyty v zahraničí. Tyto formy zatím škola neposkytuje.  

Uvedené návrhy jednak zajistí vyšší stabilitu existence soukromé střední školy a také 

zajistí její vyšší konkurenceschopnost mezi organizacemi podobného typu. 

V souvislosti s předešlým návrhem na rozšíření orientací v poskytování vzdělání 

navrhuji vyuţít společných aktivit s obdobnými školami stejného typu. Konkrétně 

navrhuje zahájit spolupráci s Univerzitou obrany v Brně či Vyšší policejní školou  

a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově. Jelikoţ SOŠ OOM s.r.o. 

vyučuje podle stejných rámcových vzdělávacích programů jako posledně zmiňovaná 

škola, jistou spolupráci by nebylo obtíţné zrealizovat.  

Pro další moţnou spolupráci bych navrhovala školy s obdobným zaměření 

v jiných zemích. Díky geografické poloze má škola velkou moţnost spolupráce 

s Polskem. Vznikne tak moţnost poskytování stáţí a výuky vlastních ţáků v zahraničí  

a současně nabídka studijních pobytů ze spolupracujících škol v prostředí sledované 
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soukromé střední školy. Tato aktivita rozhodně přispěje ke zvýšení atraktivity studijních 

oborů a dále se můţe stát dalším zdrojem příjmů.  

Dále bych navrhla vyuţít finanční prostředky s odpovídající mírou bezpečnosti do 

zajištění dalších aktivit školy v doplňkové podnikatelské činnosti zaměřených do 

komerčního poskytování sluţeb v oblasti vzdělávání, poradenství, konzultací, 

projektování systému zabezpečení osob a majetku. Cílem je efektivně vyuţít jednak 

volných prostředků a znalostí pracovníků specializované soukromé střední školy do 

komerčních aktivit a jednak zajistit větší povědomí o působení školy v regionu. Ne 

méně důleţitým efektem tohoto kroku je rozšíření portfólia nabízených sluţeb  

a vzdělání a zajistit stabilizaci příjmů v obdobích, kdy například vlivem populačně 

slabých ročníků dojde ke sníţení počtu přijatých studentů a následně ke sníţení příjmu 

jak z dotačních zdrojů, tak ze zdrojů vlastního financování příjmem školného.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem zkoumala finanční zdraví společnosti Střední odborná 

škola ochrany osob a majetku s.r.o. za vyuţití všech dostupných elementárních metod 

finanční analýzy a identifikovala jsem silné a slabé stránky společnosti. Při zpracování 

finanční analýzy byly vyuţity výkazy účetní závěrky za období 2007 – 2010.   

Při hodnocení stavu společnosti jsem se nejprve věnovala teoretickým poznatkům 

z literatury, kde jsem popsala význam finanční analýzy, metody a jednotlivé ukazatele  

a následně vyuţila jejich praktický přínos při zkoumání finančního zdraví uvedeného 

podniku. K lepšímu porovnání výsledků bylo pouţito i grafické znázornění. 

Sledovaná škola je škola s velmi specifickým zaměřením, proto vyuţívá zkušených 

pedagogů. Vývoj společnosti je tedy v kvalifikovaných rukou. 

Z provedené analýzy jsem zjistila, ţe nejúspěšnějším rokem pro školu byl rok 2008. 

V tomto roce se ukázaly téměř všechny ukazatelé v nejoptimálnějších hodnotách. 

K rapidnímu poklesu, co se týče finančního zdraví, došlo v roce 2009. V tomto roce 

bylo zřízeno odloučené pracoviště ve Zlíně a s tím je spojeno zvýšení nákladů. V roce 

2010 lze na ukazatelích pozorovat mírný vzestup hodnot. Po konzultaci se zřizovatelkou 

školy jsem zjistila, ţe škola ve Zlíně přestane být ztrátová po třech letech chodu. Tzn., 

ţe k tomu dojde v roce 2012. Lze tedy očekávat postupné zlepšení finančního zdraví 

podniku.  

