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ABSTRAKT 

Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných 

ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada 

byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí regresní analýzy). 

Na základě výsledků analýzy bylo zjištěno, že škola je v relativně zdravé finanční 

situaci, nicméně neumí příliš dobře hospodařit se svými aktivy a proto byl navrhnut 

systém na zlepšení této situace. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was to evaluate the situation of ZŠ Husova by analysis of selected 

indicators. For the analysis, I selected indicators for the years 2007–2013, 

the time series was analyzed and then balanced (trend searching by using regression 

analysis). 

Based on the analysis results, it was found that the school is in a relatively healthy 

financial situation, but it is not very good at managing its assets and therefore 

the system was designed to improve the situation. 
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ÚVOD 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral analýzu ukazatelů ZŠ Husova 17. Do této školy 

jsem sám chodil, a díky tomu nebyl problém spolupracovat s vedením školy, se kterým 

se mi jednalo lépe, než kdybych oslovil jinou organizaci. 

Základní škola je ve své podstatě neziskovou organizací, která by měla své žáky 

(klienty) připravit pro další život. Nejde tedy o generování zisku a tím pádem se nejedná 

o podnikatelský subjekt. Cílem každé školy je předat informace dalším generacím 

a tím ovlivnit celkovou vzdělanost národa. 

Od vedení ZŠ Husova jsem jako podklady dostal k dispozici výroční zprávy z let 2007–

2013, ze kterých lze vyčíst rozvahy, výkazy zisků a ztrát, dále také údaje o počtu žáků 

nebo jejich průměrném prospěchu. 

Na základě těchto obdržených informací budu analyzovat jednotlivé ukazatele, 

jak po stránce statistické, tak po stránce ekonomické. K výpočtům bude převážně 

využíváno regresní analýzy a následného vyrovnání časových řad. 

Při psaní své bakalářské práce se budu věnovat především nákladům školy, 

spotřebě energie, také tomu jak moc ekonomiku školy ovlivňuje počet žáků. 

Poté zhodnotím jaký je celkový vliv jednotlivých ukazatelů na hospodářský výsledek 

školy a na základě svých zjištění se pokusím stanovit prognózy pro další období. 

Výsledky této práce by škole mohly přinést informace, které by mohla využít pro svůj 

další rozvoj. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Cílem této práce je zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných 

ukazatelů, které budou uvedeny v poskytnutých materiálech. Na jejich základě potom 

následné stanovení prognózy pro budoucí období a návrhy celkové zlepšení situace 

školy. 

Metody a postupy zpracování 

První část bakalářské práce se zabývá teoretickými hledisky z pohledu statistického 

a finančního. V této části budou definovány pojmy jako časové řady, regresní analýza, 

rozklad časových řad a různé poměrové ukazatele. Vybrané údaje budou podrobeny 

analýze časových řad za zkoumané období a pro následný vývoj finanční situace školy. 

Vybraná skupina údajů bude následně analyzována pomocí poměrových ukazatelů, díky 

kterým bude zobrazen vývoj za období 2007–2013 a bude možné porovnat rozdíly 

hodnot v jednotlivých letech.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které jsou nutné pro vypracování 

praktické části práce. 

1.1 Statistická teorie 

1.1.1 Časové řady 

„Časová řada jsou věcně a prostorově srovnatelné hodnoty pozorování (měření) jisté 

veličiny (ukazatele), které jsou jednoznačně uspořádány ve směru rostoucího času. 

Časovou řadu s počtem pozorování n můžeme zapsat jako posloupnost y1, y2,…, yn 

v čase t1, t2,…, tn, neboli yi v čase ti, kde ti = t1 + (i – 1) ∆ti, i = 1,…, n. Hodnota ∆ti 

představuje délku časového kroku, s níž bylo prováděno pozorování. Většinou 

se měření ukazatele y provádí v ekvidistantních intervalech času, pak časový krok 

je konstantní a může se označit jako ∆t. Tímto krokem může být hodina, den, měsíc, 

čtvrtletí, rok, atd.“ (1, str. 259) 

Podle charakteru ukazatele se časové řady dají členit na: 

a) Okamžikové – sleduje se hodnota ukazatele v daném čase t (např. počet 

nezaměstnaných v kraji Vysočina v měsících t1 = 5 až t6 = 10 s časovým 

krokem měsíc v roce 2008 vždy k poslednímu dni měsíce). 

b) Intervalové – velikost ukazatele y závisí na intervalu, za který je sledován 

(např. počet stížností na státní správu od května do října ve městě Brně). 

c) Časové řady odvozených charakteristik – jsou odvozovány na základě 

absolutních údajů z časových řad okamžikových nebo intervalových. Ideálním 

příkladem pak mohou být časové řady součtové nebo časové řady poměrných 

čísel. 

K zobrazení časových řad používáme tzv. spojnicový graf (průběhový diagram) 

nebo sloupkový graf. Ve spojnicovém grafu se úsečkami spojují body (ti, yi) 

a ve sloupkovém grafu je výška sloupku rovná hodnotě yi v bodě ti. (1, str. 259) 
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1.1.3 Charakteristiky časových řad 

a) Popisné charakteristiky časové řady: 

Mezi popisné charakteristiky se řadí prostý a vážený chronologický průměr 

pro okamžikové časové řady a aritmetický průměr pro intervalové časové řady. 

Prostý chronologický průměr okamžikové časové řady y1,y2,…,.yn je číslo 

 ̅   
 

   
 ∑

          

 

 

   

  
 

   
 (

  

 
  ∑   

   

   

  
  

 
)                                     

Pokud krok ∆t není konstantní, tzn. ∆ti = ti – ti – 1, i = 2,…, n, není konstantní, 

pak se musí použít vážený chronologický průměr. Vážený chronologický 

průměr okamžikové časové řady y1, y2,…, yn je číslo 

 ̅   
 

∑    
 
   

 ∑
        

 

 

   

                                                                                        

kde ∆ti = ti – ti – 1, i = 2,…, n. 

Aritmetický průměr intervalové časové řady y1, y2,…, yn je číslo 

 ̅   
 

 
 ∑   

 

   

                                                                                                                     

(1, str. 261) 

b) Dynamické charakteristiky časové řady: 

Mezi nejjednodušší charakteristiky dynamiky časových řad patří: 

- Absolutní přírůstek (první diference): ∆yi = yi – yi-1, i = 2,…, n. 

- Průměrný absolutní přírůstek: 

 ̅  
∑    

 
   

   
  

      

   
                                                                                               

- Prostý koeficient růstu: 

    
  

    
                                                                                                              

- Relativní přírůstek: 
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- Meziroční koeficient růstu se čtvrtletním krokem: Zde se předpokládá 

časová řada, která má za časový krok čtvrtletí. Pak ki(4) ukazujena změnu 

za 1 rok pro každé čtvrtletí vzhledem k minulému roku. 

       
  

    
                                                                                                         

- Mezinárodní koeficient růstu s měsíčním krokem: Zde se předpokládá 

časová řada, která má za časový krok měsíc. Pak ki(12) ukazuje na změnu za 1 rok 

pro každý měsíc vzhledem k minulému roku. 

        
  

     
                                                                                                    

- Průměrný koeficient růstu: kde α je u prostého koeficientu rovno 1, 

u meziročního se čtvrtletním krokem je α = 4 a u meziročního s mesíčním 

krokem je α = 12. 

 ̅   √
  

  

    

                                                                                                                        

„Koeficienty růstu a relativní přírůstek se někdy uvádějí v procentech. První 

diference znázorňuje rychlost změny sledovaného ukazatele. Aplikuje-li se první 

diference znovu na provedenou první diferenci, obdržíme tzv. druhou diferenci, 

která ukazuje na zpomalení či zrychlení vývoje ve zkoumané časové řadě.“ 

(1, str. 262) 

1.1.4 Rozklad časových řad 

„Údaje Časové řady mohou vykazovat obrovskou škálu vzorů a je užitečné zařadit 

některé vzory a chování, které lze vidět v časové řadě do různých skupin. To je také 

někdy užitečné, aby bylo možno rozdělit časové řady do několika částí, z nichž každá 

představuje jednu ze základních kategorií.“ (2, str. 71) 
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Časová řada se dá rozložit na několik jednotlivých složek, nemusí je však 

obsahovat všechny: 

- Trendová Tt – trendová složka značí dlouhodobé změny v chování časové řady. 

- Sezónní St – sezónní složka zachycuje periodické změny v časové řadě v rámci 

jednoho období, každé období se opakují. 

- Cyklická (periodická) Ct – periodická složka znázorňuje dlouhodobé fluktuace 

kolem trendu (mnohem větší než jedno období). 

- Náhodná Et – náhodná složka představuje odklon skutečnosti od matematického 

modelu. 

