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Anotace 
Bakalá�ská práce se zabývá finan�ní analýzou sou�asného stavu St�ední zdravotnické 

školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Obsahuje návrhy ke zlepšení situace 

a zhodnocení jejich p�ínosu pro školu. 
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1. Úvod 
 

 

V zájmu uspokojování r�zných pot�eb obyvatelstva musí ve fungující tržní ekonomice 

vedle podnikatelských subjekt� existovat i subjekty, které zabezpe�í produkty bez 

ziskového motivu. To je úkolem ve�ejného sektoru.  

Ve�ejný sektor lze d�lit na státní a municipální, a to podle vlastnictví a zp�sobu 

rozhodování. Do státního sektoru spadají instituce státní, do municipálního ty, které 

jsou ve vlastnictví municipalit, tj. obcí nebo kraj�. 

Tyto firmy hospoda�í s prost�edky, které jim byly sv��eny zejména z ve�ejných 

rozpo�t�. Je proto nezbytné, aby s t�mito pen�zi p�i zajiš�ování své �innosti hospoda�ily 

co nejefektivn�ji. K tomu slouží finan�ní analýza.  

Finan�ní analýza sice bývá spojována s finan�ním �ízením podnikatelských subjekt�, 

ale s ur�itými modifikacemi má své místo i v �ízení firem neziskového charakteru. Její 

pomocí lze odhalit slabiny v hospoda�ení neziskových spole�ností, porovnávat s jinými 

subjekty nebo �ešit zm�ny v produkovaných výrobcích nebo službách. 

Rozhodl jsem se v této práci aplikovat metody finan�ní analýzy na hospoda�ení St�ední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Práce obsahuje 

stru�nou charakteristiku této organizace, základní teoretické poznatky, ze kterých jsem 

p�i zpracování této práce vycházel, výpo�et jednotlivých ukazatel� finan�ní analýzy, 

jejich vyhodnocení a návrhy na opat�ení, která povedou ke zlepšení sou�asného stavu a 

odstran�ní zjišt�ných nedostatk�. 
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2. Základní údaje o organizaci 
 

Název: St�ední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická Jihlava 

 

      

Adresa: Jihlava, Husova 54 

e-mail: szs@ji.cz 

www stránky: www.szs-ji.cz 

I�O: 00638056 

 

 

Název a adresa z�izovatele: 

 

Kraj Vyso�ina          

Žižkova 57, Jihlava 

       Obr. 1 Budova školy 

 

Vedení školy       

 

PhDr. Marie �íhová  �editelka školy 

Mgr. Radim Foit  statutární zástupce �editelky školy 

Mgr. Jana Marešová  u�itelka �ídící praktické vyu�ování 

Hana Kalábová  hospodá�ka školy 

 

 

Zdravotnická škola v Jihlav� je státní škola s právní subjektivitou. Již tém�� 55 let 

poskytuje vzd�lání v oblasti zdravotnických obor� a její spádovost v sou�asné dob� 

p�esahuje i hranice kraje Vyso�ina.  
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V sou�asné dob� jsou na škole realizovány následující obory: 

� SZŠ: 4letý obor všeobecná sestra zakon�ený maturitou  

� SZŠ: 4letý obor zdravotnický asistent zakon�ený maturitou  

� SZŠ: 3letý obor ošet�ovatel zakon�ený záv�re�nou zkouškou  

� VZŠ: 3,5letý obor diplomovaná všeobecná setra zakon�ený absolutoriem 

s titulem DiS. (denní forma) 

  

Vedle své hlavní �innosti realizuje škola i vedlejší (hospodá�skou) �innost, která 

spo�ívá v po�ádání odborných kurz�, seminá�� a konferencí. 

 

Budova školy se nachází v centru m�sta na ulici Husova a je majetkem Krajského ú�adu 

Vyso�ina. Tato poloha je velice p�íznivá co se tý�e vzdálenosti autobusového �i 

m�stského vlakového nádraží nebo vzhledem k umíst�ní domova mládeže a Nemocnice 

Jihlava.  

 

Sou�ástí školy je i školní jídelna a kuchy� s kapacitou 200 ob�d�.   

 

Škola nemá vlastní domov mládeže. Žákyn� St�ední zdravotnické školy jsou ubytovány 

na Domov� mládeže na ulici Karolíny Sv�tlé 2. Studenti Vyšší odborné školy 

zdravotnické jsou na Domov� mládeže ubytováni pouze v p�ípad� volné kapacity.  

 

K venkovnímu areálu školy pat�í i h�išt�, využívané p�edevším v hodinách t�lesné 

výchovy pro mí�ové hry. Velká �ást areálu je zatravn�ná a vytvá�í také ideální prostor 

pro relaxaci žák� i vyu�ujících.  

 

Ve škole se nachází kmenové u�ebny a celá �ada odborných u�eben:   

� 3 pro výuku ošet�ovatelství 

� pro výuku psychologie a  komunikace 

� pro výuku fyziky a chemie 

� pro výuku výpo�etní techniky 

� 2 jazykové u�ebny 

� chemická laborato� 
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� t�locvi�na + h�išt� 

� knihovna + studovna 

� 3 multimediální u�ebny 

 

Všechny odborné u�ebny a p�evážná v�tšina kmenových u�eben jsou vybaveny televizí 

a videorekordérem. Multimediální u�ebna je zárove� vybavena dataprojektorem. 

 

Odborné u�ebny pro výuku 

ošet�ovatelství jsou velmi dob�e 

vybaveny pom�ckami i didaktickou  

technikou, navíc je každá u�ebna 

specializována na ur�itou oblast 

ošet�ovatelské pé�e. U�ebny pln� spl�ují 

simultánní prost�edí nemocnice a 

umož�ují nácvik psychomotorických 

dovedností žák� a �ešení problémových 

situací. K dispozici jsou i t�i dosp�lé 

resuscita�ní modely a jeden model     Obr. 2 Odborná u�ebna 

kojence (všechny se signaliza�ním  

za�ízením) pro nácvik první pomoci. Pro oblast ošet�ovatelství, psychologie a další 

léka�ské p�edm�ty slouží bohatá  

videotéka, která je pr�b�žn� dopl�ována.    

 

V u�ebn� somatologie je dostatek anatomických obraz�, muláží, názorných folií na 

zp�tný projektor . 

 

U�ebna výpo�etní techniky je zcela nová v�etn� nábytku (16 po�íta�� pro žáky a 1 pro 

vyu�ujícího) a spl�uje požadavky na kvalitní výuku. Sou�ástí u�ebny je dataprojektor.   

Celková vybavenost školy po�íta�ovou technikou je na velmi dobré úrovni. Celkový 

po�et po�íta�� je 45; všechny jsou zapojeny v síti a jsou p�ipojeny na Internet. Žáci 

mohou využívat celkem 20 po�íta��. Zárove� všechny kancelá�e a kabinety mají  
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k dispozici vlastní po�íta�.   Každý u�itel, pracovník THP a žák má vytvo�enou e-mail 

adresu. Zam�stnanci i žáci školy mají neomezený p�ístup na Internet. 

 

Knihovna a studovna je napojena 

do systému sít� ve�ejných 

informa�ních služeb 

organizovanou  Národní  

léka�skou  knihovnou. Jejím 

posláním je vytvá�et dobré 

podmínky u�itel�m i žák�m pro 

získávání informací z odborných 

knih a �asopis� (Sestra, Léka�ská 

knihovna, Praktický léka�, 

Zdravotnické noviny, 

Psychologie, Porodní asistentka, Obr. 3 U�ebna výpo�etní techniky 

 Závislost). Odborné tituly jsou  

pr�b�žn� dopl�ovány na základ� nabídky jednotlivých nakladatelství. Studovna je 

vybavena kopírovacím za�ízením a 5 po�íta�i pro pot�ebu žák�.  

Sou�ástí knihovny je také �ást vy�len�na pro pot�eby tzv. žákovské knihovny – tituly 

pro pot�ebu výuky �eského jazyka na 4letém studiu. 

  

OSTATNÍ SPOLUPRÁCE: 

Zdravotnické školství nem�že fungovat bez t�sné spolupráce se zdravotnickými 

za�ízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. 