Je potřeba navrhnout taková opatření, která je moţno i přes všechny ovlivňující faktory 

zrealizovat. Navrhla jsem vyuţití nabídek současného finančního bankovnictví 

v podobě například krátkodobých termínovaných vkladů, dále zapojení se do 

výběrových řízení pro získání finančních prostředků z fondů EU, které by byly 

přínosem nejen ve finanční formě. Aby soukromá střední škola zůstala stále 

konkurenceschopná je nutné, aby se dostávala více do podvědomí ţáků vycházejících ze 

základních škol. K tomu, aby se stala pro ţáky atraktivnější, můţe docílit například tím, 

ţe bude spolupracovat se školami stejného či obdobného zaměření jak v České 

republice, tak v zahraničí. Dalším návrhem jak se dostat do většího podvědomí je 
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vyuţití volných prostředků a znalostí pracovníků pro komerční aktivity. To lze vyuţít 

pro otevření specializovaných vzdělávacích kurzů či seminářů. Tímto by mělo dojít ke 

stabilizaci příjmů. 

Vytýčený cíl bakalářské práce jsem při samotném vypracování splnila a doufám, ţe návrhy 

a opatření budou přínosem managementu společnosti a případná jejich realizace povede k 

poţadovanému zlepšení její finanční situace. Je nutno brát však v úvahu, ţe uvedené závěry 

a návrhy byly zpracovány jen na základě omezených zdrojů informací. Pro důkladnější 

hodnocení je třeba znát i další skutečnosti, uvnitř i mimo společnosti. 

Závěrem své práce bych chtěla společnosti popřát více spokojených ţáků a spoustu dalších 

úspěšných let.  
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Příloha č. 1 

 

2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 1291 1361 1889 1395

Dlouhodobý majetek 68 87 180 91

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 31 21

 - Software 0 0 31 21

Dlouhodobý hmotný majetek 68 87 149 70

 - Stavby 68 64 61 57

 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 23 88 13

Oběžná aktiva 1127 1225 1646 1234

 Zásoby 0 12 0 0

 - Zboží 0 12 0 0

Dlouhodobé pohledávky 0 1156 0 0

 - Pohledávky z obchodních vztahů 0 695 0 0

 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 205 0 0

 - Jiné pohledávky 0 256 0 0

Krátkodobé pohledávky 1085 0 790 682

 - Pohledávky z obchodních vztahů 519 0 305 433

 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 56 0 229 247

 - Jiné pohledávky 509 0 256 2

Krátkodobý finanční majetek 43 57 856 552

 - Peníze 22 50 174 242

 - Účty v bankách 21 7 682 310

Časové rozlišení 96 49 63 70

 - Náklady příštích období 96 49 63 70

PASIVA CELKEM 1291 1361 1889 1395

Vlastní kapitál -639 -343 -243 -736

Základní kapitál 100 100 100 100

Kapitálové fondy 45 65 86 176

Zákonný rezervní fond 10 10 10 10

VH minulých let -591 -795 -517 -439

 - Nerozdělený zisk minulých let 619 618 896 974

 - Neuhrazená ztráta minulých let -1210 -1413 -1413 -1413

VH běžného účetního období -203 277 78 -583

Cizí zdroje 1399 1700 2127 2127

Dlouhodobé závazky 0 777 0 0

 - Závazky z obchodních vztahů 0 320 0 0

 - Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 400 0 0

 - Dohadné účty pasivní 0 52 0 0

 - Jiné závazky 0 5 0 0

Krátkodobé závazky 1399 923 2127 1627

 - Závazky z obchodních vztahů 539 0 403 327

 - Závazky k zaměstnancům 283 282 332 373

 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 119 157 182 149

 - Stát - daňové závazky a dotace 51 146 574 212

 - Krátkodobé přijaté zálohy 31 338 604 571

 - Dohadné účty pasivní 0 0 25 0

 - Jiné závazky -25 0 7 -5

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 500

 - Bankovní úvěry a výpomoci dlouhodobé 0 0 0 500

Časové rozlišení 532 4 5 4

 - Výdaje příštích období 0 4 5 4

 - Výnosy příštích období 532 0 0 0

Položka rozvahy
31.12.