Rozklad (dekompozici) časových řad lze provézt několika způsoby, např.: 

Aditivní dekompozice: yt = Tt + St + Ct + Et. Všechny složky jsou ve stejných 

jednotkách. 

Multiplikativní dekompozice: vt = Tt · St · Ct · Et. Při této metodě má obvykle 

jen trendová složka jednotku, ty ostatní se potom uvádějí v relativních hodnotách vůči 

trendu a jsou tedy bezrozměrné. (2, str. 71) 

a) Trendová složka 

V trendové složce jsou zachyceny dlouhodobé změny v chování časové řady – 

je tedy vidět dlouhodobý růst nebo naopak dlouhodobý pokles. Trend vzniká 

důsledkem působení sil působících stejným směrem. Je ho tak možno popsat 

matematickou funkcí v délce celé časové řady. Při popisu trendu nezáleží 

na tom, jestli časová řada krátkodobě klesá nebo stoupá, ale jde opravdu 

o zachycení tendence pohybu časové řady. (2, str. 72) 

b) Sezónní složka 

V sezónní složce jsou popsány periodické změny v časové řadě, odehrávající se 

v rámci jednoho kalendářního roku a každoročně se opakující. Víceméně 

by se dalo říci, že sezónnost je důsledkem střídání ročních období. Nejčastěji 

se dá sezónnost pozorovat u časových řad čtvrtletních a měsíčních. 

Už ze samotné definice této složky je zřejmé, že se nemůže vyskytovat u ročních 

časových řad. I když se tato složka sice pravidelně v časové řadě opakuje, 

může ale v průběhu let měnit svůj charakter. (2, str. 72) 
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c) Cyklická (periodická) složka 

Cyklická složka popisuje dlouhodobé fluktuace kolem trendu. Zachycuje tedy 

dlouhodobou fázi poklesu či růstu, která je mnohem větší než jeden rok. 

U ekonomických řad je cyklická složka často spojována se střídáním 

hospodářských cyklů. Protože působí dlouhodobě, je velmi obtížné ji vysledovat 

a popsat. Perioda cyklické složky se může pohybovat v násobcích let a proto 

pokud máme krátkou časovou řadu, nemusí být cyklická složka vůbec 

rozeznatelná. Navíc se charakter této složky může v čase měnit. 

d) Náhodná složka 

Zatímco první tři složky časové řady patří mezi systematické, náhodná složka 

je složka nesystematická a je tvořena náhodnými výkyvy časové řady. Pod tuto 

složku můžeme zařadit všechny vlivy, které na časovou řadu působí a které 

nedokážeme systematicky podchytit a popsat. Pro náhodnou složku se zavádějí 

následující předpoklady: 

1. E(εi) = 0 pro každé i = 1, 2,…, n. 

Střední hodnota náhodné složky je nulová. Tato podmínka znamená, že náhodná 

složka nepůsobí systematickým způsobem na hodnoty časové řady Yt. 

2. E(εi) = σ
2
 pro každé i = 1, 2,…, n. 

Rozptyl náhodné složky je konstantní. Tato podmínka vyjadřuje, že variabilita 

náhodné složky nezávisí na hodnotách systematických složek a je rovna 

neznámé kladné konstantě. 

3. Cov (εi, εj)=0 pro každé i ≠ j = 1, 2,…, n. 

Kovariance náhodné složky je nulová. Hodnoty náhodné složky jsou tedy 

nekorelované. 

4. εi mají normální rozdělení pro každé i = 1, 2,…, n. 

Pokud náhodná složka splňuje první tři výše uvedené požadavky, hovoříme o ní 

jako o bílém šumu. Je-li navíc splněna čtvrtá podmínka, hovoříme o tzv. normálním 

bílém šumu. 
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1.1.5 Využití regresní analýzy 

Funkce regresní analýzy se dá specifikovat dvěma způsoby: 

a) Lineární 

b) Nelineární 

Regresní funkce rozdělujeme na lineární a nelineární (vzhledem k regresním 

koeficientům). Některé nelineární regresní funkce můžeme vhodnou linearizací převést 

na lineární (např. mocninnou nebo exponenciální funkci logaritmujeme). Jde sice 

o běžně používaný postup, kdy však řešíme jiný regresní model nežli původně 

uvažovaný. (3, str. 4) 

Regresní funkce nelineární 

Je to koncepčně jednoduchá metoda pro vyšetřování funkční vztahy mezi proměnnými. 

Taková data získáme při realizaci experimentů. Jelikož jejich charakter je náhodný, 

bude nezávisle proměnné reprezentovat vektor X = (X1,…, Xk) a naopak závisle 

proměnné budeme považovat za náhodou veličinu Y. U vektoru X se může stát, 

že nebude náhodný, což se při aplikacích stává zcela běžně nebo jsou pouze rozptyly 

složek X1,…, Xk tak zanedbatelné vůči rozptylu náhodné veličiny Y. 

K popisu závislosti Y na X využíváme regresní analýzu, a tuto závislost potom 

vyjadřuje regresní funkce: 

              |                                                                                                          

kde x = (x1,…, xk) je vektor nezávisle proměnných (hodnota náhodného vektoru X), 

y je závisle proměnná (hodnota náhodné veličiny Y), (β1,…, βm) je vektor parametru, 

tzv. regresních koeficientů βj, j = 1,…, m, a E (Y|X = x) je podmíněná střední hodnota. 

Při vyšetřování závislosti Y na X získáme realizací n experimentu (k + 1)rozměrný 

statistický soubor ((x1, y1),…, (xn, yn)) s rozsahem n, kde yi je pozorovaná hodnota 

náhodné veličiny Yi a xi je pozorovaná hodnota vektoru nezávisle proměnných X, 

i = 1,…, n. (3, str. 1) 
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Na obrázku 1 je znázorněn případ pro k = 1, tedy pro x = x1 = x (místo x1 stačí psát x), 

a s opakovanými pozorováními. Opakování pozorování pro danou hodnotu nezávisle 

proměnné x však není v regresní analýze nezbytné. (3, str. 1) 

 

Obr. 1: Závislost Y na X pro k = 1 (3) 

Pro určení odhadu neznámých regresních koeficientů  βj minimalizujeme tzv. reziduální 

součet čtverců: 

    ∑                

 

   

                                                                                                        

a hovoříme o tzv. metodě nejmenších čtverců. (3, str. 1) 

„Pro aplikaci regresní analýzy je nezbytné znát tvar (předpis) regresní funkce. 

Obvykle jej volíme tak, aby co nejvíce odpovídal vyšetřované nebo uvažované 

závislosti. Bývá zvykem volit regresní funkci s co nejmenším počtem regresních 

koeficientů, avšak dostatečně flexibilní a s požadovanými vlastnostmi: monotonie, 

předepsané hodnoty, asymptoty aj. Vychází se přitom povětšinou ze zkušenosti, 

avšak v současné době se při realizaci regresní analýzy na PC dají často úspěšně použít 

vhodné databáze regresních funkcí.“ (3, str. 1) 
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1.2 Finanční teorie 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky 

a celou řadu dalších významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy 

umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, 

při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, 

při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního 

postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad 

a prognózování budoucího vývoje. Těžko si lze představit kvalitního manažera podniku, 

který nemá představu o tom, jaké rentability jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná 

doba splatnosti pohledávek, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci apod. 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít 

nebo kterou nečekal. Samozřejmě platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze nijak 

ovlivnit, výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace 

pro budoucnost podniku. Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu 

firmy, ale i pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjatí 

hospodářsky, finančně apod. (4, str. 17) 

1.2.1 Ukazatele finanční analýzy 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability nám přináší základní obraz o efektivitě našeho podnikání. 

Dokážou nám říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím 

kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé 

stránky v hospodaření. Mezi základní poměrové ukazatele rentability patří: 

- Rentabilita aktiv nám ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoříme (jestli se jedná o zdroje 

vlastní nebo cizí). 
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- Rentabilita vlastního kapitálu nám ukazuje, jak efektivně ve firmě 

zhodnocujeme prostředky, které jsme do podnikání vložili. Samozřejmě 

zde očekáváme vyšší výnos než např. výnos ze státních dluhopisů. 

                                
    

               
                                

- Rentabilita nákladů nám naopak vyjadřuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě 

vynaložit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. 

                     
    

               
                                                  

- Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

- Rentabilita tržeb (5) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme 

se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami apod.), tedy respektive, jak dlouho 

v nich máme vázány naše finanční prostředky. Nejčastěji se můžeme setkat 

s následujícími ukazateli: 

- Obrat aktiv, označovaný též jako produktivita vloženého kapitálu, měří 

efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují naše 

aktiva ve výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje jejich krytí. 