 

 Za�ízení s celoro�ní smlouvou pro všechny obory na SZŠ a VOŠZ: 

� Nemocnice Jihlava, p�ísp�vková organizace 

� Psychiatrická lé�ebna Jihlava 

� Ordinace praktické léka�ky pro d�ti a dorost – MUDr. Cvr�ková Jitka 

� Ordinace praktické léka�ky pro d�ti a dorost – MUDr. Fu�ková Stanislava 

� D�tské centrum pro ohrožené a postižené d�ti Jihlava 

� Domov d�chodc�  Jihlava – Lesnov 
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Za�ízení s p�íležitostnou smlouvou dle pot�eb odborné praxe na SZŠ nebo VOŠZ: 

� Nemocnice Nové M�sto na Morav�, p�ísp�vková organizace 

� Nemocnice T�ebí�, p�ísp�vková organizace 

� Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostišt� 

� Všeobecná ve�ejná nemocnice Po�átky 

� Okresní nemocnice Jind�ich�v Hradec, p�ísp�vková organizace 

� Terénní pracovišt� a za�ízení sociální pé�e po celé republice  

� Nemocnice Havlí�k�v Brod 

� Nemocnice Pelh�imov 

(9) 

 

2.1 SWOT analýza 

Silné stránky 

Výuka je zajiš�ována kvalitními vyu�ujícími, mj. i léka�i z jihlavské nemocnice. 

Dobrá možnost uplatn�ní absolvent� (i vzhledem k odlivu kvalifikovaných 

zdravotnických pracovník� do zahrani�í). 

Budova školy se nachází na výhodném míst� v centru m�sta na ulici Husova a je 

majetkem Krajského ú�adu Vyso�ina.Tato poloha je velice p�íznivá co se tý�e 

vzdálenosti autobusového �i m�stského vlakového nádraží nebo vzhledem k umíst�ní 

domova mládeže a Nemocnice Jihlava.  

Mimoškolní aktivity jsou na vynikající úrovni (nap�. besedy s Policií �R, p�ednášky o 

první pomoci, ú�ast na cvi�eních Integrovaného záchranného sboru apod.). 

Velmi dobrá prezentace školy v celorepublikovém adresá�i škol. 

 

Spolupráce se zahrani�ím – žáci jezdí na stáže (Anglie, N�mecko, Itálie). 

 

Škola má pov�st nejlepšího za�ízení svého druhu v kraji. 
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Sou�ástí školy je i školní jídelna a kuchy� s kapacitou 200 ob�d�.  

 

Slabé stránky 

 

Malá kapacita školy – 60 míst v ro�níku, zájem žák� je v�tší. 

 

Škola nemá vlastní domov mládeže. Žákyn� St�ední zdravotnické školy jsou ubytovány 

na Domov� mládeže na ulici Karolíny Sv�tlé 2. Cena ubytování je cca 800,- K� / m�síc. 

Studenti Vyšší zdravotnické školy jsou na Domov� mládeže ubytováni pouze v p�ípad� 

volné kapacity. V opa�ném p�ípad� je nutno po�ítat se zajišt�ním vlastního ubytování. 

 

P�íležitosti 

 

Poptávka po pracovnících ve zdravotnictví ukazuje na pot�ebu vychovávat nové 

kvalifikované odborníky. 

 

Hrozby 

 

Nejasný budoucí vývoj ve školství a zdravotnictví kv�li sou�asné politické situaci 
 
Konkurence podobných vzd�lávacích za�ízení v okolních m�stech 
 



 15 

3. P�ehled teoretických poznatk�, které se váží k 
�ešenému problému 
 

Finan�ní analýza pat�í mezi propracované sou�ásti finan�ního �ízení, avšak je pravdou, 

že se p�edpokládá její užití pro ziskov� orientované firmy soukromého tržního sektoru. 

Finan�ní analýza je zvláštním druhem analýzy, která má specifické cíle. 

 

Metodické p�ístupy tradi�n� pojímané finan�ní analýzy jsou využitelné pro všechny 

ekonomické subjekty v tradi�ních oblastech: 

� Rentabilita (ukazatel zisku v r�zných podobách, rentability, opera�ní páky). 

� Likvidita (okamžitá, pohotová, b�žná, ukazatel pracovního kapitálu a jeho míry). 

� Tok hotovosti (v absolutní podob�, volný tok hotovosti, ukazatele finan�ní 

rentability, ale i míry oddlužení a diskontovaného pen�žního toku). 

� Financování (stabilita – finan�ní nezávislost, zadluženost – ukazatel v��itelského 

rizika, zadluženost vlastního kapitálu, zadluženost krátkodobá, návratnost úv�ru, 

relace mezi ziskem a úrokem). 

� Aktivita (výkonnost, vázanost a doba obratu ve vztahu k celkovému kapitálu, 

zásobám, pohledávkám a závazk�m, v�etn� sou�asné hodnoty pohledávek a 

závazk�). 

� Kapitálový trh (vybrané základní ukazatele, vnit�ní hodnota akcie, rendita, doba 

návratnosti a potenciální reproduk�ní schopnost). 

 

Specifika neziskových firem si však vynucují modifikaci tradi�n� užívaných metod a 

nástroj�. (4, s. 23) 

3.1 Podstata finan�ní analýzy a její význam pro �ízení 
 

P�i �ízení ekonomického subjektu – soukromého podniku, municipální firmy – je t�eba 

využívat informace týkající se t�ch stránek �innosti, které mají být �ízeny. Ekonomický 

subjekt p�edstavuje celek, na který lze pohlížet jako na systém. 
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P�i �ízení firmy je využíván systémový p�ístup. V nejjednodušším vyjád�ení je možno 

systém definovat jako „soubor vzájemn� spjatých prvk� v ur�ité struktu�e, jemuž je 

vlastní cílová funkce.“  (4, s. 24) 

 

3.2 Cíle finan�ní analýzy a požadavky na ni kladené 
 

Cílem finan�ní analýzy firmy obvykle je: 

� Posouzení dosavadního vývoje firmy a poskytnutí informací pro rozhodnutí do 

budoucna. 

� Rozbor možných variant dalšího vývoje a výb�r nejvhodn�jší varianty. 

� Porovnání výsledk� r�zných firem (zpravidla v zájmu srovnatelnosti jednoho 

oboru). 

� Zpracování informací pro hodnocení firmy vn�jšími partnery, v��iteli, vlastníky. 

 

K finan�ní analýze je pot�eba p�istupovat s v�domím konkrétního cíle, jenž je stanoven, 

tedy definovat, které výstupní informace je t�eba získat. Nemusí to být vždy souhrnný 

pohled na stav firmy, analýze m�že být podrobena pouze vybraná �ást finan�ního 

hospoda�ení firmy. 

Jestliže je finan�ní analýza metodou hodnocení finan�ního hospoda�ení firmy, musí 

spl�ovat požadavky ú�elnosti (je realizována s p�edem vymezeným ú�elem, cílem), 

aplikovatelnosti (používají se nástroje, které jsou adekvátní praktickým možnostem a 

konkrétním podmínkám firmy) a tzv. informa�ní efektivnosti (prost�edky vynaložené na 

zpracování finan�ní analýzy by m�ly být adekvátní – nem�ly by p�esahovat o�ekávané 

p�ínosy, kterých firma dosáhne v d�sledku využití t�chto informací pro �ízení.) (4, s. 25) 
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3.3 Metody finan�ní analýzy 
 

V závislosti na zp�sobu práce s daty se finan�ní analýza �lení na: 

� Finan�ní analýzu fundamentální – má pragmatický a heuristický charakter. 

Finan�ní analytici p�i ní využívají svých zkušeností, intuice a expertních 

odhad�. Tato metoda se využívá p�i velkých zm�nách podmínek, které vylu�ují 

využití extrapola�ních metod v rámci technické finan�ní analýzy. 

� Finan�ní analýzu technickou – je založena na matematicko-statistických 

metodách. Jde o analýzu vertikální (strukturální), v jejímž rámci se hodnotí 

vývoj jednotlivých prvk�, a analýzu horizontální (trendovou). 

K nejvýznamn�jším nástroj�m horizontální analýzy pat�í �asové �ady a 

rozpoznání trendových a cyklických komponent a jejich odlišení od náhodných 

odchylek. 

� Finan�ní analýzu kauzální – hodnotí p�í�inn� d�sledkové vazby mezi jevy, které 

mohou mít bu	 stochastický (náhodný, pravd�podobnostní), nebo 

deterministický charakter. Mezi významné metoda kauzální analýzy pat�í 

pyramidální rozklady ukazatel�. 

� Finan�ní analýzu kompara�ní – m�že být založena na srovnávání s tzv. 

standardními hodnotami ukazatel� (v�tšinou dopl�uje technickou analýzu). P�i 

použití je t�eba mít na z�eteli specifika ekonomického prost�edí, specifika 

oborová, sektorová a firemní. Do kompara�ní analýzy pat�í i tzv. benchmarking 

– porovnání firmy s nejlepším subjektem ve svém oboru. 

 

Podle �asové dimenze se finan�ní analýza �lení na: 

� Finan�ní analýzu ex post – je orientovaná retrospektivn�, na analýzu minulých 

dat. Získané informace jsou dále zpracovány metodami a nástroji finan�ní 

analýzy a p�edány k manažerskému rozhodování. 

� Finan�ní analýzu ex ante – je orientovaná do budoucnosti, za v�rohodné se 

považuje období 1-3, max. 5 let. 