Příloha č. 2 

 

2007 2008 2009 2010

Tržby za prodej zboží 20 136 80 7

Náklady vynaložené na prodané zboží 12 120 144 0

 + Obchodní marže 8 15 -64 7

Výkony 3747 4162 3791 4205

 - Tržby za prodej výrobků a služeb 3747 4162 3791 4205

Výkonová spotřeba 3353 3713 3379 5957

 - Spotřeba materiálu a energie 1030 805 897 1843

 - Služby 2323 2908 2482 4114

 + Přidaná hodnota 401 465 348 -1745

Osobní náklady 5207 5527 6189 7120

 - Mzdové náklady 3835 4111 4690 5551

 - Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1263 1315 1359 1441

 - Sociální náklady 108 101 140 128

Daně a poplatky 1 7 7 15

Odpisy DNM a DHM 59 23 44 94

Ostatní provozní výnosy 4664 5501 6050 8706

Ostatní provozní náklady 57 87 78 344

Provozní výsledek hospodaření -258 320 80 -612

Nákladové úroky 0 0 0 2

Ostatní finanční výnosy 56 56 46 35

Ostatní finanční náklady 10 17 18 18

Finanční výsledek hospodaření 47 39 28 15

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -212 277 108 -597

Mimořádné výnosy 9 0 0 15

Mimořádné náklady 0 0 0 1

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 83 29

 - splatná 0 83 29

Mimořádný výsledek hospodaření 9 0 0 14

Výsledek hospodaření za účetní období -203 377 108 -583

Výsledek hospodaření před zdaněním -203 359 108 -583

Položka výkazu
31.12.
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Č.j: 16595/2011-412  

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

KONKURENCESCHOPNOST 

(DÁLE OP VK) 
vyhlašuje 

PRŮBĚŢNOU VÝZVU 
 

 

k předkládání ţádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, 

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

 

1. Číslo výzvy  

Číslo výzvy v informačním systému: 34  

 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory  

Program:    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

(dále jen „OP VK“)  

Prioritní osa programu:  1 – Počáteční vzdělávání  

Oblast podpory:   1.5 -Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  

 

3. Cíle programu, oblasti podpory  

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  

 

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti 

ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, 

Příloha č. 3 
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jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve 

výzkumu a vývoji.  

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na 

zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení 

motivace k dalšímu vzdělávání.  

Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a 

konzervatořích.  

 

4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání  

na středních školách  

 

Podrobněji viz příloha č. 3 Seznam podporovaných aktivit a šablony klíčových aktivit.  

 

 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti 

čtenářské a informační gramotnosti.  

 Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách.  

 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti ICT 

gramotnosti.  

 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti 

matematické gramotnosti.  

 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti 

přírodovědné gramotnosti.  

 Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční 

gramotnosti.  

 Podpora rozvoje odborných kompetencí.  

 Podpora pedagogických pracovníků při zavádění získaných znalostí a nových 

výukových metod.  

5. Cílové skupiny  

Cílová skupina se ţadateli do projektové ţádosti načte na základě výběru jednotlivých šablon 

klíčových aktivit. Jedná se o tyto cílové skupiny:  

 ţáci středních škol a konzervatoří;  

 U víceletých gymnázií patří mezi cílovou skupinu i ţáci niţšího stupně.  

 U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří 

nepatří mezi cílovou skupinu ţáci těch ročníků, ve kterých studují k dosaţení 

vyššího odborného vzdělání. 