             
     

              
                                                                                

 

- Doba obratu pohledávek neboli doba splatnosti pohledávek nám říká, 

za jak dlouhou dobu (v průměru) nám zákazník zaplatí; tedy jak dlouhou dobu 

máme v těchto pohledávkách vázány naše finance. 

                        
          

     
   

                                                

- Obrat kapitálu nám určuje, kolikrát se vložený kapitál vrátí do fungování 

firmy. 

                
 

 
                                                                                                    

  



- 21 - 

 

- Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech - poměr mezi fixními aktivy a výnosy 

nám udává míru jejich vzájemné provázanosti, a to v zůstatkových cenách. V tomto 

konkrétním případě je poměr velmi vysoký. 

                                          
  

 
                                            

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti nám přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. 

To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými 

finančními náklady. Vyšší zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot 

firemní rentability. 

- Míra věřitelského rizika nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje 

nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro 

věřitele, především pro banku. 

                          
            

               
                                           

- Míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska 

poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty 

vlastního jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního 

jmění. 

                   
           

             
                                                            

- Míra finanční nezávislosti je opakem k celkové zadluženosti (jejich součet = 

100 %). Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních 

zdrojů. Je vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. 

                            
               

               
                                       

- Úrokové krytí 

- Úrokové zatížení 

- Doba splácení dluhu (5) 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám avizují, jak si na tom stojí naše firma ve vztahu 

ke svým krátkodobým závazkům; tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. 

V praxi používáme nejčastěji následující ukazatele likvidity: 

- Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je „očištěna“ o ne zrovna příliš 

likvidní položku – zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich pohledávek 

a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých 

závazků. 

                    
                    

                  
                                                

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,7–1,2) 

- Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je právem považována 

za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit 

své krátkodobé závazky „ihned“ – tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. 

                    
                

                  
                                                       

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,2–0,5) 

 

- Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital), obvykle se používá zkratka 

ČPK nebo NWC, je pojem, který označuje oběžná aktiva po odečtení 

krátkodobých závazků. 

                          

                                                             

 

- Běžná likvidita 

- Solventnost firmy (5) 
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1.2.2 Účetní výkazy jako zdroje informací pro finanční analýzu 

Rozvaha 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, 

respektive kratších období. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické 

podobě (v okamžiku účetní uzávěrky). Jde nám tedy o získání věrného obrazu ve třech 

základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční 

situaci podniku. První oblastí je majetková situace podniku, v rámci níž zjišťujeme, 

v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, nakolik je opotřeben, 

jak rychle se obrací, optimálnost složení majetku atd. Druhou oblastí jsou zdroje 

financování, z nichž byl majetek pořízen, přičemž se primárně zajímáme o výši 

vlastních a cizích zdrojů financování a jejich strukturu. Poslední (i když ne 

co do významu) jsou informace o finanční situaci podniku, kde figurují informace, 

jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zprostředkovaná informace, 

zda je podnik schopen dostát svým závazkům.“ (4, str. 22) 

„Z předchozích informací vyplívá, že při analýze rozvahy budeme sledovat zejména: 

- Stav a vývoj bilanční sumy. 

- Strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek. 

- Strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních 

a dodavatelských úvěrů. 

- Relace mezi složkami aktiv a pasiv, tj. velikost stálých aktiv a dlouhodobých 

pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost oběžných aktiv 

a krátkodobých cizích pasiv, finanční majetek a krátkodobé pohledávky 

ke krátkodobým pasivům.“ (4, str. 23) 
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Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů! Nikoliv pohyb 

příjmů a výdajů! I u tohoto finančního výkazu budeme při finanční analýze podniku 

sledovat strukturu výkazu, jeho dynamiku, respektive dynamiku jednotlivých položek. 

I tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně v ročních či kratších intervalech.“ 

(4, str. 31) 

„V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, 

jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Informace z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem 

pro hodnocení firemní ziskovosti. Při slovním hodnocení vypočítaných výsledků 

bychom měli mít na paměti zásadu souměření nákladů a výnosům což v praxi znamená 

např., je-li předmětem činnosti nákup a prodej zboží relativně malého objemu, 

lehce přiřadíme k tržbám z prodeje nákupní cenu zboží (třeba u automobilů). V případě 

výrobního podniku tento vztah nebude tak jednoznačný, neboť ne každý náklad 

je možné přímo přiřadit k výrobku.“ (4, str. 32) 

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy 

do jeho struktury vstupují. Výsledek hospodaření se člení následovně: 

- VH provozní. 

- VH z finančních operací. 

- VH za běžnou činnost. 

- VH mimořádný. 

- VH za účetní období. 

- VH před zdaněním. 

Cash-flow 

Výkaz je možno rozdělit na tři základní části: 

- Provozní činnost. 

- Investiční činnost. 

- Finanční činnost. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Veškeré údaje jsou čerpány ze zdrojů poskytnutých školou – tedy výročních zpráv, 

které obsahovaly rozvahu, výkaz zisku a ztráty atd. 

2.1 Představení společnosti 

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace 

Tel.: +420 542 214 899 

E-mail: reditel@zshusovabrno.cz 

www.zshusovabrno.cz 

IČ: 60556188 

REDIZO: 600108261 

Ředitel školy: 

Mgr. Roman Tlustoš 

Tel.: +420 542 212 689 

E-mail: roman.tlustos@zshusovabrno.cz 

2.1.1 Historie školy 

„Málokterá škola se může chlubit tak nádhernými školními budovami jako naše 

„Husovka“. Starší ze školních budov na Husově ulici č. 17 byla postavena v letech 

1881–1883 stavitelem Karlem Matzenauerem podle projektu městských architektů 

Franze Neubauera a Leopolda Ruppa. Stavba byla realizována mj. i díky štědrému daru 

První moravské spořitelny (Erste mährische Sparcasse) ve výši 130 000 zlatých 

rakouské měny. Školní budova nesla původně název „Rudolfinum“ (Rudolphinum) 

na počest svého patrona, korunního prince Rudolfa Habsburského. (6) 

Slavnostní otevření školní budovy proběhlo 12. května 1883 a o čtrnáct dní později 

se již do nových prostor stěhují žáci a učitelský sbor německé chlapecké měšťanské 

školy z ulice Solniční. Prvním ředitelem školy se stal Franz Zaufal. Oficiální název 

školy tehdy zněl „Chlapecká měšťanská škola korunního prince Rudolfa“ (Kronprinz-

Rudolph-Knaben-Bürgerschule). (6) 
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Mladší ze školních budov na Rašínově ulici č. 3 byla postavena v letech 1887–1889 

na místě barokního domu královopolských kartuziánů s nárožní kaplí sv. Mořice. 

Z původní stavby se dochoval pouze portál z roku 1782, který je dnes umístěný 

ve školním dvoře. (6) 

Z období před první světovou válkou nemáme o naší škole mnoho zpráv. V roce 1914 

nacházíme v budově na Rašínově ulici „Dívčí měšťanskou školu u sv. Jakuba“. 

V budově na Husově ulici se v této době vyskytují chlapecké školy dvě: obecná škola 

(Volksschule) s pěti postupnými ročníky a měšťanská škola (Bürgerschule) se třemi 

postupnými ročníky a jednoročním učebním kurzem. Soužití obou škol pod jednou 

střechou pak pokračovalo i po rozpadu rakouské monarchie a vzniku 

Republiky československé v říjnu 1918. Až v roce 1931 došlo k odloučení správy 

obecné školy od měšťanské školy. (6) 

Školská reforma z roku 1948 zrušila měšťanské školy a nahradila je středními školami. 

Od školního roku 1949/1950 najdeme v budově Husova 17 dvě školní instituce: 

I. střední školu chlapeckou a I. (Marešovu) střední školu dívčí. V budově Rašínova 3 

ve stejné době sídlí rovněž dvě školy: I. národní škola chlapecká a I. národní škola 

dívčí. (6) 

Na začátku školního roku 1970/1971 došlo ke spojení naší školy se zrušenou ZDŠ 

Jánská 22. Po přesunu mezi školami byla reorganizace ukončena tak, že pod záhlavím 

ZDŠ Husova 17 byly v budově na Jánské ulici umístěny 1. – 5. ročníky a v budově 

na Husově ulici 6. – 9. ročníky. ZDŠ 9. května (dnešní Rašínova 3) byla samostatnou 

úplnou školou až do roku 1979. Od školního roku 1979/1980 došlo ke sloučení ZDŠ 

Brno 9. května se ZDŠ Brno Husova 17 a vznikla jedna škola s oficiálním názvem 

„Základní devítiletá škola Brno, Husova 17“. Tento stav trvá dodnes. (6) 

V roce 1994 získává naše škola právní subjektivitu a připojením Mateřské školy na ulici 

Jánská č. 22 se mění naposledy i její oficiální název: „Základní škola a mateřská škola 

Brno, Husova 17, příspěvková organizace“. Školství se znovu navrací k devítileté 

povinné školní docházce a jejímu rozdělení na 1. – 5. ročník jako první stupeň a 6. – 9. 

ročník jako druhý stupeň. Změny probíhaly postupně, přeměna základní školy byla 
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dokončena v roce 1996, kdy už všichni žáci osmého ročníku postupovali do deváté 

třídy. (6) 

Od roku 1996 začala naše škola systematicky pracovat s daltonským plánem, 

stala se zakládajícím členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní 

sítě Dalton International. Dnes je daltonský plán jedním z pilířů školního vzdělávacího 

programu, který nese příznačný název „Na Husovu chodíme rádi“.“ (6) 

2.1.2 Charakteristika školy 

- Škola se nachází v centru města s výbornou dopravní obslužností. 