(4) 
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3.4 Nástroje finan�ní analýzy 
 

Za základní nástroje finan�ní analýzy jsou považovány díl�í ukazatele finan�ní analýzy. 

Ze statistické teorie lze pro jejich charakteristiku využít definice extenzitních ukazatel�, 

tj. ukazatel� charakterizujících extenzitu sledovaného jevu (v p�ípad� finan�ní analýzy 

v pen�žních jednotkách), jejich hodnoty jsou zpravidla absolutní �ísla, a definice 

intenzitních ukazatel�, tj. ukazatel� zkoumajících úrove�, intenzitu zkoumaného jevu, 

lze je vyjád�it jako pom�r dvou extenzitních ukazatel�. 

      bazální (základní) 

    absolutní rozdílové  

      marginální (p�ír�stkové) 

UKAZATELE DÍL�Í 

      prostý pom�r dvou absolutních ukazatel� 

    relativní 

      podíl r�zných hodnot  index bazický 

      jednoho absolutního  index �et�zový 

      ukazatele 

 

UKAZATELE SYNTETICKÉ  marginální (relativní p�ír�stkové) 

 

      senzitivity (citlivosti), tj. pom�r relativních 

      marginálních ukazatel� 

 

Obr. 4 Struktura ukazatel� finan�ní analýzy podle jejich konstrukce (4, s. 27) 

 

3.5 Preference p�i výb�ru ukazatel� finan�ní analýzy 
 

P�i hospoda�ení firmy dochází k velmi rozmanitým finan�ním proces�m a jev�m. 

Zna�nou složitost s sebou nese jejich vzájemná provázanost. Proto existuje i celá �ada 

ukazatel�, kterými je možné finan�ní analýzu za použití zvolené metody provád�t. 

Stejn� jako existují racionální požadavky na provád�ní finan�ní analýzy, musí být 

podobné požadavky rovn�ž napl�ovány p�i výb�ru ukazatel�, které budou pro finan�ní 
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analýzu firmy v konkrétních podmínkách aplikovány. K požadovaným vlastnostem 

ukazatel� pat�í zejména: 

� srozumitelnost – ukazatel nemá být natolik složitý, aby znesnad�oval využití 

výstup� pro �ízení. Výsledky analýzy mají být interpretovatelné jak samotnými 

analytiky, tak manažery. 

� jednozna�nost – jejím výrazem je i �ast�jší užívání díl�ích ukazatel� proti 

ukazatel�m syntetickým. Ukazatel, který by svou konstrukcí znemož�oval 

jednozna�nou výstupní informaci, by znemož�oval své využití pro �ízení. 

� jednoduchost p�i dostate�né p�esnosti – problém je t�eba rozložit na elementární 

�ásti, nelze však abstrahovat zcela od souvislostí, které jsou �asto p�í�inou 

komplikovanosti. Je nutné dbát na vyváženost mezi žádoucí jednoduchostí na 

jedné stran� a na druhé stran� p�esností, bez níž by finan�ní analýza ztrácela na 

ú�elnosti. 

� významnost – nástroje a metody finan�ní analýzy musí být adekvátní cíli, 

k jehož napln�ní jsou ur�eny. Musí být relevantní pro jeho dosažení. 

� neredundantnost (redundance = nadbyte�nost) – finan�ní analýza by nem�la 

vypracovávat redundantní výstupy. Tím dochází ke zvyšování vynaložených 

prost�edk� a redundantnost m�že být p�í�inou nesrozumitelnosti, a tím 

obtížn�jší využitelnosti výstupu p�i �ízení. Tím by docházelo ke snižování 

ú�elnosti finan�ní analýzy. (4, s. 28) 

 

3.6 Oblasti finan�ní analýzy 
 

� Rentabilita – ukazatele rentability pat�í mezi základní ukazatele finan�ní 

analýzy. Prost�ednictvím zisku se zjiš�ují náklady, které firma spot�ebovala a 

výnosy, které získala. Firmu zpravidla zajímá relace zisku k vloženému kapitálu, 

k realizovaným výnos�m �i ke spot�ebovaným náklad�m. K tomu se používají 

pom�rové ukazatele rentability. P�i detailn�jší analýze rentability náklad� je 

možné zjiš�ovat, jak se jednotlivé druhy náklad� podílejí na zisku a soust�edit se 

tak na nejslabší místo v nákladech firmy. K tomu slouží nap�. pyramidální 

analýza. 
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� Likvidita – likviditou se rozumí schopnost firmy p�em��ovat sv�j majetek 

v peníze a t�mi vyrovnávat v krátkodobém horizontu své závazky. Orientace 

firmy pouze na zisk bez udržování pot�ebné likvidity je velmi nebezpe�ná a 

m�že firmu dostat do existen�ních potíží. Vhodná výše likvidity také eliminuje 

oportunitní náklady z nevyužívání ob�žných aktiv firmy. 

 

� Tok hotovosti (cash flow) – ukazuje na schopnost generovat finan�ní 

prost�edky. Lze použít jak absolutní ukazatel cash flow, tak i konstruoval 

ukazatele relativní (n�kdy se ozna�ují jako ukazatele finan�ní rentability). 

 

� Financování – ukazatele financování se d�lí na ty vyhodnocující stabilitu firmy 

a její zadluženost. 

o Stabilita firmy – míra její finan�ní nezávislosti, tj. podíl vlastního 

kapitálu na kapitálu celkovém, resp. vyjád�ení, do jaké míry je celkový 

majetek firmy kryt vlastním kapitálem. 

o Zadluženost – podíl cizího kapitálu ke kapitálu celkovému (�i 

vlastnímu). 

 

� Aktivita – ukazatele aktivity lze rozd�lit do t�í skupin: 

o Ukazatele výkonnosti 

o Ukazatele vázanosti 

o Ukazatele doby obratu 

 

� Oblast kapitálového trhu – kapitálový trh je jako sou�ást finan�ního trhu 

významným atributem ekonomiky napomáhající transfer�m pen�z, finan�ních 

zdroj�, resp. pohybu kapitálu mezi stranou nabídky a poptávky. Základními 

pom�rovými ukazateli jsou nap�. dividenda na akcii, dividendový výnos, zisk na 

akcii, míra tržního zhodnocení akcie apod. 
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3.7 Modifikace pro municipální firmy 
 

U municipálních firem nep�edpokládáme zisk. Výjimkou m�že být vedlejší �innost, 

která je realizována se souhlasem z�izovatele. Taková �innost p�edstavuje zhodnocení 

prost�edk�, kterými municipální firma disponuje. Tyto aktivity jsou ekonomicky 

racionální pouze za p�edpokladu jejich ziskovosti. Jinak jde o plýtvání ve�ejnými 

prost�edky. 

Dalším d�vodem pro modifikaci finan�ní analýzy je zp�sob financování municipálních 

firem. Jednak s ohledem na skute�nost, že ve�ejné rozpo�ty poskytují dotace jako podíl 

na vybraných daních ur�ený pro zajišt�ní ur�itého ve�ejného produktu.  

Rovn�ž je t�eba vzít v úvahu cykli�nost finan�ních tok� dotací z ve�ejných rozpo�t� 

v�etn� p�evažujícího krátkodobého p�ístupu ve vazb� na jednoro�ní rozpo�ty.  

V neposlední �ad� musíme vzít ohled na závaznou reglementaci (obecn� závazné 

p�edpisy i ú�ední p�edpisy), jež ur�uje, které kroky p�i �ízení financování mohou být 

�in�ny a které jsou naopak nedovoleny (�i v omezené mí�e, nap�. ú�ast municipalit na 

kapitálovém trhu). 

 

Je zapot�ebí rentabilitu vyhodnocovat velmi p�ísn� u �innosti, která je dopl�kem 

hlavního poslání municipální firmy. U hlavní �innosti je významné vyhodnocovat 

rentabilitu pouze ve smyslu zjišt�ní míry ztrátovosti. 