 U taneční konzervatoře patří mezi cílovou skupinu i ţáci niţšího stupně.  
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 pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří.  

6. Oprávnění předkladatelé ţádostí o finanční podporu (potenciální příjemci podpory)  

 Střední školy a konzervatoře (právnické osoby, vykonávající činnost školy a školského 

zařízení, zapsané ve školském rejstříku) se sídlem mimo hl. město Prahu, které 

poskytují následující stupně ukončení středního vzdělávání dle §58 zákona 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon):  

 střední vzdělání;  

 střední vzdělání s výučním listem;  

 střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

V rámci této oblasti podpory nemohou být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. 

projekty, které má daná škola jako příjemce financovány jiţ z oblasti podpory 1.1, 1.2 nebo 

1.3 v podobě grantových projektů nebo individuálních projektů ostatních. V případě, ţe 

střední škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.5, nemůţe se účastnit identických 

aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory v oblastech 1.1, 1.2 a 1.3 jakoţto cílová 

skupina projektu.  

V případě, ţe má škola na daný školní rok počet ţáků 0, není oprávněným ţadatelem a nemá 

na finanční podporu v daném školním roce nárok.  

 

7. Typy podporovaných projektů:  

Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů ostatních s vyuţitím 

zjednodušeného vykazování nákladů formou jednotkových nákladů (tzv. unit costs) v souladu 

s článkem 11 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze 

dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, 

novelizovaném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 ze dne 6. května 

2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem 

rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF.  

 

8. Partnerství  

V rámci této výzvy není partnerství povoleno.  

 

9. Finanční rámec  

Forma financování:  

Podpora bude poskytnuta formou dotace. Příjemcům, jejichţ projekt bude schválen, budou 

poskytnuty předběţné platby ve výši, která bude uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

bude vycházet ze způsobilých výdajů projektu. Procentuelní výše předběţné platby je 

uvedena v Příručce pro střední školy -ţadatele a příjemce oblasti podpory 1.5 OP VK. Na 

projekt, jemuţ bude přiznána finanční podpora z OPVK, nelze čerpat podporu z jiného 

programu EU nebo ze státního rozpočtu ČR.  
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Veřejná podpora:  

V rámci oblasti podpory 1.5 se nejedná o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 SES.  

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 1 500 000 000 Kč  

a) Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:  

 Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 300 000 Kč  

 Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví dle tohoto vzorce:  

300 000 + (počet ţáků školy x 2 432) = maximální částka na školu. Tato 

maximální částka se zobrazí ţadateli v aplikaci Benefit7 jako informativní 

částka, o kterou si můţe škola maximálně zaţádat.  

Pro stanovení počtu ţáků k výpočtu maximální výše dotace se ţadatel řídí přílohou č. 1 výzvy 

obsahující seznam středních škol a konzervatoří (mimo hl. město Prahu) včetně počtu ţáků 

dané školy dle statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání. Tato příloha je aktualizována 

pro kaţdý školní rok vţdy v prosinci. Při přípravě projektu je pro stanovení maximální výše 

dotace rozhodující počet ţáků uvedený v této příloze. Ţadatelé se při přípravě projektových 

ţádostí řídí verzí přílohy č. 1, která je platná v době doručení projektu na MŠMT.  

Výjimkou pro stanovování počtu ţáku k výpočtu maximální výše dotace jsou školy, u kterých 

došlo ke sloučení či splynutí od 1. 10. 2010 do ukončení výzvy. Tyto školy musí doloţit počet 

ţáků prostřednictvím přílohy č.4 Čestné prohlášení o počtu ţáků a Zřizovací listinou (v 

případě splynutí škol), či Dodatkem ke zřizovací listině (v případě sloučení škol).  

b) Míra podpory:  

Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní z OP VK dosahuje 100 % způsobilých 

výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % z rozpočtu ČR).  

c) Způsobilost výdajů:  

Z prostředků určených na OP VK mohou být financovány pouze způsobilé výdaje. Výdaje, 

uskutečněné příjemcem, jsou způsobilé v případě, ţe stanovené výstupy byly nejpozději ke 

dni ukončení projektu skutečně dosaţeny. V případě, ţe některé výstupy nebudou dosaţeny, 

jsou prostředky poskytnuté na jejich dosaţení nezpůsobilé.  