- V letošním školním roce navštěvuje školu 466 žáků. 

- Třídy v budově prvního stupně na Rašínově 3 naplňujeme maximálně 

do 25 žáků. 

- Nabízíme odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování 

a o mimořádně nadané žáky. 

- Ve škole velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště v čele se školním 

psychologem a speciálním pedagogem. 

- Při vyučování uplatňujeme daltonské prvky, a to na všech stupních od mateřské 

školy. 

- Vyučujeme angličtinu od 1. ročníku se zvýšenou hodinovou dotací i v dalších 

ročnících. 

- Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu 

nebo francouzštinu). 

- Jsme jednou ze čtyř pilotních škol Asociace českých daltonských škol, spolu 

zakládajícím členem organizace Dalton International a získali jsme certifikát 

mezinárodní daltonská škola (International Dalton School). 

- Úspěšně zapojujeme žáky do mezinárodních projektů, např. v rámci aktivit e-

Twinning (2× ocenění Quality Label). 

- Spolupracujeme se zahraniční partnerskou školou v Poznani v Polsku (Lejery). 

http://zshusovabrno.unas.cz/dalton-na-nasi-skole
http://zshusovabrno.unas.cz/Asociace%20%C4%8Desk%C3%BDch%20daltonsk%C3%BDch%20%C5%A1kol
http://szkola.lejery.pl/
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- Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy university 

v Brně v oblasti zajištění pedagogické praxe studentům a studentkám učitelství 

prvního stupně. 

- Pedagogicky zajišťujeme výuku plavání pro 16 brněnských škol v Městských 

lázních na Rašínově ulici. (6) 

2.2 Analýza ZŠ Husova pomocí časových řad 

Analýza ZŠ Husova je provedena pomocí časových řad díky výkazům poskytnutým 

od vedení školy.  Obdržel jsem výroční zprávy od roku 2007 do roku 2013. V těchto 

výročních zprávách byly uvedeny všechny důležité zdroje jako např. účetní závěrky, 

rozvahy, výkazy zisku a ztráty atd. 

2.2.1 Počet žáků ZŠ Husova 

V následující tabulce je znázorněn vývoj počtu žáků 1. a 2. stupně od školního roku 

2007/2008 do školního roku 2012/2013. Kapacita školy za sledované období kolísala, 

v současnosti je žáků méně než na začátku sledovaného období. 

Tab. 1: Počet žáků ZŠ Husova (Vlastní zpracování dle (7).) 

i 
Počet žáků 

1. stupeň 2. stupeň Celkem 

2007/2008 316 186 502 

2008/2009 316 186 502 

2009/2010 315 169 484 

2010/2011 333 180 513 

2011/2012 305 163 468 

2012/2013 284 177 461 
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Graf 1: Počet žáků (Vlastní zpracování dle (7).) 

Tab. 2: Počet žáků, vyrovnání regresní přímkou (Vlastní zpracování dle (7).) 

i t yt (počet žáků) 1dt(y) kt(y) ηt 

2007/2008 1 502 - - 451,860 

2008/2009 2 502 0 1,000 443,917 

2009/2010 3 484 –18 0,964 435,974 

2010/2011 4 513 29 1,060 428,031 

2011/2012 5 468 –45 0,912 420,088 

2012/2013 6 461 –7 0,985 412,145 

Suma 21 2 930 –41 4,9213842 2 592,015 

- yt – zadané hodnoty, 

- 1dt(y) – první diference, 

- kt(y) – koeficienty růstu, 

- ηt – vyrovnané hodnoty. 
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V následujícím grafu jsou zobrazeny hodnoty, které byly vyrovnány pomocí regresní 

přímky. Podle tabulky i následného grafu je vidět, že hodnoty s postupem času klesají, 

a dá se předpokládat, že v tomto trendu budou pokračovat. Je to paradoxní oproti 

údajům Českého statistického úřadu, podle kterého se v období 2007–2013 zvýšil 

procentuální podíl obyvatel ve věku 0–14 let z hodnoty 12,8 % na 14,2 %. Je tedy vidět, 

že zatímco dětí ve školním věku přibývá, škola má každým rokem méně žáků 

a bylo by potřeba se na situaci více zaměřit. 

 

Graf 2: Počet žáků s vyrovnanými hodnotami (Vlastní zpracování dle (10).) 

 ̂                                                                                                                                            

 ̂                                
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2.2.2 Celkové náklady z hlavní činnosti 

Celkové náklady mají ve sledovaném období následující průběh. 

Tab. 3: Celkové náklady školy (Vlastní zpracování dle (7).) 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Náklady 
11 537 070 

Kč 

11 586 150 

Kč 

11 796 000 

Kč 

12 396 581 

Kč 

12 746 012 

Kč 

12 004 909 

Kč 

V následujícím grafu jsou výsledky zobrazeny graficky. 

 

Graf 3: Celkové náklady z hlavní činnosti (Vlastní zpracování dle (7).) 

Tab. 4: Celkové náklady, vyrovnání regresní přímkou (Vlastní zpracování dle (7).) 

i t yt (v Kč) 1dt(y) kt(y) ηt (v Kč) 

2007/2008 1 11 537 070 - - 11 241 699,543 

2008/2009 2 11 586 150 49 080 1,004 11 425 109,886 

2009/2010 3 11 796 000 209 850 1,018 11 608 520,229 

2010/2011 4 12 396 581 600 581 1,051 11 791 930,572 

2011/2012 5 12 746 012 349 431 1,028 11 975 340,915 

2012/2013 6 12 004 909 –741 103 0,942 12 158 751,257 

Suma 21 72 066 722 467 839 5,04332 70 201 352,401 
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- yt – zadané hodnoty, 

- 1dt(y) – první diference, 

- kt(y) – koeficienty růstu, 

- ηt – vyrovnané hodnoty. 

V následujícím grafu jsou opět zobrazeny hodnoty, vyrovnané pomocí regresní přímky. 

 

Graf 4: Celkové náklady – vyrovnané hodnoty (Vlastní zpracování dle (7).) 

 ̂                                                                                                                                            

 ̂                                     

Z tabulky i následného grafu je vidět, že hodnoty postupně rostly až do roku 2012, 

kdy se hodnota zmenšila z důsledků úspory energie, snížení počtu zaměstnanců a s tím 

spojenou úsporou na sociálním a zdravotním pojištění a mzdových nákladech. Z grafu 

je dále zřejmé, že předpokládané hodnoty opět porostou. 
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2.2.3 Spotřeba energie 

Spotřeba energie má ve sledovaném období následující průběh. 

Tab. 5: Spotřeba energie – hodnoty v Kč (Vlastní zpracování dle (7).) 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Spotřeba 841 540 1 052 530 1 075 000 916 790,36 1 029 849,05 862 003,44 

Na následujícím grafu jsou hodnoty zobrazeny v grafické podobě. 

 

Graf 5: Spotřeba energie (Vlastní zpracování dle (7).) 

Tab. 6: Spotřeba energie – průměrné hodnoty (Vlastní zpracování dle (7).) 

i t yt (spotřeba energie) 1dt(y) kt(y) průměr yt 

2007/2008 1 841 540 Kč - - 962 952,1 

2008/2009 2 1 052 530 Kč 210 990 1,251 962 952,1 

2009/2010 3 1 075 000 Kč 22 470 1,021 962 952,1 

2010/2011 4 916 790,36 Kč –158 210 0,853 962 952,1 

2011/2012 5 1 029 849,05 Kč 113 059 1,123 962 952,1 

2012/2013 6 862 003,44 Kč –167 846 0,837 962 952,1 

Suma 21 5 777 712,85 Kč 20 463,4 5,08524 5 777 713 
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- yt – zadané hodnoty, 

- 1dt(y) – první diference, 

- kt(y) – koeficienty růstu, 

- ηt – vyrovnané hodnoty, 

- průměr yt – průměrné hodnoty spotřeby energie. 