Souvislosti mezi financováním, rentabilitou i tokem hotovosti ukazují na pot�ebu 

skupiny ukazatel�, které by hodnotily finan�ní autarkii (sob�sta�nost) municipální 

firmy. (4, s. 52) 

 

3.8 Informa�ní zdroje pro finan�ní analýzu 
� Ú�etnictví – je považováno za nejúpln�jší systém kvantifikovaného popisu 

ekonomických proces� ve firm�. Za nejd�ležit�jší funkci ú�etnictví je 

považována funkce informa�ní, dalšími jsou funkce eviden�ní, funkce 

d�kazního prost�edku nebo funkce podkladu pro rozhodování.  
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Zákon o ú�etnictví ukládá povinnost vést ú�etnictví správné, úplné, pr�kazné, 

srozumitelné a zajistit trvalost ú�etních záznam�. Vedení ú�etnictví musí 

dodržovat principy stanovené zákonem, jde zejména o: 

o V�rné a poctivé zobrazení p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní situace ú�etní 

jednotky v ú�etní záv�rce. V�rného a poctivého obrazu je dle zákona 

dosaženo tehdy, pokud obsah položek ú�etní záv�rky odpovídá 

skute�nému stavu. Poctivým se obraz stává aplikací ú�etních metod 

zp�sobem vedoucím k dosažení v�rnosti. 

o �asové rozlišení náklad� a výnos�, tzn. že o skute�nostech, které jsou 

p�edm�tem ú�etnictví, se ú�tuje do období, s nímž tyto skute�nosti 

�asov� a v�cn� souvisejí. 

o Kontinuitu, tj. ú�etnictví musí ú�etní jednotky vést od svého vzniku do 

svého zániku, ú�etnictví jednotlivých ú�etních období na sebe musí 

navazovat. 

o Komplexnost – ú�etnictví vede ú�etní jednotka jako celek, bez ohledu 

na svoji jakkoli složitou vnit�ní organiza�ní strukturu. 

o Srovnatelnost – ú�etní jednotka nesmí v pr�b�hu ú�etního období m�nit 

zp�soby oce�ování, postupy odepisování, postupy tvorby a použití 

opravných položek a rezerv, uspo�ádání položek ú�etní záv�rky, 

obsahové vymezení t�chto položek a metody konsolidace ú�etní záv�rky. 

o Princip historických cen znamená, že ú�etní jednotky p�i oce�ování 

majetku a závazk� vychází z cen p�i jejich po�ízení, resp. vzniku. 

o Opatrnost v podstat� znamená, že o ztrátách (by� nejistých) se ú�tuje, o 

nejistých ziscích nikoli. 

 

� Kalkulace – p�edstavuje propo�et hodnotové veli�iny (náklad�, zisku) ve 

vztahu k výkonu (výrobek, služba). Hlavním problémem kalkulace je zp�sob 

vy�íslení náklad�. Zpravidla se vychází z kalkula�ního �len�ní náklad� na: 

o Náklady p�ímé – mají p�ímý vztah na kalkula�ní jednici (p�ímý materiál, 

p�ímé mzdy, ostatní p�ímé náklady) 
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o Náklady nep�ímé – není možné je p�ímo vztáhnout na kalkula�ní jednici, 

bývají ozna�ovány jako režijní. Pro jejich kalkulaci existují r�zné 

postupy, nap�.: 

� Prostá kalkulace d�lením 

� Rozvinutá kalkulace d�lením 

� Kalkulace d�lením s indexy 

� Kalkulace p�irážková 

 

� Rozpo�etnictví – jde o proces tvorby rozpo�tu a schopnost jej co nejp�esn�ji 

dodržet. (4, s. 55) 

 

3.9 Díl�í ukazatele finan�ní analýzy municipální firmy 

3.9.1 Autarkie 
 

Míra autarkie ukazuje míru sob�sta�nosti municipální firmy. Hospodá�ský výsledek je 

totiž jako kritérium efektivnosti municipální firmy sporný ukazatel, protože municipální 

firmy nejsou a priori z�izovány jako ziskové firmy. 

V závislosti na použitých datech m�že být hodnocena autarkie na bázi výnosov� 

nákladové nebo p�íjmov� výdajové. 

 

Ukazatel autarkie hlavní �innosti na bázi výnos� a náklad� 

 

  VH� 

AHV-H� =      x 100 

  NH� 

 

Kde  AHV-H� je autarkie hlavní �innosti na nákladov� výnosové bázi 

 VH� jsou výnosy z hlavní �innosti 

 NH� jsou náklady z hlavní �innosti 
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Celková autarkie na bázi p�íjm� a výdaj� 

 

    Py    NIPy 

ACF =   x 100, resp. ACF =      x 100 

    Ve    NIVe 

 

Kde  ACF je autarkie na p�íjmov� výdajové bázi celkem 

 Py – p�íjmy 

 Ve – výdaje 

 NIPy – neinvesti�ní (provozní) p�íjmy 

 NIVe – neinvesti�ní (provozní) výdaje 

(4, s. 101 – 105) 

 

3.9.2 Rentabilita 
 

Zisk jako ú�etní hodnota není smyslem �innosti municipálních firem. Tyto firmy však 

�asto vedle své hlavní �innosti realizují i dopl�kovou (tzv. hospodá�skou) �innost. 

Cílem hlavní �innosti je vyrovnanost náklad� a výnos�, cílem dopl�kové �innosti je 

zisk. 

 

Rentabilita náklad� dopl�kové �innosti 

 

     HVD� 

rND� =    x 100 

     ND� 

 

 

Kde  rND� je rentabilita náklad� dopl�kové �innosti 

 HVD� – hospodá�ský výsledek dopl�kové �innosti 

 ND� – náklady dopl�kové �innosti 
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Míra pokrytí ztráty z hlavní �innosti ziskem z dopl�kové �innosti 

 

 ziskD� 

Z´´ =          x 100  

 ztrátaH� 

 

kde   Z´´ je míra pokrytí ztráty z hlavní �innosti ziskem z dopl�kové �innosti 

 ziskD� – hospodá�ský výsledek z dopl�kové �innosti implicitn� v kladné hodnot� 

 ztrátaH� – hospodá�ský výsledek z hlavní �innosti implicitn� v záporné hodnot� 

Pokud je hospodá�ský výsledek z hlavní �innosti roven nule, nelze samoz�ejm� ukazatel 

kvantifikovat. (4, s. 105 – 113) 

3.9.3 Likvidita 
 

V praxi nej�ast�ji hodnocenými ukazateli municipálních firem jsou ukazatele likvidity – 

okamžité, pohotové a b�žné. Který z ukazatel� firma akcentuje, záleží na tom, v jaké 

mí�e se u ní vyskytují zásoby a pohledávky. 

 

Okamžitá likvidita 

 

 Pe 

LI =  

 KZv 

 

Kde  LI je okamžitá likvidita 

 Pe – peníze a jejich ekvivalenty 

 KZv – krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita 

 

 Pe + Po 

LII =  

 KZv 
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Kde  LII je pohotová likvidita 

 Pe – peníze a jejich ekvivalenty 

 Po – pohledávky, a to krátkodobé pohledávky 

 KZv – krátkodobé závazky 

(4, s. 114 – 119) 

3.9.4 Aktivita 
 

Ukazatele aktivity znamenají dopl�ující ukazatele hodnocení. Prolínají totiž 

hodnocením ostatních ukazatel�. 

 

Obrat kapitálu 

         V 

obrat kapitálu =  

         K 

 

Kde  V jsou výnosy celkem 

 K – kapitál, celková pasiva 

 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

 

      FA 

míra vázanosti fixních aktiv na výnosech =  

      V 

 

Kde  FA je hodnota fixních aktiv v z�statkové cen� 

 V – výnosy celkem 
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Doba obratu pohledávek 

 

    øPo 

doba obratu pohledávek =  

     V 

    360 

 

Kde V jsou celkové výnosy za rok (V/360 – výnosy za den) 

 øPo – pr�m�rná hodnota pohledávek 

 

 

Pom�r dob obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazk� 

 

   øPo 

   PV 

Pom�r dob obratu =  

   øZv 

   PN 

 

Kde øPo je pr�m�rná hodnota krátkodobých pohledávek 

 øZv – pr�m�rná hodnota krátkodobých závazk� 

 PV – provozní výnosy celkem (za rok) 

 PN – provozní náklady celkem (za rok) 

(4, s. 119 – 126) 

 

3.9.5 Financování 
 

U municipálních firem mají ukazatele financování, které pat�í v soukromém ziskovém 

sektoru k jedn�m z nejvýznamn�jších, trochu odlišnou pozici. Je t�eba odlišit provozní 

(neinvesti�ní) financování od investi�ního, což souvisí s úzkou provázaností rozpo�tu a 

ú�etnictví. 
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Míra finan�ní nezávislosti (stability) 

 

    VK 

míra finan�ní nezávislosti =   x 100 

    K 

 

kde  VK je vlastní kapitál 

 K – celkový kapitál 

 

Míra v��itelského rizika 

 

           CK 

míra v��itelského rizika =  

            K 

 

kde  K je stav kapitálu 

 CK – stav cizího kapitálu 

 

Míra oddlužování 

 

   CF  CF      HV + O + 
R 

míra oddlužování =   , resp.   = 

   øCK  øCKú  øCKú 

 

kde CF je vygenerovaný tok hotovosti za období 

 CK – stav (resp. pr�m�rný stav) cizího kapitálu 

 CKú – úro�ený cizí kapitál, tj. zpravidla bankovní úv�ry 

 HV – hospodá�ský výsledek celkem 

 O – odpisy dlouhodobého majetku celkem 


R – p�ír�stek rezerv (z dopl�kové �innosti), tj. rozdíl mezi vytvo�enými a 

zú�tovanými rezervami v období 

(4, s. 126 – 132) 
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3.9.6 Ukazatele investi�ního rozvoje nebo útlumu 
 

Municipální firmy se pohybují v podmínkách, kde neexistují pravidla tržního 

mechanismu, rozhodování o zabezpe�ování ve�ejných produkt� je subjektivním 

procesem v rámci ve�ejné volby. Proto jsou tyto ukazatele pro n� velmi významné. 