Výdaje, uskutečněné příjemcem, budou způsobilé v případě, ţe stanovené výstupy budou 

nejpozději ke dni ukončení projektu skutečně dosaţeny a budou v souladu s platnou Příručkou 

pro SŠ – ţadatele a příjemce oblasti podpory 1.5 OP VK.  

d) Maximální moţný počet projektů za 1 školu:  

Škola můţe v oblasti podpory 1.5 získat dotaci maximálně na jeden projekt. Projekt se skládá 

z klíčových aktivit, které si ţadatel vybere ze šablon klíčových aktivit v nabídce aplikace 

Benefit7.  

10. Doba trvání individuálních projektů ostatních  

Doba realizace projektu je 24 měsíců. Zahájení realizace projektu začíná nejdříve datem 

akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo od data zahájení realizace projektu uvedeném 

v tomto Rozhodnutí dle toho, co nastane později. Projekt musí být ukončen nejpozději do 

31. srpna 2014.  
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11. Místo realizace individuálních projektů ostatních  

Oblast podpory 1.5 je určena pro všechny regiony ČR spadající do Cíle Konvergence. 

Individuální projekty ostatní musí být realizovány na území České republiky mimo území 

NUTS II hl. město Praha.  

12. Monitorování projektů  

Příjemce finanční pomoci na individuální projekt ostatní je povinen v průběhu realizace 

projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů. Seznam monitorovacích indikátorů 

pro oblast podpory 1.5 se načte do projektové ţádosti ihned po vybrání příslušné šablony 

klíčové aktivity. Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu sledovat naplňování 

monitorovacích indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv. Závěrečná hodnota 

monitorovacích indikátorů bude sledována prostřednictvím závěrečné zprávy. Seznam 

monitorovacích indikátorů je uveden v příloze č. 2 výzvy.  

 

13. Způsob výběru projektů  

Ţádosti budou hodnoceny z hlediska splnění formálních náleţitostí a kritérií přijatelnosti. 

Pokud budou zjištěny opravitelné nedostatky, bude ţadatel vyzván k odstranění těchto 

nedostatků.V případě, ţe bude zjištěno nesplnění některého z neopravitelných kritérií, bude 

projekt z dalšího procesu hodnocení vyřazen. Kritéria hodnocení jsou definována v Příručce 

pro střední školy -ţadatele a příjemce oblasti podpory 1.5 OP VK.  

Konečné schválení projektů, vybraných k financování, přísluší vrchnímu řediteli sekce řízení 

operačních programů EU MŠMT.  

14. Způsob oznámení výsledku ţadateli  

Po schválení vrchním ředitelem sekce řízení operačních programů EU MŠMT bude seznam 

schválených projektových ţádostí zveřejněn na internetových stránkách MŠMT 

www.msmt.cz v sekci EU peníze středním školám.  

Všichni ţadatelé budou o výsledku hodnocení ţádosti informováni.  

15. Termíny výzvy  

Datum vyhlášení průběţné výzvy:  17. června 2011  

Datum ukončení výzvy:  po vyčerpání alokovaných prostředků nebo z rozhodnutí 

Řídicího orgánu OP VK o ukončení výzvy; nejpozději 

však 30. června 2012 ve 13 hodin.  

 

Projektové ţádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 2. srpna 

2011, finalizace projektové ţádosti bude umoţněna po oznámení zaslaném 

automatickým e-mailem všem ţadatelům, kteří budou mít zaloţenou ţádost v Benefitu7. 