Z tabulky je vidět, že vyrovnání pomocí regresní přímky by nepřineslo objektivní 

posouzení, tudíž není úplně vhodným způsobem, proto použijeme průměrnou hodnotu 

za sledované období. 

 

Graf 6: Spotřeba energie – průměrné hodnoty Vlastní zpracování dle (7). 

2.2.4 Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti 

Ve sledovaném období byly zjištěny tyto hodnoty: 

Tab. 7: VH před zdaněním z hl. činnosti Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

VH hl. č. 269 270 1 097 840 136 000 392 239 302 776 120 645 
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V následujícím grafu jsou hodnoty zobrazeny graficky. 

 

Graf 7: VH před zdaněním z hl. činnosti Vlastní zpracování dle (7). 

Z tabulky a následného grafu je patrné, že až na ročník 2008/2009 se hodnoty nijak 

extrémně neliší. V následující tabulce jsou potom vyrovnány pomocí regresní přímky. 

Tab. 8: VH hl. vyrovnané hodnoty Vlastní zpracování dle (7). 

i t yt (VH před zd. Z hl. č.) 1dt(y) kt(y) ηt 

2007/2008 1 269 270 - - 513 463,860 

2008/2009 2 1 097 840 828 570 4,077 431 404,490 

2009/2010 3 136 000 –961 840 0,124 349 345,120 

2010/2011 4 392 239 256 239 2,884 267 285,750 

2011/2012 5 302 776 –89 463 0,772 185 226,380 

2012/2013 6 120 645 –182 131 0,398 103 167,010 

Suma 21 2 318 770 –148 625 8,25547 1 849 892,610 

- yt – zadané hodnoty, 

- 1dt(y) – první diference, 

- kt(y) – koeficienty růstu, 

- ηt – vyrovnané hodnoty. 
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Graf 8: VH hl. vyrovnané hodnoty Vlastní zpracování dle (7). 

 ̂                                                                                                                                            

 ̂                                     

Podle grafu je vidět, že vyrovnané hodnoty postupem času mírně klesají a stejnou 

tendenci by měly mít nejméně další 2 období. 

2.2.5 Výsledek hospodaření před zdaněním z hospodářské činnosti 

Ve sledovaném období byly zjištěny tyto hodnoty. 

Tab. 9: VH před zdaněním z hosp. činnosti Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

VH hosp. 33 530 45 190 47 000 40 178 82 479 57 536 

Z tabulky a následného grafu je patrné, že se střídá růst s poklesem. Jelikož nebylo 

vhodné vyrovnání pomocí regresní přímky, byla použita metoda průměrných hodnot. 
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Graf 9: VH před zdaněním z hosp. činnosti Vlastní zpracování dle (7). 

Tab. 10: VH hosp. průměrné hodnoty Vlastní zpracování dle (7). 

i t yt (VH před zd. Z hosp. č.) 1dt(y) kt(y) průměr yt 

2007/2008 1 33 530 - - 50 985,500 

2008/2009 2 45 190 11 660 1,348 50 985,500 

2009/2010 3 47 000 1 810 1,040 50 985,500 

2010/2011 4 40 178 –6 822 0,855 50 985,500 

2011/2012 5 82 479 42 301 2,053 50 985,500 

2012/2013 6 57 536 –24 943 0,698 50 985,500 

Suma 21 305 913 24 006 5,99308 305 913,000 

- yt – zadané hodnoty, 

- 1dt(y) – první diference, 

- kt(y) – koeficienty růstu, 

- ηt – vyrovnané hodnoty, 

- průměr yt – průměrné hodnoty. 
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Graf 10: VH hosp. průměrné hodnoty Vlastní zpracování dle (7). 
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2.3 Výsledky analýzy poměrových ukazatelů 

2.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita nákladů hlavní činnosti 

„Rentabilita nákladů (Return on Costs), používá se zkratka ROC. Je to pojem, 

který označuje poměr celkových nákladů k tržbám podniku. Čím je hodnota ukazatele 

nižší, tím lepší má podnik hospodářský výsledek, protože 1 korunu tržeb dokázal 

vytvořit s nižšími náklady.“ (7) 

      
    

     
                                                                                                                      

Tab. 11: Rentabilita nákladů hlavní činnosti Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

EBIT 269 270 259 870 –18 210 49 000 302 776 120 645 

Tržby 1 002 860 1 715 740 1 848 260 561 000 593 073 410 059 

ROC v % 73,15 % 84,85 % 100,99 % 91,27 % 48,95 % 70,58 % 

Z tabulky je možné vyčíst, že rentabilita nákladů hlavní činnosti se pohybuje v kladných 

číslech, což znamená, že je hlavní činnost zisková. Zisk z hlavní činnosti slouží ke krytí 

nákladů hlavní činnosti školy a cílem je maximalizace tohoto ukazatele. Jak je vidět 

hodnoty ani neklesají ani nestoupají a jsou celkem proměnlivé. Jednotlivé výsledky jsou 

spojeny s různými projekty a akcemi, které škola za tato období pořádala. 

Rentabilita aktiv 

„Rentabilita aktiv neboli produkční síla poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je tedy to, 

zda podnik dokáže efektivně využívat svoji majetkovou bázi.“ (8) 

     
    

      
                                                                                                                          

  

https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
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Tab. 12: Rentabilita aktiv Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

EBIT 269 270 259 870 –18 210 49 000 302 776 120 645 

Aktiva 23 605 600 23 880 040 25 866 000 26 696 346 24 966 603 27 740 243 

ROA v % 1,14 % 1,09 % –0,07 % 0,18 % 1,21 % 0,43 % 

Z tabulky je zřejmé, že podle vypočtených výsledků škola neumí příliš efektivně 

využívat svůj majetek co do investování. Do budoucna by bylo vhodné se pokusit tato 

čísla výrazně zvětšit. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

„Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity), obvykle se používá zkratka ROE, 

je pojem, který označuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu.“ (8) 

    
   

               
                                                                                                           

Tab. 13: Rentabilita vlastního kapitálu Vlastní zpracování dle (10). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

EAT 269 270 1 097 840 136 000 392 239 302 776 120 646 

VK 17 675 390 17 851 980 19 995 000 19 877 749 19 428 230 19 038 301 

ROE v % 1,52 % 6,15 % 0,68 % 1,97 % 1,56 % 0,63 % 

Jak je z tabulky vidět, jedině v ročníku 2008/2009 dosáhl výsledek nadprůměrné 

hodnoty. Jinak se drží stále na podobně nízkých hodnotách. Do budoucna by mělo být 

cílem školy tyto hodnoty zvýšit. 

2.3.2 Ukazatele likvidity 

Okamžitá likvidita 

„Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) je vyjádřena poměrem finančního majetku 

a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 až 0,5. ale většinou 

0,9 až 1,1; žádoucí je velikost větší než 1, což znamená, že podnik je schopen okamžitě 

splatit veškeré krátkodobé závazky“ (8) 
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Tab. 14: Okamžitá likvidita Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

F. majetek 5 745 600 6 433 700 5 619 000 6 924 495 5 713 092 6 572 896 

Kr. závazky 1 656 120 1 629 540 5 596 000 6 643 303 5 196 863 8 149 654 

CPR 3,47 3,95 1,00 1,04 1,10 0,81 

V tabulce je jasně vidět, že za sledované období byla okamžitá likvidita tak vysoká 

(hlavně v letech 2007–2009), že by škola byla bez problémů schopna uhradit veškeré 

svoje krátkodobé závazky ze svého finančního majetku. V posledních letech hodnota 

klesala až na 0,81 ale i to je velice slušný výsledek. 

Pohotová likvidita 

„Pohotová likvidita (QR – Quick Ratio) je vyjádřena poměrem oběžných aktiv 

bez zásob a krátkodobých závazků. Ideální poměr se udává mezi 1,0–1,5. Větší 

už je znak pro management, že se dostatečně efektivně nevyužívají oběžná aktiva 

a podnik tak nevynáší tolik, kolik by potenciálně mohl.“ (8) 

   
                    

                  
                                                                                            

Tab. 15: Pohotová likvidita Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Oběžná aktiva – 

zásoby 
6 108 400 6 674 020 6 060 000 7 428 586 6 190 288 9 505 906 

Kr. závazky 1 656 120 1 629 540 5 596 000 6 643 303 5 196 863 8 149 654 

QR 3,69 4,10 1,08 1,12 1,19 1,17 

Z tabulky je jednoznačně vidět že ze začátku měřeného období (2007–2009) byla 

pohotová likvidita velice vysoká, což značilo malé využití oběžných aktiv a tím menší 

výnosnost. V následujících letech se čísla dostala do víceméně ideálních hodnot. 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital), obvykle se používá zkratka NWC, 

je pojem, který označuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. 