Ukazují, v jaké kvantit� a kvalit� se majetek municipální firmy nachází. 

 

Koeficient opot�ebení dlouhodobého majetku 

 

Koeficient udává, v jaké mí�e je investi�ní majetek firmy opot�ebován. Hodnotu 

ukazatele výrazn� ovliv�uje zvolený zp�sob odepisování. 

 

       � PC – � ZC      � ZC 

kODM =         = 1 -  

  � PC       � PC 

 

kde  � PC je souhrn po�izovacích cen dlouhodobého majetku 

 � ZC je souhrn z�statkových cen dlouhodobého majetku 

 

 

Míra investi�ního rozvoje 

 

Ukazuje, v jaké mí�e je municipální firma schopna b�hem jednoho roku obnovit, resp. 

rozší�it sv�j investi�ní majetek z odpis�. Odpisy jsou vedle zisku a rezerv hlavním 

zdrojem využitelným pro obnovu dlouhodobého majetku. 

 

 

 

    IB          IB 

míra investi�ního rozvoje =           , resp.  

    O          �O 
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kde  IB je investice brutto 

 O jsou odpisy 

 �O jsou oprávky 

(4, s. 133 – 136) 

 

3.9.7 Ukazatele produktivity 
 

Jsou výrazem produk�ní schopnosti a výkonnosti ve vazb� na zdroje tvorby bohatství, 

tj. práce nebo kapitálu. 

 

Produktivita práce m��ená pomocí p�idané hodnoty 

 

Udává, kolik pen�žních jednotek vytvo�ené p�idané hodnoty p�ipadá na jednoho 

pracovníka firmy. Pro p�esn�jší vyjád�ení lze využít ukazatel pr�m�rného p�epo�teného 

po�tu pracovník�. 

 

 PH 

PP =  

 øL 

 

kde  PP je produktivita práce 

 PH je p�idaná hodnota 

 øL je pr�m�rný po�et pracovník� 

 

 

Míra zhodnocení celkového kapitálu pomocí p�idané hodnoty 

 

Ukazatel je vhodný k ur�ení produk�ní síly kapitálu municipální firmy. Zohled�uje 

nejen hospodá�ský výsledek, ale celou p�idanou hodnotu vytvo�enou municipální 

firmou, tj. zejména osobní náklady a odpisy jako zdroje obnovovacích investic. Cílem je 

samoz�ejm� maximalizace hodnoty. 
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 PH 

rK* =            x 100 

 øK 

 

kde rK* je míra zhodnocení celkového kapitálu po�ítaná pomocí p�idané hodnoty 

 PH je p�idaná hodnota (ú�etní) 

 øK je celkový kapitál (pr�m�rná hodnota) 

(4, s. 136 – 140) 

 

3.10 Syntetické ukazatele 
 

Jsou to jakási „seskupení“ díl�ích ukazatel�, která sice neumož�ují podrobný pohled na 

ekonomiku firmy a na místa p�edstavující její ohrožení, ale jejím výsledkem je 

komplexní pohled na situaci firmy. Je to v podstat� jediný vzorec skládající se z 

vybraných díl�ích ukazatel� finan�ní analýzy, které tvo�í jeho prvky. Jednotlivým 

prvk�m je p�isouzena ur�itá váha podchycující významnost daného ukazatele 

v kontextu s hodnoceným kritériem. 

 

 

3.10.1 Altman�v model Z-SCORE 
 

Z�ejm� nejznám�jší syntetický ukazatel, který má mnoho r�zných variací. Následující 

model je ur�en pro firmy, jejichž akcie nejsou obchodovatelné na burze a je použitelný i 

pro municipální firmy. (4, s. 171) 

 

Z-SCORE = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 

 

           PK   EAT  EBIT  ZK  V 

x1 =              ;  x2 =                 ; x3 =    ; x4 =   ; x5 =  

 A    A   A  CK  A 
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Dosaženou hodnotu je t�eba za�adit do t�í interval�: 

� hodnota do 1,2 zachycuje negativní výsledek, lze p�edpokládat, že firma sm��uje 

k bankrotu. 

� interval od 1,2 do 2,9 je pásmo nehodnotitelné (tzv. „šedá zóna“). Firma není 

bezprost�edn� ohrožena, nicmén� musí být obez�etná. 

� hodnota od 2,9 ozna�uje výsledek finan�n� zdravých, bonitních firem. 

 

3.10.2 Index IN 
 

�eský index finan�ní d�v�ryhodnosti IN má podobnou konstrukci. Odlišnost spo�ívá 

v modifikaci využitých díl�ích ukazatel�. 

 

 

Výše uvedené modely byly sestaveny pro implicitn� ziskové firmy soukromého sektoru. 

P�estože jsou využitelné i pro municipální firmy, vznikly i nástroje, které se zam��ují na 

specifické stránky finan�ní analýzy municipálních firem. 

 

3.10.3 Model BAMF 
 

Vychází z koncepce bilan�ní analýzy p�i soub�žném uplatn�ní snahy o zohledn�ní 

specifik municipálních firem. U za�azených ukazatel� je zpravidla pozitivn� hodnocena 

jejich r�stová tendence, indikátory jsou konstruovány tak, aby se jejich optimum 

pohybovalo kolem hodnoty 1. Model nepracuje s vahami ukazatel�, celkový výsledek 

p�estavuje aritmetický pr�m�r. Je uvažován pro municipální firmy, nezáleží na tom, zda 

realizují dopl�kovou �innost, �i nikoli. (4, s. 182) 

 

3.10.4 Model KAMF 
 

Vychází z koncepce klasifika�ní analytické metody a je zam��en na bonitu municipální 

firmy. Je vytvo�en ve dvou variantách: 
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� KAMF pro municipální firmy bez dopl�kové (tj. zám�rn� ziskové) �innosti 

� KAMF* pro municipální firmy realizující dopl�kovou �innost 

Do modelu KAMF je za�azen ukazatel autarkie na bázi výnos� a náklad�, ukazatel 

okamžité likvidity, ukazatel obratu kapitálu a ukazatel produktivity práce a osobních 

náklad�. Všechny ukazatele s výjimkou okamžité likvidity jsou pozitivn� hodnocené p�i 

své maximalizaci. To zohled�ují škály hodnocení. Celkovým výsledkem je prostý 

aritmetický pr�m�r, model nepracuje s významnostními váhami jednotlivých ukazatel�. 

(4, s. 185) 
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4. Interpretace získaných poznatk� 
 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 
Horizontální analýza rozvahy 2004   2005   2006 

STÁLÁ AKTIVA 21657864,76 -0,75% 21494373,06 -1,65% 21140496,86 

OB�ŽNÁ AKTIVA 2222681,75 -1,54% 2188491,51 -12,17% 1922182,25 

Pohledávky celkem 11219 +345,67% 50000 +60,00% 80000 

krátk Finan�ní majetek celkem 2181370,3 -3,23% 2110820,64 -14,47% 1805433,71 

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH 
A OB�ŽNÝCH AKTIV CELKEM 

21576535,08 +1,11% 21816674,14 -1,02% 21593670,88 

Majetkové fondy celkem 21252763,01 +1,29% 21527262,81 -1,64% 21173386,81 

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�. 
období hosp. �innost 

10450 -100,00%   +100,00% 31367,04 

CIZÍ ZDROJE 1866020,73 +0,01% 1866190,43 -21,28% 1469008,23 

Krátkodobé závazky celkem 1856323,18 +0,53% 1866190,43 -21,28% 1469008,23 

 

 

 

 

 

Horizontální analýza výsledovky 2004   2005   2006 

Náklady celkem - hospodá�ská 
�innost 

20703761,95 -3,35% 20010762,45 -13,76% 17258016,2 

Náklady celkem - hlavní �innost 9550 -100,00%   +100,00% 43418 

Spot�eba materiálu - hlavní �innost 1371093,82 -5,44% 1296542,1 -10,23% 1163944,49 