Toto oznámení bude zveřejněno i na stránkách www.msmt.cz.  
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16. Formální podoba ţádosti a způsob jejího předkládání  

Ţádost o finanční podporu pro individuální projekty ostatní musí být vyplněna na 

předepsaném formuláři webové ţádosti – „Žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti 

podpory 1.5 – unit costs, v aplikaci Benefit7 pro oblast podpory 1.5 a finalizována. K 

dispozici je na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Ţádost v českém jazyce se předkládá 

elektronicky on-line a 1x v listinné/písemné podobě na adresu vyhlašovatele.  

Doporučujeme před vpisováním ţádosti do Benefit7 zkontrolovat, zda název a adresa 

subjektu, které jsou uvedeny v registru ekonomických subjektů ARES, jsou totoţné s 

oficiálním obchodním názvem ţadatele, uvedeným v platném znění jeho zřizovací listiny. 

V případě, ţe subjekt nebude nalezen v ARES nebo jeho název není správný, obrátí se 

ţadatel na registr ekonomických subjektů a poţádá o doplnění nebo opravu názvu 

subjektu ţadatele.  

Forma předkládání listinné verze ţádosti:  

Listinná verze ţádosti se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:  

Povinné údaje na přední straně obálky (zároveň adresa pro doručení poštou):  

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

Odbor CERA (46)  

Karmelitská 7  

118 12 Praha 1  

název a adresa ţadatele  

upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou ţadatele  

 

Povinné údaje na zadní straně obálky:  

název individuálního projektu ostatního:  doplní ţadatel  

název programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

číslo prioritní osy:  1 – Počáteční vzdělávání  

oblasti podpory:  1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  

číslo výzvy:   34  

 

Na samostatném výtisku se předkládá ţádost (tisk z aplikace Benefit7) a samostatně přílohy. 

Podepsaná ţádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní 

straně). Páska musí být označena na první a poslední straně podpisem a razítkem statutárního 

orgánu ţadatele tak, aby razítko s podpisem přesahovalo z přelepky na list projektové ţádosti. 

Součástí ţádosti je rovněţ seznam příloh „Přílohy projektu“, kde musí být uveden počet listů 

kaţdé přílohy.  

Všechny povinné a nepovinné přílohy musí být pevně spojené v jedné vazbě. Přílohy musí být 

sešity a přelepeny páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně). Páska musí být 

označena na první a poslední straně podpisem příslušného statutárního orgánu a razítkem, tak, 

aby razítko s podpisem přesahovalo z přelepky na list projektové ţádosti. 

 Úvodním listem spojených příloh je seznam příloh „Přílohy projektu“ včetně počtu listů 

(ţadatel vytiskne seznam příloh z aplikace Benefit7 nebo si vytvoří seznam vlastní). Tento 

seznam bude orazítkován a samostatně podepsán oprávněným statutárním orgánem ţadatele.  
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Forma předkládání ţádosti prostřednictvím datové schránky (písemně):  

Všechny projektové ţádosti, zaslané prostřednictvím datové schránky, musejí obsahovat 

následující formální náleţitosti (generováno datovou schránkou):  

Název: Vyplní se název žadatele projektu 

Dodáno: Automaticky se načte datum 

Věc: 1.5/34/Zkrácený název projektu uvedený v projektové žádosti 

Například: 1.5/34/Peníze do škol 

Vaše č.j. (číslo jednací): Bude přiděleno po obdržení dokumentu vyhlašovatelem výzvy 

Vaše sp. zn. (speciální 

znak): 
UC.1.ZŠ 

K rukám: odbor CERA, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

Přílohy: projektová ţádost ve formátu PDF opatřena elektronickým 

podpisem 

 

Projektová ţádost a její přílohy, včetně seznamu těchto příloh, budou zaslány najednou (v 

jedné písemné podobě) a opatřeny elektronickým podpisem oprávněné osoby.  