                                                                           

Tab. 16: Čistý pracovní kapitál Vlastní zpracování dle (8). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pracovní 

kapitál 
6 093 820 6 666 650 6 060 000 7 428 586 6 190 289 9 505 907 

Kr. 

závazky 
1 656 120 1 629 540 5 596 000 6 643 303 5 196 863 8 149 654 

NWC 4 437 700 5 037 110 464 000 785 283 993 426 1 356 253 

Stejně jako u předchozích tabulek je i v této vidět, že na začátku měřeného období byly 

hodnoty nejvyšší (velký přebytek volných peněžních prostředků po uhrazení všech 

krátkodobých závazků). Souviselo to i s ne úplně optimálním investováním aktiv. 

V následujících letech hodnota NWC klesala, v posledním roce opět o něco vzrostla. 

Znamená to, že škola má stále hodně prostředků na případnou úhradu závazků, 

ale zároveň své prostředky lépe využívá. 

2.3.3 Ukazatele financování 

Míra finanční nezávislosti (stability) 

Míra finanční nezávislosti nám udává poměr mezi vlastním kapitálem školy 

a celkovými prostředky, kterými škola disponuje, u příspěvkových organizací bývá tato 

hodnota většinou velmi vysoká. 
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Tab. 17: Míra finanční nezávislosti Vlastní zpracování dle (7).  

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

VK 17 992 320 18 751 160 19 995 000 19 877 749 19 428 230 19 038 301 

K 23 605 590 23 880 070 25 866 000 26 696 346 24 966 603 27 740 244 

Fin. 

nezáv. 

v % 

76,22 % 78,52 % 77,30 % 74,46 % 77,82 % 68,63 % 

Jak se dalo očekávat, z pohledu do tabulky je jasně vidět, že cca ¾ kapitálu školy jsou 

vlastní prostředky, pouze v posledním roce tato hodnota mírně klesla. Vyplívá z toho, 

že je škola finančně velmi nezávislá na cizích zdrojích. 

Míra věřitelského rizika 

„Ukazatel věřitelského rizika (Debet Ratio), označovaný také jako Míra celkové 

zadluženosti, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje solventnost 

podniku. Ukazatel poměřuje, jestli je výše vlastního kapitálu přiměřená k závazkům 

podniku.“ (8) 

                          
  

 
                                                                                 

Tab. 18: Míra věřitelského rizika Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

CK 5 613 270 5 128 910 5 871 000 6 818 597 5 538 373 8 701 943 

K 23 605 590 23 880 070 25 866 000 26 696 346 24 966 603 27 740 244 

Fin. 

nezáv. 

v % 

36,86 % 21,48 % 22,70 % 25,54 % 22,18 % 31,37 % 

Jak jsme již mohli vidět u míry finanční nezávislosti, škola má vysoký podíl vlastního 

kapitálu, z toho vyplývá pouze velmi malé věřitelské riziko. Cizí kapitál představuje 

pouze malou část finančních prostředků školy, což je dobře. 
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2.3.4 Ukazatele aktivity 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Poměr mezi fixními aktivy a výnosy nám udává míru jejich vzájemné provázanosti, 

a to v zůstatkových cenách. V tomto konkrétním případě je poměr velmi vysoký. 

                                          
  

 
                                                   

Tab. 19: Míra vázanosti FA na výnosech Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

FA 17 497 200 17 206 020 19 806 000 19 267 759 18 776 314 18 234 337 

V 11 855 420 12 634 910 11 932 000 12 788 819 13 048 787 12 125 554 

FA/V 1,47588192 1,3617841 1,6599061 1,5066097 1,43893176 1,5037941 

Z tabulky je vidět, že poměr je více než 100 procent. Je to dáno tím, že škola má ve FA 

například budovu a další vybavení ve vysoké hodnotě a nikde si nic nepronajímá. 

Obrat kapitálu 

Obrat kapitálu nám určuje, kolikrát se vložený kapitál vrátí do fungování firmy. 

               
 

 
                                                                                                              

Tab. 20: Obrat kapitálu Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

V 11 855 420 12 634 910 11 932 000 12 788 819 13 048 787 12 125 554 

K 23 605 590 23 880 070 25 866 000 26 696 346 24 966 603 27 740 244 

FA/V 0,50 0,53 0,46 0,48 0,52 0,44 

Z výsledků v tabulce je vidět, že investovaný kapitál se na výnosech za období nevrátí 

ani z poloviny. Výnosy dosahují sotva cca 50 % z kapitálu. 

Doba obratu pohledávek 

Cílem tohoto ukazatele jsou co nejmenší hodnoty minimalizace. Malý výsledek značí, 

že firma efektivně hospodaří se svými prostředky. 
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Tab. 21: Počet obrátek pohledávek Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Tržby 1 002 860 1 204 320 1 098 000 1 281 851 1 218 067 1 079 080 

  pohledávky 348 220 232 950 441 000 504 091 477 196 2 933 010 

Počet obrátek 2,88 5,17 2,49 2,54 2,55 0,37 

                        
   

                        
                                       

Tab. 22: Doba obratu pohledávek Vlastní zpracování dle (7). 

i 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Počet obrátek 2,88 5,17 2,49 2,54 2,55 0,37 

Doba obratu 

pohledávek 
125,00 69,63 144,58 141,73 141,18 972,97 

Jak je možné vidět z tabulky, výsledné hodnoty jsou přímo obrovské, což je špatné 

a znamená to, že škola se svými prostředky nehospodaří zrovna nejefektivněji. 
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2.4 Celkové zhodnocení 

2.4.1 Počet žáků 

Počet žáků během let 2007–2013 průběžně kolísal okolo cca 488 žáků, časová řada ale 

přece jen vykazovala mírný pokles až na počet 461 žáků na konci školního roku 2013. 

Prognóza je, že počet žáků bude i v dalších dvou ročnících mírně klesat. 

2.4.2 Náklady 

Celkové náklady za celé sledované období rostly až do ročníku 2011/2012, 

v následujícím roce došlo potom k poklesu o cca 700 000 Kč. Průměrná hodnota 

celkových nákladů mezi sledovanými ročníky 2007/2008 – 2012/2013 dosahovala 

částky 12 011 120 Kč. Z prognóz pro další 2 roky lze usoudit, že celkové náklady 

nadále porostou. Tyto výsledky nejsou pro školu dobré a měla by se této problematice 

více věnovat. 

2.4.3 Spotřeba energie 

Spotřeba energie za celé sledované období kolísala kolem průměrné hodnoty 

962 952 Kč. V tomto případě nebylo možné vyrovnání hodnot a tím pádem 

se dá předpokládat, že do dalších let se spotřeba energie bude stále pohybovat okolo této 

průměrné hodnoty. 

2.4.4 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 

VH z hlavní činnosti dosahoval za sledované období průměrné hodnoty 386 462 Kč. 

Nicméně je nutno dodat, že tento průměr významnou měrou ovlivňuje hodnota 

z ročníku 2008/2009, kdy škola dosáhla VH 1 097 840 Kč díky větším dotacím. 

Naopak pomocí prognózy v rámci vyrovnaných hodnot se dá předpokládat, 

že do budoucna bude VH klesat. Z pohledu školy by bylo dobré se na tento pokles 

zaměřit. 

2.4.5 Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 

Hodnoty VH z hospodářské činnosti za měřené období mírně rostou, jelikož nebylo 

vhodné vyrovnání pomocí regresní přímky, byla použita metoda průměrných hodnot. 

Ta byla cca 50 985 Kč. Podle prognózy by se i následující dva roky neměly hodnoty 

příliš odchýlit od tohoto průměru. 
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2.4.6 Ukazatele rentability 

Rentabilita nákladů hlavní činnosti se pohybuje v kladných číslech, což znamená, 

že je hlavní činnost zisková. Zisk z hlavní činnosti slouží ke krytí nákladů hlavní 

činnosti školy, avšak hodnoty tohoto ukazatele jsou stále poměrně vysoké. Cílem školy 

by tedy mělo být hodnoty co nejvíce snížit. Jak je vidět hodnoty ani neklesají ani 

nestoupají a jsou celkem proměnlivé. 

Co se rentability aktiv týče, je zřejmé, že podle vypočtených výsledků škola neumí 

příliš efektivně využívat svůj majetek co do investování. Do budoucna by bylo vhodné 

se pokusit tato čísla výrazně zvětšit. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu nám říká, že jedině v ročníku 2008/2009 dosáhl 

výsledek nadprůměrné hodnoty a i to bylo pouze cca 6 %. Jinak se drží stále na podobně 

nízkých hodnotách. Do budoucna by mělo být cílem školy tyto hodnoty zvýšit. 