Spot�eba materiálu - hospodá�ská 
�innost 

1100 -100,00%   +100,00% 8164 

Spot�eba energie - hlavní �innost 1193302,5 -15,71% 1005797,5 -7,89% 926441,5 

Spot�eba energie - hospodá�ská 
�innost 

950 -100,00%   +100,00%   

Opravy a udržování 421153,94 -9,04% 383074,05 -23,24% 294065,4 

Mzdové náklady - hlavní �innost 11882800 -2,97% 11529900 -17,44% 9518915 

Mzdové náklady - hospodá�ská 
�innost 

7500 -100,00%   +100,00% 24920 

Výnosy celkem - hlavní �innost 20703761,95 -2,50% 20187148,81 -14,48% 17263590,24 

Výnosy celkem - hospodá�ská 
�innost 

20000 -100,00%   +100,00% 69211 

Tržby z prodeje služeb - hlavní 
�innost 

1133733 -14,33% 971311 -18,10% 795510 

Tržby z prodeje služeb - 
hospodá�ská �innost 

20000 -100,00%   +100,00% 29400 

P�ísp�vky a dotace na provoz 19244802,45 -1,03% 19045918,55 -15,47% 16100006,74 
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Vertikální analýza 
rozvahy 

2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 23442555,81 100,00% 23682864,57 100,00% 23062679,11 100,00% 

STÁLÁ AKTIVA 21657864,76 92,39% 21494373,06 90,76% 21140496,86 91,67% 

OB�ŽNÁ AKTIVA 2222681,75 9,48% 2188491,51 9,24% 1922182,25 8,33% 

Zásoby celkem 30092,45 0,13% 27670,87 0,12% 36748,54 0,16% 

Pohledávky celkem 11219 0,05% 50000 0,21% 80000 0,35% 

krátk Finan�ní majetek 
celkem 

2181370,3 9,31% 2110820,64 8,91% 1805433,71 7,83% 

PASIVA CELKEM 23442555,81 100,00% 23682864,57 100,00% 23062679,11 100,00% 

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 
STÁLÝCH A OB�ŽNÝCH 
AKTIV CELKEM 

21576535,08 92,04% 21816674,14 92,12% 21593670,88 93,63% 

Majetkové fondy celkem 21252763,01 90,66% 21527262,81 90,90% 21173386,81 91,81% 

Finan�ní a pen�žní fondy 
celkem 

313321,27 1,34% 113024,97 0,48% 388917,03 1,69% 

Výsledek hospoda�ení 
b�žného ú�. Období hosp 
�innost 

10450 0,04%   0,00% 31367,04 0,14% 

CIZÍ ZDROJE 1866020,73 7,96% 1866190,43 7,88% 1469008,23 6,37% 

Krátkodobé závazky 
celkem 

1856323,18 7,92% 1866190,43 7,88% 1469008,23 6,37% 

 

 

Vertikální analýza 
výsledovky 

2004 2005 2006 

Celkové výnosy 20723762 100,00% 20187148,81 100,00% 17332801 100,00% 

P�ísp�vky a dotace na 
provoz 

19244802,45 92,86% 19045918,55 94,35% 16100006,74 92,89% 

Tržby z prodeje služeb - 
hlavní �innost 

1133733 5,47% 971311 4,81% 795510 4,59% 

Tržby z prodeje služeb - 
hospodá�ská �innost 

20000 0,10%   0,00% 29400 0,17% 

Celkové náklady 20713312 100,00% 20010762,45 100,00% 17301434 100,00% 

Spot�eba materiálu - hlavní 
�innost 

1371093,82 6,62% 1296542,1 6,48% 1163944,49 6,73% 

Spot�eba materiálu - 
hospodá�ská �innost 

1100 0,01%   0,00% 8164 0,05% 

Spot�eba energie - hlavní 
�innost 

1193302,5 5,76% 1005797,5 5,03% 926441,5 5,35% 

Spot�eba energie - 
hospodá�ská �innost 

950 0,00%   0,00%   0,00% 

Opravy a udržování 421153,94 2,03% 383074,05 1,91% 294065,4 1,70% 

Mzdové náklady - hlavní 
�innost 

11882800 57,37% 11529900 57,62% 9518915 55,02% 

Mzdové náklady - 
hospodá�ská �innost 

7500 0,04%   0,00% 24920 0,14% 

Zákonné sociální pojišt�ní 4098047 19,78% 4006480 20,02% 3274019 18,92% 

Ostatní sociální pojišt�ní 48857 0,24% 50060 0,25% 42864 0,25% 

Zákonné sociální náklady 228140 1,10% 220000 1,10% 181000 1,05% 

Ostatní sociální náklady 4822,7 0,02% 11249 0,06% 2890 0,02% 
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Výše majetku a zdroj� krytí školy je pom�rn� stabilní, nedochází k výrazným výkyv�m. 

Roste pouze položka pohledávek (o 345 %, resp. 60 %), avšak v absolutních �íslech se 

o nijak výrazné zvýšení nejedná. V roce 2006 získala škola asi o 3 miliony K� nižší 

dotace na provoz, což se projevuje poklesem prakticky všech položek výsledovky, a� už 

nákladových, nebo výnosových. Škola je velmi málo zadlužena, cizí zdroje tvo�í jen asi 

8 % pasiv, v roce 2006 dokonce jen 6,4 %.  

Velkou v�tšinu majetku školy tvo�í stálá aktiva, jde zejména o hmotný dlouhodobý 

majetek – budova školy a za�ízení. Stejn� tak v pasivech je nejvyšší položkou fond 

dlouhodobého majetku. 

P�es 90 % výnos� tvo�í p�ísp�vky a dotace na provoz. Nejvýznamn�jší položkou 

náklad� jsou osobní náklady a sociální pojišt�ní. Ostatní náklady jsou zanedbatelné, 

tvo�í maximáln� n�kolik procent celkových náklad�. 

 

4.2 Autarkie 
 

Autarkie hlavní �innosti na bázi výnos� a náklad� 

 

 

  VH�   2004  2005  2006 

AHV-H� =      x 100  =   100 %  100,88 % 100,03 % 

  NH� 

 

 

Ukazatel udává, nakolik je nezisková firma finan�n� sob�sta�ná. Hodnota se ve 

sledovaném období pohybuje kolem 100 %, v letech 2005 a 2006 je mírn� vyšší. 

Autarkie je tedy ideální, pokud by výrazn� p�esáhla hranici 100 %, bylo by t�eba zjistit 

p�í�iny a zvážit, zda by p�ípadn� nebylo lepší využít prost�edky z dotací jiným 

zp�sobem. (dle 4, s. 102) 
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4.3 Rentabilita 
 

Rentabilita náklad� dopl�kové �innosti 

 

    2004    2005   2006    

     HVD� 

rND� =    x 100  = 109,42 %  nebyla   59,41 % 

     ND�      realizována 

 

Cílem je samoz�ejm� maximalizace tohoto ukazatele. Dopl�ková �innost je totiž 

municipálním firmám povolována pouze za p�edpokladu její ziskovosti, aby 

nedocházelo k mrhání ve�ejnými prost�edky. V letech, kdy škola realizovala 

dopl�kovou �innost, dosahovala rentabilita této �innosti velmi vysokých hodnot. Pouze 

v roce 2005 škola dopl�kovou �innost p�erušila. 

Míra pokrytí ztráty z hlavní �innosti ziskem z dopl�kové �innosti nemá pro školu 

význam, protože hlavní �innost ztrátou ani v jednom roce sledovaného období 

neskon�ila. 

4.4 Likvidita 
 

Okamžitá likvidita 

 

 Pe      2004  2005  2006 

LI =                  =  1,1751  1,131  1,229 

 KZv 

 

 

Pohotová likvidita 

 

 Pe + Po 2004  2005  2006 

LII =          =   1,1811  1,1578  1,2834 

 KZv 



 38 

Pracovní kapitál 

 

   2004  2005  2006 

PK = OA – KZ =  366358,57 322301,1 453174 

 

Hodnota okamžité likvidity se v�tšinou pro firmy soukromého sektoru doporu�uje 

kolem 0,2 – 0,5 (4, s. 115). U municipálních firem však tato hodnota bývá vyšší, 

zejména koncem roku. To ukazuje na pot�ebu lepšího zhodnocování pen�žních 

prost�edk�. Je však t�eba vzít v úvahu míru regulace této oblasti - pravidla financování a 

hospoda�ení p�ísp�vkových organizací. 

Pohotová likvidita by se m�la pohybovat kolem hodnoty 1 (4, s. 116). Hodnota se p�íliš 

neliší od hodnoty likvidity okamžité, protože má velkou v�tšinu prost�edk� na 

bankovních ú�tech a nemá p�íliš vysoké pohledávky. 

Pracovní kapitál jsou prost�edky, které má škola k dispozici pro b�žný provoz, tj. jedná 

se o jakýsi „manipula�ní prostor“ managementu. Hodnota pracovního kapitálu se 

pohybuje mezi 300 a 400 tisíci K�, v roce 2006 se zvýšila na 453174 K�. Velkou �ást 

p�edstavují op�t peníze uložené na bankovních ú�tech. 