Přílohy projektové ţádosti (platí pro předkládání oběma výše zmíněnými způsoby): 

1. Čestné prohlášení o počtu ţáků – povinná příloha pouze v případě škol, u kterých 

došlo ke sloučení či splynutí od 1. 10. 2010 do ukončení výzvy. 

2. Zřizovací listina (v případě splynutí škol) nebo Dodatek ke zřizovací listině (v 

případě sloučení škol) – povinná příloha pouze v případě škol, u kterých došlo ke 

sloučení, či splynutí od 1. 10. 2010 do ukončení výzvy. 

3.  Úředně ověřené pověření osoby statutárním orgánem k podepsání projektové 

ţádosti – nepovinná příloha bude u ţádosti pouze v případě, ţe nebude moci 

projektovou ţádost podepisovat statutární zástupce nebo bude statutární orgán 

delegovat pravomoc na jinou osobu.  

4. Souhlas krajského úřadu se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), § 16, odst. 9)
1
 a 10)

2
 – tato příloha je povinná pro 

ţadatele, který si při tvorbě projektové ţádosti vybere šablonu klíčové aktivity č. VII/2 

Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP. 

5. Souhlas MŠMT dle Pokynu ministra školství mládeţe a tělovýchovy k postupu 

při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č. j. 527/2008-23. Tato 

                                                           
1
 Ředitel střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy můţe ve třídě nebo studijní skupině, ve které se 

vzdělává ţák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě 

ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského 

zařízení.  

 
2
 Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy 

podle odst. 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odst. je v případě škol zřizovaných ministerstvem či 

registrovanými církvemi nebo náboţenskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního 

práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli 

souhlas krajského úřadu.  
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příloha je povinná pro ţadatele, který si při tvorbě projektové ţádosti vybere šablonu 

klíčové aktivity č. II/6 Výuka odborného předmětu v cizím jazyce.  

17. Místo pro případné osobní odevzdání ţádosti  

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

Odbor CERA (46)  

Křiţíkova 34/148  

Praha 8 – Karlín, 186 00  

 

18. Místo pro doručení ţádostí poštou  

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

Odbor CERA (O46) -podatelna  

Karmelitská 7  

118 12 Praha 1  

 

19. Další informace  

Ţadatelé se při přípravě projektových ţádostí řídí touto výzvou a níţe uvedenými dokumenty 

ve verzi, která je platná v době doručení projektu na MŠMT, tyto dokumenty jsou dostupné na 

www.msmt.cz:  

 Příručka pro střední školy -ţadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 OP VK (EU 

peníze středním školám.)  

 Prováděcí dokument OP VK  

 Metodika monitorovacích indikátorů OP VK  

 Návod „Jak vyplnit webovou ţádost 1.5 OP VK“  

 

Přílohy výzvy:  

Příloha č. 1:  Seznam mimopraţských středních škol a konzervatoří s počtem ţáků  

Příloha č. 2:  Přehled monitorovacích indikátorů pro vyplňování Ţádosti o finanční podporu 

v  aplikaci BENEFIT7  

Příloha č. 3:  Seznam podporovaných aktivit a šablony klíčových aktivit  

Příloha č. 4:  Čestné prohlášení o počtu ţáků školy  

 

Kontaktní místo:  

Kontaktním místem pro případné dotazy je odbor CERA MŠMT. Dotazy lze pokládat osobně  

v rámci dohodnutých konzultací.  

 

Kontaktní spojení pro tuto výzvu je:  

 

 elektronicky na e-mail stredniskoly@msmt.cz nebo  
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 telefonicky na call-linku: 800 228 229 (v provozu kaţdý všední den v době od 8.00 

do 16.00 hod., volání zdarma)  

Při problémech s vyplněním webové ţádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz.  

 

V Praze dne ……………………  

 

 

Schválil:        ………………………………………………  

ministr školství, mládeţe a tělovýchovy 