2.4.7 Ukazatele likvidity 

Z naměřených hodnot okamžité likvidity je patrné, že za sledované období byla 

tak vysoká (hlavně v letech 2007–2009: 3,47 % a 3,95 %), že by škola byla 

bez problémů schopna uhradit veškeré svoje krátkodobé závazky ze svého finančního 

majetku. V posledních letech hodnota klesala až na 0,81 %, ale i to je velice slušný 

výsledek. 

Z měření pohotové likvidity je jednoznačně vidět, že ze začátku měřeného období 

(2007–2009: 3,69 % a 4,1 %) byla hodnota velice vysoká, což značilo malé využití 

oběžných aktiv a tím menší výnosnost. V následujících letech se čísla dostala 

do víceméně ideálních hodnot. V této aktivitě se tedy škola vydala správným směrem. 

U čistého pracovního kapitálu bylo naměřeno, že na začátku měřeného období byly 

hodnoty nejvyšší (velký přebytek volných peněžních prostředků po uhrazení všech 

krátkodobých závazků). To souvisí s ne úplně optimálním investováním aktiv. 

V následujících letech hodnota NWC klesala, v posledním roce opět o něco vzrostla. 

Znamená to, že škola má stále hodně prostředků na případnou úhradu závazků, 

ale zároveň své prostředky lépe využívá. 
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2.4.8 Ukazatele financování 

Při počítání finanční nezávislosti byly naměřeny hodnoty, které se daly očekávat, 

z nich je vidět, že cca ¾ kapitálu školy jsou vlastní prostředky, pouze v posledním roce 

tato hodnota mírně klesla. Vyplívá z toho, že je škola finančně velmi nezávislá na cizích 

zdrojích. 

Jak jsme mohli vidět u míry finanční nezávislosti, škola má vysoký podíl vlastního 

kapitálu, z toho vyplývá pouze velmi malé věřitelské riziko. Cizí kapitál je pouze malou 

částí finančních prostředků školy, což je dobře. 

2.4.9 Ukazatele aktivity 

Z hodnot vázanosti fixních aktiv na výnosech vyplívá, že poměr je více 

než 100 procent. Je to dáno tím, že škola má ve FA například budovu a další vybavení 

ve vysoké hodnotě a nikde si nic nepronajímá. Nedá se předpokládat, že by se v tomto 

ohledu do budoucna něco měnilo. 

Co se týká obratu kapitálu, z výsledků vyplývá, že investovaný kapitál se na výnosech 

za období nevrátí ani z poloviny. Výnosy dosahují sotva cca 50 % z kapitálu. 

V tomto kritériu by se škola měla hodně zlepšit. 

Když vezmeme v úvahu naměřené hodnoty doby obratu pohledávek, výsledné hodnoty 

jsou přímo obrovské (v průměru 265), což je velmi špatné, jelikož už 70 dní se považuje 

za vysokou hodnotu a znamená to, že škola se svými prostředky nehospodaří zrovna 

nejefektivněji. V této činnosti by měla pořádně zapracovat. 

 

Co se týká poměrových ukazatelů, dle dosažených výsledků je patrné, že na rozdíl od 

regresní analýzy nevykazují žádný trend, ale hodnoty kolísají – střídá se růst 

s poklesem. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Jak už bylo zřejmé i z výpočtů, je patrné, že škola neumí efektivně využívat svoje aktiva 

a v tomto aspektu vidím velký potenciál v sektoru investic. Investovat se dá prakticky 

do čehokoli od akcií různých nadnárodních společností přes státní dluhopisy 

až k termínovaným vkladům. Nicméně pro školní instituci je podle mě ideální varianta 

investování části firemních aktiv do nějakého produktu, který má 100% garanci 

vloženého kapitálu (tzv. garantované certifikáty) nebo do produktů s částečným 

zajištěním investovaného kapitálu (tzv. bonus certifikáty). 

Garantované certifikáty „jsou určeny pro velmi konzervativní investory a spíše 

dlouhodobé investice. Garance spočívá v tom, že i v případě poklesu podkladového 

aktiva získá investor v době splatnosti původně investovanou částku. V případě růstu 

aktiva však od emitenta dostane pouze předem určený podíl z výnosu.“ (9) 

Další variantou vhodnou pro konzervativní investory jako např. základní škola 

jsou dluhopisy. Jsou to „cenné papíry reprezentující závazek emitenta splatit určitou 

peněžitou částku a určitý úrok v době splatnosti. S dluhopisy nejsou spojena práva 

akcionáře. Obchoduje se např. se státními a firemními dluhopisy.“ (9) 

Garantované certifikáty spojují 100 procentní jistotu ochrany investovaného kapitálu 

s teoreticky neomezenou výnosovou šancí. Tyto cenné papíry se vždy skládají ze dvou 

složek: 

Garantovaná 

Například u garantovaného certifikátu, jehož emisní cena je 100 EUR, investuje emitent 

velkou část do tzv. odúročeného dluhopisu (zerobondu) - a sice právě tolik, aby tato 

složka měla při splatnosti certifikátu přesně hodnotu 100 EUR. Tak bude zajištěna plná 

výplata investovaného kapitálu. Při pětileté době trvání a úrokových sazbách ve výši 4,0 

procenta p.a. musí tedy být v okamžiku emise investováno do zerobondu 82,19 EUR 

(100/1,045). Při delší době trvání nebo vyšších úrokových sazbách bude tento obnos 

adekvátně menší. 
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Výkonnostní 

Zbytek (v našem příkladu 17,81 EUR) bude investován na kapitálovém trhu, většinou 

do nákupu opcí na podkladový index, jako je například EURO STOXX 50. V tomto 

případě lze investovat jen malou část emisní ceny 100 EUR. Je však možné podílet se 

jen částečně na přírůstcích podkladového aktiva. V našem vzorovém příkladu to jen 

postačí pro participační faktor ve výši 50 procent. Pokud by podkladový index vzrostl 

od emise do splatnosti o 20 procent, činilo by zhodnocení certifikátu jen 10 procent. 

Jestliže by u indexu došlo ke ztrátě, opce přirozeně propadnou jako bezcenné. 

Investovaný kapitál to ale neohrozí, neboť garantovaná složka chrání investici před 

všemi ztrátami a je lhostejné, jak hluboko poklesne hodnota podkladového indexu. (10) 

Jelikož škola má množství aktiv, jak stálých v podobě školních budov a vybavení, tak 

oběžných, které jsou převážně tvořeny penězi na běžném účtu, bylo by podle mě 

vhodné pokusit se zaměřit na výše zmíněné varianty investování. 

Co se týká úspor, bylo by vhodné pokusit se ušetřit na spotřebě energie. 

Z analyzovaných údajů bylo vidět, že hodnoty spotřeby energie jsou více méně 

neměnné v průběhu celého sledovaného období. Nabízí se proto varianta, jak náklady 

na spotřebu energie omezit. V tomto případě by bylo ideální zažádat o využití nějakého 

fondu EU např. na zateplení budovy, díky čemuž by se ušetřilo na vytápění hlavně 

zimním období. Z celkové částky by činil příspěvek z fondu EU (90 %) a 

nezanedbatelný je příspěvek SFŽP ČR, který činí (5 %). (11) 

Ideální příležitostí by bylo pro školu nějak efektivně využít školní budovy po čas letních 

prázdnin, kdy je žáci nenavštěvují. Více méně zavedení termínu Letní škola. 

Za přemýšlení by stálo pořádání nějakých vzdělávacích kurzů pro veřejnost, jako např. 

informatika a jazyky. Ale mohlo by se jednat i o mnoho dalších činností, například 

kurzy výtvarnictví, zpěvu atd. Tím že by děti měly možnost ve škole vykonávat i jinou 

činnost než klasickou výuku by se mohl zvýšit jejich zájem o studium na této škole 

v klasickém školním roce. 
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Dle mého názoru by objektem zájmu školy mohlo být zvýšení počtu žáků. 

Za celé sledované období docházelo k postupnému snižování jejich počtů, především 

na druhém stupni (pravděpodobně způsobeno odchodem na víceletá gymnázia), což je 

velmi paradoxní v porovnání s údaji Českého statistického úřadu, dle kterých se 

v měřeném období procentuálně zvedal počet obyvatel města Brna ve věku 0 - 14 let. 

(12)  

Celková kapacita školy byla snížena z 640 na 580 míst. Stejně ale nebyla ani zdaleka 

obsazena. V posledním roce sledovaného období bylo obsazeno pouze 461 míst, takže 

je vidět, že je dost velký potenciál ve využití volných kapacit školy. 