Celkov� lze školu hodnotit jako vysoce likvidní. Škola drží v�tšinu prost�edk� na ú�tech 

v bankách, na což upozor�uje zejména vysoká hodnota okamžité likvidity. 

 

4.5 Aktivita 
 

Obrat kapitálu 

 

         V  2004  2005  2006 

obrat kapitálu =     =  0,884  0,8523  0,7515 

         K 

 

Obrat kapitálu ukazuje, kolikrát se vložený kapitál „vrátí“ do fungování municipální 

firmy. Cílem je maximalizace tohoto ukazatele. 

Zde se však hodnota ukazatele stále snižuje, zejména mezi roky 2005 a 2006. To je 

zp�sobeno p�edevším snížením výnos� v roce 2006 kv�li nižší dotaci. 
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Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

 

      FA   2004  2005  2006 

míra vázanosti fixních aktiv na výnosech =           =   2,038  2,415  2,847 

      V 

Odráží míru vázanosti fixních aktiv na jednotce výnos�, a to v z�statkových cenách. To 

znamená, že upozor�uje na míru náro�nosti oboru na dlouhodobý majetek.  

Hodnota se mezi každým rokem výrazn� zvyšuje, zejména mezi posledními dv�ma roky 

kv�li poklesu výnos�. 

 

Doba obratu pohledávek 

 

    øPo  2004  2005  2006 

doba obratu pohledávek =      = 0,1948  0,8916  1,6615 

     V 

    360  

 

Pohledávky školy se pohybují pouze v �ádu n�kolika desítek tisíc K�, proto je hodnota 

nízká. 

 

Pom�r dob obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazk� 

 

   øPo 

   PV  2004  2005  2006 

Pom�r dob obratu =      = 0,00604 0,0265  0,0543 

   øZv. 

   PN 

Ukazatel zjiš�uje míru souladu mezi dobami splatnosti pohledávek a závazk� ve vazb� 

na provozní náklady a výnosy. V p�ípad� vyrovnaného stavu mezi ob�ma obratovými 

hodnotami by ukazatel dosáhl stavu kolem hodnoty 1. V tomto p�ípad� je hodnota nižší, 
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což znamená, že škola má prostor pro zvyšování doby splatnosti svých pohledávek, aniž 

by ohrozila svoji solventnost. (4, s. 124) 

 

4.6 Financování 
 

Míra finan�ní nezávislosti 

 

    VK   2004  2005  2006 

míra finan�ní nezávislosti =   x 100 = 0,920  0,921  0,936 

    K 

 

Ukazatel míry finan�ní nezávislosti je u municipálních firem hodnocen negativn� p�i 

hodnot� pod 50 %, hodnota nad 70 % už je velmi dobrá (4, s. 127). Zde se hodnota 

stabiln� drží dokonce nad 90%ní hranicí. 

 

Míra v��itelského rizika 

 

           CK 2004  2005  2006 

míra v��itelského rizika =       = 0,079599714 0,078799 0,063696 

            K 

 

Tento ukazatel hodnotí míru ú�asti cizího kapitálu na finan�ních zdrojích. Zde dosahuje 

nízkých hodnot, protože škola není p�íliš zadlužena. 

 
 

4.7 Ukazatele investi�ního rozvoje nebo útlumu 
 

Koeficient opot�ebení dlouhodobého majetku 

 

       � PC – � ZC      � ZC 2004  2005  2006 

kODM =         = 1 -                =  0,331321144 0,388048 0,400245 

  � PC       � PC 
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Koeficient udává, v jaké mí�e je dlouhodobý majetek opot�ebován. Protože vychází 

z oprávek, je hodnota velmi ovlivn�na zvoleným zp�sobem odepisování. 

Dlouhodobý majetek školy není z tohoto pohledu p�íliš opot�ebován, v roce 2006 

dosáhla míra opot�ebení 40 %. 

 

4.8 Altman�v index finan�ního zdraví 
 

Použil jsem model pro firmy, jejichž akcie nejsou obchodovatelné na burze cenných 

papír�, ten se hodí i pro zhodnocení finan�ního zdraví municipální firmy. 

 

Z-SCORE = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 

 

 

           PK   EAT  EBIT  ZK  V 

x1 =              ;  x2 =                 ; x3 =    ; x4 =   ; x5 =  

 A    A   A  CK  A 

 

 

Tabulka vypo�tených hodnot: 

 

  2004 2005 2006 

x1 0,015628 0,013609041 0,019649669 

x2 0,000446 0,007447847 0,001360076 

x3 0,000446 0,007447847 0,001360076 

x4 11,38935 11,53540521 14,39099961 

x5 0,884023 0,853239216 0,875316728 

Z-SCORE 5,67875 5,735609397 6,937252483 

 

 

Altman�v index dosahuje velmi vysokých hodnot, vyšších než 2,9, což je hranice 

finan�n� zdravých a bonitních spole�ností. Je tomu tak zejména díky �tvrtému ukazateli 

– pom�r základního kapitálu a cizích zdroj�. Škola je totiž zadlužena jen velmi málo, a 
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tak tento ukazatel nabývá vysokých hodnot a výrazn� zvyšuje hodnotu Z-SCORE, 

p�estože je mu v modelu p�i�azena nízká váha. 

 

4.9 Model KAMF* 
 

Do modelu KAMF jsou za�azeny tyto ukazatele: 

� ukazatel autarkie na bázi výnos� a náklad� 

� ukazatel okamžité likvidity 

� ukazatel obratu kapitálu 

� ukazatel produktivity práce modifikovaný na pom�r p�idané hodnoty a osobních 

náklad� 

 

Protože škola realizuje i dopl�kovou �innost, bude použita modifikace tohoto modelu 

KAMF*, která navíc obsahuje ukazatel rentability dopl�kové �innosti a ukazatel míry 

pokrytí ztráty z hlavní �innosti ziskem z dopl�kové �innosti. Ten však bude ponechán 

stranou, protože škola ztráty z hlavní �innosti nedosahuje. 

Výsledné hodnoty se dosadí do stupnice: 

 

 škála hodnocení 

 1 2 3 4 5 

 velmi dobrý dobrý st�ední špatný alarmující 

V/N > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 % 

HVD�/ND� 

>30% > 5 % > 5 % < 5 % 

záporná 

hodnota 

ziskD�/ztrátaH� > 100 % = 100 % > 90 % > 80% < 80 % 

FM/KCK >40 % et 

<60 % 

>20 % et 

< 40 % > 60 % < 20 % < 15 % 

V/ øK > 300 % > 200 % > 100 % > 80 % < 80 % 

PH/ON > 200 % > 150 % > 120 % > 100 % < 100 % 

 

Všechny ukazatele, krom� okamžité likvidity, jsou pozitivn� hodnoceny p�i své 

maximalizaci. Celková klasifikace se následn� provede prostým aritmetickým 

pr�m�rem. 
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Tabulka vypo�tených ukazatel� a jejich za�azení do škál: 

 2004 2005 2006 

V/N 100,05% 100,88% 100,18% 

HVD�/ND� 109,42% xxx* 59,41% 

ziskD�/ztrátaH� xxx xxx xxx 

FM/KCK 117,51% 113,11% 122,90% 

V/ øK 88,40% 85,24% 75,16% 

PH/ON 219,11% 223,30% 224,22% 

 * v roce 2005 škola dopl�kovou �innost nerealizovala 

 

 1 2 3 4 5 

V/N >100%         

HVD�/ND� >30%         

ziskD�/ 

ztrátaH� 

          

FM/KCK     >60%     

V/ øK       2004, 

2005 

>80% 

2006      

<80% 

PH/ON >200%         

 

Celkové hodnocení: 

2004: (1+1+3+4+1)/5 = 2 

2005: (1+3+4+1)/4 = 2,25 

2006: (1+1+3+5+1)/5 = 2,2 

 

Hodnocení pomocí modelu KAMF* vyznívá pro školu p�ízniv�. Její hodnocení se 

pohybuje v blízkosti stupn� 2, tedy „dobrý“. P�ispívá k tomu zejména autarkie a 

dopl�ková �innost, které jsou hodnoceny stupn�m 1 – „velmi dobrý“, a také vysoká 

produktivita práce, rovn�ž hodnocena nejvyšším stupn�m. Naopak jednozna�n� nejh��e 

vyznívá obrat kapitálu, který se mezi posledními dv�ma roky sledovaného období 

posunul ze stupn� 4 „špatný“ až na poslední úrove� 5 „alarmující“. Okamžitá likvidita 

je hodnocena st�edním stupn�m. 
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5. Celkové zhodnocení a návrhy na zlepšení sou�asné 
situace 
 

Celkov� lze situaci školy hodnotit pozitivn�. Škola nemá finan�ní problémy a ned�lá jí 

problémy dostát svým závazk�m. Autarkie se pohybuje kolem hodnoty 100 %, což je 

ideální, protože se škola finan�n� sob�sta�ná a zárove� nedochází k plýtvání ve�ejnými 

zdroji. Velmi rentabilní je hospodá�ská �innost školy. P�esto se v jejím hospoda�ení 

najdou slabá místa. Pokusím se navrhnout taková opat�ení, která p�isp�jí ke zlepšení 

sou�asného stavu. 

 

Zjistit, zda škola nevlastní nepot�ebný majetek 

Problémem je p�íliš nízká hodnota obratu kapitálu, na což upozor�uje i experimentální 

model KAMF. Navíc je vid�t negativní trend, hodnota se stále snižuje. 

To je zp�sobeno jednak snížením výnos� v roce 2006 v d�sledku nižší dotace, ale m�že 

to také nazna�ovat, že má škola v evidenci p�íliš mnoho majetku. Jeho nejv�tší �ást 

tvo�í dlouhodobý majetek. Škola by m�la zvážit, zda pot�ebuje všechen majetek, který 

má v evidenci, p�íp. by m�la prov��it, zda je možné vložený majetek redukovat. Bylo by 

t�eba hlubší analýzy, kterou v rámci této práce nelze dost dob�e provést, nap�. 

inventarizace majetku. Koeficient opot�ebení dlouhodobého majetku udává, že 

dlouhodobý majetek školy je odepsán pouze asi ze 40 %. Jedná se tedy o relativn� nový 

majetek. Je t�eba zjistit, zda škola nevlastní majetek nepoužívaný nebo nepot�ebný a 

p�ípadn� se takového majetku zbavit prost�ednictvím kraje jako z�izovatele.  

Škola se m�že též pokusit zvýšit výnosy nap�. prost�ednictvím dopl�kové �innosti, nyní 

tvo�í p�es 92 % výnos� dotace. 

 

Zvážit zhodnocení finan�ních prost�edk� 

Dalším problémem je vysoká hodnota okamžité likvidity. Ta je zp�sobena tím, že škola 

drží velké množství pen�žních prost�edk� na bankovních ú�tech, kde v podstat� „leží 

ladem“ a p�íliš se nezhodnocují kv�li nízkým úrokovým sazbám. U municipálních firem 

bývá obvyklé, že je hodnota likvidity vyšší než u b�žných podnikatelských subjekt�. 

P�esto by však škola m�la zvážit, zda své prost�edky nechá zhodnotit. Samoz�ejm� je 

t�eba vzít v úvahu míru regulace v této oblasti. Ta n�která �ešení zcela vylu�uje �i 
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v n�kterých oblastech rozhodnutí managementu školy velmi omezuje, nap�. investice 

volných prost�edk� na kapitálovém trhu. To je velmi problematické z d�vodu 

rizikovosti, takže by mohlo dojít ke znehodnocení nebo ztrát� ve�ejných prost�edk�. 

V úvahu by mohlo p�ipadat nap�. využití r�zných krátkodobých termínovaných ú�t�. Ty 

mají sice vyšší výnos než b�žné ú�ty v bankách, avšak rozdíly nejsou p�íliš velké. Dle 

mého soudu tedy nestojí za to, aby škola kv�li zvýšení výnosu investovala své peníze 

do t�chto produkt�. Zbyte�n� by tím omezovala svoji solventnost nap�. v p�ípad� 

nenadálých náklad�. Použití prost�edk� na dopl�kovou �innost není možné, protože 

školský zákon v § 134 a § 135 toto zakazuje a na�izuje p�ísné odd�lení prost�edk� na 

hlavní a dopl�kovou �innost školy. 

 

Rozší�it dopl�kovou �innost 

Jako vhodné se jeví rozší�ení dopl�kové �innosti. Ta spo�ívá v po�ádání r�zných kurz�, 

konferencí a seminá�� jak pro odborníky, tak pro ve�ejnost. Jedná se nejen o aktivity 

týkající se problematiky zdravotnictví, ale nap�. i o kurzy po�íta�ové gramotnosti apod. 

Rentabilita této �innosti je velmi vysoká a dle zájmu a ohlas� ze strany odborné i laické 

ve�ejnosti by její rozší�ení do budoucna stálo za úvahu. 
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6. Záv�r 

 

Cílem práce bylo zhodnocení finan�ního zdraví St�ední zdravotnické školy a Vyšší 

odborné školy zdravotnické Jihlava pomocí metod finan�ní analýzy.  

Práce obsahuje základní informace o této škole, o jejím vybavení a vzd�lávacích 

službách, které poskytuje. Rovn�ž je vypracována SWOT analýza silných a slabých 

stránek, p�íležitostí a hrozeb.  

Dále práce zahrnuje p�ehled teoretických poznatk� vážících se jednak k problému 

finan�ní analýzy obecn� a také k pot�eb� její modifikace pro municipální firmy. Jsou 

zmín�ny cíle, nástroje a metody finan�ní analýzy a je uveden p�ehled informa�ních 

zdroj� finan�ní analýzy. Následuje uvedení pom�rových ukazatel� a soustav ukazatel�, 

které p�ipadají v úvahu.  

V další kapitole následuje samotná analýza hospoda�ení školy, a to prost�ednictvím 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty a pom�rových 

ukazatel�. Ke zjišt�ným výsledk�m je p�ipojen krátký komentá�. Rovn�ž jsem provedl 

výpo�et dvou soustav pom�rových ukazatel�. Prvním je Altman�v index finan�ního 

zdraví, který je ur�en primárn� pro b�žné podnikatelské subjekty, avšak lze jej použít i 

pro neziskové firmy. Dále jde o experimentální model KAMF, který je ur�en p�ímo pro 

municipální firmy, u kterých se nep�edpokládá tvorba zisku (p�esn�ji se jedná o variaci 

KAMF* ur�enou pro municipální firmy realizující dopl�kovou �innost). 

V poslední �ásti práce jsem se pokusil zformulovat návrhy na opat�ení, která by m�la 

odstranit zjišt�né nedostatky zlepšit sou�asný stav školy. 
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8. Použité zkratky 
 

AHV-H� - autarkie hlavní �innosti na nákladov� výnosové bázi 

ACF – autarkie na p�íjmov� výdajové bázi celkem 

CK – stav cizího kapitálu 

CKú – úro�ený cizí kapitál, tj. zpravidla bankovní úv�ry 

CF – vygenerovaný tok hotovosti za období 

EAT – �istý zisk po zdan�ní 

EBIT – zisk p�ed úroky a zdan�ním 

FA – hodnota fixních aktiv v z�statkové cen� 

HVD� – hospodá�ský výsledek dopl�kové �innosti 

HV – hospodá�ský výsledek celkem 

IB – investice brutto 

K – kapitál, celková pasiva 

KZ – krátkodobé závazky 

LI – okamžitá likvidita 

LII – pohotová likvidita 

NIPy – neinvesti�ní (provozní) p�íjmy 

NIVe – neinvesti�ní (provozní) výdaje 

NH� – náklady z hlavní �innosti 

ND� – náklady dopl�kové �innosti 

O – odpisy 

OA – ob�žná aktiva 

Pe – peníze a jejich ekvivalenty 

PH – p�idaná hodnota 

PN – provozní náklady celkem (za rok) 

Po – krátkodobé pohledávky 

PP – produktivita práce 

PV – provozní výnosy celkem (za rok) 

Py – p�íjmy 

rND� – rentabilita náklad� dopl�kové �innosti 

rK* – míra zhodnocení celkového kapitálu po�ítaná pomocí p�idané hodnoty 
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V – výnosy celkem 

Ve – výdaje 

VH� – výnosy z hlavní �innosti 

VK – vlastní kapitál 

Z´´ – míra pokrytí ztráty z hlavní �innosti ziskem z dopl�kové �innosti 

ziskD� – hospodá�ský výsledek z dopl�kové �innosti implicitn� v kladné hodnot� 

ztrátaH� – hospodá�ský výsledek z hlavní �innosti implicitn� v záporné hodnot� 


R – p�ír�stek rezerv (z dopl�kové �innosti), tj. rozdíl mezi vytvo�enými a zú�tovanými 

rezervami v období 

�O – oprávky 

� PC – souhrn po�izovacích cen dlouhodobého majetku 

� ZC – souhrn z�statkových cen dlouhodobého majetku 

øL – pr�m�rný po�et pracovník� 

øK – pr�m�rný celkový kapitál 

øPo – pr�m�rná hodnota krátkodobých pohledávek 

øZv – pr�m�rná hodnota krátkodobých závazk� 

 

 

9. P�ílohy 
 

Rozvaha za roky 2004 – 2006 

Výkaz zisku a ztráty za roky 2004 – 2006 
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