Škola by podle mě měla zvážit rozšíření sportovních aktivit jako například vybudování 

vlastních reprezentačních týmů ve fotbale a ostatních sportech. Měla by se snažit dostat 

více do podvědomí obyvatel Brna a nalákat budoucí žáky. Jelikož ZŠ Husova žákům 

poskytuje širokou nabídku volitelných předmětů, zájmových kroužků různorodého 

zaměření a dalších mimoškolních aktivit vyjma těch, které už provozuje, jako např. 

keramika, dramatická výchova a výuka cizích jazyků. Bylo by dobře sdělit tyto 

informace co největšímu publiku. Jako prostředek propagace bych doporučil využít 

některý z brněnských deníků, které jsou zdarma k dispozici obyvatelům celého Brna, 

jako například deník Šalina, Metro atd. Dále se samozřejmě nabízí větší propagace 

na internetu, kde se cena inzerce odvozuje od délky inzerátu (výška a počet řádků). 

Nemálo Brňanů by oslovilo využití reklamy v Brněnské MHD. Tam se cena inzerce 

odvíjí od počtu inzerovaných dní a počtu kusů. Pokud se škola rozhodne například 

inzerovat 200 ks letáků ve formátu A3 na 1 rok, bude platit první měsíc 140 Kč a každý 

další měsíc 120 Kč/kus spolu s 8 Kč na instalaci a odstranění. (13) 

Vzhledem k tomu, že škola se aktivně účastní několika mezinárodních projektů 

o partnerské spolupráci více škol, především se jedná o angažovanost na projektu 

tzv. Daltonského vyučování, lze jen doporučit zahrnout tyto informace do navrhované 

inzerce jako způsob propagace a zatraktivnění školy a získat díky tomu větší množství 

nových žáků. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci na téma „Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových 

řad“ byly analyzovány zdroje poskytnuté školou. Byla využita statistická analýza 

a také různorodé poměrové ukazatele. 

V první části práce byly obsaženy pojmy potřebné pro vypracování analytické části. 

Ve druhé části byla analyzována data poskytnutá školou. 

Pomocí časových řad jsem analyzovala některé vybrané ukazatele a zjistil jsem, 

že škola je na tom velice dobře, co se týká například likvidity a míry věřitelského rizika 

a s tím spojené schopnosti samofinancování. Naopak z toho ale vyplývá, že škola neumí 

příliš efektivně využívat svá aktiva, jelikož jí zůstávají velké přebytky. V případě zájmu 

by škola mohla ke zlepšení situace zvážit návrh v podobě vybraných zajištěných 

investičních produktů. 

Pomocí poměrových ukazatelů jsem vypočítal ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a financování. I z tohoto pohledu je na tom škola velice dobře, ale stejně jako pomocí 

statistické analýzy bylo zjištěno, že by se škola měla zaměřit na lepší využívání svých 

finančních prostředků. Míra věřitelského rizika je velice nízká, jelikož většinu majetku 

má škola vlastního a proto disponuje velkými fixními aktivy. 

Celkově lze shrnout, že ZŠ Husova je na tom z finančního hlediska dobře, 

ale určitě zde jsou aspekty, které by stály za zvážení do budoucna. 

V poslední části mé práce bylo navrhnuto několik možných řešení pro danou situaci. 

Část návrhu se zabývá zvýšením počtu žáků na škole a s tím spojenou inzercí a snahou 

školy o zvýšení prestiže v rámci různých projektů pro veřejnost. Další část návrhu 

poukazuje možnosti investic pro efektivnější využití firemních aktiv školy. 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2007/2008 – 

2009/2010 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

AKTIVA CELKEM 23605600 23880040 25866000 

A. STÁLÁ AKTIVA 17497200 17206020 19806000 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 158210 158210 0 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 44652840 44938600 19806000 

3. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

4. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 6108400 6674020 6060000 

1. Zásoby 0 0 0 

2. Krátkodobé pohledávky 348220 232950 441000 

3. Krátkodobý finanční majetek 5745600 6433700 5619000 

PASIVA CELKEM 23605600 23880040 25866000 

C. VLASTNÍ KAPITÁL 17992320 18751160 19995000 

1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 17056560 16865180 19565000 

2. Fondy účetní jednotky 632960 742960 247000 

3. Výsledek hospodaření 302800 1143020 183000 

D. CIZÍ ZDROJE 5613270 5128910 5871000 

1. Rezervy 0 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 474650 374860 275000 

3. Krátkodobé závazky 1656120 1629540 5596000 

  Výdaje příštích období 0 0 0 

  Výnosy příštích období 3070220 2951700 3067000 

  Dohadné účty pasivní  412280 172810 503000 

  Ostatní krátkodobé závazky 0 0 931000 

  Jiné závazky 1003450 946,88 0 

Vlastní zpracování dle (7).  

  



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2010/2011 – 

2012/2013 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

AKTIVA CELKEM 26696346 24966603 27740243 

A. STÁLÁ AKTIVA 19267759 18776314 18234337 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 19267759 18776314 18234337 

3. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

4. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 7428586 6190288 9505906 

1. Zásoby 0 0 0 

2. Krátkodobé pohledávky 504091 477195 2933010 

3. Krátkodobý finanční majetek 6924495 5713093 6572896 

PASIVA CELKEM 26696346 24966603 27740243 

C. VLASTNÍ KAPITÁL 19877749 19428230 19038301 

1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 19126484 18732824 18266356 

2. Fondy účetní jednotky 318848 310152 593764 

3. Výsledek hospodaření 432416 385254 178181 

D. CIZÍ ZDROJE 6818597 5538373 8701942 

1. Rezervy 0 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 175294 341509 552289 

3. Krátkodobé závazky 6643303 5196864 8149653 

  Výdaje příštích období 0 0 0 

  Výnosy příštích období 171139 167529 2620565 

  Dohadné účty pasivní  428326 462513 185043 

  Ostatní krátkodobé závazky 987866 981608 1051584 

  Jiné závazky 0 0 0 

Vlastní zpracování dle (7). 

  



III 

 

PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2007/2008 – 2012/2013, HLAVNÍ ČINNOST 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

A. NÁKLADY CELKEM 11586150 11537070 11796000 

I. Náklady z činnosti  11586150 11537070 11756000 

1. Spotřeba energie 841540 1052530 280000 

II.  Finanční náklady 0 0 40000 

III.  Náklady na transfery 0 0 0 

1. Daň z příjmů 0 0 0 

B. VÝNOSY CELKEM 11855420 12634910 11932000 

I. Výnosy z činnosti 1002860 1204320 1157000 

II.  Finanční výnosy 360 8940 0 

III.  Výnosy z transferů 10743000 11398400 10775000 

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 269270 1097840 136000 

       2010/2011 2011/2012 2012/2013 

A. NÁKLADY CELKEM 12396580 12746012 12004909 

I. Náklady z činnosti  12362618 12746012 12004909 

1. Spotřeba energie 916790 1029849 862003 

II.  Finanční náklady 33962 0 0 

III.  Náklady na transfery 0 0 0 

1. Daň z příjmů 0 0 0 

B. VÝNOSY CELKEM 12788819 13048787 12125554 

I. Výnosy z činnosti 1654066 1834901 1452967 

II.  Finanční výnosy 369 309 180 

III.  Výnosy z transferů 11134385 11213578 10672406 

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 392239 302776 120645 

Vlastní zpracování dle (7). 

  



IV 

 

PŘÍLOHA Č. 4: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2007/2008 – 2012/2013, HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

A. NÁKLADY CELKEM 17920 6000 6000 

I. Náklady z činnosti  17920 6000 6000 

1. Spotřeba energie 8800 6000 6000 

II.  Finanční náklady 0 0 0 

III.  Náklady na transfery 0 0 0 

1. Daň z příjmů 0 0 0 

B. VÝNOSY CELKEM 51450 51190 53000 

I. Výnosy z činnosti 51450 51190 53000 

II.  Finanční výnosy 0 0 0 

III.  Výnosy z transferů 0 0 0 

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 33530 45190 47000 

       2010/2011 2011/2012 2012/2013 

A. NÁKLADY CELKEM 7630 5120 32835 

I. Náklady z činnosti  7630 5120 32835 

1. Spotřeba energie 6300 4050 1900 

II.  Finanční náklady 0 0 0 

III.  Náklady na transfery 0 0 0 

1. Daň z příjmů 0 0 0 

B. VÝNOSY CELKEM 47808 87599 90371 

I. Výnosy z činnosti 47808 87599 90371 

II.  Finanční výnosy 0 0 0 

III.  Výnosy z transferů 0 0 0 

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 40178 82479 57536 

Vlastní zpracování dle (7). 


